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مقدمة:

ربي يُ ع نى بتتب ع أخب ار البرمجي ات الح رة والم واد التعليمي ة
ني ع ٌ
وادي التقني ة موق عٌ تق ٌ

المتعلقة بها ،يكتب فيه عدد من المتطوعين المهتمين بالبرمجيات الحرة والتقنية بشكل عام.
ت أتي ترجم ة ه ذا الكت اب ونش ره في إط ار س عينا إلى توس عة قاع دة الوص ول للتقني ات
الحديثة إلى أكبر شريحة ممكنة من الناطقين باللغة العربية ،فبالرغم من وجود الكث ير من الكتب
والدورات باللغات األجنبية إال أن وجود مصادر عربية أمر ال بد منه ،وهذا ما نقوم به بالضبط.
بعد أن نشرنا ترجم ة كت اب تعلم لغ ة  GOبس هولة وكت اب بوستجريس كل كت اب الوص فات
حص لنا على بعض التبرع ات المالي ة ال تي أت اح لن ا ترجم ة وإخ راج ه ذا الكت اب ،و ه ذا الكت اب
م ترجمٌ عن كت اب «  »Programming Kotlinلمؤلفي ه س تيفن س امويل (Stephen
 )Samuelوس تيفان بوكي تيو ( ،)Stefan Bocutiuوال ذي َن َش ر َته دار نش ر  .Packtإن
مرخصة بموجب رخصة المشاع اإلبداعي « َنسب المُ صنَّف »4.0
الترجمة العربية هذه
ٌ
دعم وادي التقني ة ت أليف وترجم ة العدي د من الكتب التقني ة في مج ال البرمجي ات الح رة
ومفتوحة المصدر ،وتوفيرها مجانا للمس تخدم التق ني الع ربي ،من أهم الكتب ال تي دعمه ا وادي
التقنية :تعلم جافا سكربت ،دفتر مدير دبيان ،س طر أوام ر لينُكس ،انطل ق في انكس كيب ،تع رف
على البرمجي ات الح رة ،تعلم لغ ة  GOبس هولة ،كت اب الش فرة الكامل ة و بوستجريس كل كت اب
الوصفات ،وغيرها الكثير من الكتب التقنية المتخصصة.
وفي الختام ندعو كل من لديه مشروع لتأليف كت اب أو ق درة على الترجم ة الجي دة باللغ ة
العربية أن يتواص ل معن ا ،لع ل اهلل أن يوفقن ا على إخ راج المزي د من الكتب المفي دة في مج ال
تقنية المعلومات.
نسأل اهلل القبول و التوفيق.
فهد بن عامر السعيدي
مسقط  -سلطنة عمان
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تقديم املحرر

ت

تقديم المحرر

أتقن لغة كوتلن

ال يخفى على أي مبرمج ومطور تطبيقات سطوع نجم لغة البرمجة كوتلن وذي وع ص يتها ،إذ هي -لن ال يعرفه ا

ً
بعد -لغة حديثة عهد أصدرت عام  2011واعتمدتها غوغل ً
رسمية لتطوير تطبيقات آندرويد منذ عام  2017بعد
لغة
أن قرَّ رت دعمها لتزاحم جافا في استعمالها آنذاك وتسبقها بكثير من مزايا وتحسينات ،وبذلك يصبح لمنص ة آندروي د
ً
لغة كما تعد لغة ً Swift
رسمية لتطوير تطبيقات  .iOSإن كنت مطور تطبيق ات آندروي د ،فالب د أن تب دأ م ع ه ذه
لغة
دءا من األساس يات
اللغة بداية قوية لدخول مجال تطوير البرمجيات بقوة .لذا أتى هذا الكت اب ليش رح لغ ة ك وتلن ب ً
عمليا مدعَّ ًما باألمثلة القابلة للتطبيق ،والتي ِّ
توضح المفاهيم البرمجية ال تي يح اول
شرحا
وحتى المفاهيم المتقدمة
ً
ً
هذا الكتاب إيصالها.
ُذكِ ر في بداية الكتاب أ َّنه مقدمة للغة كوتلن ويشرح أساسيات البدء بها دون شرط امتالكك خبرة مسبقة باللغ ة
أو أي لغة برمجية أخرى مثل جافا أو سكاال ،إال أ َّنني وجدت بعد مراجعة الكتاب أنَّ مستوى الكت اب من متوس ط إلى
متقدم وعليك امتالك خبرة مسبقة -بسيطة على األقل -بكوتلن أو أي لغة برمجي ة أخ رى لتحقي ق أك بر اس تفادة من

هذا الكتاب.
دوما وأن تق رأ ك ل
أنصح أثناء البدء بقراءة الكتاب بوضع توثيق كوتلن في موسوعة حسوب تحت متناول يدك ً
قسم التوثيق المقابل للموضوع الذي يتحدث عنه كل فصل ،ولتسهيل ذلك ،حاولت جاهدً ا توفير روابط في بداية كل
ً
ً
دقيقة وح رَّ رت
مراجعة
فصل لالنتقال إلى القسم المقابل في التوثيق .الجدير بالذكر أن توثيق كوتلن ذاك قد راجعته
وحسنتها وزدت عليها عن التوثيق األجنبي حتى أضحت أفض ل من توثي ق اللغ ة الرس مي نفس ه ،ولن
كامل صفحاته
َّ
ً
اختالفا في األسلوب أو المصطلحات بين هذا الكتاب والتوثي ق الع ربي ذاك ،وب ذكر المص طلحات ،فق د وض عت
تجد
خصوص ا إن كنت
المصطلحات األجنبية بجانب العربية لفك صالسم الترجم ة العربي ة ال تي ق د تس مع به ا ألول م رة
ً
معتادً ا على القراءة والتعلم من المصادر األجنبية .حاولت ً
أيضا توفير رواب ط في ويكيبي ديا وتوثي ق ك وتلن الرس مي
راجي ا ب ذلك
وغيرهما من مصادر أجنبية ألي مواضيع رأيت أنها بحاجة إلى مصدر خارجي آخر لالستزادة والترس يخ
ً
تحقيق أكبر فائدة.
أضفت ً
أيضا على الهوامش مالحظات وجدت أ َّنها ستفيدك وتعينك أثناء رحلتك ه ذه ،أخص منه ا المص طلحات
رجمت من قب ل) وإض افات ش رحية وتنبيه ات
العربية المترجمة المقابلة لمصطلحات برمجية أجنبية (لم يسبق أن ُت َ
حول انتهاء صالحية اإلصدار المستعمل للغة أو المكتبة وغيرها.
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أتقن لغة كوتلن

تقديم المحرر

أرجو أن تنتبه إلى جملتين :األولى «أثناء ترجمة هذا الكتاب» والثانية «أثناء مراجعة أو تدقيق ه ذا الكت اب» إذ
عملت على تحديث إصدار كوتلن وإصدارات المكتبات وأطر العمل وما يقابلها من معلوم ات وش يفرات م ا اس تطعت
إلى ذلك سبياًل وبقي جزء آخر غير مُ حدَّ ث سنضيفه في إصدارات الحق ة ،ل ذا تش ير الجمل ة األولى إلى ال وقت ال ذي
كُتِ ب في ه الكت اب ،ع ام  ،2017والثاني ة إلى وقت مراجع ة الكت اب وتدقيق ه ،أواخ ر ع ام  ،2019ف إن واجهت أي
دوم ا إلى س جل التغي يرات  Changelogفي التوثيق ات والمواق ع
مشكلة ،فتأكد من موض وع اإلص دارات وارج ع ً
الرسمية.
وفي النهاية ،أحمد اهلل على توفيقه بإتمام العمل على الكتاب ،وأرجو أن يك ون إض ً
افة مفي د ًة للمكتب ة العربي ة،
واهلل ولي التوفيق.
جميل عبد اهلل بيلوني
إسطنبول ،تركيا
31/3/2020
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تمهيد

ت

تمهيد

أتقن لغة كوتلن

ترتبط كوتلن في العادة بتطوير تطبيقات أندرويد ،وتدور معظم النقاشات حول ذلك ،لكن لدى هذه اللغ ة الكث ير
مثالي ة لمطوري جانب الخادم في الوقت الحالي ،على الرغم من أن أي مطور أندرويد س يجد مقتطف ات
لتقدمه وهي
َّ
وأمثلة مفيدة في هذا الكتاب ،إال أن الكتاب يستهدف مطوري جافا ( )Javaوسكاال ( )Scalaبشكل أساسي .س يبدأ
هذا الكتاب بمقدمة للغة كوتلن وسيشرح كيفية إعداد البيئة قبل االنتق ال إلى المف اهيم األساس ية ،وبمج رد االنته اء
تقدما ،وال تتفاجأ إذا رأيت بعض شيفرات البايتكود ،وفي النهاية عن د إنه اء
من األساسيات ،سيركز على مفاهيم أكثر
ً
الكتاب ،ستكون مستعدً ا الستخدام كوتلن في مشروعك القادم.

 .1ما يغطيه هذا الكتاب
الفصل األول ،البدء مع كوتلن ،يشرح كيفية تثبيت كوتلن Jetbrains Intellij IDEA ،ونظام البناء ،Gradle
وبمجرد االنتهاء من تثبيت األدوات ،سيوضح لك الفصل كيفية كتابة برنامج كوتلن األول.
الفصل الثاني ،أساسيات كوتلن ،ستبدأ بالغوص في أساسيات كوتلن ،بما في ذل ك ،األن واع األساس َّية ،الص ياغة
الشرطية ( )if statementsوحلق ات  forو  ،whileويُ ختتم
األساسية ،وهياكل تدفق التحكم مثل تعليمات if
َّ
َّ
الفصل بإضافات محددة للكوتلن مثل تعليمات  whenواستدالالت النوع.
الفصل الثالث ،البرمجة كائنية التوجه في كوتلن ،التركيز على جانب الكائن المتوج ه في اللغ ة ،وس نتحدَّ ث عن
الشكلية (.)polymorphism
الفرعية والتعددية
األصناف ،الواجهات ،الكائنات و العالقات بينهما ،األنواع
َّ
َّ
الفصل الرابع ،الدوال في كوتلن ،يتحدث عن الدوال (و ُتعْ رف ً
أيضا باإلجراءات أو التوابع) ال تي هي كت ل البن اء
األساسي ة ألي لغة ،وسيغطي هذا الفصل الصياغة ،بما في ذلك تحسينات كوتلن مثل المعامالت المسماة ،والمع امالت
َّ
االفتراضية ،والدالة المُ جرَّ دة.
ً
الوظيفي ة في ك وتلن ،بم ا
الوظيفية ،يركز على جانب البرمج ة
مرتبة والبرمجة
الفصل الخامس ،الدوال األعلى
َّ
َ
في ذلك المغلفات (والتي تعرف أيضا بالمدا  )lambdaومراجع الدالة ،كما يغطي أيضا تقني ات البرمج ة الوظيفي ة
مثل التطبيق الجزئي ،وتركيب الدالة وتراكم الخطأ.
الفصل السادس ،الخاصيات ،يشرح لك أن الخاصيات ( )propertiesتعمل جن ًب ا إلى جنب م ع برمج ة الك ائن
الموج ه للكشف عن القيم في كائن أو صنف ،ويغطي هذا الفصل كيفية عمل هذه الخاصيات ،وكيف يمكن للمس تخدم
َّ
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تحقيق أقصى استفادة منها ،وكذلك كيفية َّ
تولد في البايتكود (.)bytecode
الفصل السابع ،أمان القيم الفارغة ،واالنعكاس ،والتوص يفات ،تش رح أن س المة العَ دم  Nullهي واح د من أهم
المميزات التي يوفرها كوتلن ،ويغطي الجزء األول من هذا الفصل األسباب والكيفيات ح ول س المة العَ دم  nullفي
ك وتلن ،ويق دم الج زء الث اني من ه ذا الفص ل االنعك اس (مراقب ة الش يفرة البرمجي ة وقت التش غيل) ،وكي ف يمكن
الوصفية ( )meta programmingمع التوصيفات.
استخدامها في البرمجة
َّ
الفصل الثامن ،التعميم ،واألنواع المُ عمَّ َمة ،يشرح هذا الفصل األن واع مُ عمَّ َم ة ( )Genericsأو أن واع المع امالت
والتي هي عنصر أساسي من أي نظام نوع متقدم ،ونظام النوع في كوتلن متطور بش كل كب ير عن ذل ك الموج ود في
جافا ،ويغطي هذا الفصل التباين بما في ذلك نوع الالشيء  Nothingوأنواع البيانات الجبرية.
يبين لك أن األصناف الثابتة ومج ال األص ناف الح رّ ة ه و موض وع س اخن في
الفصل التاسع ،أصناف البياناتِّ ،
الوقت الحالي وذلك بسبب الطريقة التي تسهّ ل بها الشيفرة البرمجية وتبسط مزامنة البرمجة ،وتمتلك كوتلن العدي د
من المميزات التي تركز على هذا المجال ،والتي تسمى أصناف البيانات.
تخداما من أي مكتب ة
الفصل العاشر ،التجميع ات ،يش رح ل ك أن التجميع ات هي واح دة من أك ثر الج وانب اس
ً
قياسية ،وتجميعات جافا ليست استثناء .يصف هذا الفصل التحسينات التي ق دمتها ك وتلن إلى تجميع ات  ،JDKبم ا
ّ
الوظيفية مثل  mapو  foldو .filter
في ذلك العمليات
َّ
البرمجية هي واح دة
يفسر ل ك أن اس تخدام اللغ ة لتجرب ة الش يفرات
الفصل الحادي عشر ،االختبار في كوتلنّ ،
َّ
من البوابات إلى أي لغة جديدة ،ويوضح لك هذا الفصل كيف يمكن أن يُ ستخدَ م إط ار التجرب ة  KotlinTestلكتاب ة
القياسية.
التعابير واالختبارات القابلة للقراءة بشكل أقوى من التي تسمح بها اختبارات jUnit
َّ
بين ل ك كي ف أص بحت الخ دمات المص َّغرة (
الفص ل الث اني عش ر ،الخ دمات المص َّغرة في ك وتلن ،ي ِّ
 )Microservicesتهيمن على معماريّ ة جانب الخادم في السنوات األخيرة ،وكوتلن هو خيار ممتاز لكتابة مثل هذه
كيفية استخدامه لعمل تأثيرات كب يرة
الخدمات ،سيقدم لك هذا الفصل إطار  Lagom microserviceوسيشرح
َّ
مع كوتلن.
الفصل الث الث عش ر ،ال تزامن ،سيش رح ل ك أنَّ ال برامج متع دد الن وى ( )multi-coreتص بح أك ثر أهمي ة في
إطارات جانب العميل ،وسيركز هذا الفصل على المقدمة القوية لتقنيات البرمجة المتزامنة المس تخدمة في التط وير
وادي التقنية
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الحديث ،بما في ذلك ،الخيوط ،واألنواع األولية المتزامنة بنى المستقبل (.)futures

 .2ما الذي تحتاج إليه مع هذا الكتاب؟
تحت اج في ه ذا الكت اب إلى حاس وب يعم ل على نظ ام م اك ،أو لينكس أو وين دوز ق ادر على تش غيل أح دث
إص دارات جاف ا ،ومن المستحس ن أن يمتل ك الجه از ذاك رة ق ادرة على تش غيل النس خة الحديث ة من بيئ ة التط وير
المتكاملة .Jetbrains' Intellij IDEA

 .3ملن هذا الكتاب؟
هذا الكتاب لألشخاص الذين يمتلكون خبرة قليلة أو معدومة في لغ ة ك وتلن ويرغب ون في تعلم اللغ ة بس رعة.
يركز هذا الكتاب على التطوير في جانب الخادم في كوتلن وسيكون مناس ًبا لمط ور من ط رف الخ ادم أو من ي رغب
كائنية التوج ه ،لكن ينص ح ببعض المعرف ة
في تعلم ذل ك وال تل زم معرف ة مس بقة بالبرمج ة الوظيفي ة أو البرمج ة
َّ
باللغات األخرى.
تحتوي بعض الفصول على أقسام موجزة توازن بين تطبيقات جافا مع ابنة عمته ا ك وتلن ويمكن ك تخطي ه ذه
الصفحات بالنسبة لألشخاص الذين ال يمتلكون معرفة مسبقة بجافا.

 .4تحميل الشيفرة الربمجية لألمثلة
يمكنك تحميل ملفات الشيفرة البرمجية لهذا الكتاب من صفحة الكتاب على  .GitHubأو يمكن ك زي ادة موق ع
 packtpub.comلتحميل ملفات الشيفرات البرمجية عن طريق اتباع الخطوات التالية:
سجل دخولك باستخدام بريدك اإللكتروني وكلمة المرور.
.1
ّ
ِّ
مؤشر الفأرة على صفحة  SUPPORTفي األعلى.
 .2مرِّ ر
 .3اضغط على .Code Downloads & Errata
 .4اكتب اسم الكتاب األجنبي في مربع البحث.Programming Kotlin ،
ِّ
حدد الكتاب الذي تبحث عنه لتنزيل الملفات.
.5
 .6اختر من القائمة المنسدلة مكان الذي اشتريت الكتاب منه.
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 .7اضغط على .Code Download
يمكنك أيضا تحميل ملفات الشيفرة البرمجية عن طريق الضغط على زر  Code Filesفي ص فحة الكت اب في
موقع  ،Packt Publishingويمكنك الوصول إلى ه ذه الص فحة عن طري ق كتاب ة اس م الكت اب في مرب ع البحث،
والحظ أنك تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب .Packt
بمجرد تحميل الملف ،يرجى التأكد من فك ضغط واستخراج المجلد باستخدام أحدث إصدار من:
•

 WinRARأو  Zip-7لنظام ويندوز.

•

 Zipegأو  iZipأو  UnRarXلنظام ماك.

•

 Zip-7أو  PeaZipلنظام لينكس.

 .5أخطاء مطبع َّية
رغم أ َّن نا كنا حذرين لضمان دقة المحتوى إال أن األخطاء تحدث ،لذلك ،إذا وجدت خطأ في أحد كتبنا ،ربما خط أ
في النص أو الشيفرة البرمجية ،سنكون ممتنين إذا كان بإمكانك إبالغنا ،حتى تنقذ القراء اآلخ رين من ه ذه األخط اء
وتساعدنا على تحسن اإلصدارات الالحقة من هذا الكتاب ،فإذا وجدّ ت أية أخطاء ،يرجى إبالغنا عنها من خالل زيارة
 itwadi.com/contactثم كتاب اسم الكتاب في مربع الموضوع وإدخال المعلومات الخطأ ،وبمج رد التحق ق من
سيق َبل إرسالك وسيصحح الخطأ في اإلصدار التالي من النسخة المترجمة.
هذا الخطأٌ ،
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البرمجية األولى التي يُ بدَ أ به ا
لقد حان الوقت لكتابة التعليمات البرمجية! سنبدأ في هذا الفصل بكتابة الشيفرة
َّ

عند تعلم أية لغة برمجية أال وهي عبارة «أهال بالعالم!» (  )!Hello Worldالشهيرة .وللقيام بذلك ،سنحتاج أواًل إلى
تهيئة البيئة الالزمة لتطوير البرمجيات مع كوتلن ،وسنقدم بعض األمثلة باستخدام تش غيل المُ ص رِّ ف ()Compiler
من سطر األوام ر ،ومن ثم س ننتقل إلى الطريق ة النموذجي ة للبرمج ة وذل ك باس تخدام بيئ ة تط وير متكامل ة (IDE
اختصا ٌر للعبارة  )Integration Development Environmentوأية أدوات بناء متاحة.
كوتلن هي ٌ
لغة مستند ٌة إلى آلة جافا االفتراضية ( ،JVMاختصا ٌر للعبارة  ،)Java Virtual Machineوسيولد
بالتالي المصرَّ ف شيفر ًة بلغة تدعى «جافا بايتكود» (  ،Java bytecodeوهي لغة تفهمها آلة جافا االفتراضية وتأخذ
بعدئذ لشيفرة كوتلن اس تدعاء الش يفرات البرمجي ة لجاف ا والعكس ب العكس؛ ول ذلك،
عاد ًة الالحقة  ،).classويمكن
ٍ
ستحتاج إلى تثبيت أدوات جافا التطويرية (  ،JDKاختصا ٌر للعبارة  )Java Development Kitعلى جهازك إن لم
تكن مث َّب ً
تة من قبل.
ولتتمكن من كتابة شيفرات برمجية لآلندرويد ،إذ أن أحدث إصدار جافا مدعوم ه و  ،6س يحتاج المص رِّ ف إلى
تصريف الشيفرة البرمجية إلى لغة ب ايتكود متوافق ة م ع اإلص دار الس ادس من جاف ا؛ وفي ه ذا الكت اب ،س تعمل إن
جميع األمثلة مع اإلصدار  ،Java JDK 8فإذا كنت جديدً ا في عالم  ،JVMيمكنك الحصول على اإلصدار األخ ير من
موقع .oracle.com
َّ
ستتعلم في هذا الفصل كيف:
•

تستخدم سطر األوامر لتصريف وتنفيذ شيفرة برمجية مكتوبة بلغة كوتلن.

•

قيم-اطبع )Read–Eval–Print Loop ،وتكتب سكربتات كوتلن.
تستخدم ( REPLحلقة اقرأِّ -

•

تنشئ مشروع  gradleمع تفعيل كوتلن.

•

تنشئ مشروع  Mavenمع تفعيل كوتلن.

•

تستخدم بيئة  IntelliJالتطويرية إلنشاء مشروع كوتلن.

•

تستخدم بيئة  Eclipse IDEالتطويرية إلنشاء مشروع كوتلن.

•

تدمج بين شيفرات جافا وكوتلن في نفس المشروع.
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 .1استخدام سطر األوامر لترص يف وتشغيل شيفرة كوتلن

س تحتاج إلى مُ ش ِّغل آني ( )runtimeومُ ص رِّ ف ( )compilerخ اص بك وتلن لكتاب ة وتنفي ذ الش يفرات

متاحا (اإلصدار المستقر هو  ،1.3.31وق د
البرمجية المكتوبة بها .في وقت مراجعة هذا الكتاب ،ستجد اإلصدار 1.3
ً
يكون هنالك إصدار أحدث منه أثناء قراءة هذا الكتاب) ،ويأتي مع كل إصدار مُ ِّ
شغل آني ( )runtimeجدي د نس ً
خة
ً
خاصة من المصرِّ ف؛ وللحصول علي ه ،اذهب إلى ه ذا الرابط ،وانتق ل إلى أس فل الص فحة ،ون َّزل وف ك ض غط المل ف
 kotlin-compiler-1.3.31.zipإلى المكان ال ذي ت رغب ب ه على جه ازك .وس يحتوي المل ف النه ائي على المجل د
الف رعي  binال ذي يح وي جمي ع الس كربتات المطلوب ة لتص ريف وتش غيل ك وتلن على وين دوز ،أو لينكس أو م اك.
زء من متغ ير البيئ ة  PATHفي نظام ك ح تى تتمكن من اس تدعاء
وستحتاج
ٍ
بعدئذ للتأك د من أن المل ف  binه و ج ٌ
 kotlincدون الحاجة إلى تحديد المسار الكامل.
إذا كنت تستخدم لينكس أو ماك ،فهنالك طريقة أسهل لتثبيت المصرَّ ف باستخدام  ،sdkmanإذ كل ما تحت اج
الطرفية:
له هو تشغيل األوامر التالية في
َّ
$ curl -s https://get.sdkman.io | bash
$ bash
$ sdk install kotlin 1.3.31
بداًل من ذل ك ،إذا كنت تس تخدم م اك وك ان  homebrewمث َّبتً ا على جه ازك ،يمكن ك تش غيل األوام ر التالي ة
إلنجاز نفس الشيء:
$ brew update
$ brew install kotlin@1.3.31
واآلن بعد االنتهاء من كل هذا ،يمكننا كتابة شيفرة كوتلن األولى .سيعرض التطبيق ال ذي س نكتبه العب ارة «أهاًل
بالعالم!» على الطرفية ،ابدأ بإنشاء ملف جديد باسم  HelloWorld.ktواكتب التالي فيه:
{ )>fun main(args: Array<String
)"!أهال بالعالم"(println
}
التجميعية ( include-runtimeهي راية تحث
استدع المصرِّ ف من سطر األوامر إلنتاج شيفرة بصيغة JAR
َّ
ِ
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قائم ا بذات ه وقاب ل للتش غيل عن طري ق تض مين مُ ش ِّغل ك وتلن اآلني إلى الش يفرة
المص رّ ف على إنت اج مل ف ً JAR
التجميعية الناتجة).
َّ
$ kotlinc HelloWorld.kt -include-runtime -d HelloWorld.jar
ترض أن ك ض بطت المتغ ير
يمكن ك اآلن تش غيل البرن امج عن طري ق كتاب ة الت الي في س طر األوام ر ،إذ يُ ف َ
 JAVA_HOMEوأضفته إلى مسار النظام:
$ java -jar HelloWorld.jar
بعد تنفيذ هذا السطر ،يجب أن ترى العبارة «أهال بالعالم!» ُطبعَ ت في الطرفية.
الشيفرة البرمجية واضحة للغاية ،فهي ُتعرِّ ف ً
دالة ُتعدُّ نقطة الدخول للبرنامج ،إذ تحوي تلك الدال ة أم ًرا وحي دً ا
الطرفية.
وهو طباعة نص على
َّ
إذا كنت تستخدم لغة جافا أو س كاال ( ،)Scalaفس تالحظ باس تغراب اختف اء الكلم ة المفتاحي ة  classال تي
سيعرِّ ف نقطة دخول البرنامج الرئيسي  mainالمتصف عاد ًة بكونه .staticفكيف يعم ل ه ذا ً
ِّ
إذا؟
تمثل الصنف الذي ُ

لنلق نظرة على ما يحدث فعاًل  .دعنا نصرِّ ف التعليمات البرمجية الس ابقة بتش غيل األم ر الت الي ال ذي سينش ئ المل ف
ِ
َّ
المجلد:
 HelloWorld.classفي نفس

$ kotlinc HelloWorld.kt
واآلن ،بعد توليد ملف بلغة جافا بايتكود ،يمكننا إلقاء نظر باس تخدام األداة  javapالموج ودة م ع أدوات جاف ا
التطويرية( JDKتأكد من أن الملف يحتوي على الالحقة :)kt
$ javap -c HelloWorldKt.class
بمجرد اكتمال التنفيذ ،سترى شيًئا شبيهً ا بما يلي مطبوعً ا في الطرفية:
"Compiled from "hello.kt
{ public final class HelloKt
;)][public static final void main(java.lang.String
Code:
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0: aload_0
// String args

#9

1: ldc

3: invokestatic #15
// Method
kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/
Object;Ljava/lang/String;)V
6: ldc
#17
!أهال بالعالم // String
8: astore_1
9: iconst_0
10: istore_2
// Field java/lang/System.out:Ljava/io/

// Method java/io/PrintStream.println:

#23

11: getstatic
;PrintStream
14: aload_1

15: invokevirtual #29
(Ljava/lang/Object;)V
18: return
}

خبيرا بلغة جافا بايتكود لتفهم ما يفعله المصرَّ ف هنا ،إذ ُأ نشئ  -كما ترى في المقتطف الس ابق
ال يجب أن تكون
ً

ٌ
الطرفية.
صنف لنا يحتوي على نقطة دخول البرنامج مع تعليمات لطباعة العبارة «أهال بالعالم!» في
َّ

ال أتوق ع من ك العم ل م ع مص رِّ ف س طر األوام ر بش كل ي ومي؛ وب داًل من ذل ك ،يجب علي ك اس تخدام أدوات
لتفويض وأتمتة هذه العملية برمتها كما سنرى قري ًبا.

ُ .2م ِّ
شغل كوتلن اآلين

عندما صرَّ فنا الملف  HelloWorldوأنتجنا ً
ملفا بالالحقة  ،JARأوعزن ا المص رَّ ف إلى حزم ة في مُ ش ِّغل ك وتلن

ِّ
ألق نظ رة فاحص ة على المل ف ال ذي ج رى تولي ده بلغ ة
اآلني ( ،)Kotlin runtimeفلماذا نحتاج إلى مُ شغل آني؟ ِ

بايتكود إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل أو على السطر  - 3لنكون أكثر تحديدً ا -ال ذي يس تدعي تابعً ا للتحق ق من أن

ً
فارغ ا؛ وبالت الي ،إذا ص رَّ فت الش يفرة البرمجي ة دون طلب تح زيم مُ ش ِّغل آني معه ا وح اولت
تغير  argsليس
المُ ِّ
تشغيلها ،فستحصل على استثناء ( .)exceptionحسنًا ،دعنا نجرِّ ب ذلك:
$ kotlinc HelloWorld.kt -d HelloWorld.jar
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$ java -jar HelloWorld.jar
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError:
)kotlin/jvm/internal/Intrinsics at HelloWorldKt.main(HelloWorld.kt
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException:
kotlin.jvm.internal.Intrinsics
بصمة المُ ِّ
شغل اآلني صغيرة للغاية ،إذ هي بحجم  800كيلوبايت تقري ًبا وال جدال حول ذل ك ،في أتي ك وتلن م ع

قياسية خاصة به ( )Kotlin runtimeوال تي تختل ف عن مكتب ة JAVA؛ ونتيج ًة ل ذلك ،تحت اج إلى
مكتبة صنف
َّ
دمجها في الملف  JARالناتج ،أو توفيرها في مسار الصنف :classpath
$ java -cp $KOTLIN_HOME/lib/kotlin-runtime.jar:HelloWorld.jar HelloWorldKt
عندئذ إلى تضمين المُ ِّ
ً
شغل
مكتبة لالستخدام الحصري لمكتبات أو تطبيقات كوتلن أخرى ،فلن تحتاج
إذا طوَّ رت
ٍ

اآلني ،إذ هنالك بداًل من ذلك طريقة أقصر وهي عن طريق تمرير راية إلى مصرِّ ف كوتلن بالشكل التالي:

$kotlinc -include-runtime HelloWorld.kt -d HelloWorld

 .3الصدفة التفاعلية مع األداة REPL

ِّ
تفاعلية (  ،)interactive shellوكوتلن واحد من هذه اللغات .فإذا أردت
توفر معظم اللغات هذه األيام صدفة
َّ

كتاب ة بعض التعليم ات البرمجي ة بس رعة دون حاجت ك الس تخدامها مج ددًّ ا ،فس تكون أداة  REPLهي بالض بط م ا
تحتاجه .يُ ِّ
دائم ا كتاب ة وح دة اختب ارات ب داًل من
فضل البعض اختبار التوابع الخاص ة بهم بس رعة ،لكن يجب علي ك ً
صحة المخرجات.
استخدام  REPLللتحقق من َّ
يمكنك بدء  REPLعن طريق إضافة االعتماديات إلى مسار الصنف ( )classpathوذلك لتك ون متاح ًة داخ ل
النسخة ( .)instanceسنستخدم مثااًل على ذلك المكتبة  Jodaللتعامل مع التاريخ والوقت ،وسنحتاج أواًل لتحميل
الملف .JAR
التالية:
الطرفية ،األوامر
استعمل ،في نافذة
ّ
َّ
$ wget
https://github.com/JodaOrg/joda-time/releases/download/v2.10.1/joda-time-
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2.10.1-dist.tar.gz
$ tar xvf joda-time-2.10.1-dist.tar.gz
تدع واس تخدم
أنت مستعد اآلن الستخدام  .REPLأرفق المكتبة  Jodaإلى نسختها ال تي هي قي د العم ل واس ِ

األصناف التي ِّ
توفرها:

$ kotlinc-jvm -cp joda-time-2.10.1/joda-time-2.10.1.jar
)Welcome to Kotlin version 1.3.31 (JRE 11.0.2+9-Ubuntu-3ubuntu118.04.3
Type :help for help, :quit for quit
>>> import org.joda.time.DateTime
)(>>> DateTime.now
res1: org.joda.time.DateTime! = 2019-05-03T18:52:10.416+03:00

 .4سكربتات مكتوبة بكوتلن؟!
يمكن تشغيل الشيفرة المكتوبة بكوتلن مثل السكربت .فإذا لم ت رغب باس تخدام  Bashأو  ،Perlفل ديك ب ديل
اآلن.
يوم ا ،فإلي ك الس كربت الت الي ال ذي
إذا افترضنا أنك تريد حذف جميع الملفات ال تي مض ى عليه ا أك ثر من س ً
يفعل ذلك:
import java.io.File
* val purgeTime = System.currentTimeMillis() - args[1].toLong() * 24 * 60
60 * 1000
} val folders = File(args[0]).listFiles { file -> file.isFile
{ folders ?.filter
} file -> file.lastModified() < purgeTime
{ ?.forEach
)"}file -> println("Deleting ${file.absolutePath
)(file.delete
}
أنشئ ً
ً
مسبقا الذي يحتوي
المتغير  argsالمعرّ ف
ملفا باسم  delete.ktsوضع فيه المحتوى السابق ،والحظ
ِّ
على جميع المعامالت المُ مرَّ رة إلى السكربت عند استدعائه .وق د تتس اءل عن ال ذي يفعل ه الرم ز ? هنال ك! ف إذا كنت
مسبق بالجواب؛ وحتى ل و
علم
معتادً ا على البرمجة باستخدام لغة  C#وتعرف األصناف  ،nullableفستكون على ٍ
ٍ
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جيدة حول عملها ،إذ يُ دعَ ى ه ذا المح رف بمعام ل االس تدعاء اآلمن،
لم تقرأ أو تبحث عنها ،فأنا متأكد أن لديك فكرة ّ

ً
الحقا في هذا الكتاب  -أنه يتجنب الخطأ .NullPointerException
وهو  -كما ستعرف

يأخذ السكربت معاملين :المجلد الهدف المراد حذف ملفاته القديمة وعدد األيام الذي ِّ
يمثل الحد الفاصل لحذف
أو إبقاء الملف .سيتأكد هذا السكربت لكل ملف سيجده في المجلد الهدف من آخر مرة عُ ِّدل فيها وس يحذفه إذا ك ان
بناء على عدد األيام المعطى .ولقد ُت ِركَ خط ٌأ بس يط في الس كربت الس ابق يجب معالجت ه
أقل من الوقت المحسوب ً
قبل تنفيذه ،وسنترك هذا للقارئ على أ َّنه أول تمرين.

أصبح السكربت مكتماًل اآلن ،ويمكنك استدعاؤه وتنفيذه عن طريق األمر التالي:
$ kotlinc -script delete.kts . 5
إذا نس خت أو أنش أت ملف ات في المجل د الح الي وك ان آخ ر وقت عُ ِّدل عليه ا أق دم من  5أي ام،
فسيتم إزالتها.

 .5كوتلن مع Gradle
إذا كنت معتادً ا على استخدام أدوات البناء ،فستكون في أحد هذه التجميعات ،Maven :أو  Gradleأو SBT
(على األرجح إذا كنت مبرمج  .)Scalaولن أدخل في التفاصيل ،لكننا سنقدم أساسيات  ،Gradleوه و نظ ام أتمت ة
آلي ذو بني ة متع ددة اللغ ات ومفت وح المص در ،ويمكن ك معرف ة المزي د من المعلوم ات حول ه من موقع ه الرس مي
.gradle.org
قبل المتابعة ،أرجو منك التأكد من تثبيته وتوافره في مس ار األص ناف ( )classpathمن أج ل الوص ول إلي ه
ً
مسبقا) ،فيمكن ك تث بيت  Gradleعن طريق ه وذل ك
من الطرفية .فإذا كان لديك ( SDKMANشرحنا كيفية تثبيته
باستخدام األمر التالي:
$ sdk install gradle 5.4.1
يأتي نظام البناء مع بعض القوالب الج اهزة ،وأص بحت ك وتلن مُ ض مَّ ً
دءا من اإلص دار  ،5إذ ج اءت اإلض افة
نة ب ً
 Gradle Kotlin DSLبشكلها التطويري في اإلصدار  4من  gradleلتض يف دعم  Kotlinإلى  gradleبالش كل
ً
عوضا عن  .Groovyدعنا نرى أوال كيف يمكنك معرفة القوالب المتاحة:
التي يتيح استعمالها
وادي التقنية
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$ gradle help --task :init
:– شيًئا شبيهً ا بما يليtype يجب أن ترى في قسم الخيار
Options
--type
Set the type of project to generate.
Available values are:
basic
cpp-application
cpp-library
groovy-application
groovy-library
java-application
java-library
kotlin-application
kotlin-library
pom
scala-library
َّ
 استعمل األمر التالي إلنشاء.مجلدً ا جديدً ا لحواية ملفات المشروع الخاص بنا
 يجب أن ننشئ،قبل إنشاء القالب
:HelloWorld مجلد جديد باسم
$ mkdir HelloWorld
: وننشئ هيكل مشروعنا من خالل تنفيذ األمر التاليkotlin-application لنذهب ونستعمل قالب كوتلن
$ gradle init --type kotlin-application
ظهر القوالب المتوافرة الختيار واحدة منه ا
ُ  فقط الذيgradle init أو يمكنك بداًل من ذلك كتابة األمر
ِ سي
:بالشكل التالي
Select type of project to generate:
1: basic
2: cpp-application
3: cpp-library
4: groovy-application
5: groovy-library
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6: java-application
7: java-library
8: kotlin-application
9: kotlin-library
10: scala-library
]Enter selection (default: basic) [1..10
واء اس تعملت ه ذه
اكتب في ه ذه الحال ة ال رقم  8لتحدي د الق الب  .java-applicationس
ً
الطريقة أو حدَّ دت القالب منذ البداية عبر تمرير اسمه للراية  –typeفإنك ستصل للخطوة التالية وهي تحديد اللغ ة
التي ستستعلمها مع :gradle
Select build script DSL:
1: groovy
2: kotlin
]Enter selection (default: kotlin) [1..2
ك انت  groovyهي اللغ ة الش ائع اس تعمالها قب ل إض افة  .Kotlinواآلن ،م ع إض افة  ،Kotlinيمكن ك
تحديدها واستعمالها ولن تحتاج إلى بع د اآلن إلى تعلم  groovyلكتاب ة س كربتات  gradleبه ا .اكتب ال رقم  2في
الطرفية الختيار الخيار .Kotlin
ستُ َسأل بعد ذلك عن اسم المشروع ( )Project nameوعن مصدر الحزمة ( )Source packageواللذان

َّ
المجلد  HelloWorldالذي أنشأنا المشروع في ه افتراض ًّيا .س نعتمد على التس مية االفتراض ية
ضبطان إلى اسم
سي َ
ُ
بالضغط على زر اإلدخال (.)enter

Project name (default: HelloWorld):
Source package (default: HelloWorld):
ِّ
سيولد هذا القالب مجموعة من الملفات والمجلدات ،وسترى هيكاًل مشابهً ا للهيكل التالي:
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 يحوي شيًئا يشبه ماApp.kt  وجود ملف يدعىsrc/main/kotlin/HelloWorld ستالحظ في المجلد
:يلي
/*
* This Kotlin source file was generated by the Gradle 'init' task.
*/
package HelloWorld
class App {
val greeting: String
get() {
return "Hello world."
}
}
fun main(args: Array<String>) {
println(App().greeting)
}
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ال تقلق إن لم تفهم شيًئا منه بعد .ه ذه الش يفرة تظه ر الرس الة الترحيبي ة الش هيرة ال تي يكتبه ا أي م برمج ب دأ
طريقه في تعلم البرمجة .حسنًا ،الشيفرة مكتوب ة وج اهزة للتنفي ذ ولكن كي ف س نعتمد على  gradleمن أج ل بن اء
الشيفرة وتنفيذها؟ إن أردت بناء الشيفرة ثم تنفيذها ،نفذ األمرين التاليين على التوالي:
$ gradle build
$ gradle run
يجب أن تحصل على شيء يشبه الناتج التالي:
$ gradle build
BUILD SUCCESSFUL in 10s
8 actionable tasks: 8 executed
$ gradle run
> Task :run
Hello world.
BUILD SUCCESSFUL in 1s
2 actionable tasks: 1 executed, 1 up-to-date
تخبرنا الرسالة األولى أن عملية بناء (تصريف) الشيفرة تمت بنجاح ،والثانية هي أن تنفيذ الشيفرة جرى بنجاح
ً
أيضا وأظهر الرسالة " "Hello worldالتي ن اتج تنفي ذ الدال ة )( println(App().greetingوظيفي ة ه ذه
ً
الحقا فال تقلق.
الدالة هي طباعة شيء على الطرفية) .سنتعلم كل شيء
هل تفكر بكتابة شيفرة بسيطة وتنفيذها دون تلك الجاهزة؟ دعنا نفعل ذلك ونكتب شيفرة تطبع رسالة ترحيبية
باسمكِّ .
نفذ األوامر التالية في سطر األوامر (بدل  myNameإلى اسمك):
$ mkdir -p src/main/kotlin/com/programming/kotlin/chapter01
$ echo "" >> src/main/kotlin/com/programming/kotlin/chapter01/Program.kt
$ cat <<EOF >> src/main/kotlin/com/programming/kotlin/chapter01/Program.kt
package com.programming.kotlin.chapter01
{ )>fun main(args: Array<String
)"!println("Hello myName
}
EOF
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قب ل بن اء وتنفي ذ الش يفرة ال تي أنش أناها للت و ،افتح المل ف  build.gradle.ktsوع دل قيم ة
 mainClassNameإلى ما يلي:
{ application
// Define the main class for the application.
"mainClassName = "com.programming.kotlin.chapter01.ProgramKt
}
يمكننا اآلن بناء وتنفيذ شيفرة التطبيق البسيط عبر األمرين  gradle buildو gradle runعلى الت والي
ويجب أن نحصل على الناتج التالي:
!Hello myName
ما فعلنا للتو هو ضبط الصنف الذي يحتوي على نقطة دخول البرنامج ،وسبب هذا ه و الس ماح للبرن امج للعم ل
بشكل مباشرة ،ونشرح ذلك قري ًبا.
واآلن ن رغب في تش غيل برنامجن ا باس تخدام ] java -jar [artefactوقب ل أن نتمكن من فع ل ذل ك،
نحتاج إلى تعديل الملف  build.gradleومطابقته .فسنحتاج أواًل إلى إنشاء الملف  manifestوتع يين الص نف
الرئيسي ،وذلك ألن  JVMسيبحث عن الدالة الرئيسية وسيبدأ في تنفيذها:
{ jar
{ manifest
(attributes
'Main-Class':
''com.programming.kotlin.chapter01.ProgramKt
)
}
)from { configurations.compile.collect { it.isDirectory() ? it :zipTree(it
} }
}
وعالوة على ذل

ك ،سنض

من االعتمادي

ات من أج

ل kotlin-stdlib

 kotlin-runtimeفي  ،JARألنن ا إذا لم نفع ل ذل ك ،فس نحتاج إلى إض افتهم إلى مس ار الص نف
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( )classpathعند تشغيل التطبيق .واآلن ،أنت مستعد للبناء وتشغيل الشيفرة البرمجية.

 .6كوتلن مع Maven
إذا كنت ِّ
تفضل استخدام  Mavenالعجوز ،فال مشكلة في ذل ك ،فهنال ك إض افة ل دعم ك وتلن ً
أيض ا .إذا لم تكن
تمل ك  Mavenعلى جه ازك ،فانتق ل إلى الص فحة  maven.apache.org/download.cgiلتنزيل ه ثم اتب ع
التعليم ات في الص فحة  maven.apache.org/install.htmlلتثبيت ه على جه ازك .سنش رح آلي ة التنزي ل
والتثبيت على نسخة أوبنتو ،لينكس.
نزل الملف ( apache-maven-3.6.1-bin.zipاإلصدار الح الي وقت ترجم ة ه ذا الكت اب) ثم ف ك ض غطه
إلى الوجهة :/opt
unzip apache-maven-3.6.1-bin.zip -d /opt
تأكد من متغير البيئة  $JAVA_HOMEثم أض ف مس ار  mavenال ذي اس تخرجناه إلي ه للت و إلى متغ ير البيئ ة
 $PATHبالشكل التالي:
$ echo $JAVA_HOME
$ export PATH=/opt/apache-maven-3.6.1/bin:$PATH
تأكد بعد ذلك من عمل  mavenعبر تنفيذ األمر التالي:
$ mvn -v
mvn -v
Apache Maven 3.6.1 (d66c9c0b3152b2e69ee9bac180bb8fcc8e6af555; 2019-04)04T22:00:29+03:00
Maven home: /opt/apache-maven-3.6.1
Java version: 11.0.2, vendor: Oracle Corporation, runtime:
/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "4.15.0-48-generic", arch: "amd64", family:
""unix
سنستخدم القوالب المضمَّ نة لتولي د مجل د المش روع وتنظيم هيكلي ة ملفات ه مثلم ا فعلن ا م ع  .Gradleأنش ئ
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: (أو أي اسم آخر) ثم انتقل إليهHelloWorld مجلدً ا جديدً ا باسم
$ mkdir HelloWorld
$ cd HelloWorld
ِّ
:نفذ األمر التالي في الطرفية
$ mvn archetype:generate
:انتظر تنزيل الملفات الضرورية للمشروع حتى ظهور رسالة ضبط اإلعدادات التالية
Choose a number or apply filter (format: [groupId:]artifactId, case
sensitive contains): 1362:
) ع دة م رات الختي ار اإلع دادات االفتراض ية ح تى الوص ول إلى الخي ارينenter( اض غط على زر اإلدخ ال
: وعندها أدخل القيم التالية لهماartifactId  وgroupId
Define value for property 'groupId': com.programming.kotlin
Define value for property 'artifactId': chapter01
اض غط على زر اإلدخ ال للخي ارات األخ رى الختي ار اإلع دادات االفتراض ية ليظه ر بع دها ملخص ح ول قيم
. لتأكيد وستنتهي عملية البناء بعدئذY  اضغط على زر اإلدخال أو.الخيارات التي أدخلتها
[INFO] ------------------------------------------------------------[INFO] Using following parameters for creating project from Archetype:
maven-archetype-quickstart:1.4
[INFO] ------------------------------------------------------------[INFO] Parameter: groupId, Value: com.programming.kotlin
[INFO] Parameter: artifactId, Value: chapter01
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0-SNAPSHOT
[INFO] Parameter: package, Value: com.programming.kotlin
[INFO] Parameter: packageInPathFormat, Value: com/programming/kotlin
[INFO] Parameter: package, Value: com.programming.kotlin
[INFO] Parameter: groupId, Value: com.programming.kotlin
[INFO] Parameter: artifactId, Value: chapter01
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0-SNAPSHOT
[INFO] Project created from Archetype in dir:
/home/userName/HelloWorld/chapter01
[INFO] -------------------------------------------------------------
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BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------Total time: 35:39 min
Finished at: 2019-05-11T02:27:54+03:00
-------------------------------------------------------------

][INFO
][INFO
][INFO
][INFO
][INFO

يخص ان Mavenفي المجل د  chapter01ال ذي ِّ
يمثل
س يتولد المل ف  pom.xmlوالمجل د  srcالل ذين
َّ
المشروع الذي بنيته للتو .لكن قبل إضافة المل ف ال ذي يحت وي على ش يفرات برمجي ة لك وتلن ،س تحتاج إلى تفعي ل
افة .اب

اإلض

ذف المل

دأ بح

ف  App.javaو  AppTest.javaمن

 src/main/java/com/programming/kotlinو
 /test/main/java/com/programming/kotlinوأنش ئ المجل د ( src/main/kotlinيط ابق هيك ل
المجلد الفرعي اسم مجال االسم):
$ cd chapter01
$ mkdir -p src/main/kotlin/com/programming/kotlin/chapter01
$ mkdir -p src/test/kotlin/com/programming/kotlin/chapter01
اخ تر أي مح رر وافتح المل ف  ،pom.xmlإذ س نعدل علي ه ً
وفق ا لم ا م ذكور في الص فحة
 kotlinlang.org/docs/reference/using-maven.htmlمن توثي ق ك وتلن الرس مي .تعم ل اإلض افة
 kotlin-maven-pluginعلى تص ريف ش يفرات ك وتلن واإلص دار  Maven v3ه و الم دعوم فق ط .ش مّ ر عن
ساعديك وابدأ العمل اآلن.
ً
ً
مختلفا أثناء قراءتك للكتاب،
مسبقا وقد يكون
عرف إصدار كوتلن الذي تريد استخدامه (ث َّبتنا اإلصدار 1.3.31
لذا احرص على مطابقته لإلصدار المثبت) عبر الخاصية  kotlin.versionوذلك بنسخ الشيفرة التالية وإضافتها
إلى القسم < >propertiesفي الملف :pom.xml
><properties
><kotlin.version>1.3.31</kotlin.version
></properties
ِّ
حدد المكتبة القياسية المراد استخدامها في تطبيقك وذلك بإض افة االعتمادي ة التالي ة إلى المل ف pom.xml
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:)> دون إعادة نسخ الوسم نفسه مرة أخرىdependencies< (أضفها داخل
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
<artifactId>kotlin-stdlib</artifactId>
<version>${kotlin.version}</version>
</dependency>
</dependencies>
ِّ .نأتي اآلن إلى ضبط عملية التصريف
نحدد المل ف الج ذر (المص دري) للمجل دين الل ذين أنش أناهما للت و (إن لم

<  فع د إلى تل ك الخط وة ونف ذها) من أج ل تص ريف الش يفرات وذل ك بنس خ م ا يلي إلى داخ ل الوس م،تفع ل ذل ك
:pom.xml > في الملفbuild
<build>
<sourceDirectory>${project.basedir}/src/main/kotlin</sourceDirectory>
<testSourceDirectory>${project.basedir}/src/test/kotlin</testSourceDirecto
ry>
</build>
ً تحتاج اإلضافة
>build< أيضا إلى ضبطها من أجل تصريف شيفرات كوتلن وذلك بإض افة م ا يلي إلى داخ ل
ً
:أيضا
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
<artifactId>kotlin-maven-plugin</artifactId>
<version>${kotlin.version}</version>
<executions>
<execution>
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<id>compile</id>
<goals> <goal>compile</goal> </goals>
</execution>
<execution>
<id>test-compile</id>
<goals> <goal>test-compile</goal> </goals>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
ه ذا المش روع اآلن ج اهز لتص ريف وبن اء ش يفرات ك وتلن فق ط؛ وإن أردت الس ماح بخل ط ش يفرات جاف ا
 فأضف م ا يلي ب داًل، - جزء من الشيفرة البرمجية بلغة جافا
وتصريفها – إذ ستحتاج في بعض الحاالت إلى أن كتابة
ٍ
:مما سبق
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
<artifactId>kotlin-maven-plugin</artifactId>
<version>${kotlin.version}</version>
<executions>
<execution>
<id>compile</id>
<goals> <goal>compile</goal> </goals>
<configuration>
<sourceDirs>
<sourceDir>${project.basedir}/src/main/kotlin</sourceDir>
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<sourceDir>${project.basedir}/src/main/java</sourceDir>
</sourceDirs>
</configuration>
</execution>
<execution>
<id>test-compile</id>
<goals> <goal>test-compile</goal> </goals>
<configuration>
<sourceDirs>
<sourceDir>${project.basedir}/src/test/kotlin</sourceDir>
<sourceDir>${project.basedir}/src/test/java</sourceDir>
</sourceDirs>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.5.1</version>
<executions>
<!-- Replacing default-compile as it is treated
specially by maven -->
<execution>
<id>default-compile</id>
<phase>none</phase>
</execution>
<!-- Replacing default-testCompile as it is treated
specially by maven -->
<execution>
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<id>default-testCompile</id>
<phase>none</phase>
</execution>
<execution>
<id>java-compile</id>
<phase>compile</phase>
<goals> <goal>compile</goal> </goals>
</execution>
<execution>
<id>java-test-compile</id>
<phase>test-compile</phase>
<goals> <goal>testCompile</goal> </goals>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
 يمكن ك تفعي ل م يزة التص ريف الت دريجي،الح ظ أ َّنه إذا إن أردت تس ريع عملي ة البن اء والتص ريف
 من ك وتلن وذل ك ع بر إض افة الخاص ية1.1.2 دءا من اإلص دار
ً ) والمدعوم ة بincremental compilation(
:>properties<  إلىkotlin.compiler.incremental التالية
<properties>
<kotlin.compiler.incremental>true</kotlin.compiler.incremental>
</properties>
 وهذا الخطوة تشبه لخطوة أخرى قمن ا به ا عن دما تح دثنا،Hello World! لقد حان اآلن وقت إضافة شيفرة
:Gradle عن
$ echo "" >> src/main/kotlin/com/programming/kotlin/chapter01/Program.kt
$ cat <<EOF >> src/main/kotlin/com/programming/kotlin/chapter01/Program.kt
package com.programming.kotlin.chapter01
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fun main(args: Array<String>) {
println("Hello World!")
}
EOF
: للبرنامج عبر تنفيذ األمرين التاليينJAR نستطيع اآلن تصريف وبناء ملف
$ mvn package
$ mvn exec:java Dexec.mainClass="com.programming.kotlin.chapter01.ProgramKt"
بيه

كل ش

ة بش

 على الطرفيHello

World! ة نص

يرة بطباع

ة األخ

يجب أن تنتهي التعليم
:لما يلي

[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ------------------< com.programming.kotlin:chapter01
>-----------------[INFO] Building chapter01 1.0-SNAPSHOT
[INFO] -------------------------------[ jar ]--------------------------------[INFO]
[INFO] --- exec-maven-plugin:1.6.0:java (default-cli) @ chapter01 --Hello World!
[INFO] --------------------------------------------------[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] --------------------------------------------------[INFO] Total time: 2.113 s
[INFO] Finished at: 2019-05-16T18:35:35+03:00
[INFO] --------------------------------------------------ِّ ُ لكننا سنحتاج إلى إضافة م،java  عن طريق األمرMaven ويمكنك بالطبع تشغيل البرنامج خارج
شغل كوتلن
.)classpath( األني إلى مسار الصنف
$java -cp $KOTLIN_HOME/lib/kotlin-runtime.jar:target/chapter01-1.0SNAPSHOT.jar "com.programming.kotlin.chapter01.ProgramKt"
 هنالك خي ار لتح زيم جمي ع االعتمادي ات، عند تشغيل التطبيقClasspath إذا أردت تجنب إعداد اعتماديات
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 ولفعل ذلك س تحتاج إلى إض افة م ا يلي (وهي،)fat jar(  السمينjar  الناتج وإنتاج ما يسمى بملفJAR في ملف
ل داخل

ذ قلي

فناه من

ذي أض

> الplugins< م

رى) إلى القس

افة أخ

إض

:>build< القسم
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
<version>2.6</version>
<configuration>
<archive>
<manifest>
<addClasspath>true</addClasspath>
<mainClass>com.programming.kotlin.chapter01.ProgramKt</mainClass>
</manifest>
</archive>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
<version>2.4.3</version>
<executions>
<execution>
<phase>package</phase>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
</plugin>
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يمكننا اآلن تنفيذ أمر تشغيل  JARدون القل ق على تع يين مس ار الص نف ( )classpathأل َّنن ا انجزن ا ذل ك عن
طريق اإلضافة:
$ java -jar target/chapter01-1.0-SNAPSHOT.jar
إن استعملت أحدث إصدار من كوتلن وكان غير اإلصدار الذي استعملناه في هذا الكتاب –

مالحظة

الذي هو  ،-1.3.31فانسخ الشيفرات الموجودة في الصفحة

 kotlinlang.org/docs/reference/using-maven.htmlمن توثيق كوتلن
الرسمي بداًل من الشيفرات السابقة.

 .7كوتلن وبيئة التطوير IntelliJ
ً
عوبة كلم ا ازداد تعقي د
خيارا مناس ًبا للجميع لكتابة الشيفرات ،إذ يزداد العم ل ص
ال يعد المحرر  Vimأو nano
ً
المش روع دون اس تخدام بيئ ة تطويري ة متكامل ة ( ،IDEاختص ار للعب ارة Integrated development
 )Environmentالتي ت ِّ
وفر م يزات كث يرة تس ِّهل كتاب ة الش يفرات والتعليم ات البرمجي ة مث ل اإلكم ال التلق ائي،
والتحسس الذكي ( ،)intelli-senseواالختصارات المفيدة ،وإعادة تصميم الشيفرة.
في عالم  ، JVMكان الخي ار األول للم برمجين عن دما يتعل ق األم ر ببيئ ة تط وير متكامل ة ( )IDEه و IntelliJ
طويلة ،إذ الشركة التي أنشئت هذه البيئة هي الشركة نفسها ال تي أنش أت ك وتلن ،JetBrains :وس تكون ه ذه
لفترة
ٍ
ٍ
البيئة الخيار األول بالنسبة لي بالنظر إلى التكامل بين االثنين لكن ،كما س نرى في القس م الت الي ،فهي ليس ت الخي ار
الوحيد.
تأتي بيئة  IntelliJبنسختين :المجاني ة ( )Communityوالمدفوع ة (،)Ultimateوس يكون خي ار النس خة
كافيا بالنسبة للشيفرات البرمجية ال تي س نكتبها خالل رحلتن ا م ع ه ذا الكت اب .ف إذا لم تكن ل ديك بالفع ل،
المجانية
ً
َّ
يمكن ك تنزيله ا وتثبيه ا من  .jetbrains.com/idea/downloadإن كنت تس تخدم لينكس ،توزيع ة أوبنت و،
يمكنك تثبيتها بسهولة عبر  snapبتنفيذ األمر التالي في الطرفية:
sudo snap install intellij-idea-community --classic
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بداي ًة من النس خة  ،15.0ت أتي بيئ ة  IntelliJمحزم ًة م ع ك وتلن ،لكن إذا كنت تمتل ك نس خة أق دم من ه ذه،
فيمكن ك دعم اللغ ة عن طري ق تث بيت إض افة له ا؛ ولفع ل ذل ك ،اذهب إلى  Settingsثم  Pluginsثم Install
 IntelliJ pluginsواكتب  Kotlinفي مربع البحث ثم ث ِّبت اإلضافة.
سنستخدم هذه البيئة التطويرية إلنشاء مشروع  Gradleمع تفعيل كوتلن .فكما فعلنا في القسم السابق ،يجب
عليك بمج رد ب دء  IntelliJاختي ار  Create new projectوس تظهر ل ك ناف ذة ح وار يمكن ك من خالل اختي ار
 Gradleمن القسم على الجانب األيسر ،وتحقق من اختيار ) Kotlin (Javaمن القسم الموجود في الجانب األيمن:

تلقائي ا (انظ ر إلى الحق ل Project
يجب أن تكون قد ضبطت متغير البيئة  JAVA_HOMEلألداة لتحديد SDK
ً
 SDKفي أعلى الصورة التوضيحية) .فإذا لم تفعل هذا أو لم تجد شيًئا داخل الحقل  ،Project SDKف اختر New
ِّ
وحدد موقعها .وبمجرد تحدي د موق ع  ،JDKف أنت مس تعد
من القائمة وانتقل إلى حيث توجد جافا  JDKالخاص بك
لالنتقال إلى الخطوة التالية عن طريق الضغط على  Nextالموجود في أسفل يمين النافذة.
تطلب منك النافذة التالية توف ير  Group Idو  ،Artifact Idوهم ا  com.programming.kotlinو

وادي التقنية

41

الفصل األول :البدء مع كوتلن

أتقن لغة كوتلن

 chapter01على التوالي .وبمجرد ملئك ه ذين الحقلين ،يمكن ك االنتق ال للخط وة التالي ة من العملي ة وح ِّدد فيه ا
الحقل .Use auto-import
عين مك ان المش روع ،واض غط
انتقل اآلن إلى الخطوة التالية ،وهي تحديد مكان تخزين المش روع في جه ازك؛ ِّ
على  More Settingsواكتب  chapter01في الحقل  Module nameواضغط على .Finish
ستنشئ لك  IntelliJمشروعً ا جديدً ا ،ويجب أن تكون النتيجة مشابهة للصورة التالية:

في مجل د  kotlinالمح دد ،انق ر ب زر الف أرة األيمن علي ه واخ تر الخي ار  Newثم  Packageواكتب
:com.programming.kotlin.chapter01
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س ترى في اس فل المجل د  ،kotlinظه ور مجل د جدي د؛ انق ر ب الزر األيمن علي ه واخ تر  Newثم Kotlin
 File/Classواكتب :Program.kt
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أص بحت اآلن مس تعدً ا لكتاب ة برن امج ! Hello Worldالخ اص ب ك؛ اس تخدم نفس الش يفرة البرمجي ة ال تي
استخدمناها في وقت سابق من هذا الفصل .ستالحظ أيقونة كوتلن على الجانب األيسر من المحرر ،وإذا نقرت عليه،
سيفعَّ ل خيار تشغيل الشيفرة البرمجية .اض غط علي ه لتنفي ذ الش يفرة (أو اض غط ببس اطة في أي مك ان من المح رِّ ر
ُ
واختر  ،)runوستُ صرَّ ف الش يفرة آن ذاك ثم ُت َّ
نفذ لتظه ر أي ة مخرج ات في أس فل ناف ذة  .IntelliJأي يجب أن ت رى
ً
مطبوعة في ذلك القسم:
العبارة !Hello World

أحسنت! لقد كتبت أول برن امج ك وتلن ع بر بيئ ة تطويري ة متكامل ة .الب د أن ك الحظت كم ك انت عملي ة إع داد
ً
ً
وبسيطة .يمكنك العمل على  Mavenبداًل من  Gradleإن أحببت .م ا
سهلة
المشروع والشيفرة البرمجية وتشغيلها
رأيك أن نجرب ذلك؟! هيا بنا.
أنش ئ مش روعً ا جدي دً ا من  Newثم  Projectثم اخ تر  Mavenمن القس م األيس ر وح ِّدد الخي ار Create
 from archetypeثم اختر  :org.jetbrains.kotlin:kotlin-archetype-jvmمن القائمة المعروضة آنذاك:
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اكمل الخطوات نفسها السابقة وهي كتابة الشيفرة وتنفيذها.

 .8كوتلن وبيئة التطوير Eclipse

ِّ
يفض ل البعض اس تخدام بيئ ة التط وير  Eclipseالمتكامل ة ب داًل من البيئ ة  .IntelliJال تقل ق ،فيمكن ك كتاب ة

شيفرات كوتلن وتنفيذها دون الحاجة إلى الخروج منه .سأفترض في هذه المرحلة أنك ّ
ثبت بيئة التطوير ه ذه (ه ل
ِّ
تحدث نفسك بالذهاب إلى الموقع www.eclipse.org/downloads؟! أحسنت االختيار).
انتقل من القائمة إلى  Help | Eclipse Marketplaceوابحث عن إضافة كوتلن ،وثبتها (أنا استخدم آخر
توزيعة.)Eclipse Neon :
بمجرد تثبيتك لإلضافة وإعادة تشغيل البيئة التطويرية ،ستكون مستعدً ا إلنشاء أول مش روع ك وتلن؛ اخ تر من
القائمة  Fileثم  Newثم  Projectوسترى نافذة الحوار التالية:
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انقر على الزر  Nextلالنتقال إلى الخطوة التالية ،وبمجرد اختيارك للشيفرة المصدرية ،انق ر على ال زر Finish؛
ه ذا ليس مش روع  Gradleأو  ،Mavenإذ يمكن ك اختي ار واح د من ه ذين ،لكن ك س تحتاج إلى تع ديل المل ف
ً
سابقا مع  Gradleو كوتلن مع  Mavenفي هذا الفصل.
 build.gradleأو الملف  pom.xmlيدويً ا كما فعلنا في
كم ا في مش روع  ،IntelliJانق ر على المجل د  srcواخ تر  New packageوس ِّم الحزم ة الجدي دة باالس م
com.programming.kotlin.chapter01؛ اخ تر بع د ذل ك  Newثم  Otherومن ثم اخ تر  Kotlinثم
 Kotlin Fileمن القائمة إلضافة الملف Program.kt؛ وبمجرد إنشاء الملف ،اكتب األس طر البس يطة لطباع ة نص
على الطرفية:
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قادرا على
اآلن ،أنت مستعد لتشغيل الشيفرة البرمجية؛ اختر من القائمة  Run | Runومن المفترض أن تكون
ً
ب دء عملي ة التنفي ذ ،ويجب أن تظه ر ل ك العب ارة !  Hello Worldمطبوع ًة في قس م الطرفي ة في ناف ذة البيئ ة
التطويرية نفسها.

 .9الخلط بني كوتلن وجافا يف مرشوع واحد
ُ
عملت على مشاريع حيث تختلط ملفات جاف ا
من الشائع استخدام لغات برمجة مختلفة في مشروع واحد ،لقد
األساسية ،فهل نس تطيع فع ل نفس الش يء م ع ك وتلن؟ ب الطبع .لنعم ل على
و Scalaمعً ا لتشكيل الشيفرة البرمجية
ّ
المشروع الذي أنشأناه قبل قليل في القسم  7.1وهو كوتلن مع  .Gradleيجب أن ترى الهيكلية التالي ة في IntelliJ
(القالب القياسي لمشروع جافا/كوتلن):
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 وذل ك عن طري ق إض افة حزم ة جدي دة في ه بنفسjava يمكنك وضع شيفرة برمجية بلغة جافا داخل المجلد
 وإنشاء ص نف جاف ا ع برcom.programming.kotlin.chapter01 : وهوkotlin االسم الموجود في المجلد
: واستخدام هذه الشيفرة البرمجية للتمرينCarManufacturer.java  باسمJava class  ثمNew
public class CarManufacturer {
private final String name;
public CarManufacturer(String name) {
this.name = name;
}
public String getName() {
return name;
}
}
 المش ابه للس ابقStudent ؟ لننش ئ الص نفkotlin ماذا ل و أردّ ت إض افة ص نف جاف ا ض من المجل د الف رعي
ِّ
:وسنوفر اسم الحقل للبساطة
public class Student {
private final String name;
public Student(String name) {
this.name = name;
}
public String getName() {
return name;
}
}
: دعنا ننشئ نسخة من هذا الصنف،main في الدالة
fun main(args: Array<String>) {
println("Hellow World!")
val student = Student("Alexandra Miller")
println("Sudent name:${student.name}")
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)"val carManufacturer = CarManufacturer("Mercedes
)"}println("Car manufacturer:${carManufacturer.name
}
رمى عن د تش غيله "اس تثناء وقت التش غيل" (
جيد ،لكن س ُي َ
في حين أنَّ الش يفرة البرمجي ة تص رَّ ف بش كل ِّ
 ،)runtime exceptionحيث يخ برك أن ه ال يس تطيع إيج اد الص نف  ،Studentول ذلك س نحتاج إلى الس ماح
لمصرّ ف جافا بالبحث عن الشيفرة البرمجية داخل المجلد .src/main/kotlin
أضف التعليمة التالية في :build.gradle
{ sourceSets
'main.java.srcDirs += 'src/main/kotlin
}
يمكنك اآلن تصريف البرنامج وتشغيله:
$ gradle jar
$ java -jar build/libs/chapter01-1.0-SNAPSHOT.jar
عن دما تك بر ش يفرة ك وتلن البرمجي ة ،سيص بح وقت التص ريف أبط أ ألن ه س يذهب ويعي د تص ريف ك ل مل ف،
ويمكنك تسريع ذلك عن طريق إعادة تصريف الملفات التي تم تغييرها بين البناءات فقط ،وأس هل طريق ة لفعّ ل ذل ك
هي عن طري

ق إنش

اء مل

ف باس

م  gradle.propertiesبج

انب  build.gradleوإض

افة

 kotlin.incremental=trueإلي ه .وفي حين أن أول عملي ة بن اء لن تص بح تراكمي ة (أي لن يس ري مفع ول
تفعيل الخاصية  kotlin.incrementalالتي فعَّ لتها) ،إال أنه ا ستص بح ك ذلك في عملي ة البن اء الثاني ة وس ترى
تحسنًا في وقت التصريف.
ُّ
تخداما في  ،JVMل ذلك دعن ا ن رى كي ف يمكنن ا تحقي ق ه دفنا
ال يزال  Mavenعلى األرجح ،النظام األكثر اس
ً
بخلط شيفرة جافا وكوتلن معً ا في .Maven
في  ،IntelliJاختر  Newثم  ،Projectثم ِّ
حدد  Mavenكخيار ،وابحث عن  kotlin-archetype-jvmمن
قائمة  ،archetypesولقد ذكرنا هذا بالفعل في القسم «كوتلن وبيئة التطوير  ،»IntelliJلذا يجب أن يكون العملي ة
ً
مألوفة لديك؛ وبهذا سننشئ مشروعً ا جديدً ا.
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ستالحظ أنه لم ينشئ مجلد  javaفي شجرة المشروع ،لذا أنشئ المجلد  src/main/javaمتبوعً ا بمجل ٍد ذي
فرعيا للمجلد .)java
مجال االسم ( com.programming.kotlinسيكون هذا مجلدً ا
ًّ
ستالحظ أنه لن يتاح لك  -عند النقر بزر الفأرة األيمن  -إنشاء حزمة جديدة ،فالمشروع غير مهيئ بع د لتض مين
شيفرة جافا ،لكن هل سألت نفسك قبل كل شيء ما الذي يجعل  Mavenيتعامل مع شيفرة كوتلن؟ إذا فتحت مل ف
 pom.xmlوذهبت إلى قسم اإلضافات < ،>pluginsستالحظ اإلضافة :kotlin
><plugin
><groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId
><artifactId>kotlin-maven-plugin</artifactId
><version>${kotlin.version}</version
><executions
><execution
><id>compile</id
><phase>compile</phase
><goals
><goal>compile</goal
></goals
></execution
><execution
><id>test-compile</id
><phase>test-compile</phase
><goals
><goal>test-compile</goal
></goals
></execution
></executions
></plugin
س تحتاج لكي تتمكن من خل ط ش يفرة جاف ا م ع ش يفرة ك وتلن إلى إع داد إض افة جدي دة من أج ل تص ريف
الشيفرات المكتوبة بلغة جافا:
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<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.5.1</version>
<executions>
<execution>
<id>default-compile</id>
<phase>none</phase>
</execution>
<execution>
<id>default-testCompile</id>
<phase>none</phase>
</execution>
<execution>
<id>java-compile</id>
<phase>compile</phase>
<goals>
<goal>compile</goal>
</goals>
</execution>
<execution>
<id>java-test-compile</id>
<phase>test-compile</phase>
<goals>
<goal>testCompile</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
</plugin>
 لذلك س نحتاج إلى تع ديل اإلض افة،جيدا
ّ يجب أن يعمل مصرِّ ف كوتلن قبل مصرِّ ف جافا حتى يعمل كل شيء
: لفعل ذلك عبر وضع الشيفرة التالية مكانهاkotlin-maven-plugin
<plugin>
<artifactId>kotlin-maven-plugin</artifactId>
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<groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
<version>${kotlin.version}</version>
<executions>
<execution>
<id>compile</id>
<goals>
<goal>compile</goal>
</goals>
<configuration>
<sourceDirs>
<sourceDir>${project.basedir}/src/main/kotlin</sourceDir>
<sourceDir>${project.basedir}/src/main/java</sourceDir>
</sourceDirs>
</configuration>
</execution>
<execution>
<id>test-compile</id>
<goals>
<goal>test-compile</goal>
</goals>
<configuration>
<sourceDirs>
<sourceDir>${project.basedir}/src/main/kotlin</sourceDir>
<sourceDir>${project.basedir}/src/main/java</sourceDir>
</sourceDirs>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
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<version>3.5.1</version>
<executions>
<!-- Replacing default-compile as it is treated
specially by maven -->
<execution>
<id>default-compile</id>
<phase>none</phase>
</execution>
<!-- Replacing default-testCompile as it is treated
specially by maven -->
<execution>
<id>default-testCompile</id>
<phase>none</phase>
</execution>
<execution>
<id>java-compile</id>
<phase>compile</phase>
<goals> <goal>compile</goal> </goals>
</execution>
<execution>
<id>java-test-compile</id>
<phase>test-compile</phase>
<goals> <goal>testCompile</goal> </goals>
</execution>
</executions>
</plugin>

 قابل للتنفيذ للشيفرة البرمجية التيJAR  حتى تتمكن من إنتاج ملفMaven وستحتاج إلى إضافة أخرى من
:نكتبها
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<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
<version>2.6</version>
<configuration>
<archive>
<manifest>
<addClasspath>true</addClasspath>
<mainClass>com.programming.kotlin.HelloKt</mainClass>
</manifest>
</archive>
</configuration>
</plugin>
 وس تحتاج إذا أردت تش غيله، يحتوي على شيفرتك البرمجية فق طJAR ستولد الشيفرة البرمجية السابقة ملف
:classpath إلى اعتماديات أخرى في مسار الصنف
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
<version>2.6</version>
<executions>
<execution>
<id>make-assembly</id>
<phase>package</phase>
<goals> <goal>single</goal> </goals>
<configuration>
<archive>
<manifest>
<mainClass>com.programming.kotlin.HelloKt</mainClass>
</manifest>
</archive>
<descriptorRefs>
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<descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
</descriptorRefs>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
) وتغي ير الص نفStudent  وCarManufacturer يمكننا اآلن إض افة أص ناف من المث ال الس ابق (أص ناف
:الرئيسي إلى التالي
val student = Student("Jenny Wood")
println("Student:${student.name}")
val carManufacturer = CarManufacturer("Honda")
println("Car manufacturer:${carManufacturer.name}")
 سيص در خط أ أثن اء وقتJAR  إال أن ه عن د تنفي ذ مل ف، في حين أن التصريف س ار على م ا ي رام،ننته بعد
ِ لم
 يجب أن يعرف مص رّ ف جاف ا أن ش يفرة جاف ا موج ودة داخ ل مجل د،Student التشغيل بسبب أنه لم يجد صنف
: ولذلك سنحتاج إلى إضافة أخرى وهي،kotlin
<plugin>
<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
<artifactId>build-helper-maven-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<phase>generate-sources</phase>
<goals><goal>add-source</goal></goals>
<configuration>
<sources>
<source>${project.basedir}/src/main/kotlin</source>
</sources>
</configuration>
</execution>
</executions>
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></plugin
يجب أن تتمكن اآلن من تصريف الشيفرة البرمجية وتشغليها ،إذ ستطبع ثالث ة أس طر كمخرج ات عن د تش غيل
هذه األوامر في الطرفية:
$ mvn package
$ java -jar target/chapter01-maven-mix-1.0-SNAPSHOT-jar-withdependencies.jar

 .10خالصة الفصل
لقد تعلمت في هذا الفصل كيف يمكنك إعداد بيئ ة التط وير الخاص ة ب ك م ع األدوات المطلوب ة لبن اء وتش غيل
ش يفرة ك وتلن .اآلن أنت ق ادر على تش غيل وتنفي ذ األمثل ة ال تي س تمر مع ك في الفص ول القادم ة من ه ذا الكت اب
باإلضافة إلى تجربة شيفرات كوتلن الخاصة بك.
يوميا عند البرمجة باستخدام كوتلن.
ستخوض في الفصل القادم في بنيات األساسيات التي ستستخدمها
ً
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األساسية .سيوضح هذا الفصل بعض أوج ه التش ابه واالختالف الرئيس َّية
حان اآلن وقت اكتشاف لبنات كوتلن
َّ
بين كوتلن وجافا ،وما هي مميزات لغة كوتلن مقابل تلك الموجودة في جافا و ،JVMويمكنك تجاوز هذه االختالف ات
إذا لم تكن لديك أية فكرة عن البرمجة بجافا.
التالية:
سنغطي في هذا الفصل المواضيع
ّ
•

المتغيرات والقيم

•

تدفق تنفيذ الشيفرة وتعابير التحكم

•

استنتاج النوع

•

التحويالت الذكية

•

األساسية و التسلسل الهرمي لألنواع في كوتلن
األنواع
ّ

 .1القيم واملتغرِّي ات
احيتين لإلعالن عن المتغ يرات وهم ا  valو  ،varفتع ني ( varاختص ار للكلم ة
تمتل ك ك وتلن كلم تين مفت َّ
 )variableمتغير قابل للتغيير ،وال ذي ه و متغ ير يمكن تغي ير قيمت ه عن طري ق إع ادة تعيين ه ،ويك افئ اس تعماله
التصريح عن متغير في جافا:
"var name = "kotlin

متغي ٍر اسمه nameوأسندنا قيم ة إلي ه مباش ر ًة .ويمكن ك التص ريح عن متغ ير ع بر  varثم تهيئت ه
صرَّ حنا عن
ِّ
بإسناد قيمة له فيما بعد:
var name: String
"name = "kotlin
المتغيرات التي ُصرِّ ح عنها مع  varﻷنها قابلة للتغيير (:)mutable
يمكن تغيير قيمة
ّ
"var name = "kotlin
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"name = "more kotlin
على النقيضُ ،تستخدَ م الكلمة المفتاحية  valللتصريح عن متغيرات قابلة للقراءة فقط ،وه و مش ابه للتص ريح
عن متغير ثابت (عبر الكلمة المفتاحية  )finalفي جافا .ويجب تهيئة الثابت الذي يصرح عنه بوساطة  valبقيم ٍة
ً
الحقا:
ما ألنه ال يمكن تغييرها
"var name = "kotlin
ال يع ني المتغ ير القاب ل للق راءة فق ط أن النس خة نفس ها غ ير قاب ل للتغي ير ً
أيض ا ،فيمكن أن تس مح النس خة
تتغي ر قيمته ا عن طري ق ال دوال أو الخاص يات ،ولكن ال يمكن
للمتغ يرات األعض اء ( )member variablesأن ّ
تغيير قيمة المتغير نفسه أو إعادة تعيينه إلى قيمة أخرى.

 .2استنتاج النوع
هل الحظت في القسم السابق أ َّننا لم ِّ
المتغير عن د تهيئت ه؟ ه ذا مخ الف لجاف ا ال تي يجب أن نح ِّدد
نحدد نوع
ّ
فيها بدقة نوع المتغير عند التصريح عنه.
دائم ا إلى
لمَّ ا كانت كوتلن هي لغة صارمة في تحديد األن واع (أي ت دعى  ،)strongly typedفإنن ا ال نحت اج ً
ً
صراحة ،إذ س يحاول المص رِّ ف معرف ة ن وع التعب ير أو المتغ ير من المعلوم ات الموج ودة في ه.
التصريح عن األنواع
فاستعمال  valهو حالة في غاية السهولة بالنسبة للمصرّ ف ألن النوع سيكون واض ًحا من الج انب األيمن من عملي ة
ريح ،وتس

التص

مى ه

ذه اآللي

ة بـ «اس

وع»

تنتاج الن

( ،)type inferenceويقلل هذا من التكرار مع الحفاظ على نوع آمن وهذا ما نتوقعه من لغة حديثة.
ال تعدُّ القيم والمتغيرات األماكن الوحيدة التي يمكن استنتاج النوع فيها ،فتُ ط َّبق عملية االستنتاج ه ذه لمعرف ة
ن وع المعام ل/المع امالت من بص مة الدال ة (  ،)function signatureويمكن ك االس تفادة منه ا ً
أيض ا في ال دوال
المتكون

ة من س

طر واح

د حيث يمكن معرف

ةن

وع القيم

ادة

ة المع

( )returnمن التعبير الذي ُت ِّ
نفذه الدالة كما في المثال التالي:
fun plusOne(x: Int) = x + 1
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من المفيد إضافة تحديد النوع بصريح العبارة في بعض األحيان ويكون ذلك بالشكل التالي:
val explicitType: Number = 12.3

 .3األنواع األساس َّية
واحدة من أكبر التغييرات بين كوتلن وجافا هي أن كوتلن َتعُ دُّ أن ك ل ش يء ه و ك ائن؛ ف إذا كنت م برمج جاف ا،
خاصة يُ تعامل معها تعاماًل
ً
مختلف ا عن الكائن ات،
أساسية ()primitive types
فستعرف أنه يوجد في جافا أنواع
َّ
َّ
وال يمكن اس تخدامها مث ل األن واع المُ عمَّ مة ( ،)generic typesوال ت دعم اس تدعاءات التواب ع/ال دوال ،وال يمكن
مثال على تلك األنواع األساسية التي نتح دث
إسناد القيمة العدمية  nullإليها؛ يُ عدُّ النوع  Booleanالمنطقي خير
ٍ
عنها.
قدَّ مت جافا كائنات مُ ِّ
غلفة ( )wrapper objectsيمكنها تغليف األنواع األساس ية في كائن ات للتعام ل معه ا

على هذا األس اس .على س بيل المث ال ،يُ ِّ
غلف  java.lang.Booleanالن وع  booleanمن أج ل تمي يزه بسالس ة
أكثر .جاءت كوتلن لتزيل هذه الضرورة بشكل كامل من اللغة من خالل ترقية األنواع األساسية إلى كائنات كاملة.
عين مصرِّ ف كوتلن األنواع األساسية ( )basic typesالتي يتع رَّ ف عليه ا إلى أن واع  JVMاألساس ية (أي
سي ِّ
ُ

يعيد تعيينها إلى حيث تنتمي بعد أن كانت كائنات) كلما كان ذلك ممك ًن ا ألس باب َّ
تتعلق ب األداء؛ وم ع ذل ك ،يجب في
بعض األحي ان أن تك ون القيم مُ ع َّبأة ،مث ل عن دما يك ون الن وع يقب ل قيم ة  NULLأو عن د اس تخدامها في األن واع

المُ عمَّ مة؛ فالتعبئة (ُ )Boxingتحوِّ ل من نوع أساسي إلى نوع مُ َّ
غلف حيث يأخذ مكان النوع عند طلبه من قبل ك ائن
لكنه يُ ِّ
أساسيا.
قدم نوعً ا
ًّ

مالحظة

قد ال تستخدم قيمتان مختلفتان معبئتان نفس النسخة ،لذا ال يمكن ضمان نتيجة تطبيق

المرجعية على القيم المُ ع َّبئة (.)boxed values
المساواة
َّ

أ .األعداد
أنواع األعداد المدمجة هي:
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النوع

الوصف

الحجم

Long

عدد كبير

64

Int

عدد صحيح

32

Short

عدد صغير

16

Byte

بايت

8

Double

عدد عشري مضاعف الدقة

64

Float

عدد عشري

32

إلنشاء عدد من أحد تلك األنواع ،استخدم إحدى النماذج التالية:
int = 123
long = 123456L
double = 12.34
float = 12.34F
hexadecimal = 0xAB
binary = 0b01010101

val
val
val
val
val
val

ّ
تتطلب الالحق ة  Lواألع داد العش رية (أي ذات الن وع
س تالحظ أن األع داد الكب يرة (أي ذات الن وع )long
ّ
تتطلب الالحقة  ،Fويُ ستخدم النوع ( doubleعدد عشري مض اعف) كن وع افتراض ي لألع داد العش رية ،و
)float
والثنائي ة ()binary
( intعدد صحيح) لألع داد الص حيحة وتس تخدم األع داد س تة عش رية ()hexadecimal
ّ
البادئة  0xو  0bعلى التوالي.
ال تدعم كوتلن االتساع التلقائي لألعداد ،لذلك يجب إجراء تحويل بش كل ص ريح ،فيمل ك ك ل ن وع ع ددي دال ة
تحوّ ل القيمة إلى نوع آخر .فعلى سبيل المثال ،يمكنك تحول عدد صحيح إلى عدد كبير بهذه الطريقة:
val int = 123
)(val long = int.toLong
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وبالمثل ،يمكنك تحويل عدد عشري ( )floatإلى عدد عشري مضاعف الدق ة ( )doubleعن طري ق اس تخدام
دالة :toDouble
val float = 12.34F
)(val double = float.toDouble

المجموع ة الكامل ة ل دوال التحوي ل بين األن واع العددي ة هيtoByte() - toShort() - toInt() - :
)(.toLong() - toFloat() - toDouble() - toChar
العمليات الثنائية ( )bitwiseاالعتيادية مثل عمليات اإلزاحة نحو اليسار ( ،)left shiftواإلزاحة
تدعم كوتلن
ّ
نحو اليمين ( ،)right shiftواإلزاحة نحو اليمين للع دد ع ديم اإلش ارة (  ،)unsigned right shiftوالعملي ات
ً
وخالفا لجافا ،هذه ليست معامالت مدمجة بل دوال مس ماة ()named functions
المنطقية  ANDو  ORو .XOR
لكن يمكن استدعاؤها مثل العوامل:
val leftShift = 1 shl 2
val rightShift = 1 shr 2
val unsignedRightShift = 1 ushr 2
and = 1 and 0x00001111
or = 1 or 0x00001111
xor = 1 xor 0x0000111
)(inv = 1.inv

val
val
val
val

الحظ أنَّ ( invالنفي) ليس معاماًل
ثنائيا ،بل هو معامل أحادي ،لذلك استدعيناه باستخدام صياغة النقط ة في
ً
العدد.

ب .القيم املنطقيَّة
ِّ
رياضيا
منطقية قياسية ويدعم عملية النفي ( ،)negationوالعملية ( ANDتدعى
يمثل النوع  Booleanقيمة
ّ
ًّ

تقييم ا كس واًل  ،أي إذا تواف ق
العمليت ان  ANDو OR
قيم
ً
 ،)conjunctionوالعملي ة ( ORت دعى ُ .)disjunctionت ّ
َّ
قيم الجانب األيمن وهذا ما يطلق عليه «دارة قصيرة» (.)short-circuit
الجانب األيسر مع البند ،فلن يُ ّ
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x = 1
y = 2
z = 2
isTrue = x < y && x < z
alsoTrue = x == y || y == z

val
val
val
val
val

ت .املحارف
ً
ِّ
محرفا 1واحدً ا فقط ،و ُتستخدَ م عالمة االقتب اس الفردي ة للدالل ة عليه ا مث ل ' 'Aأو '،'Z
يمثل النوع Char
التالية ،\t :و  ،\bو  ،\nو  ،\rو ' ،و " ،و \\ ،و .\$
وتدعم عملية تهريب المحارف
ّ

يمكن تمثيل جميع محارف اليونيكود ( )unicodeعن طريق اس تخدام رقم اليونيك ود ،فعلى س بيل المث ال \
.u1234
الحظ أ َّنه ال يُ عامل النوع  charكرقم ،كما في جافا.

ث .السالسل النصيَّة
كم ا في جاف ا ،فالسالس ل النص ية (أي الن وع  )Stringغ ير قابل ة للتع ديل ،ويمكن الدالل ة عليه ا عن طري ق
الثالثية.
استخدام عالمات االقتباس المزدوجة أو
َّ
ُتنشئ عالم ة االقتب اس المزدوج ة سلس ة نص ّية مُ هرَّ ب ة؛ في السلس لة النص ية المهرَّ ب ة ،يجب ته ريب المح ارف
الخاصة مثل السطر الجديد (:)new line
"val string = "string with \n new line
نصية خ ام ،وال حاج ة إلى الته ريب المح ارف الخاص ة فيه ا ،أي يمكن
ُتنشئ عالمات االقتباس
الثالثية سلسلة َّ
َّ
تضمين جميع المحارف بارتياح:

1

قلت «محرف» وليس «حرف» عن قصد ،ألنَّ الف€€رق بين الح€€رف والمح€€رف ه€و أنَّ األول يقتص€€ر عىل األح€رف

الهجائية اللغوية (مثل أ ب ج أو ... A B Cإلخ ).بينما يشمل الثاني عىل الح€روف الهجائي€ة واألرق€ام وعالم€€ات
الترقيم وحتى محارف التحكم الغير مطبوعة (مثل محرف السطر الجديد).
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""" = val rawString
""" raw string is super useful for strings that span many lines
ت ّ
وفر السالس ل النص ية دال ة تك رار يمكن اس تخدامها في حلق ة  forوس نتحدث عنه ا في قس م حلق ة حلق ات
التكرار.

ج .املصفوفات
يمكن إنشاء مصفوفة ( )arrayفي كوتلن باستخدام الدالة المكتبية )(:arrayOf
)val array = arrayOf(1, 2, 3
ويمكنك ً
أيضا إنشاء مصفوفة من حجم محدَّ د ودالة ُتستخدم لتوليد كل عنصر:
)} val perfectSquares = Array(10, { k -> k * k
وبخالف جافا ،ال تعامل كوتلن المصفوفات على أ َّنها نوع خاص ،وهي أحد أصناف التجميعات ( )collections
ّ
وتوفر نس خ المص فوفات دال ة مك رّ رة ( ،)iterator functionوالدال ة  sizeباإلض افة إلى الدال ة get
النظامية.
َّ
الدالة set؛ ويمكن االستعاضة عن ال دالتين  getو  setبص ياغة القوس ين المعق وفين (أي []) مث ل اللغ ات ال تي
تتً بع نمط لغة سي:
]val element1 = array[0
]val element2 = array[1
array[2] = 5
لتجنب أنواع التعبئة ( )boxing typeالتي سيتم تمثيلها في نهاية المطاف كأنواع أساس ية ()primitives
خصص ة لك ل ن وع من األن واع األساس ية ،وتس مح ه ذه للش يفرات
في  ،JVMتوفر كوتلن أصناف مصفوفات بديلة مُ َّ

البرمجية ذات األداء الحرج باس تخدام المص فوفات بكف اءة كم ا في جاف ا ،وه ذه األص ناف هي ، ByteArray :و
 ، CharArrayو  ،ShortArrayو  ، IntArrayو  ، LongArrayو  ، BooleanArrayو  FloatArrayو
.DoubleArray
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 .4التعليقات
لن تكون التعليقات في كوتلن جديدة لمعظم المبرمجين ألنها هي نفسها في جافا ،وجافاس كربت ،وس ي …إلخ.
فتدعم كوتلن التعليقات الكتلية والتعليقات السطرية:
تعليق من سطر واحد //
*/

تعليق ممتد
على عدة
أسطر
*/

 .5الحزم
تسمح لنا الحزم ( )packagesبفصل الش يفرة البرمجي ة إلى مج االت أس ماء ،ويمكن أن يب دأ أي مل ف بس طر
التصريح عن الحزمة التي ينتمي إليها:
package com.packt.myproject
class Foo
"fun bar(): String = "bar
اختصارا )]FQNلصنف ،أو
اسما مؤهاًل بالكامل ( [ fully qualified name
ً
يُ ستخدَ م اسم الحزمة إلعطاءنا ً
ك ائن ،أو واجه ة أو دال ة؛ ففي المث ال الس ابق ،يمتل ك الص نف  Fooاس ًما م ؤهاًل ك اماًل وه و
 com.packt.myproject.Fooوأمَّ ا دال ة المس توى األعلى  barفتمل ك اس ًما م ؤهاًل ك اماًل وه و
.com.packt.myproject.bar

 .6االستريادات
إذا أردنا استخدام األصناف ،والكائنات ،والواجهات وال دوال الواقع ة خ ارج الحزم ة ال تي تنتمي إليه ا الش يفرة
(المُ صرَّ ح عنها في بدايتها)  ،يجب استيراد الصنف أو الكائن أو الواجهة أو الدالة عبر  importبالشكل التالي:
import com.packt.myproject.Foo
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أ .استريادات بالجملة
إذا كان لدينا مجموعة من االستيرادات من الحزمة نفسها ،فال يُ َ
عقل تحديد كل عملية استيراد بشكل ف ردي ب ل
يمكن استيراد كامل الحزمة دفعة واحدة باستخدام المعامل * (ويسمى «محرف بدل» [ً ]wildcard
أيضا):
*import com.packt.myproject.
ستكون اس تيرادات مح رف الب دل مفي دة بش كل خ اص عن د وج ود مجموع ة كب يرة من ال دوال المس اعدة أو
الثوابت المعرّ فة في مستوى أعلى ونريد اإلشارة إليها دون استخدام اسم الصنف الكامل:
package com.packt.myproject.constants
val PI = 3.142
val E = 2.178

package com.packt.myproject
*import com.packt.myproject.constants.
fun add() = E + PI
الح ظ كي ف أنَّ الدال ة )( addال تحت اج لإلش ارة إلى  Eو  PIباس تخدام االس م المؤه ل الكام ل ،لكن يمكن
استخدامها كما لو كانت في نطاقها ،فاالستيراد عبر حرف البدل يزيل التكرار عند استيراد ثوابت عديدة.

ب .استرياد مع إعادة التسمية
إذا كان هنالك حزمتان تستخدمان االسم نفسه ،فيمكننا استخدام الكلمة المفتاحية  asلعمل اسم مستعار السم
إح دى الحزم تين ،وه ذا مفي د عن د اس تخدام أس ماء ش ائعة في مكتب ات متع ددة مث ل  java.io.Pathو
:org.apache.hadoop.fs.Path
import com.packt.myproject.Foo
import com.packt.otherproject.Foo as Foo2
{ )(fun doubleFoo
)(val foo1 = Foo
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)(val foo2 = Foo2
}

 .7قوالب السلسلة النص َّية
الش ك أنَّ مط ورو جاف ا على دراي ة بكيفي ة وص ل السالس ل النص ية م ع بعض ها ً
بعض ا ( string
 )concatenationلخلط التعابير مع سالسل نصية صرفة مثل:
"val name = "Sam
val concat = "hello " + name
النصية هي طريقة بسيطة وفعّ الة لتضمين القيم أو المتغيرات أو حتى التع ابير داخ ل السلس لة
قوالب السلسلة
ّ
النصية دون الحاجة إلى نمط االستبدال أو وصل السالسل النصية كما رأيت ً
آنفا .تدعم اآلن لغات عديدة هذه الميزة،
واختار مصممي كوتلن اعتمادها ً
أيضا (قد يشار إلى ه ذه التقني ة في ك وتلن «باس تيفاء السلس لة النص ية» [string
.)]interpolation
النصية في كوتلن تتفوق على جاف ا عن د اس تخدام ع دة متغ يرات في ق الب سلس لة نص ية
إن قوالب السلسلة
ّ
واحد ،وستُ بقِ ي بذلك السلسلة النصية قصيرة وسهلة القراءة.
طريقة استخدامها واضحة للغاية ،فيمكن تضمين قيمة أي متغير ببساطة عن طريق وضع البادئة  $قبله:
"val name = "Sam
"val str = "hello $name
أي تعبيرات برمجية عن طريق وضعها ضمن القوسين المعقوصين {}:$
يمكن تضمين َّ
"val name = "Sam
"val str = "hello $name. Your name has ${name.length} characters

 .8املجاالت
المجال ( )rangeهو مجموعة من القيم التي لها بداية ونهاية ،ويمكن إنشاء مجال من أي ن وع قاب ل للموازن ة
عن طريق استخدام المعامل :..
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"val aToZ = "a".."z
val oneToNine = 1..9
بمجرد إنشاء المجال ،يمكن استخدام المعامل  inالختبار ما إذا ك انت قيم ة معين ة واقع ة ض من ه ذا المج ال،
ولهذا يجب أن تكون األنواع قابلة للموازنة .لتكون قيمة مضمنة في المجال ،يجب أن تكون أكبر من أو تس اوي قيم ة
البداية وأصغر من أو تساوي قيمة النهاية.

"aToZ = "a".."z
isTrue = "c" in aToZ
oneToNine = 1..9
isFalse = 11 in oneToNine

val
val
val
val

يمكن االس تفادة من المج االت العددي ة ( ،intأو  ،longأو  )charفي الحلق ات التكراري ة (حلق ة  forمثاًل
ويمكنك اإلطالع على قسم حلقة  forللمزيد من التفاصيل).
هنالك دوال مكتبية إلنشاء مجاالت ال يمكن شملها باستخدام المعامل  ..مثل الدالة )( downToالتي تنشئ ل ك
مجااًل عن طريق العد التنازلي والدالة )( rangeToالتي تنش ئ ل ك مج ااًل يتزاي د ح تى قيم ة مح دَّ دة ،وكال ه اتين
لحق (أي مُ عرَّ ف) باألنواع العدديَّ ة:
الدالتين مُ َ
ّ
)val countingDown = 100.downTo(0
)val rangeTo = 10.rangeTo(20
انتبه إلى أنَّ التعديل على أي مجال ِّ
يولد مجااًل جديدً ا .يمكنك مثاًل استخدام الدالة )( stepلتحدي د الخط وة
في المجال:
val oneToFifty = 1..50
)val oddNumbers = oneToFifty.step(2
ال يمكن ك اس تخدام قيم ة س البة إلنش اء مج ال تن ازلي ،ويمكن عكس المج ال عن طري ق اس تخدام الدال ة
)( ،reversedوكما يشير االسم ،فإنه يعيد مجااًل جديدً ا مع تبديل قيم البداي ة والنهاي ة باإلض افة إلى إلغ اء قيم ة
الخطوة:
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)(val countingDownEvenNumbers = (2..100).step(2).reversed

 .9حلقات التكرار
تدعم كوتلن حلقتي التك رار الش هيرتين ،حلق ة  whileوحلق ة  ،forالموج ودتين في معظم اللغ ات ،وس تكون
صياغة حلقة  whileفي كوتلن مألوفة لمعظم المبرمجين ،والتي هي تشبه بالضبط أغلب اللغات الشبيهة بلغة سي:
{ )while (true
)"!println("This will print out for a long time
}
موس عة م ع مُ ك رِّ ر (
ُتس تخدم حلق ة  forفي ك وتلن لتك رار تنفي ذ عملي ة على أي ك ائن يُ ع رِّ ف دال ة أو دال ة
ِّ
 ،)iteratorوتوفر جميع التجميعات هذه الدالة:
)val list = listOf(1, 2, 3, 4
{ )for (k in list
)println(k
}
)val set = setOf(1, 2, 3, 4
{ )for (k in set
)println(k
}
دائما مع حلق ات for؛ فباإلض افة إلى
الحظ الصياغة التي تستخدم الكلمة المفتاحية  .inيُ ستخدَ م المعامل ً in
دعم التجميعات (ُ ،)collectionتدعَ م المجاالت العددي ة إمَّ ا بش كل ص ريح مباش ر أو بش كل ض مني (ض من متغ ير
يحوي مجال):

تضمين المجال بمتغير //

val oneToTen = 1..10
{ )for (k in oneToTen

استعمال المجال مباشر ًة دون تغليفه بمتغير for (j in 1..5) { //
)println(k * j
}
}
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يتعامل المصرِّ ف مع المجاالت بشكل خاص ،و ُتصرَّ ف إلى حلقات  forمفهرسة ُتدعَ م بشكل
مباشر في  ،JVMوبذلك نتجنب أية انخفاض في األداء من إنشاء كائنات المكرر.

يمكن استخدام أي كائن داخل حلقة  forبش رط أن يح وي على تنفي ذ لدال ة تس مى ( iteratorمُ ك رِّ ر ) ممَّ ا
يجعل هذه العملية مرنة للغاية .ويجب أن ُترجع هذه الدالة نسخة من كائن يوفر الدالتين التاليتين:

fun hasNext(): Boolean
fun next(): T
رجع يحتوي على ه اتين ال دالتين.
ال
ُّ
يصر المصرّ ف على أي واجهة ( )interfaceمعينة ،طالما أنَّ الكائن الذي ُأ ِ
على س بيل المث ال ،في الص نف  Stringالقياس ي ،ت وفر ك وتلن الدال ة الملحق ة  iteratorال تي تل تزم بتنفي ذ
المطل وب وب ذلك يمكن اس تخدام السالس ل النص ّية في حلق ة  forللتك رار تنفي ذ عملي ة م ا على ك ل مح رف من
محارفها.
"val string = "print my characters
{ )for (char in string
)println(char
}
تملك المصفوفات دالة ملحقة تسمى  indicesوالتي يمكن استخدامها للتكرار على فهرس عناصر المصفوفة.
{ )for (index in array.indices
)"}]println("Element $index is ${array[index
}

تنبيه

خاصا للمصفوفات ،وسيصرّ ف الحلقة المط َّبقة على مصفوفة إلى حلقة
دعما
ًّ
يقدم المصرّ ف ً
تماما.
 forمفهرسة
طبيعية لتجنب أي بطئ في األداء مثلما يفعل مع حلقات المجاالت ً
َّ

 .10معالجة االستثناءات
تكاد تتطابق طريقة معالجة االستثناءات في كوتلن مع الطريقة التي تعالج فيها في جاف ا م ع اختالف ج وهري
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في شيء واحد وهو أنَّ جميع االستثناءات في كوتلن غير مُ َّ
تحقق منها (.2)unchecked exception
وللتذكير ،إنَّ االستثناءات المُ َّ
تحقق منها (  )checked exceptionsهي تلك التي يجب التصريح عنها كجزء
من بصمة التابع 3أو التي يجب معالجتها داخل التابع .ومثال نم وذجي ل ذلك ه و االس تثناء  IOExceptionوال ذي
يمكن رميه بواسطة دوال الصنف  ،Fileوبالتالي ينتهي األمر بالتصريح عن ه في أم اكن عدي دة من مكتب ات ال دخل
والخرج .IO
االستثناءات غير المُ حدَّ دة ( )Unchecked exceptionsهي التي ال تحتاج إلى إضافتها إلى بصمات التابع،
ومثال شائع على ذل ك ه و االس تثناء  NullPointerExceptionال ذي يمكن رمي ه من أي مك ان؛ ف إذا ك ان ه ذا
االستثناء مُ حدَّ دً ا ،فستحتاج كل دال ة إلى التص ريح عن بص ريح العب ارة .في ك وتلن ،بم ا أنَّ جمي ع االس تثناءات غ ير
جزءا من بصمات الدالة.
مُ حدَّ دة ،فال تشكل
ً
تش به عملي ة معالج ة االس تثناءات تل ك ال تي ُتج َرى في جاف ا ،وذل ك باس تخدام كت ل ،try
تعامل معها بأمان ستكون في كتلة  ،tryويمكنك إضافة
و  ،catchو finally؛ فالشيفرة البرمجية التي تريد أن يُ َ
ال شيء أو أي شي إلى الكتلة  catchللتعامل مع االستثناءات المختلفة ،وستُ َّ
دائم ا بغض النظ ر
نفذ كتل ة ً finally
عم ا إذا ح دث اس تثناء أم ال .وكتل ة  finallyاختياريّ ة ،لكن على األق ل يجب أن يك ون هنال ك كتل ة  catchأو
.finally
استثناء من الن وع  ،IOExceptionول ذلك ن رغب في التعام ل م ع ه ذا
في هذا المثال ،ترمي الدالة )(read
ً
االستثناء المحتمل في الشيفرة البرمجية الخاصة بنا .ففي هذه الحالة ،نفترض أ َّنه يجب أن يكون مج رى اإلدخ ال (
مغلق ا بعض النظ ر إذا ك انت الق راءة ناجح ة أم ال ،ول ذلك َّ
ً
غلفن ا الدال ة )( closeفي كتل ة
)input stream
:finally
2

3

المتح َّقق منه€€ا وتل€€ك الغ€ير ُمتح َّقق منه€€ا ه€€و أن األوىل يج€ري التح ُّقق منه€€ا في وقت
الفرق بين االستثناءات ُ
تصريف الشيفرة ولن تُصرَّف الشيفرة إن ُعثِر عىل أي استثناء يرميه ج€€زء من الش€€يفرة ،بينم€€ا الثاني€€ة هي ال€€تي

المصرِّف معالجتها أو تحديدها.
رمى في وقت التشغيل أي ال يجري التح ُّقق منها أثناء التصريف ،لذا ال يطلب ُ
تُ َ

الممرَّرة للت€€ابع ون€€وع ك€€ل معام€€ل ،ويمكن أن يمل€€ك
بصمة التابع ( )method signatureهي عدد المعامالت ُ
التابع (أو الدالة) نفسه عدة بصمات.
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{ fun readFile(path: Path): Unit
)val input = Files.newInputStream(path
{ try
)(var byte = input.read
{ )while (byte != -1
)println(byte
)(byte = input.read
}
{ )} catch (e: IOException
)"}println("Error reading from file. Error was ${e.message
{ } finally
)(input.close
}
}

 .11استنساخ األصناف
ٌ
مألوفة للقراء ال ذين
ال شك أنَّ عملية إنشاء نسخة من صنف (تدعى هذه العملية )instantiating classes
ً
متبوعة باسم الص نف ال ذي
لديهم خبرة في البرمجة كائنية التوجه ،إذ تستخدم هذه الصياغة الكلمة المفتاحية new
أنشأناه .و ُت ُ
بلغ الكلمة المفتاحية  newالمُ صرِّ ف أنه يجب اس تدعاء دال ة باني ة خاص ة ( )constructor function
لتهيئة النسخة الجديدة.
عامل استدعاء الدال ة الباني ة مث ل معاملته ا ألي دال ة عاديّ ة ،باس تثناء أنَّ الدال ة الباني ة
تزيل كوتلن كل هذا ،و ُت ِ
دوما اسم الصنف المراد اشتقاق نسخة منه .وسيتيح هذا لكوتلن ح ذف الكلم ة المفتاحي ة  newبش كل كام ل،
تحمل ً
و ُتمرّ ر المعامالت ً
أيضا بشكل عادي:
)"val file = File("/etc/nginx/nginx.conf
)val date = BigDecimal(100

 .12املساواة املرجع َّية واملساواة الهيكل َّية
ومين للمس اواة ،األول ه و عن دما يش ير م رجعين
عند العمل مع لغة تدعم البرمج ة
كائني ة التوج ه ،يوج د مفه ّ
ّ
منفصلين إلى النسخة ( )instanceنفسها في ال ذاكرة ،والث اني ه و عن دما يك ون الكائن ان نس ختين منفص لين في
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الذاكرة لكنهما يملكان القيمة نفسها؛ فمطور الصنف يحدد ماهية «القيم ة نفس ها» ،فعلى س بيل المث ال ،ق د نطلب من
أجل تساوي نس ختين من مرب ع (أي ص نف ي دعى  )Squareأن يك ون لهم ا الط ول والع رض نفس ه بغض النظ ر عن
إحداثيات ٍّ
كل منها.

المرجعية» (4)referential equality؛ فالختب ار م ا إذا
لنبدأ بشرح المفهوم األول للمساواة وهو «المس اواة
َّ
كان مرجعان يشيران إلى النسخة نفسها ،نستخدم المعامل === (إشارة التساوية الثالثية) للتحق ق من التس اوي أو
المعامل ==! للتحقق من عدم التساوي:
)"val a = File("/mobydick.doc
)"val b = File("/mobydick.doc
val sameRef = a === b
ُّ
التحقق  a === bهي خطأ  ،falseفعلى الرغم من أنَّ  aو  bيشيران إلى الملف نفس ه في الق رص ،إال
قيمة
أ َّنهما نسختان مختلفان للكائن .File
الهيكلية» ()structural equality؛ فالختب ار م ا إذا ك ان لكائن ان
المفهوم الثاني للمساواة يدعى «المساواة
ّ
القيمة نفسها بغض النظر عما إذا ك ان ه ذان الكائن ات نس ختين منفص لين أم يش يران إلى النس خة نفس ها ،نس تخدم
ُّ
ُّ
للتحقق من ع دم التس اوي .و ُت ترجم اس تدعاءات ال دوال ه ذه إلى
للتحقق من التساوي أو المعامل =!
المعامل ==

استخدام الدالة  equalsالتي يجب تعريفها في جميع األصناف .والح ظ أنَّ ه ذا المعام ل يختل ف عن المعام ل ==
المرجعية والتي في الغالب ما يتم تجنُبها.
المستخدم في جافا ،إذ يُ ستخدَ م المعامل == في جافا للمساواة
َّ
)"val a = File("/mobydick.doc
)"val b = File("/mobydick.doc
val structural = a == b
ُّ
التحقق
الح ظ أنَّ¦ه عن د التحق ق من المس اواة باس تعمال المعام ل == ،أص بح الكائن ان متس اويين (أي قيم ة
صحيحة  ،)trueوهذا بسبب أن الكائن  Fileيُ عرّ ف المساواة على أنها قيمة المسار ،ويعود األمر إلى مصمم الصنف
الهيكلية لذلك الصنف.
لتحديد كيفية تطبيق المساواة
ّ

4

تدعى أحيانًا عملية التحقق من التساوي هذه «التساوي الصارم» ()Strict Equality
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َّ
إنَّ المعامل == آمن للقيم  ،nullأي ال حاجة للقلق إذا كنت
تتحقق من نسخة  ،nullإذ أنَّ

المصرّ ف سيضيف ُّ
تحقق  nullلنا.

 .13الكلمة املفتاحية this
يرة اإلش ارة إلى النس خة الحالي ة داخ ل الص نف أو الدال ة؛ فعلى س بيل المث ال ،ق د ت رغب
نرغب في
أحيان كث ٍ
ٍ
نسخة باستدعاء تابع مع تمرير نفسها كوسيط ،ولفعل ذلك ،نستخدم الكلمة المفتاحية :this
{ )class Person(name: String
)fun printMe() = println(this
}
في مصطلحات كوتلن ،يسمى المرجع المش ار إلي ه بوس اطة الكلم ة المفتاحي ة  thisبـ «المس تقبل الح الي» (
 ،)current receiverوهذا بسبب أنَّ النسخة هي من استقبلت استدعاء الدالة؛ فعلى سبيل المثال ،إذا ك ان ل دينا
سلس لة نص ّية وأري د معرف ة طوله ا ع بر اس تدعاء  ،lengthفس تكون نس خة السلس لة النص ية هي «المس تقبل» (
.)receiver
تشير  thisفي أعضاء الص نف ( )class memberإلى نس خة الص نف ( ،)class instanceوتش ير وفي
الدوال الملحقة إلى النسخة التي استدعيت تلك الدالة الملحقة معها (أي ُط ِّب َقت عليها).

أ .النطاق
في النطاقات المتداخلة ( ،)nested scopesقد نرغب في اإلش ارة إلى نس خة خارجي ة؛ ولفع ل ه ذا ،يجب
علينا استخدام  thisبش كل مغ اير وذل ك عن طري ق إض افة تس مية ()label؛ فالتس مية ال تي نس تخدمها هي في
َّ
العادة هي اس م الص نف الخ ارجي ،لكن هنال ك قواع د ّ
والمغلف ات (  )closuresسنناقش ها في
معق دة أك ثر لل دوال
الفصل الخامس.
{ )class Building(val address: String
{ )inner class Reception(telephone: String
)fun printAddress() = println(this@Building.address
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}
}
الحظ أ َّننا احتجنا إلى الدالة  printلتأهيل الوصول إلى نسخة  Buildingالخارجية ،وهذا ألنَّ  thisداخ ل
دالة )( printAddressقد أشارت إلى أق رب ص نف ح اوي ،وال ذي ه و في ه ذه الحال ة  .Receptionوال تقل ق
كائنية التوجه في كوتلن.
حول الكلمة المفتاحية  ،innerأل َّننا سنتحدث عنها في الفصل الثالث ،البرمجة
َّ

 .14مرئية املتغريات
زءا من الواجه ة البرمجي ة العام ة (  )public APIالخاص ة ب ك،
لم تصمم جميع الدوال أو األصناف لتك ون ج ً
داخلية وال يمكن الوصول إليه ا
البرمجية على أ َّنها شيفرات
ولذلك ،قد ترغب باإلشارة إلى بعض األجزاء من شيفرتك
ّ
ّ
من خارج نطاق الص نف أو الحزم ة .والكلم ات المفتاحي ة المس تخدمة هن ا لتح ِّدد ه ذا تس مى «مُ ع ِّدالت المرئي ة» (
.)visibility modifiers
هنالك أربعة أنواع من مُ ِّ
ومحمية (،)protected
وداخلية (،)internal
عدالت المرئية هي :عام ة (،)public
َّ
َّ
وخاصة ( . )privateوإذا لم يكن هنالك مُ ِّ
عدل للمرئية،
تعمل المُ ع ِّدل االفتراض ي وه و الع ام؛ وه ذا يع ني أنَّ
َّ
فسيس َ
ُ
مرئي بالكامل ألي شيفرة برمجية ترغب في استخدامه.
ذلك الجزء
ٌّ

تنبيه

إن كنت مطور جافا ،فستالحظ اختالف المُ ِّ
عدل االفتراضي في كوتلن مع ذلك المستعمل

ِّ
يحدد المرئية على مستوى الحزمة (.)package-level visibility
في جافا والذي

أ .املرئية الخاصة private
الوصول إلى أي دالة ،أو صنف ،أو واجهة ذات مستوى أعلى غير متاح من تلك المعرّ ف ة على أ َّنه ا  privateإال
من نفس الملف.
خاصة (أي أض يف إليه ا المُ ع ِّدل  )privateداخ ل الص نف ،أو الواجه ة ،أو الك ائن
ستكون أي دالة أو خاصية
َّ
مرئية لألعضاء اآلخرين فقط من نفس الصنف ،أو الواجهة ،أو الكائن.
{ class Person
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private fun age(): Int = 21
}
هنا ،الدالة )( ageغير قابلة لالستدعاء سوى من الدوال الموجودة داخل صنف .Person

ب .املرئية املحمية protected
محمي ة ع بر
ال يمكن التصريح عن الدوال ،أو األصناف ،أو الواجهات والكائن ات ذات المس توى األعلى على أ َّنه ا
ّ
.protected
خاصية معرّ فة على أ َّنه ا محمي ة ع بر المُ ع ِّدل  protectedداخ ل ص نف أو واجه ة س تكون مرئي ة
أي دالة أو
ّ
الفرعية فقط.
ألعضاء ذلك الصنف أو تلك الواجهة أو لألصناف
ّ

ت .املرئية الخاصة internal
يتعامل المُ ِّ
عدل  internalم ع مفه وم الوح دة ( ،)moduleإذ ُتع رَّ ف الوح دة على أ َّنه ا وح دة  Mavenأو
مرئية من األص ناف وال دوال األخ رى
تعين على أ َّنها  internalستكون
 Gradleأو IntelliJ؛ فأي شيفرة
ّ
برمجية ّ
ّ

الموجودة داخل الوحدة نفسها ،وستتصرف  internalعلى أنها مرئية للوحدة ،بداًل من إتاحة المرئية للجميع:

{ internal class Person
fun age(): Int = 21
}

 .15تعابري التحكم بتدفق التنفيذ
يقيم إلى القيم ة
قيم إلى قيمة ،فالتعبير التالي ّ
التعبير ( )expressionهو عبارة عن تعليمة (ُ )statementت َّ
المنطقية :true
)""hello".startsWith("h
تغير
ومن
عين قيم ة إلى مُ ِّ
ناحي ة أخرى ،ال ترجع التعليمة التالية أية قيمة ناتجة ،فالسطر التالي هو تعليمة ألنه يُ ِّ
ّ
يقيم نفسه ألي شيء:
لكنَّه ال ّ
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val a = 1
في جافا ،كت ل التحكم في ت دفق تنفي ذ الش يفرة الش هيرة مث ل  if...elseو  try..catchهي تعليم ات،
قيم إلى قيمة؛ لذلك ،من الشائع في جافا ،عند استخدام إحدى كتل التحكم هذه ،تعيين النتيج ة الناتج ة إلى
فهي ال ُت َّ
تغير هُ ِّيئ خارج الكتلة:
مُ ِّ
{ )public boolean isZero(int x
;boolean isZero
)if (x == 0
;isZero = true
else
;isZero = false
;return isZero
}
في ك وتلن ،كت ل التحكم في الت دفق مث ل  if...elseو  try..catchهي تع ابير ،وه ذا معن اه أ َّنه يمكن
إسناد النتيجة مباشر ًة إلى قيمة ،أو إعادتها من دالة ،أو تمريرها كوسيط إلى دالة أخرى.
البرمجية وجعلها س هلة الق راءة وتتجنب في ال وقت
وتسمح هذه الميزة الصغيرة والقويّ ة بتقليل من الشيفرات
ّ
ثم
نفسه استخدام
المتغيرات القابلة للتغيير .فيمكن تجنب الحالة االعتياديّ ة للتصريح عن متغير خ ارج التعليم ة َّ if
ّ
تهيئته داخل أحد أفرع التعليمة بشكل كامل:
)(val date = Date
val today = if (date.year == 2016) true else false
{ fun isZero(x: Int): Boolean
return if (x == 0) true else false
}
يمكنك استخدام تابع مشابه مع كتل  try..catchبالشكل التالي:
{ val success = try
)(readFile
true
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{ )} catch (e: IOException
false
}
المتغي ر  successعلى ن اتج الكتل ة  tryإذا ُن ِّفذت بنج اح وإال س يحتوي على
في المث ال الس ابق ،س يحتوي
ّ
القيمة التي تعيدها البنية  catchوالتي هي في هذه الحالة .false
ال يجب أن تكون التعابير في سطر واحد ،بل يمكن أن تكون في كتل بالطبع ،ويجب ،في تلك الحاالت ،أن يكون
تعبيرا يُ ِّ
قيم الكتلة إليها.
السطر األخير
ً
مثل القيمة التي ستُ َّ

تنبيه

عند استخدام التعبير  ،ifيجب عليك تضمين جملة ً else
أيضا ،وإال فلن يعرف المصرّ ف
ما الذي يفعله إذا لم يتحقق شرط  ،ifوفي هذه الحالة سيعرض المصرّ ف خطًأ وقت
التصريف (.)compile time error

 .16صياغة َ
العدم null
خوارزمية الترتيب السريع ( ،)QuickSortهو ال ذي ق دّ م مفه وم «مرج ع العَ دم» ( Null
طوني هوار ،مخترع
ّ
 )referenceسنة  1965والذي دعاه آنذاك بـ «خطأ المليار دوالر» .ولسوء الحظ ،يجب علين ا التع ايش م ع مراج ع
العَ دم  Nullكما هي موجودة في  ،JVMلكن تقدم لنا كوتلن بعض الدوال لتسهيل تجنُّب بعض األخطاء الشائعة.
المتغير الذي يمكن إسناده إلى  nullمع ? بالشكل التالي:
فتجبرك كوتلن على التصريح عن
ّ
var str: String? = null
البرمجية ،فالمثال التالي سينتج خطًأ وقت التصريف:
فإذا لم تفعل ذلك ،فلن ُتصرّ ف شيفرتك
ّ
var str: String = null
تملك كوتلن أكثر من هذا لمكافحة استثناءات مؤشر العَ دم ،وسنجد المزيد من المعلومات ح ول العَ دم و األم ان
من العدَ م في الفصل السابع ،األمان من العَ دم ،واالنعكاس والتوصيفات.
التحقق من النوع وتحويل األنواع :إذا تم التصريح عن مرجع لنسخة على أنها من النوع  Aبشكل عام لكننا نريد
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التأكد ما إذا كان من النوع  Bبشكل أكثر تحديد ،ففي هذه الحالة توفر لن ا ك وتلن المعام ل  ،isوه و يك افئ المعام ل
 instanceofفي جافا:
{ fun isString(any: Any): Boolean
return if (any is String) true else false
}
ُّ
رمى خط أ
إذا كان نوع الهدف المراد
التحقق منه خطأ (محاولة تحويل سلس لة نص ّية إلى الن وع  ،)Fileفس ُي َ
من النوع  ClassCastExceptionفي وقت التشغيل.

أ .التحويل الذيك لألنواع
إذا أردنا بعد التأكد من النوع اإلش ارة إلى المتغ ير على أن ه نس خة من  ،Bفيجب تحويل ه إلي ه .في جاف ا ،يجب

فعل ذلك بصريح العبارة ،مما ِّ
تكرارا في الشيفرة:
يولد
ً

{ )public void printStringLength(Object obj
{ )if (obj instanceof String
String str = (String) obj
))(System.out.print(str.length
}
}
ذكاء (دون التقليل من قدر مصرِّ ف جافا بالطبع  ،) )-:وسيتذكر إجراء التأك د من الن وع لن ا،
مُ صرّ ف كوتلن أكثر
ً
ضمنيا إلى نوع أك ثر تحدي دً ا ،ويش ار إلى ه ذه العملي ة «بالتحوي ل ال ذكي بين األن واع» (smart
وسيحوِّ ل المرجع
ُ
ًّ
:)cast
{ )fun printStringLength(any: Any
{ )if (any is String
)println(any.length
}
}
المتغي ر بالفع ل نس خة للسلس لة
يعرف المصرّ ف أنه ال يمكن أن نكون داخل كتلة الشيفرة البرمجي ة إال ل و ك ان
ّ
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سي ِّ
نفذ عملية تحويل قسرية لنا ،وسيسمح لنا بالوصول إلى التوابع المُ عرَّ فة في النسخة المشتقة من
النصية ،وبالتالي ُ
َّ
النصية.
نوع السلسلة
ّ
إنَّ المتغيرات التي يمكن استخدامها في عملية التحويل الذكي تقتصر على تلك التي يمكن للمص رّ ف أن يض من
تغير وال وقت ال تي ُتس تخدم فيه ا آن ذاك؛ وه ذا معن اه أنَّ حق ول  varوالمتغ يرات
تتغير بين وقت اختب ار المُ ِّ
أ َّنها ال َّ
المحلية ال تي ُأ َ
وتغيرت (اس تُ
خدمت في دال ة مجهول ة أس ندت قيم ة جدي دة إليه ا) ال يمكن أن ُتس تخدَ م في
غلقت
َ
َّ

عملية التحويل الذكي تلك.
قيم ِبك َ َس ل
يمكن أن يعم ل التحوي ل ال ذكي على الج انب األيمن من العملي ات المنطقي ة ال تي ُت ّ
( )lazily evaluatedإذا كان الجانب األيسر هو اختبار للنوع:
{ fun isEmptyString(any: Any): Boolean
return any is String && any.length == 0
}
حيحا  ،trueل ذلك
يقيم الج انب األيمن في التعب ير && إال إذا ك ان الج انب األيس ر ص
ً
يع رف المص رِّ ف أ َّنه لن ِّ
ذكية لن ا ويس مح لن ا
يجب أن يك ون
ِّ
المتغير  varمن ن وع سلس لة نص ّية ،ول ذلك يج ري المص رِّ ف عملي ة تحوي ل َّ
الخاصية  lengthعلى الجانب األيمن.
بالوصول إلى
ّ
يُ ط َّبق األمر نفسه مع التعبير || ،إذ يمكننا اختبار أنَّ المرجع ليس من نوع مُ ح دَّ د على الج انب األيس ر ويجب،
ذكية على
إذا لم يكن كذلك ،أن يكون من هذا النوع على الجانب األيمن ،لذا يمكن للمصرِّ ف أن يج ري عملي ة تحوي ل َّ
الجانب األيمن آنذاك:
{ fun isNotStringOrEmpty(any: Any): Boolean
return any !is String || any.length == 0
}
في هذا المثال ،تختبر الدالة إمَّ ا أ َّننا ال نملك سلسلة نصية ،أو ،إذا كنا كذلك ،فيجب أن تكون فارغة.

ب .التحويل الرص يح للنوع
ريحا .كم ا في جاف ا ،س ترمي ه ذه العملي ة
نستخدم المعامل  asلتحويل نوع مرجع إلى نوع محدَّ د تح وياًل ص ً
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االستثناء  ClassCastExceptionإن لم يكن باإلمكان إجراء عملية التحويل هذه:
{ fun length(any: Any): Int
val string = any as String
return string.length
}
العدمية (أي  ،)nullableل ذلك
العدمية  Nullإلى نوع لم يُ عّ رف على أن ه يقب ل القيم ة
ال يمكن تحويل القيمة
َّ
َّ
دمية ،نص رِّ ح
سيرمي المثال السابق
ً
استثناء إذا كانت القيمة  .Nullولتحويل قيم ة إلى ن وع يمكن أن يقب ل قيم ة عَ َّ
ببساطة أنَّ النوع المطلوب قابل للعَ دم ،كما نفعل ذلك مع أي مرجع:
val string: String? = any as String
رمى االس تثناء  ،ClassCastExceptionوإذا أردن ا تجنب ه ذا
ت ذكر أ َّنه إذا فش لت عملي ة التحوي ل ،فس ُي َ
االستثناء ،والحصول على القيمة  nullفي حال فشل التحويل ،فيمكننا اس تخدام عام ل التحوي ل اآلمن ? asفه ذا
ً
المستهدفمتوافقا وإال سيرجع القيمة العدمية  .nullفي المث ال الت الي،
العامل سيرجع القيمة المُ حوَّ لة إذا كان النوع
المتغير:
ستنجح أول عملية تحويل ولكن ستفشل العملية الثانية وستُ سنَد القيمة  nullإلى
ِّ
"val any = "/home/users
val string: String? = any as? String
val file: File? = any as? File

 .17تعبري when
مقيدة نوعً ا ما.
دُ ِع َمت التعليمة  switchالتقليدية في العديد من اللغات مثل سي وسي بلس بلس وجافا ،لكنها َّ
الوظيفية (  )functional programmingلمطابق ة األنم اط س ائدً ا
وفي الوقت نفس ه ،أص بح مفه وم البرمج ة
َّ
أكثر ،ولذلك مزجت كوتلن بين اإلثنين ،وقدّ مت  whenالبديل القوي للتعليمة  switchالتي ال تدعم مطابق ة النم ط
الكامل.
فحص كل
هنالك شكلين للتعبير  ،whenاألول شبيه بـ  ،switchوفي يُ ق َبل وسيط مع مجموعة من الشروطُ ،ت َ
واحدة منها على حدة مع القيمة؛ أما الثاني فهو بدون وسيط ،ويُ ستخدَ م كبديل لسلسلة من شروط .if...else
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أ .الشكل األول when :مع وسيط
أبسط مث ال الس تخدام  whenه و مطابق ة مجموع ة مختلف ة من الث وابت ،وفي ه ذه الحال ة س يكون مش ابهً ا
الستخدام  switchاالعتيادي في لغة مثل جافا:
{ )fun whatNumber(x: Int
{ )when (x
)”0 -> println("x is zero
)”1 -> println("x is 1
)"else -> println("X is neither 0 or 1
}
}
الح ظ أن ه يجب أن تك ون  whenش املة ،فالمص رّ ف يف رض علي ك أن يك ون الف رع األخ ير
هو .else

مالحظة

إذا استطاع المصرِّ ف أن يستنتج أ َّنك استوفيت جميع الشروط الممكنة ،فيمكنك في هذه
الحالة حذف  ،elseوهذا األمر شائع مع األصناف المُ َّ
غلفة أو المُ ِّ
عددات (،)enums
وستعرف أكثر عنهم في الفصول القادمة.

يمكن استخدام  whenمع تعبير على غرار  if...elseو  ،try..catchوستكون النتيجة المعادة هي ن اتج
تق

ييم الف

رع .في المث

ال الت

اليُ ،أ س

نِد التعب

المتغير valisZero
ير  whenإلى
ِّ

قبل إعادته:
{ fun isMinOrMax(x: Int): Boolean
{ )val isZero = when (x
Int.MIN_VALUE -> true
Int.MAX_VALUE -> true
else -> false
}
return isZero
}
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البرمجية المراد تنفيذها لها هي نفسها؛ ولفعل ذل ك،
وعالو ًة على ذلك ،يمكن دمج الثوابت معً ا إذا كانت الشيفرة
ّ
نستخدم الفاصلة لفصل الثوابت:
{ fun isZeroOrOne(x: Int): Boolean
{ )return when (x
0, 1 -> true
else -> false
}
}
لمتغير
الحظ أنه في ه ذا المث ال ،تم دمج جم ل  0و  1معً ا وُأ رجعت القيم ة المع ادة مباش ر ًة ب داًل من إس نادها
ِّ
وسيط.
ال نقتصر فقط على مطابقة الثوابت في كل شرط ،ب ل يمكنن ا اس تخدام أي ة دال ة ُترج ع ن وع المطابق ة نفس ها.
قيم هذا الفرع:
ُتستدعَ ى الدالة وإذا كانت النتيجة تطابق القيمة،
فسي ّ
ُ
{ fun isAbs(x: Int): Boolean
{ )return when (x
Math.abs(x) -> true
else -> false
}
}
في هذا المثال ،استدعينا الدالة  ،Math.absوإذا كانت النتيجة هي نفسها القيمة المعطاة ،فهذلك يدل على أنَّ
ً
وخالف ا ل ذلك ،س تكون نتيج ة  Math.absمختلف ة ،وه ذا
القيمة المعطاة تلك مطلقة بالفعل وستُ عاد القيمة true؛
يدل على أنَّ القيمة لم تكن مطلقة وستُ رجع القيمة .false
المجاالت مدعومة ً
قيم الش رط
أيضا ،فيمكننا استخدام المعامل  inللتحقق ما إذا كانت القيمة ضمن المجال ،ويُ ّ
إلى  trueإذا كان األمر كذلك:
{ fun isSingleDigit(x: Int): Boolean
{ )return when (x
in -9..9 -> true
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else -> false
}
}
رقم ا واح دً ا ،وس تُ رجع القيم ة
الحظ أنه إذا ك انت القيم ة موج ودة في المج ال [ ،]-9, 9فيجب أن تك ون ً
ُ
خالفا لذلك.
رجع القيمة false
 ،trueأو ستُ َ
يمكننا بالطريقة نفسها معرفة ما إذا كانت القيمة موجودة في مجموعة مُ حدَّ دة:
{ fun isDieNumber(x: Int): Boolean
{ )return when (x
in listOf(1, 2, 3, 4, 5, 6) -> true
else -> false
}
}
وفي النهاي ة ،يمكن أن تس تخدم  whenالتحوي ل ال ذكي ،إذ تس مح عملي ة التحوي ل ال ذكي ،كم ا ذكرن ا س ً
ابقا،
للمصرّ ف أن يتأكد من نوع المتغير وقت التشغيل وعرضه:
{ fun startsWithFoo(any: Any): Boolean
{ )return when (any
)"is String -> any.startsWith("Foo
else -> false
}
}
في المثال السابقُ ،صرِّ ح عن المعامل مع النوع  ،Anyلذلك ال يوجد تقييد حول ما يمكن تمريره كمعامل (مش ابه
َّ
ونتحقق في داخ ل تعب ير  whenم ا إذا ك ان الن وع ه و سلس لة نص ّية؛ وإذا ك ان ك ذلك،
للن وع  objectفي جاف ا)،
النصية مثل دالة .startsWith
فيمكننا الوصول إلى دوال السلسلة
ّ
ال توجد قيود على الجمع بين هذه األنواع المختلف ة ،فيمكن ك م زج التحوي ل ال ذكي ،in ،وأي دال ة ،وأي ث ابت
التعبير نفسه.
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ب .الشكل الثاين when :بدون وسيط
البرمجية
يُ ستخدم الشكل الثاني من  whenبدون وسيط ،وهو بديل لجمل  ،if...elseويجعل هذا الشيفرة
ّ

ً
خاصة إذا كانت الشروط هي موازنات بسيطة .يوضح المثال التالي طريقتين لكتابة الشيفرة البرمجية نفسها:
أوضح
األولى مع كتل  if...elseالتقليديّ ة والثانية باستخدام :when
{ )fun whenWithoutArgs(x: Int, y: Int
{ when
)"x < y -> println("x is less than y
)"x > y -> println("X is greater than y
)"else -> println("X must equal y
}
}

 .18الدالة اليت تعيد شيًئا
إن أدرت إرجاع قيمة من دالة ،فاستخدم الكلمة المفتاحية  returnمع القيمة أو التعبير الذي تريد إرجاعه:
{ fun addTwoNumbers(a: Int, b: Int): Int
return a + b
}
الحظ أ َّننا حددنا القيمة التي ستعيدها الدالة؛ فبشكل افتراضي ،تخرج  returnمن أقرب دالة تحيط بها أو من
الداخلية تلك فقط:
خرج من الدالة
سي َ
ّ
دالة مجهولة؛ لذلك ،في الدالة المتداخلةُ ،
{ fun largestNumber(a: Int, b: Int, c: Int): Int
{ fun largest(a: Int, b: Int): Int
if (a > b) return a
else return b
}
))return largest(largest(a, b), largest(b, c
}
الداخلية هي دالة مجهول ة ،فس تبقى
في هذا المثال ،ترجع الدالة المتداخلة  largestنفسها ،وإذا كانت الدالة
ّ
موجودة:
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{ )(fun printLessThanTwo
)val list = listOf(1, 2, 3, 4
{ )list.forEach(fun(x
)if (x < 2) println(x
else return
)}
)"println("This line will still execute
}
إذا أردن ا إرج اع قيم ة من مُ ِّ
غلف ( ،)closureفس نحتاج إلى تهيئ ة  returnباس تخدام تس مية
الخارجية .والتسمية هي سلسلة نصية تنتهي بـ @:
( )labelوإال ستُ عاد القيمة للدالة
َّ
{ )(fun printUntilStop
)"val list = listOf("a", "b", "stop", "c
{ @list.forEach stop
if (it == "stop") return@stop
)else println(it
}
}
ال نحتاج إلى تحديد التسمية ،فيمكنك استخدام تسمية ضمنية التي هي اسم دالة تقبل مُ ِّ
غل ًف ا ( .)closureإذا
ّ

أعلن عن تسمية ،فلن ُت َّ
ضمنية:
ولد تسمية
ّ

{ )(fun printUntilStop
)"val list = listOf("a", "b", "stop", "c
{ list.forEach
if (it == "stop") return@forEach
)else println(it
}
}

 .19التسلسل الهرمي للنوع
يس مى الن وع األعلى في ك وتلن بـ  ،Anyوه ذا مماث ل للن وع  objectفي جاف ا .ويُ ع رّ ف الن وع  Anyالتواب ع
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الشهيرة  ،toStringو  hashCodeو .equalsويُ عرّ ف ً
أيضا التوابع الملحقة  ،applyو  ،letو  ،toوسنشرح ه ذه
ً
الوظيفية.
مرتبة والبرمجة
التوابع بالتفصيل في الفصل الخامس ،الدوال األعلى
ّ
يشبه الن وع  Unitالن وع  voidفي جاف ا ،فوج ود الن وع  Unitه و أم ر ش ائع في لغ ات البرمج ة الوظيفي ة،
ِّ
حدية خاص ة ( ُ )special edgeتس تخدم
والفرق بينه وبين  voidصغير جدً ا؛ فالنوع  Voidليس نوعً ا ،ب ل حال ة
لإلشارة إلى المُ صرّ ف على أنَّ الدالة ال ُترجع قيمة ،أمَّ ا  Unitفهو نوع صحيح ،مع نسخة مفردة واحدة ،ويشار إليه بـ
 Unitأو () .وعند تعريف دالة على أنها ترجع  ،Unitفسترجع نسخة مفردة من .unit
ويؤدي هذا إلى صالبة في النوع  ،systemإذ أنَّ جمي ع ال دوال يمكن تعريفه ا على أنه ا ُترج ع قيم ة ،ح تى ل و
كانت من النوع  ،Unitوالدوال التي ال تقبل وسائط يمكن أن ُتعرّ ف على أنها تقبل وسائط من النوع .Unit
تختلف ك وتلن عن جاف ا بش كل خ اص عن طري ق إض افة ن وع س فلي ( ،)bottom typeي دعى ،Nothing
والذي هو نوع ال يملك أية نسخ مُ َ
شتقة منه .وبشكل مشابه لكون الصنف  Anyأعلى ص نف ( )superclassلجمي ع
األنواع ،فإنَّ الصنف  Nothingهو صنف فرعي ( )subclassلجميع األن واع .وإن كنت جدي دً ا على مفه وم الن وع
السفلي ،قد يكون من الغريب أن يكون هنالك نوع مثل هذا النوع ،لكن هنالك عدة حاالت عملية يفيد فيه ا اس تخدام
مثل هذا النوع.
فأواًل  ،يمكن استخدام  Nothingإلعالم المص رّ ف أنَّ الدال ة ال تكتم ل بش كل ط بيعي؛ فعلى س بيل المث ال ،ق د
دائما استثناء .إليك مثال آخر عن تجميع ات فارغ ة غ ير قابل ة للتع ديل ،فيمكن
تدور في حلقة التكرار لألبد أو ترمي ً
تعيين قائمة فارغ ة من  Nothingإلى مرج ع يقب ل قائم ة من سالس ل نص ية ،وألن القائم ة غ ير قاب ل للتع ديل ،فال
يوجد خطر من إضافة سلسلة نصية إلى قائم ة كه ذه؛ وبالت الي ،يمكن إخف اء وإع ادة اس تخدام ه ذه القيم الفارغ ة،
القياسية )( emptyListو )( emptySetوغيرها من الدوال.
وهذه هي أساسيات عمل دالتي المكتبة
ّ

 .20خالصة الفصل
قدمت كوتلن العديد من التحسينات على جافا وأبقت العديد من المميزات التي جعلت من جافا واحدة من أكثر
شعبي ة على مدى العقدين الماضيين .وبعد قراءة هذا الفصل ،يجب أن تشعر بالراحة واالطمئن ان بتعلم ك وتلن
اللغات
َّ
اإلنتاجية التي تقدمها.
التعرف على بعض التحسينات
والغوص في
ُّ
ّ
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كائنية التوجه في كوتلن
الفصل الثالث :البرمجة
َّ

أتقن لغة كوتلن

كائنية التوج ه (  object-oriented programmingوتختص ر إلى  )OOPوت دعم
كوتلن هي لغة برمجة
َّ
الدوال ذات الترتيب األعلى (  )higher-order functionsوتعابير المدا ( .)lambdasإذا كنت ال تعرف ما هي
وظيفية بالفع ل ،فس تجد أنَّ ك وتلن ت دعم
المدا ،فال تقلق ،هنالك فصل كام ل مخص ص له ا ،وإذا كنت تس تخدم لغ ة
َّ
بنيات مشابهة للغات الوظيفية.
بمرور الزمن ،ازداد تعقيد البرامج ،وسمحت لنا البرمجة كائني ة التوج ه بعم ل نم وذج للمش كلة ال تي نري د حله ا
بوصفها كائنات ( ،)objectsإذ يمكنك رؤية كل كائن على أنه حاسوب ص غير :يمل ك حال ة ( )stateويمكن ه تنفي ذ
شيء ما أو عدة أشياء ()actions؛ فيمكن للكائن من خالل تنفيذ اإلجراءات المتاحة إظهار نوع من الس لوك ،ول ذلك
هنالك تشابه واضح بين الكائنات/الكيانات والحياة الواقعية.
وُ ض عت أول ص فة من التجري د الك ائني التوج ه من قب ل آالن كي ( ،)Alan Keyوه و من مخ ترعي أول لغ ة
برمجة كائنية التوجه ،Smalltalk :وفي كتابه  ،The Early History Of Smalltalkوضع النقاط التالية:
•

ً
جزت وهُ ِّيئت ً
كل شيء هو كائن :الكائن ليس سوى كتلة من الذاكرة ُح َ
انطالقا
وفقا لتصميم/تعريف مُ حدَّ د.

من مس احة المش كلة ال تي يجب علي ك ّ
المنطقية و ُتترجمه ا إلى كائن ات في
حله ا ،تأخ ذ ك ل الكيان ات
َّ
برنامجك.
•

تتواصل الكائنات عن طريق إرسال وتلقي الرسائل (بمص طلحات الكائن ات) :س يكون برنامج ك عب ارة عن
مجموعة من الكائنات التي ُت ِّ
ً
نتيجة الستدعاء توابع يعرِّ فها كل واحد منها.
نفذ إجراءات مختلفة

•

تملك الكائنات ذاكرة خاصة بها (بمصطلحات الكائنات) :أي أنه يمكنك إنشاء كائن من خالل تجميع كائن ات
أخرى.

•

كل كائن هو نسخة لصنف (والذي يجب أن يكون كائنًا) :فكر في الصنف على أ َّنه مخط ط تفص يلي يُ ح ِّدد
ما يمكن أن يفعله هذا النوع.

•

يحتفظ الص نف بالس لوك المش ترك لنُس ِخه (في ش كل كائن ات في قائم ة البرن امج) :ه ذا يع ني أنَّ جمي ع
الكائنات من نوع معين يمكن أن تتلقى الرسائل نفسها؛ بكلمات أخرى ،تعرض التوابع نفسها.

ِّ
توفر كوتلن الدعم الكامل للنقاط أعاله وتدعم ً
دعما ك اماًل الرك ائز الثالث ة ألي لغ ة حديث ة كائني ة التوج ه
أيضا ً
وهي :التغلي ف ( ،)encapsulationوالوراث ة ( ،)inheritanceوالتعددي ة الش كلية ( .)Inheritanceأمَّ ا
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التغليف ،فهو معاملة مجموعة من الحقول والتوابع ذات الصلة على أ َّنها كائن .وأمَّ ا الوراثة ،فتصف القدرة على إنشاء
صنف جديد من آخر موجود .وأمَّ ا التعددية الشكلية ،فيعني أنه يمكن ك اس تخدام أص ناف مختلف ة بالتب ادل رغم أنَّ
كل واحد يُ ِّ
ً
ً
مختلفا .في هذا الفصل ،سنتحدث قلياًل حول كيفية دعم لغة كوتلن كل ما سبق.
تنفيذا
نفذ توابعه
إن الهدف من البرمجة كائنية التوجه هو مس اعدتنا على التخفي ف من المش كالت ال تي تواجهه ا م ع الش يفرات
البرمجية الكبيرة ،إذ يمكنها أن تسهل علينا فهم الشيفرات البرمجية وص يانتها وتطويره ا والحف اظ عليه ا خالي ة من
األخطاء من خالل تزويدنا بما يلي:
•

البساطة :تحاكي كائنات البرنامج العالم الواقعي مما يقلل من التعقيد ويبسط هيكل البرنامج.

•

الداخلية في كل كائن من أجزاء أخرى من النظام.
الجزئية :تأتي األعمال
َ

•

ائن على أي ج زء آخ ر من البرن امج إذا كنت ق د ص ممّ ت النظ ام
قابلية التعديل :ال تؤثر التغييرات داخل ك ٍ
بشكل صحيح.

•

كثيرا ،ويمكنك االستجابة لهم بس رعة عن طري ق إض افة كائن ات
قابلية التوسعة :تتغير متطلبات الكائنات
ً
جديدة أو تعديل أخرى موجودة.

•

قابلية إعادة االستخدام :يمكنك استخدام الكائنات في برامج أخرى.

ّ
ستتعلم في هذا الفصل:
•

كيفية تعريف واستخدام األصناف والواجهات.
ّ

•

متى تختار الواجهات بداًل من األصناف المجرّ دة.

•

متى تختار الوراثة بداًل من التركيب.

 .1األصناف
األساسية ألي لغ ة برمج ة كائني ة التوج ه .أول من درس مفه وم الص نف ه و
األصناف ( )classesهي اللبنات
ّ
أرسطو ،حيث أنه أول من جاء بفكرة تص نيف األس ماك والطي ور ،فجمي ع الكائن ات ،على ال رغم من كونه ا فري دة من
نوعها ،هي جزء من صنف وتشترك في سلوك مشترك.
يُ مكنك عن طريق الصنف إنشاء نوع خاص بك عن طريق تجميع التواب ع والمتغ يرات من األن واع األخ رى .فك ر
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َّ

في الصنف على أ َّنه مخطط ،فهو يصف البيانات وسلوك النوع.
َّ
موضح في المثال التالي:
المفتاحية  ،classكما هو
يُ علن عن األصناف باستخدام الكلمة
َّ
{ class Deposit
}
موازن ًة بجاف ا ،يمكن ك تعري ف ع دة أص ناف داخ ل المل ف المص دري نفس ه ،فيس بق مس توى الوص ول الكلم ة
المرئية العامة (  ،)publicوهذا يعني أن
االفتراضية هي
المفتاحية  ،classوإذا لم يُ حدد مستوى الوصول ،فالحالة
ّ
ّ
َّ
أي شخص يمكنه إنشاء كائنات من هذا الص نف .ي أتي بع د الكلم ة المفتاحي ة  classاس م الص نف وبع ده القوس ين
المعقوصين {} اللذين يحتويان على جسم الصنف الذي يُ عرَّ ف فيه السلوك والبيانات :الحقول والخاصيات والتوابع.
الخاصي ة األولى للغة كائنية التوجه وهي :التغليف .الفكرة وراء ذلك هو أنك تريد إبق اء ك ل
يدعم هيكل الصنف
ّ
البرمجية
ذاتيا ،ويسمح لك هذا بتغيير طريقة التنفيذ دون التأثير على أي جزء من الشيفرات
صنف
ّ
ّ
محصن ومكتفي ً
التي تستخدمها ،طالما أ َّنها تواصل وفاءها لشروط العقد.
ُ
نمي ز بينهم ا؛
حتى اآلن،
استخدمت مصطلحي الصنف و الك ائن بش كل متب ادل ،وس وف نفهم م ع ال وقت كي ف ّ
فالكائن هو نسخة من هيكل الصنف وتعريفه وقت التشغيل؛ وإلنشاء نسخة من صنف ،تحتاج إلى اس تدعاء الب اني (
تلقائيا ،ولكن إذا
ان ف ارغ يول ده المُ ص رِّ ف
ًّ
 .)constructorففي المث ال الس ابق ،يحص ل الص نف  Depositعلى ب ٍ
أردت تعريف الباني وتوفيره يدويًّ ا ،فستحتاج إلى كتابته بالشكل التالي:
class Person constructor(val firstName: String, val lastName: String, val
}{ )?age: Int
{ )>fun main(args: Array<String
)val person1 = Person("Alex", "Smith", 29
)val person2 = Person("Jane", "Smith", null
}println("${person1.firstName},${person1.lastName} is ${person1.age
)"years old
println("${person2.firstName},${person2.lastName} is $
)"{person2.age?.toString() ?: "?"} years old
}
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المرجح أنك الحظت عدم وجود الكلمة المفتاحية  ،newفإلنشاء نس خة جدي دة
إذا كنت مطور جافا خبير ،فمن
ّ
دائما  ،new MyClassأمَّ ا في كوتلن ،فال تحت اج إلى اس تخدامها ،وإذا فعلت ذل ك،
معين في جافا ،تستخدم ً
لصنف ّ
المفتاحية الغريبة!
تعرفه على هذه الكلمة
فسيخبرك المصرّ ف بوجود خطأ ناتج عن عدم ُّ
َّ
البرمجي ة الس ابقة مألوف ًة للغاي ة .رغم أ َّنك ستس أل عن س بب اس تخدام
بالنسبة لمطوّ ر سكاال ،ستبدو الشيفرة
ّ
المفتاحية  ،constructorأال يعلم المصرّ ف أنه في سياق الباني؟ الجواب هو أنك لست بحاج ة الس تعمالها
الكلمة
َّ
المغير أو توصيفات .يسمى الباني السابق بالباني األولي ،وأتوقع أن سؤالك الت الي س يكون :كي ف
ما لم تحدد وصول
ِّ
يمكن للباني األولي أن يحتوي على شيفرة مصدريّ ة؟ على أي حال ،هل تريد التحق ق من ص حة المع امالت ال واردة؟
الجواب داخل كتلة  .initلجعل أي شيفرة برمجية تعمل كجزء من بانيك الرئيسي ،يجب عليك القيام بما يلي:
{)?class Person (val firstName: String, val lastName: String, val age: Int
{init
require(firstName.trim().length > 0) { "Invalid firstName
} "argument.
} "require(lastName.trim().length > 0) { "Invalid lastName argument.
{ )if (age != null
} "require(age >= 0 && age < 150) { "Invalid age argument.
}
}
}
زءا من الب اني الرئيس ي ،وس يرمي الت ابع المطل وب االس تثناء
س تعمل الش يفرة التحق ق بوص فها ج ً
 IllegalArgumentExceptionم

ع الرس

الة ال

تي ق

دّ متها إذا ك

ان تعب

ير التحق

ق

يساوي .False
أنا متأكد من أن أحدً ا من القرَّ اء يتساءل عن كيفية عمل هذا م ع تل ك الوس ائط الثالث ة ،فه ل تم إنش ائها بع ِّدها

ِّ
آتي ا من ع الم  ،.NETفس تعرف
حق واًل عام ة للص نف؟ الج واب ه و ال ،فهي
خاص َّيات (  ،)propertiesوإذا كنت ً
مباشر ًة كل ما يعينه هذا .وسنناقش في فصل الحق كيف تعمل الخاصيات.
كيف يمكن للم رء إنش اء نس خة جدي دة من الص نف  Personوجلب القيم من الحق ول الثالث ة عن د اس تخدام
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الصنف من الشيفرة البرمجية المكتوب ة بلغ ة جاف ا؟ يج ري ذل ك من خالل دوال الجلب ال تي اعت اد عليه ا أي مط ور
جافا:
;)Person p = new Person("Jack", "Miller", 21
System.out.println(String.format("%s, %s is %d age old", p.getFirstName(),
;)))(p.getLastName(), p.getAge
المعامل الثالث من الباني هو عدد ص حيح قاب ل للعَ دم ( ،)nullableوس يكون من جي د أن نحص ل على خي ار
 nullعند اشتقاق نسخة من الصنف دون تمرير قيمة للعمر.
كوتلن لغة برمجة حديثة وتدعم القيم االفتراضية لمعامل التابع ،لكن لنفترض في هذه الحالة أنها ال تفعل ذل ك،
ثان نمرر له االسم األول  firstNameواسم العائلة :lastName
بان ٍ
لذلك نريد الحصول على ٍ
constructor(firstName: String, lastName: String) : this(firstName,
)lastName, null
بان ثانوي ،ثم مرِّ ر جميع المع امالت المطلوب ة
ستحتاج إلى استدعاء الباني الرئيسي عن طريق  thisضمن أي ٍ
إليه .يمكنك اآلن إنشاء كائن  Personجديد بالشكل التالي:
)"val person2 = Person("Jane", "Smith
إذا كنت ال ت رغب في الوص ول إلى الب اني مباش ر ًة ،فالج أ إلى المرئي ة المحمي ة (  )protectedأو الخاص ة (
 )privateأو الداخلية (.)internal
بان خاص مع التابع )( getInstanceال ذي ينش ئ ل ك نس خة واح دة
يتألف التصميم المنفرد النموذجي من ٍ
من ذلك الصنف وقت التشغيل .يجب عليك عند تعريف أصناف مجرّ دة تحديد مستوى المرئية إلى المرئي ة المحمي ة،
ّ
المشتقة فقط ،وسنرى هذا قري ًبا بعد أن نتحدث عن الوراثة.
ويمكن بهذه الطريقة استدعاؤها من قبل األصناف
حسب منطق الوحدة الخاصة بك ،يمكنك كشف األص ناف ال تي يمكن ويجب إنش اء نس خ منه ا داخ ل وح دتك
فقط:
{ )class Database internal constructor(connection:Connection
}
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ال يعدُّ وضع بادئة لوس ائط الب اني م ع  valأو  varأم ًرا ض روريً ا؛ ف إذا لم ت رغب بتولي د ج الب (أو ض ابط إذا
دائما فعل ما يلي:
استخدمت  ،)varيمكنك ً
{ )?class Person2(firstName: String, lastName: String, howOld: Int
private val name: String
?private val age: Int
{ init
"this.name = "$firstName,$lastName
this.age = howOld
}
fun getName(): String = this.name
fun getAge(): Int? = this.age
}
تحس س ال ذكي ( intelli-
ِّ
ثم استخدام معامل النقطة ليعرض علي ك المُ
جرّ ب إنشاء نسخة جديدة للصنف ومن َّ
 )senseالتوابع المتاحة في كائنك.5
على عكس المث ال األول ،لن ُت ترجم المع امالت الثالث ة إلى حق ول :س تعرض الناف ذة المنبثق ة ت ابعين باس م
 getNameو .getAge

أ .مستويات الوصول
تمل ك جمي ع األن واع وأعض اء األن واع ( )type membersمس تويات إلمكاني ة الوص ول (accessibility
تخدموا في ه .كم ا ذكرن ا مس ً
بقا ،إذا لم تح ِّدد مس توى وص ول،
 ،)levelsاألمر الذي يقي د المك ان ال ذي يمكن أن يُ س
َ
فيحدَّ د مستوى الوصول االفتراضي إلى «العام» ( ،)publicوتأتي كوتلن مع ثالثة مستويات وصول ،وهي:
ُ
•

5

داخلي  :internalيعني هذا أنه يمكنك إنشاء نسخة جديدة لصنفك من أي مكان من داخل وحدتك.

هذا متاح فقط في يئات التطوير المتكاملة (  )IDEsالتي تدعم التحسس الذكي مثل بيئة التطوير IntelliJ
 IDEAعىل سبيل المثال ال الحصر.
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•

خاص  :privateهذا أكثر تقيدً ا من سابقه ألن الصنف مرئي فقط في نطاق الملف الذي يُ عرِّ فه.

•

الفرعية ،وهو غ ير مت اح
محمي  :protectedيمكنك استخدام مستوى الوصول هذا فقط في األصناف
ّ
لألنواع المُ صرَّ ح عنها على مستوى الملف (.)file-level type of declaration

يعادل مستوى الوصول الداخلي  internalمستوى الوصول الخاص  privateلألصناف عندما يتعلق األم ر
مرئيا على مس توى الوح دة
بالتغليف ( )encapsulationفي هذه المرة فقط على مستوى الوحدة؛ ويمكنك جعله
ًّ
فقط إذا لم يتم الوصول إلى الشيفرة المصدرية من خارج نطاق الوح دة .ويقل ل ه ذا من الواجه ة البرمجي ة ()API
التي تنشرها ويجعلها أسهل للفهم؛ وعالو ًة على ذلك ،إذا كان هنالك تغيير مطل وب لوح دتك ،فيمكن ك أن تف ترض أنَّ
تعديل العقد سيؤدي إلى كسر الواجهة البرمجية الداخلية المكتوبة بلغة التجميع (.)assembly

ِّ
املتشعبة
ب .األصناف
ِّ
متشعبة؛
ربما قد صادفت من خالل العمل مع جافا مفهوم إنشاء صنف داخل جسم صنف آخر ،أي إنشاء أصناف
ّ
ويوضح لك المثال التالي كيف يمكنك فعل ذلك:
ويمكنك فعل الشيء نفسه في كوتلن،
{ class OuterClassName
{ class NestedClassName
}
}
يمكن ك ب الطبع توف ير مس توى الوص ول للص نف المتش ِّعب ،وإذا ض بطه إلى خ اص  ،privateفلن تتمكن من
إنشاء كائن من ذلك الصنف  NestedClassNameإال من داخل نطاق الصنف الخارجي  OuterClassNameفقط.
المفتاحية  internalللسماح لكتلة الشيفرة المص دريّ ة داخ ل وح دتك أن تك ون
يجب عليك استخدام الكلمة
ّ
الداخلية ،وإذا قرَّ رت تعيين مس توى الوص ول إلى محمي  ،protectedيمكن ألي
قادرة على إنشاء نسخة لألصناف
َّ
ادرا على إنش اء ه ذه النس خ .إذا ك ان مص طلح
صنف مشتق من الصنف الخ ارجي  OuterClassNameأن يك ون ق ً
ً
الحقا في هذا الفصل وسيتضح كل شيء لك.
االشتقاق جديد عليك ،فال تقلق ،سنتحدث عن الوراثة
يوج د ن وعين من األص ناف المتداخل ة في جاف ا :س اكنة ( )staticوغ ير س اكنة ( ،)non-staticوتس مى
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المفتاحي ة  staticباس م «األص ناف المتش ِّعبة الس اكنة» (
األصناف المتش ِّعبة ال تي يص رَّ ح عنه ا باس تخدام الكلم ة
ّ
 ،)static nested classesبينما تسمى األصناف المُ صرَّ ح على أ َّنها غير ساكنة ( )non-staticباس م «األص ناف
ِّ
المتشعب عضوً ا ( )memberفي الصنف الذي يكون ضمنه:
الداخلية» ( )inner staticويعدُّ الصنف
ّ
{ class Outer
}{ static class StaticNested
}{ class Inner
}
والداخلي ة ،فيمل ك ه ذا األخ ير ح ق الوص ول إلى أعض اء
هنالك ف رق ص غير بين األص ناف المتش ِّعبة الس اكنة
ّ
خاص ة  ،privateفي حين أن ه يمكن لألص ناف المتش ِّعبة الس اكنة
الصنف الذي يتضمنها ح تى ل و ُص رِّ ح على أنه ا
َّ
الوصول إلى األعضاء العامة فقط .وعالوة على ذلك ،إلنش اء نس خة من الص نف ال داخلي ،فس تحتاج أواًل إلى نس خة
من الصنف الخارجي .Outer
ً
صنفا متداخاًل ثابتً ا:
تدعم كوتلن البناء نفسه الموجود في جافا ،فيمكنك استخدام ما يلي إلنشاء ما يعادل
{ )class BasicGraph(val name: String
{ )class Line(val x1: Int, val y1: Int, val x2: Int, val y2:Int
{ fun draw(): Unit
)")println("Drawing Line from ($x1:$y1) to ($x2, $y2
}
}
{ fun draw(): Unit
)"println("Drawing the graph $name
}
}
)val line = BasicGraph.Line(1, 0, -2, 0
)(line.draw
المث ال واض ح ويش رح نفس ه بنفس ه .فللس ماح للص نف  Lineبالوص ول إلى عض و خ اص  privateللص نف
الخ ارجي  ،BasicGraphك ل م ا علي ك فعل ه ه و جع ل ص نف  Lineداخلي ،فق ط باس تخدام الكلم ة المفتاحي ة
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:inner
class BasicGraphWithInner(graphName: String) {
private val name: String
init {
name = graphName
}
inner class InnerLine(val x1: Int, val y1: Int, val x2: Int, val y2:
Int) {
fun draw(): Unit {
println("Drawing Line from ($x1:$y1) to ($x2, $y2) for graph $name
")
}
}
fun draw(): Unit {
println("Drawing the graph $name")
}
}

this  ويمكنك اإلشارة إلى النط اق الخ ارجي لـ، القوي الذي قد تكون معتادً ا عليهthis تأتي كوتلن مع التعبير
: وإليك مثال على ذلكthis@label عن طريق استخدام الباني المسمى
class A {
private val somefield: Int = 1
inner class B {
private val somefield: Int = 1
fun foo(s: String) {
println("Field <somefield> from B" + this.somefield)
println("Field <somefield> from B" + this@B.somefield)
println("Field <somefield> from A" + this@A.somefield)
}
}
}
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في هذه الحالة ،تحتوي ٌّ
والداخلية على حقل يتقاسم االس م نفس ه ،ويس اعد التعب ير
الخارجية
كل من األصناف
َّ
َّ
 thisفي التفرقة بينهما.
برمجي ة لواجه ة المس تخدم (  ،)UIفيجب علي ك توف ير مع الج الح دث
عن د العم ل على ش يفرة
ّ
( )event handlerلعنصر التحكم (زر ،مرب ع القائم ة …إلخ ).لمختل ف األح داث ال تي س تحدث ،والمث ال األك ثر
شيوعً ا هو حدث النقر على زر على شاش تك ،إذ ت رغب ع اد ًة في التفاع ل وتنفي ذ بعض اإلج راءات .وس يتوقع من ك
إطار واجهة المستخدم ( )UI frameworkتوفير نس خة لص نف؛ وس تحتاج إلى الوص ول من الص نف المس تمع (
 )listener classهذا إلى حالة ما ( )stateفي نطاق الصنف الخارجي ،ولذلك سينتهي بك األمر إلى توفير ص نف
داخلي مجهول ،كما في المثال التالي الذي يحسب عدد النقرات على الزر:
{ class Controller
private var clicks:Int=0
{ )(fun enableHook
{ )(button.addMouseListener(object : MouseAdapter
}override fun mouseClicked(e: MouseEvent) {clicks++
)}
}
}
نفترض أنَّ هنالك مرجع للزر  UIوربطنا رد النداء ( enableHook )callbackألحداث الفأرة؛ فكل م رة يُ نق ر
فيها على الزر ،ستزيد قيمة الحقل  clicksال ذي ِّ
يمثل ع دد الض غطات ،وك ل م ا عرّ فن اه هن ا ه و في الواق ع ص نف
داخلي واحد مجهول.

ت .أصناف البيانات
ً
سابقا
نكون في الكثير من األحيان بحاجة إلى تعريف األصناف لغرض واحد وهو احتواء البيانات ،فإذا برمجت
مفهوم ا مم اثاًل ،
بلغة  ،Scalaأنا متأكد من أنه سيتبادر إلى ذهنك أصناف الحقيبة ( .)case classesوتوفر ك وتلن
ً
لكن يُ عرف هذا المصطلح باسم «أصناف البيانات» ( )data classesوسنتحدث أكثر قلياًل حول ن وع الص نف ه ذا
بالتفصيل في الفصل القادم ،لكن في الوقت الحالي ،يمكنك تعريف صنف من هذا النوع بالشكل التالي:
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)data class Customer(val id:Int, val name:String, var address:String
يقوم المصرّ ف بالكثير من األشياء عندما نعرّ ف صنف بيانات ،لكننا سنترك هذه التفاصيل لوقت الحق.

ث .أصناف التعداد
التعداد ( )enumerationهو نوع خاص من أنواع األصناف ،فالمتغير من ن وع  enumيقتص ر على مجموع ة
من الث وابت المُ عرّ ف ة مس ً
بقا ال تي ح ددها الن وع .ولتعري ف تع داد ،يجب علي ك اس تخدام الكلم ة المفتاحي ة enum
 ،classكما في المثال التالي الذي ينشئ نوعً ا لجميع أيام األسبوع:
enum class Day {MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY,SATURDAY,
}SUNDAY
يمكن تمرير معامالت إلى ب اني التع داد مث ل جمي ع األص ناف .فيمكنن ا مثاًل تعري ف ص نف ِّ enum
ليمثل جمي ع
الك

واكب في مجموعتن

ا الشمس

ّية م

ع االحتف

ةك

اظ بقيم

ٍّل من كتلت

وكب

ة الك

ونصف قطره:
{ )public enum class Planet(val mass: Double, val radius: Double
MERCURY(3.303e+23, 2.4397e6), VENUS(4.869e+24, 6.0518e6),
EARTH(5.976e+24, 6.37814e6), MARS(6.421e+23, 3.3972e6), JUPITER(1.9e+27,
7.1492e7), SATURN(5.688e+26, 6.0268e7), URANUS(8.686e+25, 2.5559e7),
;)NEPTUNE(1.024e+26, 2.4746e7
}
ُ
أنشأت مع املين من الن وع ِّ val
ِّ
خاص َّية لك ل تع داد .ت أتي جمي ع نس خ التع داد م ع خاص يتين مُ عرَّ ف تين
ليمثال
مس ً
بقا ،األولى هي  nameونوعه ا ( Stringسلس لة نص ية) والث اني هي  ordinalونوعه ا ( intع دد ص حيح)،
ِّ
فتمثل األولى اسم النسخة ،واألخيرة موضع التعداد بين جميع التعدادات المُ عرَّ فة.
على غرار جافا ،توفر لك كوتلن توابع مساعدة ( )helper methodsللعم ل م ع أص ناف التع داد .ف إن أردت
استرداد قيمة التعداد استنادً ا إلى اسمه ،ستحتاج إلى استخدام التابع التالي:
)"Planet.valueOf("JUPITER
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وللحصول على جميع القيم المُ عرَّ فة ،ستحتاج إلى التابع التالي:
)(Planet.values
مث ل أي ص نف ،يمكن ألن واع التع داد أن ت رث واجه ة (  )interfaceوتنف ذها تنفي ًذا مجه واًل لك ل قيم ة في
كيفية تحقيق ذلك:
التعداد ،وإليك مثال على
ّ
{ interface Printable
fun print(): Unit
}
{ public enum class Word : Printable
{ HELLO
{ )(override fun print
)"println("Word is HELLO
}
},
{ BYE
{ )(override fun print
)"println("Word is BYE
}
}
}
val w= Word.HELLO
)(w.print

ج .التوابع الساكنة والكائنات الرفيقة
على عكس جافا ،ال تدعم كوتلن التواب ع الس اكنة (  )static methodللص نف ،ويع رف معظم الق راء  -ال ذين

ستحسن في كوتلن
لديهم خبرة مسبقة مع جافا  -أنَّ التوابع الثابتة ال تنتمي إلى نسخة الكائن بل إلى النوع نفسه .ويُ
َ

تعريف توابع على مستوى الحزمة لتعمل مثل التوابع الثابتة في جافا .لنعرّ ف ملف ك وتلن جدي دً ا ونس ميه ،Static
برمجية لدالة سترجع لنا أول حرف من السلسلة النص ّية المعط اة (إذا ك انت السلس لة
ونضع داخل هذا الملف شيفرة
ّ
استثناء) ،كالتالي:
المعطاة فارغة ،فسترمي الدالة
ً
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fun showFirstCharacter(input:String):Char{
if(input.isEmpty()) throw IllegalArgumentException()
return input.first()
}
 في ش يفرتكshowFirstCharacter("Kotlin is cool!")  يمكن ك ببس اطة اس تدعاء،بع د ذل ك
ّ
المول دة بص يغة
 إلق اء نظ رة على الش يفرةjavap  ويمكنن ا باس تخدام، ينجز المصرّ ف بعض األعم ال ل ك،البرمجية
َّ

ِّ ،بايتكود؛ ولفعل ذلك
البرمجية التي أنش أها
 الستكشاف الشيفرةjavap -c StaticKt.class نفذ فقط األمر
ّ

:المُ صرِّ ف
Compiled from "Static.kt"
public final class com.programming.kotlin.chapter03.StaticKt {
public static final char showFirstCharacter(java.lang.String);
Code:
0: aload_0
1: ldc

#9 //String input

3: invokestatic #15 //Method
kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/
Object;Ljava/lang/String;)V
...
40: aload_0
41: checkcast #17 //class java/lang/CharSequence
44: invokestatic #35 //Method
kotlin/text/StringsKt.first:(Ljava/lang/CharSequence;)C
47: ireturn
}
ً  أنش أ المص رّ ف ص،كم ا ت رى في المخرج ات
. أي ث ابت ال يمكن توريث ه كم ا تعلمfinal نفا لن ا وأعلن على أ َّنه
: دعنا اآلن نستدعي هذا التابع من نقطة دخول البرنامج.وأضاف المصرّ ف داخل هذا الصنف الدالة التي عرّ فناها
fun main(args: Array<String>) {
println("First lettter:" + showFirstCharacter("Kotlin is cool"))
}
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ويمكننا مجددً ا باستخدام  javapاستكشاف الشيفرة المولدة لنرى ماذا يجري خلف الكواليس:
"Compiled from "Program.kt
{ public final class com.programming.kotlin.chapter03.ProgramKt
;)][public static final void main(java.lang.String
Code:
0: aload_0
...
18: ldc #29 //String Kotlin is cool
20: invokestatic #35 //Method
com/programming/kotlin/chapter03/StaticKt.showFirstCharacter:(Ljav a/lang/
String;)C
}
استبعدنا معظم بايت كود للتبسيط ،لكن في السطر  ،20يمكنك أن ترى أن هنالك استدعاء لتابعنا ،وبالضبط ،تم
االستدعاء عن طريق البرنامج .invokestatic
ال يمكننا التحدث عن التوابع الس اكنة دون ذك ر نمط المف ردة ( )singletonوه و نم ٌط من أنم اط التص ميم (
 )design patternيح د من إنش اء نس خ لص نف معين إلى نس خة واح د؛ وبمج رّ د إنش اء تل ك النس خة المف ردة،
ستعيش طوال فترة البرنامج .تستعير ك وتلن النهج الموج ود في لغ ة س كاال ،وهك ذا يمكن ك تعري ف ك ائن مف رد في
كوتلن الشكل التالي:
{object Singleton
private var count = 0
{ fun doSomething():Unit
)")println("Calling a doSomething (${++count} call/-s in total
}
}
يمكنك اآلن استدعاء  Singleton.doSomethingمن أي دالة ،وسيزداد العداد  countفي كل م رة آن ذاك،
وإذا نظرت إلى البايتكود المتولد ،فستكتشف أنَّ المصرّ ف ينجز بعض األعمال لنا مر ًة أخرى:
{ public final class com.programming.kotlin.chapter03.Singleton
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public static final com.programming.kotlin.chapter03.Singleton
;)(public final void doSomething
Code:
0: new #10 // class java/lang/StringBuilder
43: return
...
;}{ static
Code:
0: new #2 //class com/programming/kotlin/chapter03/Singleton
3: invokespecial #61 //Method "<init>":()V
6: return
}
ُ
نظرا ألنه ا ليس ت مح ط اهتمامن ا.
لقد
استبعدت الشيفرة البرمجية المولدة للتابع  doSomethingالخاصة بنا ً
لقد أنشئ المصرّ ف م ر ًة أخ رى ص ً
نفا وأعلن على أن ه final؛ وعالو ًة على ذل ك ،أض اف عض وً ا يس مى INSTANCE

وأعلن على أنه  ،staticوالجزء المث ير لالهتم ام ه و في نهاي ة القائم ة حيث س ترى نقط ة ال دخول ;}{static
هيئ الصنف ،ويُ ستدعَ ى مر ًة واحد ًة ،وسيتأكد  JVMمن حدوث ذلك قبل:
وهذا هو مُ ِّ
•

إنشاء نسخة للصنف.

•

استدعاء تابع ساكن للصنف.

•

إسناد قيمة لحقل ساكن للصنف.

•

استخدام حقل ساكن غير ثابت (.)non-constant

•

تنفي ذ تعليم ة توكي د ( )assert statementمتداخل ة ض من الص نف لص نف ذا مس توى أعلى ( top-
.)level class

البرمجية في هذه الحالة قبل أول استدعاء لـ  doSomethingألننا نصل إلى العض و الث ابت
ُتستدعى الشيفرة
ّ
رتين،
( INSTANCEانظ ر إلى البرن امج  getstaticفي ش يفرة الب ايتكود التالي ة) ،وإذا اس تدعينا ه ذا الت ابع م ّ
سنحصل على شيفرة البايتكود التالية:

وادي التقنية

103

أتقن لغة كوتلن

كائنية التوجه في كوتلن
 البرمجة:الفصل الثالث
َّ

public static final void main(java.lang.String[]);
Code:
0: aload_0
1: ldc #9 // String args
3: invokestatic #15 //Method
kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/
Object;Ljava/lang/String;)V
6: getstatic #21 //Field
com/programming/kotlin/chapter03/Singleton.INSTANCE:Lcom/programming/
kotlin/chapter03/Singleton;
9: invokevirtual #25 //Method
com/programming/kotlin/chapter03/Singleton.doSomething:()V
12: getstatic #21 //Field
com/programming/kotlin/chapter03/Singleton.INSTANCE:Lcom/programming/
kotlin/chapter03/Singleton;
15: invokevirtual #25 //Method
com/programming/kotlin/chapter03/Singleton.doSomething:()V
18: return
 والس بب ه و أن ه، على أ َّنه ت ابع افتراض يdoSomething  يُ س تدعَ ى،بتين
ّ يمكنك أن ترى أن ه في كلت ا المناس
: كما في المثال التالي،يمكنك إنشاء صنف مفرد يرث من صنف معين
open class SingletonParent(var x:Int){
fun something():Unit{
println("X=$x")
}
}
object SingletonDerive:SingletonParent(10){}
 ستحتاج إلى وضع كائنك داخل الصنف وتحدي ده،هنالك طريقة الستدعاء تابع ساكن كما في جافا؛ ولفعل ذلك
ٌ
أساسية بلغة
مألوف لمن لديه معرفة
 ال شك أنَّ مفهوم الكائن الرفيق.)companion object ( على أنه كائن رفيق
ّ
) إلنش اء نس خة من الص نفfactory design pattern (  يس تخدم المث ال الت الي نم ط تص ميم المص نع،س كاال
:Student
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interface StudentFactory {
fun create(name: String): Student
}
class Student private constructor(val name: String) {
companion object : StudentFactory {
override fun create(name: String): Student {
return Student(name)
}
}
}
 ال يمكن استدعاؤه من أي مكان سوى، وبالتالي،private  على أ َّنه خاصStudent  ُحدد باني النوع،كما ترى
 رؤية كامل ةcompanion  يملك الصنف.) (كائن رفيقcompanion object  أو منStudent من داخل الصنف
.Student لجميع توابع وأعضاء الصنف
 إلنش اء نس خةStudent.create("Jack Wallace")  س تحتاج إلى اس تدعاء،من الش يفرة البرمجي ة
َّ نفين
:Student مولدين للص نف
ّ  س تالحظ وج ود ص، إذا نظرّ ت في مخرج ات البن اء.Student جديد من الصنف
نر كي ف ي ترجم اس تدعاء
َ  ل.Student$Companion.class  والث اني ه وStudent.class األول ه و
: في بايتكودStudent.create
public final class com.programming.kotlin.chapter03.ProgramKt {
public static final void main(java.lang.String[]);
Code:
0: aload_0
1: ldc #9 //String args
3: invokestatic #15 //Method
kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/
Object;Ljava/lang/String;)V
6: getstatic #21 // Field
com/programming/kotlin/chapter03/Student.Companion:Lcom/programming/
kotlin/chapter03/Student$Companion;
9: ldc #23 //String Jack Wallace
11: invokevirtual #29 //Method
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com/programming/kotlin/chapter03/Student$Companion.create:(Ljava/lang/
String;)Lcom/programming/kotlin/chapter03/Student;
14: pop
15: return
}
 ُأ ض يف حق ل ث ابت إلى،؛ وكم ا تتخي لgetstatic  أنَّ هنالك استدعاء للعض و الث ابت6 ستالحظ في السطر
:Student.Companion  من النوعStudent الصنف
public final class com.programming.kotlin.chapter03.Student {
public static final com.programming.kotlin.chapter03.Student$Companion
Companion;
public final java.lang.String getName();
static {};
Code:
0: new #39 //class
com/programming/kotlin/chapter03/Student$Companion
3: dup
4: aconst_null
5: invokespecial #42 //Method
com/programming/kotlin/chapter03/Student$Companion."<init>":(Lkotlin/jvm/
internal/DefaultConstructorMarker;)V
8: putstatic #44 //Field
Companion:Lcom/programming/kotlin/chapter03/Student$Companion;
11: return
public
com.programming.kotlin.chapter03.Student(java.lang.String,kotlin.jvm.inter
nal.DefaultConstructorMarker);
Code:
0: aload_0
1: aload_1
2: invokespecial #24 //Method "<init>":(Ljava/lang/String;)V
5: return
 ويمكن ك رؤي ة كي ف أض يف العض و،يثبت ه ذا الج زء من الش يفرة أنَّ االف تراض ال ذي افترض ناه ص حيح
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 Companionإلى صنفنا .ومرة أخرى ،يحصل الصنف على شيفرة ب اني ص نف ّ
مول د إلنش اء نس خة للص نف الرفي ق،
وأنَّ  Student.createه و اختص ار لكتاب ة ش يفرة برمجي ة مث ل )( .Student.Companion.createوإذا
كنت تحاول إنشاء نسخة من ( Student.Companionأي  ،)val c = Sudent.Companionفستحصل على
خطأ في التصريف .فيتبع الكائن الرفيق جميع قواعد الوراثة.

 .2الواجهات
الواجه ة ( )interfaceهي مج رّ د عق د ( )contractتحت وي على تعريف ات لمجموع ة وظ ائف ذات ص لة.
ويجب أن يلتزم مُ ّ
نفذ الواجهة ّ
بعقد الواجه ة وتنفي ذ التواب ع المطلوب ة .بش كل مش ابه لإلص دار  8من جاف ا ،تحت وي
واجه ة ك وتلن على تص ريحات التواب ع المج رّ دة وك ذلك تنفي ذات الت ابع؛ وعلى عكس األص ناف المج رّ دة ،ال يمكن
للواجهة أن تحتوي على حالة ( ،)stateويمكن ،مع ذلك ،أن تحت وي على خاص يات .س يجد مط وري  Scalaأنَّ ه ذا
مشابه لسمات لغة سكاال (أي :)Scala traits
{ interface Document
val version: Long
val size: Long
val name: String
"get() = "NoName
)fun save(input: InputStream
)fun load(stream: OutputStream
{ fun getDescription(): String
}")return "Document $name has $size byte(-s
}
تع رّ ف الواجه ة ثالث ة خاص يات وثالث ة تواب ع؛ ت وفر الخاص ّية  nameوالت ابع  getDescriptionالتنفي ذ
االفتراضي ،لكن كيف نستخدم الواجهة من صنف جافا؟ دعنا نرى من خالل تنفيذ هذه الواجهة:
{ public class MyDocument implements Document
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public long getVersion() {
return 0;
}
public long getSize() {
return 0;
}
public void save(@NotNull InputStream input) {
}
public void load(@NotNull OutputStream stream) {
}
public String getName() {
return null;
}
public String getDescription() {
return null;
}
}
ّ  رغم أ َّنك ت.)Getters( رجمت إلى جالب ات
وفر التنفي ذ االفتراض ي للت ابع
تس تطيع أن ت رى أنَّ الخاص يات ُت
َ
مهم ا عن د تنفي ذ واجه ة في ص نف
ً  وه ذا ليس أم ًرا، مع االسم إال أنه ال يزال علي ك تنفي ذهماgetDescription
:كوتلن
class DocumentImpl : Document {
override val size: Long
get() = 0
override fun load(stream: OutputStream) {
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}
override fun save(input: InputStream) {
}
override val version: Long
get() = 0
}

:البرمجية لهذين التابعين المنفذين على مستوى الواجهة
دعنا نرى ما الذي يحدث خلف الكواليس مع الشيفرة
ّ
$ javap -c build\classes\main\com\programming\kotlin\chapter03\
DocumentImpl.class
Compiled from "KDocumentImpl.kt"
public final class com.programming.kotlin.chapter03.KDocumentImpl
implements com.programming.kotlin.chapter03.Document {
public long getSize();
Code:
0: lconst_0
1: lreturn
public void load(java.io.OutputStream);
Code:
0: aload_1
1: ldc

#15

//String stream

3: invokestatic #21
//Method
kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Ob
ject;Ljava/lang/String;)V
6: return
public void save(java.io.InputStream);
Code:
0: aload_1
1: ldc

#26

//String input

3: invokestatic #21
//Method
kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Ob
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ject;Ljava/lang/String;)V
6: return
public long getVersion();
Code:
0: lconst_0
1: lreturn
public com.programming.kotlin.chapter03.KDocumentImpl();
Code:
0: aload_0
1: invokespecial #32 //Method

java/lang/Object."<init>":()V

4: return
public java.lang.String getName();
Code:
0: aload_0
1: invokestatic #39 //Method
com/programming/kotlin/chapter03/Document$DefaultImpls.getName:(Lcom/
programming/kotlin/chapter03/Document;)Ljava/lang/String;
4: areturn
public java.lang.String getDescription();
Code:
0: aload_0
1: invokestatic #43 //Method
com/programming/kotlin/chapter03/Document$DefaultImpls.getDescription :
(Lcom/programming/kotlin/chapter03/Document;)Ljava/lang/String;
4: areturn
}
 وإذا،getName  وgetDescription  في ش يفرةDefaultImpls ربما الحظت االستدعاءات إلى الصنف
)build/main/com/ programming/kotlin/chapter03 ( نظ رت إلى األص ناف ال تي ول دها المُ ص رِّ ف
ً ستالحظ
.Document$DocumentImpls.class ملفا باسم

:javap  ما هذا الصنف الذي لم نكتبه؟ يمكننا معرفة ما يحتويه عن طريق،أسمعك تسأل
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public final class com.programming.kotlin.chapter03.Document$DefaultImpls
{
public static java.lang.String
getName(com.programming.kotlin.chapter03.Document);
Code:
0: ldc

#9

//String NoName

2: areturn
public static java.lang.String
getDescription(com.programming.kotlin.chapter03.Document);
Code:
0: new

#14

//class java/lang/StringBuilder

3: dup
4: invokespecial #18
java/lang/StringBuilder."<init>":()V
7: ldc
#20

//Method
//String Document

9: invokevirtual #24
//Method
java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilde
r;
12: aload_0
13: invokeinterface #29, 1
//InterfaceMethod
com/programming/kotlin/chapter03/Document.getName:()Ljava/lang/String ;
40: invokevirtual #43
//Method
java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
43: areturn
}
من ج زء الش يفرة
َّ يمكن ك أن ت رى بوض وح أن، )البرمجي ة الس ابق (اس تبعدَّ ت بعض األج زاء لتبس يط الش رح
ّ
ً
ً
.تنفيذا لهما في الواجهة
تابعين ساكنين يتطابق مع اللذين وفرَّ نا
صنفا لنا يحتوي على
المصرّ ف قد أنشأ
ّ
البرمجي ة
 ف إن الش يفرة،) بس يطة للغاي ة (إع ادة سلس لة نص ّيةgetName البرمجية للت ابع
لمَّ ا كانت الشيفرة
ّ
ّ
ّ getDescription للتابع
. إلنشاء سلسلة نص ّية ألغ راض الوص فStringBuilder  فهي تستخدم،معقدة أكثر
َّ س تجد أن،12 ؛ فل و نظ رّ ت إلى الس طرgetName  وgetSize والج زء المث ير لالهتم ام ه و المتعل ق بالت ابعين
، مع اماًل واح دً ا) إلى المك دّ سgetDescription (يأخ ذ التابعDocument  ت دفع بمعام لaload_0

111

وادي التقنية

كائنية التوجه في كوتلن
الفصل الثالث :البرمجة
َّ

أتقن لغة كوتلن

ويستدعي السطر السابق عبر استخدام  invokeinterfaceالستدعاء تابع مُ عرَّ ف بوساطة واجهة جافا.
إنَّ مناقشة تفاصيل شيفرة بايتكود لجافا يتجاوز نطاق هذا الكت اب ،ويمكن ك العث ور على تفاص يل أوس ع  -إذا
كنت تريد االستزادة – بإجراء بحث سريع على اإلنترنت.

 .3الوراثة
التوج ه ،فهي تس مح لن ا بإنش اء أص ناف جدي دة قابل ة إلع ادة
الكائني ة
الوراث ة هي ج زء أساس ي من البرمج ة
ّ
ّ
مسبق؛ وت دعى األص ناف الموج ودة مس ً
ً
بقا «باألص ناف
االستخدام ،و/أو التوسعة ،و/أو تعديل سلوك تلك الموجودة
العليا» ( ،super classأو األساس [ ]baseأو األبوية [ ،)]parentوتسمى األصناف الجديدة الناتجة «باألصناف
ّ
المشتقة» ( ،)derived classوتوجد بعض القيود حول عدد األصناف العليا التي يمككنا الوراث ة منه ا؛ ففي ،JVM
تستطيع أن ترث من صنف أساسي (أب) واحد لكنك تستطيع أن ترث من واجهات متعدّ دة.
جرا؛ ف إذا
إنَّ عملية الوراثة متوارثة كتوارث اآلباء أمالك األجداد وتوارث األبناء بالمثل أمالك أولئك اآلباء وهلم ًّ
ً
مشتقا من الصنف  Aويرثه.
اشتققت الصنف  Cمن الصنف  Bالذي هو مشتق من الصنف  ،Aفإن الصنف  Cيعدُّ
ضمنيا من جميع األصناف األبوي ة (وآب اء تل ك األص ناف األبوي ة وهك ذا دوالي ك) وه ذا
سيرث الصنف المشتق
ًّ
أهمي ة الوراث ة في الق درة على إع ادة اس تخدام الش يفرة ال تي كُت َبت
يتضمن الحقول والخاصيات والتواب ع .وتكمن
ّ
ً
مسبق ا وبالتالي تجنُّب الحالة التي نضطر فيه إلى إعادة تنفيذ السلوك الموجود في الصنف األب.
وس ع من الوظ ائف المتاح ة
يمكن للصنف المُ شتَ ق إضافة حقول أو خاصيات أو توابع جديدة خاصة به وبالتي يُ ّ
في الص نف األب .ويمكن أن نق ول أنَّ الص نف المش تق  Bيُ ِّ
خص ص الص نف  Aال ذي ه و الص نف األب .وأبس ط مث ال
الحيوانية ،إذ في األعلى س تجد الحيوان ات
يمكنك أن تفكِّر في ه ويوض ح ل ك الفك رة ه و المخط ط البي اني للمملك ة
َّ
وتليها الفقاريات والالفقري ات ،وينقس م الص نف األول إلى األس ماك والزواح ف والث دييات ...إلخ .ف إذا أخ ذنا أن واع
التونة ذات الزعنفة الصفراء ،فيمكننا النظر إليها كنوع مخصص من األسماك.
يوض ح الرس م التوض يحي الت الي تسلس اًل
نظام ا للتعام ل م ع
يطا للص نف؛ لنف ترض أن ك كتبت
هرمي ا بس ً
ً
ً
صنفا يسمى  Paymentيحت وي على المبل غ وص ً
ً
نفا آخ ر ي دعى  CardPaymentيت ولى
المدفوعات ،سيكون لديك
المدفوعات:
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س تالحظ وج ود كي ان آخ ر يس مى  Anyفي الص ورة الس ابقة ،ففي ك ل م رة تنش ئ كيا ًن ا ال ي رث من أي كي ان
(صنف) آخر ،فسيرث آنذاك من هذا الكيان ويَعُ دُّ ه أ ًب ا ل ه .ربم ا س تعتقد أنَّ  Anyيماث ل الص نف  ،Objectال ذي ه و
صحيحا .فل و انتبهت إلى التواب ع المعرّ ف ة في الص نف ،Any
الصنف األصل ألي صنف معرّ ف في جافا ،لكن هذا ليس
ً
فكي ف تتعام ل ك وتلن م ع المراج ع ال تي
ستالحظ أنها مجموعة
فرعية من تلك الموجودة في صنف  Objectجافاّ ،
ّ
تشير إلى الك ائن  Objectفي جاف ا؟ عن دما ي رى المُ ص رّ ف مث ل ه ذا الك ائن ،فس ُيحوِّ له إلى الص نف  Anyوبالت الي
سيتمكن من استخدام التوابع الملحقة الستكمال مجموع التابع.
لنط ّبق الشيفرة البرمجية السابقة ونرى كيف تعمل الوراثة و ُتعرَّ ف في كوتلن:
{ enum class CardType
VISA, MASTERCARD, AMEX
}
)open class Payment(val amount: BigDecimal
class CardPayment(amount: BigDecimal, val number: String, val
)expiryDate: DateTime, val type: CardType) : Payment(amount
ّ
موضح في التعريف CardType ،من نوع تعداد
بناء على المواصفات التي رأيناها للتو .فكما هو
أنشأنا أصنافنا ً
( ،)enumerationولقد قدّ م لنا التعريف كلمة مفتاحية جديدة هي  .openفعبر هذه الكلم ة المفتاحي ة ،تعلن على
أن هذا الصنف يمكن الوراثة منه ،فلقد ق رر مط ورو ك وتلن أنَّ األص ناف س تكون غ ير قابل ة للوراث ة افتراض ًّيا .ف إذا
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ً
مسبقا باستخدام جافا ،فلقد صادفت الكلم ة المفتاحي ة  ،finalوال تي هي عكس open؛ ففي جاف ا ،يمكن
برمجت
الوراث ة من أي ص نف إذا لم تض ع  finalعلي ه .ويعلن تعري ف الص نف  CardPaymentأنَّ الوراث ة تك ون ع بر
الموس ع من الص نف  ،"Paymentويختلف
النقط تين ،إذ مع نى  : Paymentإلى "الص نف CardPayment
ّ
هذا عن جافا التي تجري عملية الوراثة فيه ا ع بر اس تخدام الكلم ة المفتاحي ة  ،extendsوس يعرف أي مط وّ ر س ي
بلس بلس أو سي شارب هذا البناء.
أساسيا ،وبالت الي ،يجب اس تدعاء األص ل
بانيا
في الشيفرة
ّ
ً
البرمجية السابقة ،يملك الصنف ً CardPayment
لنوسع التسلس ل اله رمي للص نف ونض ف
أساسيا؟
بانيا
ِّ
ً
) ، Payment(amountلكن ماذا لو لم يُ عرِّ ف صنفنا الجديد ً
ً
صنفا جديدً ا باسم :ChequePayment
{ class ChequePayment : Payment
constructor(amount: BigDecimal, name: String, bankId: String) :
{ )super(amount
this.name = name
this.bankId = bankId
}
var name: String
get() = this.name
var bankId: String
= this.bankId

)(get
}

بما أننا اخترنا تجنّب الباني األساسي ،فيجب على تعريف الباني الث انوي اس تدعاء الب اني الم وروث من األص ل،

ويجب أن يك ون ه ذا االس تدعاء ه و أول ش يء يق وم ب ه الب اني؛ وبالت الي ،يس بق )super(args1,args2...
جسم الباني ،ويختلف هذا عن جافا ،حيث أننا ننقل هذا االستدعاء إلى السطر األول من جسم الباني.
ً
سابقا أننا ال يمكن أن ن رث من أك ثر من ص نف واح د،
في هذا المثال ،نحن نرث من صنف واحد فقط ،فلقد قلنا
ومع ذلك ،يمكننا أن نرث من واجهات متعدّ دة في الوقت نفسه .ولنأخذ مثااًل
برمائي ة :فهي ق ارب
بسيطا على س يارة
ً
ّ
وسيارة ،وإذا أردت وضع نموذج لها ،فسنعد أن لها واجهتين Drivable :و  ،Sailableوسترث (تتوسع) س يارتنا
البرمائية منهما على النحو التالي:
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{ interface Drivable
)(fun drive
}
{ interface Sailable
)(fun saill
}
{ class AmphibiousCar(val name: String) : Drivable, Sailable
{ )(override fun drive
)"println("Driving...
}
{ )(override fun saill
)"println("Sailling...
}
}
تلقائيا من  ،Anyأي يبدو األمر كما لو كتبنا:
تذكّر أنَّ الصنف يُ شتق
ً

class AmphibiousCar(val name:String):Any, Drivable, Sailable.
عندما نرث من واجهة ،يجب علينا توف ير تنفي ذ لجمي ع التواب ع والخاص يات أو يجب علين ا أن نجع ل الص نف
مج رّ دً ا ،وس نتحدث قري ًب ا عن األص ناف المج رّ دة .ال يوج د تقيي د على ع دد الواجه ات ال تي يمكن ك الوراث ة منه ا

ً
دة أو أك ثر ،فلس ت مقي دً ا ب إدراج اس م
والترتيب الذي ُتحدده.
نف وواجه ٍة واح ٍ
خالفا لجاف ا ،إذا ورث ص نف من ص ٍ

ثم إدراج أس ماء الواجه ات ب ل يمكن وض ع اس م واجه ٍة م ا أواًل على
الصنف أواًل في قائم ة األص ول الم وروث منه ا َّ
الشكل التالي:
{ interface IPersistable
)fun save(stream: InputStream
}
{ interface IPrintable
)(fun print
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}
)abstract class Document(val title: String
class TextDocument(title: String) : IPersistable, Document(title),
{ IPrintable
{ )override fun save(stream: InputStream
)"println("Saving to input stream
}
{ )(override fun print
)"println("Document name:$title
}
}

 .4رؤية املغيريات
يمكن أن تمتلك األصناف أو التوابع أو الخاصيات أو الحقول عند تعريفها على مستويات مرئية مختلفة ،وتوجد
في كوتلن أربعة قيم محتملة:
•

عام  :publicيمكن الوصول إلى الصنف من أي مكان.

•

داخلي  :internalيمكن الوصول إليه من الشيفرة البرمجية للوحدة.

•

محمي  :protectedيمكن الوصول إليه فقط من الصنف الذي يُ عرّ فه وأي أصناف مشتقة.

•

خاص  :privateيمكن الوصول إليه من نطاق الصنف الذي يُ عرّ فه.

اح إلع ادة تعريف ه (أي اس تبداله [  )]overwrittenع بر الكلم ة
إذا َح دَّ د الص نف األص ل أنَّ حقال معي ًن ا مت ٌ
قادرا على تعديل مستوى المرئية ،وإليك مثال على ذلك:
المفتاحية  ،openفإنَّ الصنف المشتق سيكون
ً
{ open class Container
"protected open val fieldA: String = "Some value
}
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class DerivedContainer : Container() {
public override val fieldA: String = "Something else"
}
 إذ،fieldA  وطباع ة قيم ة الخاص يةDerivedContainer  يمكن ك إنش اء نس خة،اآلن في الصنف الرئيسي
:برمجية
عاما ألي شيفرة
ًّ أصبح هذا الحقل
ّ
val derivedContainer = DerivedContainer()
println("DerivedContainer.fieldA:${derivedContainer.fieldA}")
/*val container:Container = derivedContainer
println("fieldA:${container.fieldA}")*/
َّ لق د
ٌ
خة من
 كأ َّنه ا نسderivedContainer علقت الش يفرة البرمجي ة ال تي اس تخدمنا فيه ا
َّ ُ عند محاولة تصريف الشيفرة البرمجية الموجودة الم،؛ ففي هذه الحالةDerivedContainer
 فسينتج خط أ،علقة
.fieldA أل َّنه ال يمكن الوصول إلى الخاصية
( ال يع ني إع ادة تعري ف الحق ل أ َّنه س يحل مح ل الموج ود عن دما يتعل ق األم ر بالك ائن المحج وز في ال ذاكرة
 ويتطلب األمر بعض الشيفرات، تذكَّر أنَّ الصنف المشتق سيرث جميع حقول الصنف األصل.)object allocation
:البرمجية إلثبات هذا
derivedContainer.javaClass.superclass.getDeclaredFields().forEach
field->

{

field.setAccessible(true)
println("Field:${field.name},${Modifier.toString(field.modifiers)}
, Value=${field.get(derivedContainer)}")
}
derivedContainer.javaClass.getDeclaredFields().forEach {
field->
field.setAccessible(true)
println("Field:${field.name},${Modifier.toString(field.modifiers)} ,
Value=${field.get(derivedContainer)}")
}
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رتين في مج رى الخ رج عن د تش غيلها،
البرمجي ة الس ابقة الخاص ية  fieldAم
س تطبع الش يفرة
ّ
ّ
وس يكون الخ رج األول من الص نف األص ل وه و "  "Some Valueوالث اني من الص نف المش تق وه و
"."Something else
معين ة ،ولكن يجب أن
االستخدام النم وذجي له ذا س يكون توس يع الوص ول إلى حق ل و/أو ت ابع و/أو خاص ّية ّ
تح

ذر من اس

تخدام ه

ذا األم

ر نظ

ًرا ألن

هق

د يكس

ر «مب

دأ ليس

كوف لالس

تبدال»

(  ،)Liskov substitution principleوباتباع هذا المبدأ ،إذا كان البرنامج يس تخدم ص ً
نفا أساس ًّيا ،فإن ه يمكن
استبدال اإلشارة إلى هذا الصنف األساسي مع صنف مشتق دون التأثير على وظيفة البرنامج.

 .5األصناف املجرَّدة
يميز على أ َّنه مُ ج رَّ د ( ،)abstractوالص نف
عند وضع الكلمة المفتاحي ة  abstractأم ام تعري ف الص نف ،س ّ
جزئيا ،ويجب أن ي وفر الص نف ال وارث تنفي ًذا للخاص يات والتواب ع ال تي ال ي وفر الص نف
المجرّ د ه و ص نف مع رّ ف
ًّ
ً
تنفيذا لها ،م ا لم تق رر أن يك ون ذاك الص نف ال وارث (المش تق) ه و ص نف مج رّ د ً
أيض ا .وه ذه هي
المجرَّ د الموروث
طريقة تعريف الصنف المجرّ د في كوتلن:
{ abstract class A
)(abstract fun doSomething
}

يجب عليك إضافة الكلمة المفتاحي ة  abstractإلى الدال ة إذا لم ت ّ
وفر له ا جس ًما (تنفي ًذا) وه ذا على عكس
الواجهات.
ال يمكنك إنشاء نسخة من صنف مجرّ د ،فدور ه ذا الص نف ه و توف ير مجموع ة واح دة من التواب ع تش ترك به ا
ً
مألوف ا لمط وري جاف ا.
جميع األصناف الوارثة منه .وخير مثال على هذا هو الصنف  ،InputStreamوسيكون ه ذا
فيق ول توثي ق « :JDKه ذا الص نف المج رّ د ه وّ الص نف األعلى لجمي ع األص ناف ال تي تمثّ ل مج رى دخ ل ( input
 )streamمن البايتات .فيجب على التطبيق ات ال تي تحت اج إلى تعري ف ص نف ف رعي من  InputStreamتوف ير
دائم ا يُ رج ع الب ايت الت الي من الم دخالت» .وإذا نظ رّ ت إلى الحزم ة  ،java.ioفس تجد بعض التنفي ذات له ا:
تابع ً
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 AudioInputStreamو  ByteArrayInputStreamو  FileInputStreamوغيره ا ،ويمكن ك أنت ً
أيض ا
توفير تنفيذ لها.
يمكنك وراثة الصنف  Aمع دالة أشير إلى أ َّنها متاحة عبر الكلمة المفتاحي ة  openوذل ك إلع ادة تعريفه ا (قابل ة
لالس تبدال [ ]overridableكم ا س نرى قري ًب ا) وجعله ا مج رَّ دة ع بر الكلم ة المفتاحي ة  abstractفي الص نف
المشتق .ويمكن بهذه الطريقة أن يصبح الصنف المشتق مجرّ دً ا ،وسيحتاج أي صنف يرث منه إلى توفير التنفي ذ ،ولن
يتمكن من الوصول إلى التنفيذ المعرّ ف في الصنف :A
{ )(open class AParent protected constructor
)(open fun someMethod(): Int = Random().nextInt
}
{ )(abstract class DDerived : AParent
abstract override fun someMethod(): Int
}
{ )(class AlwaysOne : DDerived
{ override fun someMethod(): Int
return 1
}
}
عشوائيا .يرث
صحيحا
إنَّ المثال واضح للغاية ،فلدينا صنف أصل يعرّ ف التابع  someMethodالذي يعيد عددً ا
ً
ًّ
الصنف  Dderivedمن هذا الصنف (الحظ أنه يجب علينا استدعاء ب اني ف ارغ في الص نف األص ل) ويعلن أنَّ ذل ك
ً
دوم ا القيم ة 1
أصبح مجرّ دً ا ،ومن ثم يوفر الصنف  - AlwaysOneالذي يرث من الصنف - Dderived
تنفيذا يعيد ً
لذاك التابع.

 .6واجهة أم صنف مجرَّد؟
هناك دائما نقاش حول استخدام إمَّ ا واجهة أو صنف مجرّ د ،وهذه بعض القواعد ال تي يجب اتباعه ا عن د اتخ اذ
قرار بشأن الطريقة التي يجب اتباعها:
•

«هل هو  )Is-a( »...مقابل «هل يمكنه فعل  :)Can-Do ( »...يمكن ألي نوع أن يرث من صنف أصل واحد
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وعدة واجهات ،لذا إن لم يكن بإمكانك القول أنَّ الصنف  Bالمشتق ه و ( Aأي أنَّ  Aه و الن وع األص ل) ،فال
ً
صنفا ،فالواجهات تط ّبق عالقة  .Can-Doوإذا ك انت وظيف ة
تستخدم واجهة في هذه الحالة بل استعمل
العالقة  Can-Doقابلة للتطبيق على أنواع كائنات مختلفة ،فاستخدم تنفيذ واجهة؛ فعلى س بيل المث ال،
يمكن أن تق ول أن ك ل من  FileOutputStreamو ( ByteOutputpuStreamوأي من التنفي ذات
المش ابهة المتاح ة) تمل ك عالق ة  Is-aم ع  ،java.io.OutputStreamوبالت الي س ترى أنَّ
 OutputStreamهو صنف مجرّ د يوفر تنفيذ شائع لجميع الكائنات التي تمثّ ل مجرى قاب ل للكتاب ة .وم ع
ترك عند اس تدعاء الت ابع ،close
مسك
ذلك ،فإنَّ  ،Autocloseableالذي يمثّ ل كائنًا يُ ِ
بمورد يمكن أن يُ َ
ٍ
ّ
يوفر وظيفة  Can-doوبالتالي من المنطقي أن يكون ذلك واجهة.
•

ً
عوض ا
البرمجية :أنا متأكد من أنك توافق على أنه من الس هل وراث ة ص نف
تعزيز إعادة استخدام الشيفرة
ّ
يتعين عليك فيها توفير تنفيذ لجميع التوابع المعرّ ف ة .فيمكن للص نف األص ل توف ير مجموع ة
عن واجهة
ّ
كبيرة من الوظائف المش تركة ،وبالت الي يمكن للص نف المش تق إمَّ ا إع ادة التعري ف أو تنفي ذ مجموع ة من
التوابع المُ عرَّ فة فقط.

•

ّ
المشتقة على
اإلصدار :إذا كنت تعمل مع واجهة وأضفت عضوً ا جديدً ا إليها ،فيمكنك إجبار جميع األصناف
وتتغير آن ذاك الش يفرة المص درية
البرمجي ة عن طري ق إض افة تنفي ذ جدي د ل ذلك العض و،
تغيير شيفرتها
ّ
َّ
ويتعين إعادة تصريفها من جدي د .وال ينطب ق الش يء نفس ه على الص نف المج رّ د ،إذ يمكن ك إض افة ت ابع
َّ
جديد واالستفادة منه ،وال تحتاج إلى إعادة تصريف الشيفرة البرمجية الخاصة بالمستخدم.

 .7التعددية الشكلية
بعد التغلي ف والوراث ة ،يُ َ
نظ ر إلى التعددي ة الش كلية (  )polymorphismعلى أ َّنه ا الرك يزة الثالث ة للبرمج ة
كائني ة التوجه ،فهي تفصل «ماذا» عن «كيف» على مستوى النوع ،وواحدة من المزايا التي تقدمها التعددي ة الش كلية
َّ
هي تحسين تنظيم الش يفرات المص درية وتس هيل قراءته ا؛ وعالو ًة على ذل ك ،فإ َّنه يُ س َمح بتوس يع برامج ك في أي

ً
الحقا ،مثل أن ترغب بإضافة مميزات جديدة.
وقت
اليوناني ة؛ فالش طر األول
يأتي أصل الكلمة األجنبية ( polymorphismمعناها «التعددية الشكلية») من اللغ ة
ّ
 )πολύς( polysيعني «الكثير» ( manyأو  )muchوالش طر الث اني  )μορφή( morphēيع ني «نم وذج» (
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 )formأو «شكل» ( .)shapeتوجد أنواع عديدة من التعددية الش كلية ،لكن س نتحدث في ه ذا الفص ل فق ط على
الحي وي» [  ]dynamic bindingأو «الرب ط وقت التش غيل» [
«الرب ط المت أخر» (  ،late- bindingأو «الرب ط
ّ
.)]runtime binding
عامل كائنات صنف مشتق معاملة كائنات ص نف أب ،ويمكن
سترى قوَّ ة التعددية الشكلية وقت التشغيل عندما ُت َ
ّ
يتعل ق األم ر بتخ زين مجموع ة من العناص ر
أن يح دث ه ذا لمعام ل الت ابع (  )method parameterأو عن دما
المشتركة في مجموعة أو مصفوفة؛ والشيء الغريب هنا هو أنه لن يكون النوع المصرح به للكائن متطابق م ع الن وع
الفعلي وقت التشغيل في أثناء تنفي ذ الش يفرة ،إذ يب دو ه ذا وكأن ه س حر ،لكن يح دث ك ل ه ذا من خالل اس تخدام
االفتراضية (.)virtual method
التوابع
ّ
يمكن لألص ناف األس اس ( )base classesتعري ف تواب ع افتراض ّية وتنفي ذها ويمكن لألص ناف المش ّ
تقة
استبدالها وتوفير تنفيذ خاص بها .بهذه الطريقة ،يتصرف نوعان مختلفان بشكل مختلف عند اس تدعاء الت ابع نفس ه.
عندما يُ ستدعَ ى تابع افتراضي أثناء عمل برنامجك ،تبحث آلة جافا االفتراضية  JVMعن نوع النسخة وقت التشغيل
الكتشاف أي تابع ينبغي استدعاؤه .سنخصص وقت الحق من هذا الفصل بعض المساحة لمناقشة هذا األمر بتفص يل
كيفية تطبيقها.
أوسع حول
ّ
ُت ِّ
تخيل العمل على تطبيق رس م كب ير،
وحد التوابع
االفتراضية كيفية العمل مع مجموعة من األنواع ذات الصلةّ .
ّ
ويجب أن يدعم تصيير ( )renderingمجموع ة كب يرة من األش كال على الشاش ة ،فيجب على البرن امج آن ذاك أن
يتتبع جميع األشكال التي سينشئها المستخدم ويتفاعل مع مدخالت ه :تغي ير موقعه ا على الشاش ة ،تغي ير خاص ياتها
البرمجي ة ،ال يمكن ك أن تع رف مس ً
بقا جمي ع
الخلفية ...إلخ) ،وعند تص ريف الش يفرة
(لون الحدود أو الحجم أو لون
ّ
ّ
أنواع األشكال التي ستدعمها ،وآخر شيء سترغب في القيام به هو التعامل مع كل واحد على حدة.
الرسومية كشكل ،عن طريق
ستساعدك التعددية الشكلية في مثل هذه الحاالت ،فأنت تريد معالجة كافة النسخ
ّ
البرمجية إلى العمل إذا ك ان موق ع
تفاعل الصورة لنقرة المستخدم على لوحة الرسم ( )canvasوستحتاج شيفرتك
ّ
الفأرة داخل حدود أحد األشكال المرسومة ،وما يجب عليك تجنبه هو الدوران حول جميع األش كال ،واس تدعاء ت ابع
مختلف للتحق ق من ح دث ض غطة الف أرة :اس تدعاء  isWithinCircleلش كل ال دائرة و  checkIsHitللش كل
جرا.
المعين وهلم ًّ
ّ
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لنر اآلن كيف يمكننا تنفيذ ذلك باستخدام نهج الكتاب .س ُنعرّ ف أوال الصنف  ،Shapeويجب أن يكون هذا ص ً
نفا
َ
مجردً ا وال يمكن إنشاء نسخة منه ،لكن كيف يمكن رسم الشكل على الشاشة ما لم يُ حدَّ د ه ذ ا الش كل؟ أرج و أن تل ِق
البرمجية التالية:
نظرة على الشيفرة
ّ
{ )(abstract class Shape protected constructor
var XLocation: Int
get() = this.XLocation
{ )set(value: Int
this.XLocation = value
}
var YLocation: Int
get() = this.XLocation
{ )set(value: Int
this.XLocation = value
}
var Width: Double
get() = this.Width
{ )set(value: Double
this.Width = value
}
var Height: Double
get() = this.Height
{ )set(value: Double
this.Height = value
}
abstract fun isHit(x: Int, y: Int): Boolean
}
اآلن وم ع ه ذه الش يفرة ،س نُعرِّ ف تنفي ًذا لن وعين من األش كال :ش كل بيض وي (الص نف  )Ellipsisوش كل
مستطيل (الصنف  ،)Rectangleوسؤالي لك :هل من المعقول إنشاء ش كل مر ّب ع؟ فكّ ر في ه ذا ،واآلن دعن ا نكتب
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:تنفيذ هذين الشكلين آنفي الذكر
class Ellipsis : Shape() {
override fun isHit(x: Int, y: Int): Boolean {
val xRadius = Width.toDouble / 2
val yRadius = Height.toDouble / 2
val centerX = XLocation + xRadius
val centerY = YLocation + yRadius
if (xRadius == 0.0 || yRadius == 0.0)
return false
val normalizedX = centerX - XLocation
val normalizedY = centerY - YLocation
return (normalizedX * normalizedX) / (xRadius * xRadius) +
(normalizedY * normalizedY) / (yRadius * yRadius) <= 1.0
}
}
class Rectangle : Shape() {
override fun isHit(x: Int, y: Int): Boolean {
return x >= XLocation && x <= (XLocation + Width) && y >=
&& y <= (YLocation + Height)
}
}

YLocation

)؛ وبالنظر إلى ه ذين0,0( نعدُّ أنَّ الزاوية العلوية اليسرى من لوحة الرسم هي النقطة الصفرية ذات االحداثيات
 سننش ئ ش كلين بيض ويين. سننشئ بعض النسخ منهما وسنرى كي ف تعم ل التعددي ة الش كلية،النوعين من األشكال
ِّ ومستطيل واحد ثم سن
ُخزن هذه النسخ في مجموعة ثم س نعمل على تحدي د إن فيم ا إذا وقعت نقط ة م ا ض من أي
:من هذه األشكال
fun main(args: Array<String>) {
val e1 = Ellipsis()
e1.Height = 10
e1.Width = 12
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val e2 = Ellipsis()
e2.XLocation = 100
e2.YLocation = 96
e1.Height = 21
e1.Width = 19
val r1 = Rectangle()
r1.XLocation = 49
r1.YLocation = 45
r1.Width = 10
r1.Height = 10
val shapes = listOf<Shape>(e1, e2, r1)
val selected:Shape? = shapes.firstOrNull {shape ->
52)}
if(selected == null){

shape.isHit(50,

println("There is no shape at point(50,52)")
}
else{
println("A shape of type ${selected.javaClass.simpleName} has
selected.")
}
}

been

.الطرفية في النقطة المحددة
البرمجية نسخة من شكل المستطيل على
سيطبع تنفيذ الشيفرة
ّ
ّ
 على ش يفرة ب ايتكود الناتج ة عن تص ريف تل ك الش يفرة وال تي س تبدو مش ابهةjavap ألق نظ رة باس تخدام
ِ
:)للسطرين التاليين (تركت معظمها للتبسيط
169: invokevirtual #69
// Method
com/programming/kotlin/chapter03/Shape.isHit:(II)Z
نش ئ بس بب
ِ  وظيفت ه اس تدعاء دال ة افتراض ية ُأinvokevirtual  هنال ك ت ابع اس مه،على مستوى بايتكود
 لكن كي ف يع رف كي ف وم تى يس تدعيها؟ ألم اس تدعي الت ابع في،Ellipsis  أوRectangle اس تدعاء ش يفرة
؟Shape الصنف
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آلية ( vtableأي جدول افتراضي [ ،)]virtual tableوقد يعتم د النهج
يُ عالَج تابع حيوي دِ َّقة الوضوح عبر ّ
الفعلي على تنفيذ  ،JVMلكنهما سيتشاركان التنفيذ المنطقي نفسه.
خصص ل ه ج زء من ال ذاكرة في منطق ة ت دعى «الكوم ة» (  .)heapالحجم الفعلي
عند إنشاء أي نسخة كائن ،يُ َّ
خصصة ،بما في ذلك جميع حقول األصناف الموروثة وح تى
من الذاكرة المحجوزة أكبر قلياًل من مجموع الحقول المُ َّ
افية أعلى كتل ة ال ذاكرة
الصنف  .Anyوسيحصل توقيع وقت التشغيل ( )runtime footprintعلى مساحة إض ّ
لالحتفاظ بمرجع إلى معلومات واصف النوع (  .)type descriptor informationولكل صنف ُتعرِّ ف ه ،س يكون
دائم ا
هنال ك ك ائن محج وز وقت التش غيلُ .أ ض يف ه ذا الم دخل (  )entryبوص فه المُ دخل األول لت أمين الموق ع ً
وضمانه ،وبالتالي يجري تجنُّب الحاجة إلى حسابه وقت التشغيل .ويحتوي واصف النوع على قائمة التوابع المُ عرّ ف ة
ّ
المتعلقة بها ،وتب دأ ه ذه القائم ة من الص نف األعلى في التسلس ل اله رمي إلى الن وع الفعلي
مع غيرها من المعلومات
عرف هذا باس م بني ة الج دول االفتراض ي (
الذي تنتمي النسخ إليه .فالترتيب محدد وهو مثال آخر على التحسين .يُ َ
المرجعي ة) إلى تنفي ذ الش يفرة
شير ك ل عنص ر فيه ا (اإلش ارة
ّ
 )vtable structureوهو ليس أكثر من مصفوفة ُت ِ
المحلية المراد تشغيلها .وأثن اء تش غيل البرن امج ،س يكون المُ ص رِّ ف ( JIT-erالمص رّ ف اآلني وقت
الحالية
البرمجية
ّ
ّ
ّ
التنفيذ [  )]just-in time compilerالمسؤول عن تحويل شيفرة البايتكود التي ينتجها مُ صرِّ فك إلى شيفرة آل ة
أو ش يفرة تجميع( .)assemblyإذا ق رَّ ر الص نف المش تق اس تبدال الت ابع االفتراض ي ،سيش ير م دخل الج دول
االفتراضي ( )vtable entryإلى التنفيذ الجديد بداًل من التنفيذ الذي يوفره آخر صنف في التسلسل الهرمي.
تلقائيا من الصنف  .Anyنشتق بعد ذل ك
نتخيل أنَّ لدينا صنف  Aيُ عرِّ ف الحقل  .fieldAهذا الصنف يرث
دعنا
ًّ
َّ
هذا الصنف ونضيف حقل إضافي للصنف  Bالجديد باسم :fieldB
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يمكنك أن ترى من الرسم البياني السابق أنَّ الصنف  Aيُ عرِّ ف التابع  executeوالذي يستبدله الصنف المشتق B
ويغير تنفيذه؛ وإلى جانب ذلك ،يستبدل الص نف  Bالت ابع  toStringالمُ ع رَّ ف في الص نف  .Anyرغم أنَّ ه ذا مث ال
ِّ
ِّ
يحد د كيف ستبدو عليه الذاكرة المحجوزة وقت التشغيل .يجب أن تشبه الذاكرة عن د إنش اء نس خة من
بسيط ،فإ َّنه
الصنف  Bالمخطط التالي:

متغيرك من النوع  Bليس إال مرجعً ا إلى كتل ة في ال ذاكرة في منطق ة الكوم ة (  ،)heapألنَّ ن وع المعلوم ات (
ِّ
 )type informationموج ود في بداي ة الكتل ة (كم ا قلن ا س ً
ابقا) م ع م رجعين إلى قيم ة ع بر عن وان ال ذاكرة (
 ،indirectionأو مؤشر مرجع إلى قيم ة ع بر عن وان ال ذاكرة [  ،)]pointer dereferencingويمكن أن يُ ح ِّدد

موقعه ا وقت التش غيل بس هولة وس رعة .ويش ير الرس م البي اني فق ط إلى م دخالت  vtableللن وع metadata
للتبسيطَّ .
بناء على على الصنف الذي ّ
يوفر التنفيذ؛ أول تابعان مُ عرَّ فان م ع تنفي ذهما في ،Any
ظللت باأللوان التوابع ً
وأمَّ ا االثنين المتبقيين فهما معرَّ فان مع تنفيذهما في الصنف المشتق .B
إذا نظرت إلى شيفرة البايتكود الناتجة عند اس تدعاء الت ابع  executeعن طري ق مرج ع للص نف  ،Aس تالحظ
وج

ود الكلم

ة المفتاحي

ة الخاص

ة .invokevirtual :وبه

ذه الطريق

ة ،يس

تطيع المش

غل

ً
البرمجية التي يجب تشغيلها ،ولق د وص فنا ك ل ه ذا
مسبقا الخاص به الكتشاف الشيفرة
اآلني تنفيذ اإلجراء المعّ رف
ّ
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في وقت سابق.
تدعاء إلى  invokevirtualي ؤثر س ل ًبا على المُ ش ِّغل
استنادً ا على ما ناقشناه اآلن ،يمكننا أن نكتش ف أنَّ اس
ً
اآلني ،إذ يجب علي ه الحص ول على ن وع  metadataأوال ومن هن اك ،س ُي ِّ
حدد  vtableويقف ز إلى بداي ة مجموع ة
التعليمات التي تمثل شيفرة التجميع للتابع الذي سنستدعيه .وهذا يناقض البرن امج  invokestaticالع ادي ،إذ ال
يل زم تنفي ذ مث ل ه ذا الت ابع الم رور على مس تويين من مراج ع القيم ة ع بر عن وان ال ذاكرة (  . )indirectionإنَّ
 Invokestaticهو برنامج خاص بشيفرة البايتكود وظيفته استدعاء تابع غير افتراضي.
افتراضية .وعن د اس تدعاء ت ابع مث ل ه ذه التواب ع لص نف مش تق،
جميع التوابع التي تعرفها الواجهة هي توابع
ّ
فستحص ل على معامل ة خاص ة ،فهنال ك ت ابع خ اص على مس توى ش يفرة الب ايتكود لمعالج ة

 .this:invokeinterfaceالسؤال الذي يط رح نفس ه بنفس ه هن ا ،لم اذا ال يمكن أن تك ون invokevirtual
بس يطة؟ حس نًا ،يحت اج ه ذا االس تدعاء إلى المزي د من المش اركة ب داًل من اتب اع عملي ة بس يطة من اس تدعاء ت ابع
افتراضي .يُ عدُّ كل مستقبل  invokeinterfaceمرجعً ا لك ائن بس يط ،وعلى عكس  ،invokevirtualال يمكن
افتراض موقع  .vtableوبينما يمكن إنجاز اس تدعاء إلى  invokevirtualمن خالل مرحل تين أو ثالث مراح ل
من مراجع القيمة عبر عنوان الذاكرة ( )indirectionالستبيان التابع ،ويحتاج اس تدعاء على مس توى الواجه ة أواًل
إلى التحقق ما إذا كان الصنف الحالي يُ ِّ
نفذ الواجهة وأين ،إذا كان األمر كذلك ،موض ع ه ذه التواب ع في الص نف ال ذي
ً
مختلفين ينف ذان الواجه ة
تنفيذا له ا .وال توج د طريق ة بس يطة لض مان ت رتيب التواب ع في  vtableلص نفين
يوفر
َّ
نفسها ،ولذلك ،في وقت التشغيل ،يجب على برنامج شيفرة التجميع المرور على كل عناصر القائمة التي تحوي جميع
الواجه ات المُ ّ
نف ذة للبحث عن اله دف؛ وبمج رّ د العث ور على الواجه ة ،بس بب ( itableج دول تواب ع الواجه ة [
دائما لكل صنف
 ،)]interface method tableوالذي هو قائمة من التوابع التي تكون بنية إدخاالتها هي نفسها ً
يُ ِّ
نفذ الواجهة ،ويمكن للمش غل اآلني ( )runtimeأن يس تمر في اس تدعاء الت ابع على أ َّنه ا دال ة افتراض ّية؛ ويوج د

سبب وجيه لهذا :يمكن أن نملك الصنف  Aالذي يرث من (يُ ِّ
نفذ) الواجه ة  Xوالص نف  Bالمش تق من الص نف A؛ يمكن

للصنف  Bأن يستبدل واحد من التوابع المُ عرَّ فة على مستوى الواجهة.
كما ترى ،استدعاءات التابع االفتراضي مكلفة ،وهنالك عدد من التحس ينات تحت اج آل ة جاف ا االفتراض ية JVM
وليا،
إلى تنفيذها لتقصير دورة االستدعاء ،لكن هذه التفاصيل خارج نطاق كتابنا .سأدعك تبحث وح دك إذا كنت فض ًّ
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ومع ذلك ،ال تحتاج إلى معرفة ه ذه المعلوم ات .القاع دة األساس ّية هي تجنّب بن اء تسلس ل ه رمي مُ َّ
عقد لص نف م ع
ً
مستويات عديدة ألنَّ ذلك من شأنه أن ّ
سابقا.
يضر بأداء برنامجك كما قلنا

 .8قواعد االستبدال
إذا قرَّ رت أن يعاد تعريف تابع في صنفك الجديد المشتق من واحد من األص ناف األص ل ،فتس مى ه ذه العملي ة
«باالستبدال» ( ،)overridingولقد استخدمته بالفعل في الفصل السابق .إذا برمجت سابقا بجافا ،ستجد أنَّ كوتلن
افتراضيا ،ولذلك يمكن ألي صنف مش تق اس تبدال أي
لغة واضحة أكثر؛ ففي جافا ،كل تابع هو افتراضي ()virtual
ًّ
سمح بإعادة تعريفها في األص ناف الوارث ة؛
تابع موروث؛ أمَّ ا في كوتلن ،فيجب تعريف الدالة على متاحة لالستبدال ُلي َ
ولفعل ذلك ،يجب عليك إضافة الكلمة المفتاحية  openفي بداية تعريف التابع ،وعند إعادة تعريف التابع في الصنف
ال

وارث ،يجب علي

ك اس

تعمال الكلم

ة المفتاحي

ة  overrideمع

ه لإلش

ة

ارة إلى عملي

إعادة االستبدال:
{ )(abstract class SingleEngineAirplane protected constructor
)(abstract fun fly
}
{ )(class CesnaAirplane : SingleEngineAirplane
{ )(override fun fly
)"println("Flying a cesna
}
}
دائما عدم السماح ألية أصناف وارثة باستبدال الدالة عن طريق إضافة الكلم ة المفتاحي ة  finalأثن اء
يمكنك ً
ألي من وحدات  Cesnaأن يعيد تعريف التابع :fly
تعريفها؛ وباستخدام المثال السابق ،ال نريد ٍّ
{ )(class CesnaAirplane : SingleEngineAirplane
{ )(final override fun fly
)"println("Flying a cesna
}
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}
 فيمكن ك تحدي د الخاص يات على،C#  فبما أنَّ كوتلن يستعير مفهوم الخاصيات من،ال تقتصر على الدوال فقط
:)virtual( افتراضية
أ َّنها
َّ
open class Base {
open val property1: String
get() = "Base::value"
}
class Derived1 : Base() {
override val property1: String
get() = "Derived::value"
}
class Derived2(override val property1: String) : Base() {}
ّ
: لكن ال يمكن فعل العكس،البرمجية ذلك
يتطلب منطق شيفرتك
 إذا كانvar  معval خاصية
يمكنك استبدال
ّ
َّ
open class BaseB(open val propertyFoo: String) {
}
class DerivedB : BaseB("") {
private var _propFoo: String = ""
override var propertyFoo: String
get() = _propFoo
set(value) {
_propFoo = value
}
}
fun main(args: Array<String>) {
val baseB = BaseB("BaseB:value")
val derivedB= DerivedB()
derivedB.propertyFoo = "on the spot value"
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)"}println("BaseB:${baseB.propertyFoo
)"}println("DerivedB:${derivedB.propertyFoo
}
ِّ
وينفذان تابع
هنالك سيناريوهات حيث تحتاج إلى الوراثة من صنف وواجهة واحدة على األقل وكالهما يعرِّ فان
باالسم نفسه والمعامالت نفسها .في مثل هذه الح االت ،تف رض علي ك قواع د الوراث ة باس تبدال الت ابع .ف إذا أنش أت
ً
نسخة جديد ًة لكائن واستدعيت التابع المشترك بين األصناف الموروثة المباش رة ،ف أي الت ابعين يجب على المص رّ ف
أن يُ ِّ
نفذه؟ ولذلك ستحتاج إلى إزالة الغموض وتوفير التنفي ذ ،يمكن ك اس تخدام التنفي ذ ال ذي ي وفره أح د الص نفين
تخيل أنك تملك تسلسل هرمي للصنف للتعام ل م ع مختل ف ص يغ الص ور وتري د توحي دها م ع
الموروثين أو كالهماّ .
الهرمي ة ت أتي م ع تعري ف للدال ة  ،saveفس تحتاج إلى
خارجي ة؛ ولمَّ ا ك ان كِ ال التسلس الت
تسلس ل ه رمي لجه ة
ّ
ّ
استبدالها:
{ open class Image
{ )open fun save(output: OutputStream
)"println("Some logic to save an image
}
}
{ interface VendorImage
{ )fun save(output: OutputStream
)"println("Vendor saving an image
}
}
{ class PNGImage : Image(), VendorImage
{ )override fun save(output: OutputStream
)super<VendorImage>.save(output
)super<Image>.save(output
}
}
{ )>fun main(args: Array<String
)(val pngImage = PNGImage
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)(val os = ByteArrayOutputStream
)pngImage.save(os
}
فرض االستبدال إذا لم ت وّ فر الواجه ة  VendorImageالتنفي ذ ،وتتم اإلش ارة إلى تنفي ذ األص ل عن طري ق
ال يُ َ
> ،super<PARENTكما الحظت في التنفيذ السابق.

 .9الوراثة مقابل التكوين
واحدة من ميزات اللغة كائنية التوجه هي إعادة استخدام الشيفرة المصدريَّ ة؛ فبمج رّ د إنش اء ص نف وتجريب ه،
يجب أن يُ مثّ ل كتلة من شيفرة/وظيفة جاهزة لالستخدام.
ً
مسبقا هي إنشاء نسخة منه ،لكن يمكنك ً
أيضا وضع ك ائن من ذل ك
إن أبسط طريقة لالستفادة من صنف مُ عرَّ ف
الصنف داخل صنف آخر جديد .يمكن وضع أي عدد من أنواع الكائنات في الص نف الجدي د ألداء الوظ ائف المطلوب ة.
ويسمى مفهوم إنشاء صنف جديد عن طريق استخدام آخر موج ود «باالرتب اط» ( ،)associationويش ار إلى ه ذا
ً
صنفا يدعى ُ Desktopلي ِّ
قرصا ثابتً ا،
مثل حاسوبًا
تخيل أنَّ لديك
نموذجيا لديه ً
المصطلح بعالقة «لديه» (ّ .)has-a
ًّ
ً
سابقا.
برمجية
ولوحة أم ...إلخ؛ ولقد استخدمنا هذا المفهوم في أمثلة
ّ

يأتي االرتباط بشكلين ،وفي العادة يُ تغاض ى عن ه ذا التفص يل ،ف النوع األول من التك وين ()composition
يسمى «التجميع» ( ،)aggregationوهو يمثل عالقة بين كائنين أو أكثر بشكل يكون لك ل ك ائن في ه دورة حيات ه
الملكي ة .وبش كل أساس ي ،يمكن إنش اء وت دمير الكائن ات ال تي هي ج زء من
الخاصة ،ولذلك ال يمكن تط بيق مفه وم
ّ
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العالقة بشكل مستقل ،كما في المثال السابق للصنف  ،Desktopفيمكن إيق اف الحاس وب دون أي خط أ من الق رص
الصلب ،بينما يمكن التخلص من الحاسوب وأخذ القرص الصلب ووضعه في حاسوب آخر وسيستمر في العمل.
أما النوع الثاني من االرتباط فهو «التكوين» ( )compositionهو نوع خ اص من التجمي ع؛ ففي ه ذه الحال ة
وبمجرد تدمير الكائن الحاوي ،ستنتهي الكائنات المحت واة ً
أيض ا .ففي حال ة التك وين ،س تكون الحاوي ة مس ؤولة عن
إنشاء ُن َسخ الكائنات المحتواة ،ويمكنك التفكير في التركيب بمصطلح مثل «مكون من» أو «جزء من»:

ستتمتع بقدر كبير من المرون ة من خالل التك وين .ففي الع ادة ،يَتَ َّ
طلب تص ميم التغلي ف الجي د جع ل الكائن ات
خاصة ()private؛ ولمَّ ا لن يكن باإلمكان الوصول إلى ه ذه الكائن ات من ط رف عمي ل
األعضاء المحتواة في صنفك
َّ
البرمجي ة للعمي ل على
لصنفك ،فل ك الحري ة في تغييره ا عن طري ق إض افتها أو ح ذفها ،دون الت أثير على الش يفرة
ّ
اإلطالق .ويمكنك تغيير األنواع وقت التش غيل ( )runtime typesلتوف ير س لوكيات مختلف ة وقت التش غيل إذا
كان هنالك حاجة لذلك .فعلى سبيل المثال ،نسخة وقت التشغيل لألقراص الصلبة يمكن أن يكون قرص ص لب ع ادي
أو من النوع الجديد :قرص تخزين ذو حالة ثابتة (.)SSD
كائنية التوجه ،ويستخدمهما مطورو البرامج الج دد
يُ ركَّز في العادة على الوراثة ألهميتها الشديدة في البرمجة
ّ
في كل مكان ،ويمكن أن يؤدي هذا إلى إلى تسلسل هرمي لصنف ّ
معق د وغ ير مالئم ،ل ذا يجب علي ك وض ع التك وين
قابلية التطبيق ستجعلك تستعين بالوراثة.
في حساباتك عندما ترغب في إنشاء صنف جديد ،وفقط إذا كانت
ّ
مصطلح آخر يُ ستخدم بشكل متكرر في عالم  OOPوهو  is-aوهذا المفهوم مب ني بش كل كام ل على الم يراث،
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كلين :الص نف أو الواجه ة .وعالو ًة على ذل ك ،فه و أح ادي االتج اه (على
ولقد رأينا بالفعل الم يراث فه و ي أتي في ش ّ
هوائية).
سبيل المثال الدراجة الهوائية هي مركبة لكن المركبة ليست دراجة
ّ
َّ
فتخيل أنك تبني تسلساًل
تتطلب خلط االرتباط (مهما كان شكله) مع الوراثة.
بالطبع ،هنالك سيناريوهات أخرى
َّ

يمثل المركبات ،فتبدأ مع الواجهة  Vehicleومن ثم ّ
هرميا لصنف ِّ
توفر النوع  Bicycleال ذي س يرث تل ك الواجه ة
ًّ
َّ
موضح في الصورة التالية:
وسيضيف ،عن طريق التكوين ،مرجعين إلى الصنف  Wheelلتمثيل كما هو

 .10تفويض الصنف
ربم ا ق د س معت بالفع ل عن نم ط التف ويض ( )delegation patternأو على األق ل اس تخدمته
دون أن تعرف اسمه ،فهو يسمح للنوع بتوجيه استدعاء تابع أو أك ثر إلى ن وع مختل ف ،ول ذلك س تحتاج إلى ن وعين
لتحقيق ذلك :المُ فوِّ ض والمُ فوَّ ض.
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يبدو ه ذا مث ل نم ط الوكيل ( ،)proxy patternلكن ه ليس ك ذلك ،فيع ني نم ط الوكي ل توف ير ب ديل لك ائن
موجود لديك ،ويتحكم في الوصول إلى الكائن األصلي المتالك السيطرة الكاملة أثناء الوص ول إلي ه .فلنف ترض أن ك
تكتب إطار واجهة مستخدم ( )UI frameworkوبدأت من صنف مجرَّ د يدعى  ،UIElementفكل مك وّ ن يُ ع رِّ ف
التابعين  getHeightو .getWidth

سترى في األسفل ترجمة المخطط  UMLالسابق إلى لغة كوتلن ،فلقد عرَّ فنا الواجهة  UIElementم ع الص نفين
 Panelو  Rectangleاللذين يرثانها:
{ interface UIElement
fun getHeight(): Int
fun getWidth(): Int
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}
class Rectangle(val x1: Int, val x2: Int, val y1: Int, val y2: Int) :
{ UIElement {interface UIElement
override fun getHeight() = y2 - y1
override fun getWidth() = x2 - x1
}
class Panel(val rectangle: Rectangle) : UIElement by rectangle
))val panel = Panel(Rectangle(10,100,30,100
))(println("Panel height:"+panel.getHeight
))(println("Panel witdh:" + panel.getWidth
ربما الحظت الكلمة المفتاحية  byفي تعريف الصنف  ،Panelفهي ببس اطة تلميح للمص رِّ ف إلنج از العم ل ل ك:
إعادة توجيه االستدعاءات للتوابع المكشوفة من الواجهة  UIElementإلى الكائن  Rectangleالضمني.
دائم ا
من خالل ه ذا النم ط ،يمكن ك تب ديل الوراث ة مك ان التك وين ،ويجب علي ك تفض يل التك وين ً
على الوراثة من أجل البساطة والحد من اقتران النوع والمرونة .وباستخدام ه ذا النهج ،يمكن اختي ار وتب ديل الن وع
الذي وضعته موضع المُ فوِّ ض باالستناد إلى المتطلبات المختلفة.

 .11األصناف املُ َ
غلقة

الصنف المُ غلَق ( )Sealed classesفي ك وتلن ه و ص نف مُ ج رَّ د ،وال ذي يمكن توس يعه عن طري ق األص ناف

الفرعية المُ عرَّ فة على أ َّنها أصناف متداخلة داخل الصنف المُ غلَ ق نفس ه .بطريق ة م ا ،ه ذا الخي ار أك ثر ق وّ ة من خي ار
َّ

التعداد ()enumeration؛ فبطريقة مماثلة للتعداد ،تحتوي البنية الهرمية للصنف المُ غلَ ق على مجموع ة ثابت ة من
ً
وخالفا للتعداد ،كل خي ار مُ مثَّ ل بنس خة واح دة ،فيمكن أن تمل ك األص ناف المش تقة من
الخيارات الممكنة؛ ومع ذلك
الصنف المُ غلَق على ُن َسخ عديدة.
األصناف المُ َ
مثالية لتعريف أن واع بيان ات جبريَّ ة ( )algebraic data type؛ تخي ل أن ك تري د تص ميم
غلقة
ّ
ثنائية ( ،)binary tree structureفستفعل شيًئا مشابهً ا لما يلي:
هيكل شجرة
َّ
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{ sealed class IntBinaryTree
)(class EmptyNode : IntBinaryTree
class IntBinaryTreeNode(val left: IntBinaryTree, val value: Int, val
)(right: IntBinaryTree) : IntBinaryTree
}

…
(val tree = IntBinaryTree.IntBinaryTreeNode
(IntBinaryTree.IntBinaryTreeNode
IntBinaryTree.EmptyNode(),
1,
IntBinaryTree.EmptyNode()),
10,
))(IntBinaryTree.EmptyNode
حيحا ،لكن
المثالية ،ال يمكن ك تث بيت قيم ة الحاوي ة (  )containerفي الش يفرة لتك ون ع ددً ا ص
من الناحي ة
ً
َّ

اجعله ا ب داًل من ذل ك عامَّ ًة من أج ل قب ول أي ن وع .وبم ا أنن ا لم نتع رَّ ف على األن واع المُ عمَّ مة ( )genericsبع د،

المفتاحي ة  .sealedإذ
فسنحاول تحري البساطة فدر اإلمكان؛ ففي المثال الس ابق ،ربم ا ق د الحظت وج ود الكلم ة
ّ

محاولة تعريف صنف مشتق من خارج نطاق صنف  IntBinaryTreeسينتج خطًأ أثناء التصريف.

تأتي فائدة استخدام هذه البنية الهرمية للصنف عند استخدامها في تعبير  ،whenفالمصرّ ف قادر على اس تنتاج
ً
مألوف ا ومش ابهً ا
وتغطية جميع الحاالت المحتملة ،فعملي ات التحق ق متعب ة .بالنس بة إلى مط ور س كاال ،س يبدو ه ذا
َّ
تخيل أننا نرغب في كشف عناصر الشجرة إلى قائم ة ،وس تفعل من أج ل
لمطابقة النمط (َّ .)pattern matching
ذلك شيًئا مشابهً ا للشيفرة التالية:
{ )(tree

fun toCollection(tree: IntBinaryTree): Collection<Int> = when
)(>is IntBinaryTree.EmptyNode -> emptyList<Int

is IntBinaryTree.IntBinaryTreeNode -> toCollection(tree.left) +
)tree.value + toCollection(tree.right
}
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َّ
المشتقة خارج تعبير  ،whenفستحصل على خطأ أثناء تصريف:
إذا تركت أحد األصناف

Error:(12, 5) Kotlin: 'when' expression must be exhaustive, add
necessary 'is EmptyNode' branch or 'else' branch instead .

 .12خالصة الفصل
بالنسبة لمطور جافا الذي يرغب في االنتقال إلى كوتلن ،لقد راجع في هذا الفصل المفاهيم الشائعة ،بغض النظ ر
إذا كنت برمجت بلغة كائني ة التوج ه أم ال .ف أنت تع رف اآلن المف اهيم األساس ّية لنهج تص ميم البرمجي ات ويمكن ك
كائنية التوجه باستخدام الميزات الجديدة المتاحة في كوتلن وجعلها منظمة وس هلة الق راءة.
كتابة شيفرات برمجية
ّ
ال أستطيع التأكيد أكثر على أهمية تفضيل التكوين على الوراثة ،فال توجد وصفة قياسية سحرية إلنجاز ذل ك بش كل
دائما تبسيط األشياء ويجب عليك فعل الشيء نفسه عند بناء بنية هرمية للصنف.
صحيح .يجب أن يكون هدفك ً
سنتعمَّ ق في الفصل القادم في موضوع الدوال في ك وتلن ،وس ترى كي ف أنَّ اللغ ة ق د اس تعارت من تواب ع C#
الملحق ة (  )C# extension methodsخاص ًة التواب ع ال تي تس مح ل ك بإض افة وظ ائف جدي دة إلى األص ناف
الموجودة.
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وكائني ة التوج ه،
تعرَّ فنا في الفصول الس ابقة على أساس يات ك وتلن وكيفي ة كتاب ة ش يفرات برمجي ة إجرائي ة
ّ

الوظيفية ،وما هي المميزات التي تدعمها
وسنركِّز في هذا الفصل على الدوال ،وما هي الخطوات األولى في البرمجة
ِّ
كوتلن لجعل برمجة الدوال أسهل.
سنغطي في هذا الفصل المواضيع التالية:
•

الحرفية (.)function literals
الدوال والصياغة المختصرة للدوال المجهولة أو
َّ

•

وسعة ( .)Extension functions
الدوال المُ ِّ

•

االفتراضية.
المعامالت المسماة والمعامالت
َّ

•

زيادة تحميل العامل (.)Operator overloading

•

التعاود (االستدعاء الذاتي).

 .1تعر يف الدوال
ُتعرّ َف الدوال باستخدام الكلم ة المفتاحي ة  funم ع مع امالت ( )parametersاختياريَّ ة وقيم ة مُ عَ ادة ،وإنَّ
وج ود قائم ة المع امالت إجب اري ،ح تى ل و لم ُتع رِّ ف أيَّ ة مع امالت؛ فعلى س بيل المث ال ،الدال ة التالي ة ال تأخ ذ أيَّ ة
نصية:
معامالت و ُتعيد سلسلة َّ
"fun hello() : String = "hello world
كل معامل يكون على شكل  .name: typeتقبل الدالة التالية معاملين من نوع سلسلة نص ّية و ُترج ع سلس لة
نصية ً
أيضا:
ّ
= fun hello(name: String, location: String): String
""hello to you $name at $location
إذا لم ترجع أي قيمة ذات معنى ،ستُ عرَّ ف على أ َّنها ُترجع .Unit
كما تحدثنا في الفصل الثاني ،أساسيات كوتلن ،يُ شبه  Unitالنوع  voidفي سي وجافا ،وبالتالي سيكون نظام
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جزءا من البني ة الهرمي ة لألن واع (ب داًل من ن وع خ اص مث ل ،)void
األنواع في كوتلن منتظم باستخدام صنف يُ عدُّ
ً
فكل دالة يجب أن ُترجع قيمة ،وهذه القيمة قد تكون  Unitأو ال.
رج ع القيم ة  Unitلص ياغة نم ط اإلج راء وإلي ك مث ٌ
ال عن
يمكن للمطوّ ر حذف نوع اإلرجاع في الدوال التي ُت ِ
ذلك:
تماما وال يوجد أي فرق بينهما //
الدالتان التاليتان متماثلتان
ً
{ fun print1(str: String): Unit
)println(str
}
{ )fun print2(str: String
)println(str
}

 .2الدوال وحيدة التعبري
يجب أن تصرِّ ح الدالة عاد ًة عن نوع البيانات ال تي تعي دها ،لكن هنال ك اس تثناء لل دوال ال تي تتك وّ ن من تعب ير
واحد ،وغال ًبا ما يُ شار إليه ا ب دوال الس طر الواح د ( )one line functionsأو ال دوال وحي دة التعب ير (Single

 ،)expression functionsويمكن له ذه ال دوال اس تخدام ص ياغة مختص رة بح ذف األق واس المعقوص ة {}
تخدام رم

واس

ز المس

اواة = قب

ل التعب

ير ب

داًل من الكلم

ة

المفتاحية :return
fun square(k: Int) = k * k
الح ظ كي ف أنَّ الدال ة ال تحت اج إلى التص ريح عن الن وع المع اد ال ذي ه و  intمس ند ًة عملي ة اس تنتاج الن وع
يط
الميزة هي أنَّ الدوال القصيرة سهلة القراءة ،واستنتاج القيم ة المع ادة بس ٌ
للمُ صرِّ ف .واألساس المنطقي وراء هذه ِّ
دائما التص ريح عن ن وع القيم المع ادة إذا كنت تعتق د أنَّ الش يفرة
وال يتطلب كتابة شيفرة طويلة؛ ومع ذلك ،يمكنك ً
ستكون أوضح:
fun square2(k: Int): Int = k * k
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دائم ا إذا رغبت كتاب ة ال دوال وحي دة التعب ير بالنم ط الع ادي؛ فعلى س بيل المث ال ،ال دالتان التاليت ان
يمكن ك ً
تماما و ُتصرَّ فان إلى شيفرة بايتكود نفسها:
متطابقاتان ً
fun concat1(a: String, b: String) = a + b
{ fun concat2(a: String, b: String): String
return a + b
}

مالحظة

يفرض المصرّ ف قاعد ًة وهي أنَّ الدالة وحيدة التعبير هي من تستطيع حذف نوع القيمة
المعادة فقط.

 .3الدوال التابعة لألصناف
يسمى النوع األول من الدوال بالدوال التابعة ( ،)member functionsو ُتعرَّ ف هذه الدوال داخل ص نف أو
ك ائن أو واجه ة ،و ُتس تدعَ ى ه ذه الدال ة باس تخدام اس م الص نف أو الك ائن الح اوي م ع نقط ة متبوع ًة باس م الدال ة
والمعامالت بين قوسين؛ فعلى س بيل المث ال ،إن أردت اس تدعاء دال ة اس مها  takeم ع نس خة من الن وع ،String
فيمكنك صياغة هذا االستدعاء بالشكل التالي:
"val string = "hello
)val length = string.take(5
يمكن أن ُتشير الدوال التابعة إلى أنفسها دون الحاجة إلى اسم النس خة ،وه ذا يع ود إلى أنَّ اس تدعاءات الدال ة
تعمل على النسخة الحالية ،ويُ شار إليها على النحو التالي:
{ object Rectangle
{ fun printArea(width: Int, height: Int): Unit
)val area = calculateArea(width, height
)"println("The area is $area
}
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{ fun calculateArea(width: Int, height: Int): Int
return width * height
}
}
دالتين تحسب إحداهما ،أي الدال ة  ،calculateAreaمس احة المس تطيل
يعرض مقتطف الشيفرة المصدريّ ة
ّ
معاملين هما width :ال ذي ِّ
يمثل الع رض و height
الطرفية ،وتأخذ الدالة األخرى ،أي ،printArea
وتطبعه على
ّ
ّ
الذي ِّ
يمثل الطول ثم تستدعي الدالة ( calculateAreaالحظ استعمال اسم الدالة دون اإلشارة إلى اسم النس خة
الحاوية) لحساب المساحة وطباعتها.
ستالحظ ً
أيضا أن دال ة  calculateAreaتس تخدم  ،returnألنَّ قيمته ا ستُ س تخدَ م في دوال أخ رى وأم ا
الدالة  printAreaفال تملك أي قيمة مجديّ ة تعيدها ،ولذلك صرَّ حنا على أنَّ القيمة المعادة هي .Unit

 .4الدوال املحل َّية
فك رة ال دوال بس يطة للغاي ة :تقس يم برنامج ك إلى أج زاء أص غر يمكن تفس يرها بس هولة والس ماح بإع ادة
الثانية ُتعرف بمبدأ« :ال تك رر نفس ك» (DRY
استخدامها ألداء الوظيفة نفسها في برنامج تجن ًبا للتكرار ،وهذه النقطة
ّ
اختصا ٌر للعبارة )Don't Repeat Yourself؛ فكلما زادت عدد المرات التي تكتب فيه ا نفس الش يفرة البرمجي ة،
ازدادت نسبة األخطاء.
الملخص المنطقي لهذا المبدأ هو إنشاء برنامج يتك ون من ع دة دوال ص غيرة تنج ز ك ل واح دة منه ا مهم ة م ا.
وهذا شبيه لمبدأ يونكس للبرامج الصغيرة ،إذ يُ ِّ
نفذ كل برنامج وظيفة واحدة.
البرمجية داخل الدالة؛ فيمكن عاد ًة في لغة جافا تقس يم دال ة أو ت ابع كب ير إلى
يُ ط َّبق المبدأ نفسه على الشيفرة
َّ
أجزاء عن طريق استدعاء عدة دوال داعم ة مُ عرَّ ف ة إم ا في الص نف نفس ه أو في ص نف مس اعد ( )helper class
يحتوي على توابع ثابتة.
إضافية من خالل دعم الدوال المُ عرَّ ف ة داخ ل دوال أخ رى ،وتس مى ه ذه ال دوال
تسمح لنا كوتلن باتخاذ خطوة
َّ
بالدوال المحلية ( )local functionsأو الدوال المتشعبة ( )nested functionsأو متداخلة ،ويمكن أن تك ون
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الدوال متداخلة على عدة مستويات.
يمكن كتابة المثال السابق لطباعة المساحة بالنمط التالي:
{ fun printArea(width: Int, height: Int): Unit
fun calculateArea(width: Int, height: Int): Int = width * height
)val area = calculateArea(width, height
)"println("The area is $area
}
كما ترى ،فإنَّ الدالة  calculateAreaأصبحت داخل  printAreaوبالتالي ال يمكن الوصول إليها من خارج
البرمجية ،ويفيدنا هذا عندما نري د إخف اء ال دوال ال تي ُتس تخدَ م إلنج از أم ٍر م ا داخ ل دال ة أك بر ،ويمكنن ا
شيفرتها
َّ
تحقيق تأثير مشابه بتعريف دالة تابعة على أ َّنها خاصة (.)private

المحلية الوص ول إلى المع امالت والمتغ يرات
ممي زات أخ رى؟ نعم ،يمكن لل دوال
ه ل تمل ك ال دوال
المحلية ّ
َّ
َّ
المُ عرَّ فة خارج نطاقها:
{ fun printArea2(width: Int, height: Int): Unit
fun calculateArea(): Int = width * height
)(val area = calculateArea
)"println("The area is $area
}
الحظ أننا حذفنا المعامالت من الدالة  calculateAreaألنه أص بح بإمكانه ا اآلن اس تخدام مع امالت الدال ة
 printArea2الموجودة ضمن نطاقها مباشر ًة ،ويُ ِّ
سهل هذا من ق راءة الدال ة المتداخل ة وي وفر عن اء تك رار تعري ف
خصوصا مع الدوال التي تملك معامالت عديدة.
المعامالت ،وهو أمر مفيد للغاية
ً
محلية:
إليك مثال لدالة يمكن تقسيمها إلى دوال
َّ
{ fun fizzbuzz(start: Int, end: Int): Unit
{ )for (k in start..end
)if (k % 3 == 0 && k % 5 == 0
)"println("Fizz Buzz
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)else if (k % 3 == 0
)"println("Fizz
)else if (k % 5 == 0
)"println("Buzz
else
)println(k
}
}
هذه هي مشكلة  Fizz Buzzالشهيرة :المطلوب منك طباعة األعداد الصحيح من قيمة  startإلى قيمة ،end
وس تطبع الكلم ة  Fizzإذا ك ان الع دد من مض اعفات  3أو تطب ع الكلم ة  Buzzإذا ك ان من مض اعفات  ،5أو ُتط َب ع
الكلمتان  Fizz Buzzمعً ا إذا كان من مضاعفات  3و  5في الوقت نفسه.
البرمجية ،إذ يُ َّ
تحقق من ب اقي القس مة م رَّ تين مم ا
الحل األول قصير وسهل القراءة لكنه يُ ك رِّ ر بعض الش يفرات
َّ
مشكلة ..ومن الواضح أنَّ هذا المثال بسيط ،لذلك فرصة حدوث خطأ في الص ياغة ض ئيلة،
يضاعف من فرصة وجود
ٍ
لكنه يعمل على توضيح مشكلة للبرامج األكبر.
يتعين علين ا س وى برمج ة ه ذه
نجز عملية التحقق من باقي القس مة ،ل ذلك ال
يمكننا التصريح عن دالة
ّ
َّ
محلية ُت ِ

الوظيفة مر ًة واحد ًة ،ويقودنا هذا إلى اإلصدار الثاني من برنامجنا السابق:

{ fun fizzbuzz2(start: Int, end: Int): Unit
fun isFizz(k: Int): Boolean = k % 3 == 0
fun isBuzz(k: Int): Boolean = k % 5 == 0
{ )for (k in start..end
))if (isFizz(k) && isBuzz(k
)"println("Fizz Buzz
))else if (isFizz(k
)"println("Fizz
))else if (isBuzz(k
)"println("Buzz
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else
)println(k
}
}
المحليتين.
هنا ،تستدعي أفرع  if...elseالدالتين  isFizzو isBuzz
َّ
ومع ذلك ،إن تمرير  kللدالة كل مرة هو شيء طويل قلياًل  ،فهل هنالك طريقة لتجنب ه ذا؟ نعم ،يمكنن ا تعري ف
المحلية ليس فقط من داخل الدوال األخرى ،لكن ً
وبقية الكتل:
أيضا في حلقات  forو while
الدوال
َّ
َّ
{ fun fizzbuzz3(start: Int, end: Int): Unit
{ )for (k in start..end
fun isFizz(): Boolean = k % 3 == 0
fun isBuzz(): Boolean = k % 5 == 0
))(if (isFizz() && isBuzz
)"println("Fizz Buzz
))(else if (isFizz
)"println("Fizz
))(else if (isBuzz
)"println("Buzz
else
)println(k
}
}
هذه المرَّ ة ،نقلنا تعريف الدالتين إلى داخل حلقة  ،forواستطعنا حتى اآلن حذف إعالن المعامل والوص ول إلى
المتغير kمباشر ًة.
وأخيرا ،يمكننا االستفادة من عبارة  whenالتي تحدثنا عنها في الفصل الث اني ،أساس يات ك وتلن ،لح ذف بعض
ً
كلمات :if..else
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{ fun fizzbuzz4(start: Int, end: Int): Unit
{ )for (k in start..end
fun isFizz(): Boolean = k % 3 == 0
fun isBuzz(): Boolean = k % 5 == 0
{ when
)"isFizz() && isBuzz() -> println("Fizz Buzz
)"isFizz() -> println("Fizz
)"isBuzz() -> println("Buzz
)else -> println(k
}
}
}
يعطينا هذا الحل النهائي الذي يتجنّب تكرار التعليمات البرمجية ويُ ِّ
سهل من قراءة الشيفرة وص يانتها وتع ديلها
ً
الحقا.

 .5دوال املستوى األعلى
المحلية – إمكاني ة التص ريح عن دوال في أعلى مس توى (
تدعم كوتلن  -باإلضافة إلى الدوال التابعة وال دوال
َّ

 ،)top-level functionsوتكون هذه الدوال موجود ًة خارج أي ص نف أو ك ائن أو واجه ة و ُتع رَّ ف مباش ر ًة داخ ل

ُني ة (
الشيفرة المصدرية ،ويأتي اسم «أعلى مستوى» ( )top-levelمن حقيقة أنَّ ال دوال غ ير متداخل ة داخ ل أي ب َ
 )structureولذلك فهي في أعلى البنية الهرمية لألصناف والدوال.
تفيد الدوال الموجودة في أعلى مستوى في تعريف دوال مساعدة (  )helper functionsأو دوال خدمية (
منطقيا بالضرورة عن دما ال يض يف الك ائن الح اوي أي قيم ة.
 ،)utility functionsفليس تجميعها مع دوال أخرى
ً
في جاف

ا ،تتص

فه

ذه األن

واع من ال

دوال على أنه

ا دوااًل س

ً
اكنة

( )static functionداخ ل األص ناف المس اعدة ( .)helper classesوخ ير مث ال على ذل ك دوال الحزم ة
القياسية.
 collectionsفي مكتبة جافا
َّ
ٌ
ومع ذلكُ ،
مستقلة ومن غ ير المنطقي إنش اء ك ائن ليحتويه ا وأفض ل مث ال على ه ذه ال دوال ه و
بعض الدوال
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روطا غ ير ثابت ة عن د
القياسية والتي ُتس تخدَ م للتأك د من أنَّ المع امالت تل بي ش ً
الدالة  requireمن مكتبة كوتلن
َّ
دائم ا ،فيمكنن ا االس تفادة من الدال ة
اس تعمالها؛ فعلى س بيل المث ال ،إذا ك ان يجب أن يك ون المعام ل أك بر من ً 10
 requireبالشكل التالي :
{ )fun foo(k: Int
)} "require(k > 10, { "k should be greater than 10
}
يمكن وض ع ه ذه الدال ة وأخواته ا check ،و  errorو  ،requireNotNullداخ ل ك ائن يس مى
 ( Assertionsالتوكيد ،أو أي اسم آخر بالمعنى نفسه) ،لكن ال تضيف ذلك أي قيمة .ويمكننا ترك مث ل ه ذه ال دوال
في أعلى مس

ك بتعريفه

توى وذل

ا مباش

ر ًة داخ

ف

ل مل

يدعى .assertions.kt

 .6املُعامالت املسماة
ِ

المعامالت المسماة ( )Named parametersهي عبارة عن إعطاء اسم لكل معامل من معامالت الدالة أثناء

تمريرها إليها ،وفائدة هذه الميزة هي وضوح وظيفة كل معامل من اسمه وتسهيل قراءة الشيفرة ً
خصوص ا في
أيض ا
ً
الدوال التي تملك العديد من المعامالت.
فرعي ة من
في المث ال الت الي ،نتحق ق مم ا إذا ك انت السلس لة األولى تحت وي على سلس لة
ّ
الثانية:
السلسلة
َّ

"val string = "a kindness of ravens
)string.regionMatches(14, "Red Ravens", 4, 6, true
الستخدام المعامالت المسماة ،نضع اسم المعامل قبل القيمة ،وهذا استدعاء للوظيفة مر ًة أخرى م ع المع امالت
المسماة:
= otherOffset
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المثال الثاني أسهل قراء ًة وأكثر َّ
دق ًة ،إذ أصبحت المع امالت اآلن واض حة ،ويمكن ك اآلن تخمين فائ دة المتغ ير
حساسية حالة األحرف؛ وإذا لم تكن المعامالت مسماة في الدالة ،فيجب علي ك التحق ق من
المنطقي األخير الذي هو
ّ
توثيقها أو من شيفرة تعريفها لمعرفة وظيفة كل معامل مُ مرَّ ر.
فائدة أخرى تبزر للمعامالت المسماة في الدوال التي تملك ع دة مع امالت من الن وع نفس ه هي انخف اض نس بة
منطقي ة متع ددة يمكن
الخطأ عند ربط القيمة باالسم .ففي المثال القادم ،سترى كيف أنَّ الدالة ال تي تقب ل مع امالت
ّ

خطًأ تبديل معامالتها عند عدم تسميتها:
ignoreCase:

fun deleteFiles(filePattern: String, recursive: Boolean,
Boolean, deleteDirectories: Boolean): Unit

المختلفتين الستدعاء هذه الدالة:
الطريقتين
وازن بين
ّ
ّ
)deleteFiles("*.jpg", true, true, false
deleteFiles("*.jpg", recursive = true, ignoreCase = true,
)deleteDirectories = false
مية ك ل
هل الحظت عدم
تسمية المعامل األول ووضعنا أسماء لآلخرين؟ عن د اس تدعاء دال ة ،ال تحت اج إلى تس ّ
ّ
تسمية جميع المعامالت التي تليه ً
أيضا».
تسمية معامل ،يجب
المعامالت ،فالقاعدة بسيطة« :عند
ّ
ّ
أيض ا لتناس ب االس تدعاء ً
تسمح لك المع امالت المس ماة بتغي ير ت رتيب المع امالت ً
أيض ا؛ فعلى س بيل المث ال،
طريقتا استدعاء الدالة التابعة  endsWithمتطابقين في المثال التالي:

"val string = "a kindness of ravens
)string.endsWith(suffix = "ravens", ignoreCase = true
)"string.endsWith(ignoreCase = true, suffix = "ravens
ّ
سنوض ح لم اذا ه ذا مفي د في القس م الت الي في المع امالت االفتراض َّية .فتغي ير ت رتيب المع امالت يس مح لن ا
االفتراضية نريد استبدالها.
باختيار أي من المعامالت
ّ

مالحظة
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دائما بأسماء المعامالت عند تصريفها إلى بايتكود.
وهذا بسبب أن شيفرة جافا ال تحتفظ ً

 .7املُعامالت االفرتاض َّية
ِ

افتراضية للمعامالت في دالة م ا الس تخدامها عن د ع دم تمري ر قيم ة
في بعض األحيان ،من األفضل توفير قيم
َّ

االفتراضية لعدد الخيوط هو
لها .دعنا نقول أ َّننا نريد إنشاء مجمَّ ع خيوط (  ،)thread poolويمكن أن تكون القيمة
َّ
عدد أنوية وحدة المعالجة المركزيّ ة  ،CPUويمكن للمستخدم تغيير ذلك إذا أراد.
وطريقة تحقيق ذل ك في اللغ ات ال تي ال ت دعم المع امالت االفتراض َّية هي تق ديم إص دارات مع اد تعريفه ا من
الدالة نفسها:6
{ fun createThreadPool(): ExecutorService
)(val threadCount = Runtime.getRuntime().availableProcessors
)return createThreadPool(threadCount
}
{ fun createThreadPool(threadCount: Int): ExecutorService
)return Executors.newFixedThreadPool(threadCount
}
يمكن للمستخدم هنا اختيار استدعاء أي إصدار ،ومع ذلك ،يعني عدد المعامالت أحيا ًنا أ َّننا نملك عدة إص دارات
معاد تعريفها من الدالة نفسها ،مما يؤدي إلى تكرار الشيفرة بدون حاجة .فعلى سبيل المثال ،تمل ك المكتب ة القياس َّية
 BigDecimalاإلصدارات التالية لدالة واحدة فقط:
)public BigDecimal divide(BigDecimal divisor
)public BigDecimal divide(BigDecimal divisor, RoundingMode roundingMode
public BigDecimal divide(BigDecimal divisor, int scale, RoundingMode
)roundingMode

6

تدعى هذه اإلصدارات ببصمات الدالة ( )function signatureوتختلف كل بصمة عن أخرى بعدد المعامالت

أو نوعها (أو كالهما).
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حساسة.
وهنالك العديد من اإلصدارات األخرى ،فكل إصدار يفوِّ ض القيم إلى اإلصدار اآلخر مع قيمة
افتراضية َّ
ّ
افتراضية لمعامالت دالة واحدة أو أكثر ،والتي يمكن استخدامها عند عدم تحدي د
في كوتلن ،يمكن تحديد قيم
َّ
المعامالت ،ويسمح لنا هذا بتعريف دالة واحدة لحاالت متعدَّ دة ،وبالتالي تجنّب الحاجة إلى إصدارات متع ِّددة زائ دة
للدالة.
سنكتب مثاًل الدالة  divideمرة أخ رى ونجم ع جمي ع إص داراتها في إص دار واح د ع بر اس تخدام المع امالت
االفتراضية:
َّ
fun divide(divisor: BigDecimal, scale: Int = 0, roundingMode:
RoundingMode = RoundingMode.UNNECESSARY): BigDecimal
عند استدعاء ه ذه الدال ة ،يمكنن ا تجاه ل بعض أو جمي ع المع امالت ،ولكن بمج رَّ د ح ذف معام ٍل ،يجب ح ذف
جميع المعامالت التي تليها .فعلى سبيل المثال ،يمكننا استدعاء هذه الدالة بهذه الطرق:
))divide(BigDecimal(12.34
)divide(BigDecimal(12.34), 8
)divide(BigDecimal(12.34), 8, RoundingMode.HALF_DOWN
لكننا ال يمكننا استدعاءها بالشكل التالي:
)divide(BigDecimal(12.34), RoundingMode.HALF_DOWN
االفتراضية:
ومع ذلك ،لحل هذه المشكلة ،يمكننا خلط المعامالت المسماة والمعامالت
َّ
)divide(BigDecimal(12.34), roundingMode = RoundingMode.HALF_DOWN
االفتراضية هو ش يء مفي د وفعَّ ال للغاي ة،
بشكل عام ،إنَّ استخدام المعامالت المسماة باالشتراك مع المعامالت
َّ
االفتراضية التي يرغبون بها.
إذ يُ تيح لنا توفير دالة واحدة ،ويمكن للمستخدمين استبدال القيم
ّ

مالحظة
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يمكن اس تخدام المع امالت االفتراض َّية في الباني ات ( )constructorsلتجنّب الحاج ة إلى باني ات ثانويَّ ة
ّ
ِّ
متعددة:
ويوضح لك المثال التالي بانيات
متعدَّ دة.
{ )Int

class Student(val name: String, val registered: Boolean, credits:
)constructor(name: String) : this(name, false, 0
constructor(name: String, registered: Boolean) : this(name,
)registered, 0
}

يمكن إعادة صياغة هذه البانيات كما يلي:
class Student2(val name: String, val registered: Boolean = false,
)credits: Int = 0

وسعة
 .8الدوال امللحقة املُ ِّ
تصادفك في الكثير من األحيان حاالت يمكن أن يستفيد ٌ
فربم ا كنت
إضافية،
نوع ال تملك سيطر ًة عليه من دالة
َ
َّ

لم ال يملك الن وع  listدال ًة
دائما أن يملك النوع  Stringالدالة )( reverseأو ربما كنت تقول في نفسك َ
تتمنى ً
ً
نسخة من القائمة مع حذف أول س عنصر منها.
مثل  dropالتي ُترجع لك
ستعمل لتوسيع عمل األنواع عبر إنشاء نوع فرعي يضيف الدوال المطلوبة:
نهجا يُ
َ
سيكون النهج كائني التوجيه ً
{ )(>abstract class DroppableList<E> : ArrayList<E
{ >fun drop(k: Int): List<E
val resultSize = size - k
{ when
)(>resultSize <= 0 -> return emptyList<E
{ >else -
)val list = ArrayList<E>(resultSize
{ )for (index in k..size - 1
)]list.add(this[index
}
return list
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}
}
}
}
دائما ،فالصنف الذي أضيفت الكلمة المفتاحية ( finalثابت أو نهائي) إلى تعريفه ال يمكن
لكن هذا ليس ممكنًا ً
توسيعه ،وقد ال تتحكم بالنسخة عند اشتقاقها منه ،لذلك ال يمكنك وضع النوع الفرعي مكان النوع الموجود.
دالة في صنف منفصل تقب ل تمري ر النس خة ض من معامالته ا .على س بيل المث ال في
الحل النموذجي هو إنشاء ٍ
ناف تتك وَّ ن بالكام ل من دوال مس اعدة الس تعمالها م ع ش تَّ ى الن َُس خ مث ل الص نف
جاف ا ،من الش ائع ج دً ا رؤي ة أص ٍ
 java.util.Collectionsالذي يحتوي على العشرات من الدوال الثابت ة ال تي تق دّ م وظ ائف متع ددة تس اعد
في التعامل مع التجميعات (:)collections
{ >fun <E> drop(k: Int, list: List<E>): List<E
val resultSize = list.size - k
{ when
)(>resultSize <= 0 -> return emptyList<E
{ >else -
)val newList = ArrayList<E>(resultSize
{ )for (index in k..list.size - 1
)]newList.add(list[index
}
return newList
}
}
}
مشكلة هذا الحل تتفرع إلى فرعين :أواًل  ،ال يمكننا استخدام اإلكمال التلقائي للشيفرة التي توفرها بيئة التطوير
ثانيا ،إذا كان لدينا عدَّ ة دوال نرغب
المتكاملة ( )IDEلنعرف الدوال المتاحة ،وهذا أل َّننا نكتب اسم الدالة في البداية؛ ً
ً
برمجية صعبة القراءة مثل هذه:
سوية ،فسينتهي بنا األمر بشيفرة
في استدعائها
َّ
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)))reverse(take(3, drop(2, list
ألن يكون من األفضل لو تمكنَّا من الوص ول إلى النس خة  listالس تدعاء التواب ع معه ا مباش ر ًة مث ل االس تدعاء
التالي؟!
)(list.drop(2).take(3).reverse
وسعة (  )extension functionsبتحقي ق ذل ك دون الحاج ة إلى إنش اء ن وع ف رعي أو
تسمح لنا الدوال المُ ِّ
تعديل النوع األصلي أو االلتفاف حول الصنف.
موسعة بتعريف دالة في المستوى األعلى مثل المعتاد ،لكن مع إلحاق اسم الن وع المطل وب باس م
يُ علَن عن دالة
ِّ
الدال

ة؛ يس

مى ن

وع النس

خة ال

سيس
ذي ُ

تخدَ م م

ع تل

ك الدال

ة «ب

تقبل»

النوع المس

وسعَ ة تلك.
وسع مع الدالة المُ ِّ
( ،)receiver typeويقال أن النوع المُ
ستقبل مُ َّ
ِ
وسعَ ة:
لنعود للدالة  dropمرَّ ة أخرى ،ولكن سنحاول هنا تطبيقها على أ َّنها دالة مُ ِّ
{ >fun <E> List<E>.drop(k: Int): List<E
val resultSize = size - k
{ when
)(>resultSize <= 0 -> return emptyList<E
{ >else -
)val list = ArrayList<E>(resultSize
{ )for (index in k..size - 1
)]list.add(this[index
}
return list
}
}
}
الحظ استخدام الكلمة المفتاحية  thisداخل جسم الدالة ال تي ُتس تخدَ م لإلش ارة إلى النس خة المس تقبلة ،أي
دائم ا إلى النس خة المس تقبلة،
دعيت الدال ة مع ه؛ وعن دما نك ون داخ ل دال ة المُ ِّ
وس عةُ ،تش ِير ً this
الكائن الذي استُ َ
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وتحتاج الن َُسخ خارج هذا النطاق إلى التأهيل.
وس عة ،نستوردها كما نفعل مع أي دالة من المستوى أعلى باستخدام اسم الدالة والحزمة ال تي
الستخدام دالة مُ ِّ
تتواجد فيها:
import com.packt.chapter4.drop
)val list = listOf(1,2,3
)val droppedList = list.drop2(2

وسعة
أ 1.8.4 .أولوية الدالة املُ ِّ
موس عة م ع بص مة
واجهة .إذا تماثلت بص مة دال ة
صنف أو
وسعة استبدال الدوال المُ عرَّ فة في
ِّ
ال يمكن لدوال مُ ِّ
ٍ
ٍ
إح دى دوال ص نف أو واجه ة م ا (تط ابقت في االس م وأن واع المع امالت وترتيبه ا ،والن وع المع اد) ،فلن يس تدعيها
المُ ص

رِّ ف أب

دً ا ب

ل سيس

تدعي دال

ة الص

نف أو الواجه

ة تل

تي

ك ال

لها األولوية.
عندما يَ عثُ ر المُ صرِّ ف -أثناء عملية التصريف -على استدعاء دالة ،يبحث أواًل في الدوال التابعة المُ عرَّ فة في ن وع
النسخة ثم في الدوال التابعة المُ عرَّ ف في األصناف العليا والواجهات ،وإذا عَ ثَ ر على الدالة التابعة المنشودة ،فسيربط
عملية االستدعاء بها.
وس ع للش يفرة والواق ع في
وإن لم يع ثر المُ ص رِّ ف على أي دال ة تابع ة مطابق ة ،يبحث بعدئ ٍذ في أي اس تيراد مُ ِّ
التالية:
نطاقها .افترض وجود التعريفات
َّ
{ class Submarine
{ fun fire(): Unit
)"println("Firing torpedoes
}
{ fun submerge(): Unit
)"println("Submerging
}
}
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{ fun Submarine.fire(): Unit
)"!println("Fire on board
}
{ fun Submarine.submerge(depth: Int): Unit
)"println("Submerging to a depth of $depth fathoms
}
نمل ك هن ا الن وع  Submarineم ع ال دالتين )( fireو )( submergeولق د عرَّ فن ا ً
وس عتَ ين
أيض ا دال تين مُ ِّ
 Submarineباسم يط ابق ال دالتين الت ابعتين األساس يتين .سنس تخدم التعليم ات التالي ة إذا أردن ا اس تدعاء ه ذه
الدوال:

)(val sub = Submarine
)(sub.fire
)(sub.submerge
س يكون الن اتج  FiringTorpedoesو  ،Submergingإذ نالح ظ أنَّ المُ ص رّ ف رب ط االس تدعاء بالدال ة
)( fireالمُ عرَّ فة في الصنف  .submarineال يمكن في هذا المثال استدعاء إحدى الدالتين الموس عتين أب دً ا لع دم
وجود وسيلة لفكها من الدالة التابعة للصنف.
وم ع ذل ك ،ف إنَّ الدال ة )( submergeله ا بص مة مختلف ة ،ل ذلك يمكن للمُ ص رِّ ف ربطه ا باالعتم اد على ع دد
المعامالت المستخدمة:
)(val sub = Submarine
)(sub.submerge
)sub.submerge(10
المخرجات هي:

Submerging
Submerging to a depth of 10 fathoms.
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وسعة مع null
ب .الدوال املُ ِّ
تدعم كوتلن توسيع الدوال م ع قيم العَ دم  .nullتش ير اإلش ارة المرجعي ة  thisفي ه ذه الح االت إلى قيم ة
العَ دم  ،nullولذلك فإن الدالة  Anyالتي ال ُتعالج بأمان المرجع الذي يشير إلى القيمة  nullسترمي اس تثناء مؤش ر
العَ دم ( .)null pointer exception
ُت ِّ
كيفية إع ادة تعري ف دوال التحق ق من المس اواة لتوف ير االس تخدام اآلمن له ا ح تى لقيم
تمثل هذه الوظيف ٌة
َّ
العَ دم:
{ fun Any?.safeEquals(other: Any?): Boolean
if (this == null && other == null) return true
if (this == null) return false
)return this.equals(other
}

وسعة التابعة
ت 3.8.4 .الدوال املُ ِّ
وسعة في المس توى األعلى ،لكن يمكنن ا تعريفه ا تواب ع داخ ل األص ناف ،ويمكن اس تخدام
يُ صرَّ ح عن الدوال المُ ِّ
هذه الطريقة إذا أردنا الحد من نطاقها:
{ class Mappings
)(>private val map = hashMapOf<Int, String
{ private fun String.stringAdd(): Unit
)map.put(hashCode(), this
}
)(fun add(str: String): Unit = str.stringAdd
}
وس عة ُتض ِيف سلس لة نص َّية إلى  ،hashmapإذ تس تدعي الدال ة الثاني ة الدال ة
في ه ذا المث ال ،عرَّ فن ا دال ًة مُ ِّ

وسعة التابعة.
شير طريقة إضافة  hashmapإلى
كيفية عمل المستقبالت في الدالة المُ ِّ
المُ ِّ
َّ
وسعة فقط؛ و ُت ِ

ُتع رَّ ف الدال ة  hashCodeفي  ،Anyوهي موروث ٌة ً
أيض ا في الص نف  Mappingsو  .Stringعن د اس تدعاء
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وس عة ،يوج د دالت ان محتملت ان واقعت ان في نط اق اس تخدامها؛ تس مى الدال ة األولى في
 hashCodeفي دال ة مُ ِّ

النس خة  Mappingsبالمس تقبل الموف د ( ،)dispatch receiverوتس مى الدال ة الثاني ة في النس خة String
وسع (.)extension receiver
بالمستقبل المُ ِّ
وس ع ،ل ذا في
عندما وجود هذا النوع من تظليل االسم ،ف إن المُ ص رِّ ف يس تعمل بش كل افتراض ي المس تقبل المُ ِّ
المثال السابق ،شيفرة  hashCodeالتي ستُ ستخدَ م هي لنسخة  ،Stringوالستخدام المستقبل الموفد ،يجب علين ا
استخدام المؤهل التالي:

{ class Mappings
)(>private val map = hashMapOf<Int, String
{ private fun String.stringAdd(): Unit
)map.put(this@Mappings.hashCode(), this
}
)(fun add(str: String): Unit = str.stringAdd
}
في المثال الثاني ،ستُ ستدعَ ى دالة  hashCodeفي نسخة .Mappings

وسعة
ث 4.8.4 .استبدال الدوال التابعة املُ ِّ
وس عة إذا رغبت بالس ماح باس تبدالها في
يمكن إض افة الكلم ة المفتاحي ة  openإلى تعري ف ال دوال التابع ة المُ ِّ
وهميا (  ،)virtualأي س يكون نس ً
خة وقت
تقبل الموف د
األص ناف
ًّ
َّ
الفرعية؛ وفي ه ذه الحال ة ،س يكون الن وع المُ س ِ

وس ع (  )extension receiverاس تبيا ًنا
تبين المس تقبل المُ ِّ
التشغيل ()runtime instance؛ ومع ذل كُ ،
سيس َ
دوما:
ثابتً ا ً
{ )open class Element(val name: String
{ open fun Particle.react(name: String): Unit
)"println("$name is reacting with a particle
}
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open fun Electron.react(name: String): Unit {
println("$name is reacting with an electron to make an

isotope")

}
fun react(particle: Particle): Unit {
particle.react(name)
}
}
class NobleGas(name: String) : Element(name) {
override fun Particle.react(name: String): Unit {
println("$name is noble, it doesn't react with particles")
}
override fun Electron.react(name: String): Unit {
println("$name is noble, it doesn't react with electrons")
}
fun react(particle: Electron): Unit {
particle.react(name)
}
}
fun main(args: Array<String>) {
val selenium = Element("Selenium")
selenium.react(Particle())
selenium.react(Electron())
val neon = NobleGas("Neon")
neon.react(Particle())
neon.react(Electron())
}
:مخرجات المثال السابق هي
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Selenium is reacting with a particle
Selenium is reacting with a particle
Neon is noble, and it doesn't react with particles
Neon is noble, and it doesn't react with electrons
ِّ
وس عة المُ س تبدَ لة .عرَّ فن ا زوجين من األص ناف؛ يتك ون
يوضح هذا المثال كيف يعم ل المس تقبل م ع ال دوال المُ ِّ
توس ع  ،Elementويتك ون ال زوج الث اني من  Particleونوعه ا
الزوج األول من  Elementو  NobleGasال تي ِّ
الفرعي .Electron
موسعتين :األولى في  Particleوالثانية في .Electron
الصنفين دالتين
نعرِّ ف في كال
ِّ
ّ
يمكننا أن نرى من الناتج أ َّنه ال يهم أي نوع من  Particleأو  Electronمررن اه إلى الدال ة  reactالمعرَّ ف ة
في  ،Elementفهي ستس تدعي الدال ة الملحق ة المُ عرَّ ف ة في  ،Particleويع ود ذل ك إلى تحدي د ن وع المس تقبل
تحدي دً ا ثابتً ا ،وه ذا ه و الن وع ال ذي يُ ح دَّ د ع بر ن وع المُ ص رِّ ف ( )compile typeوليس ن وع وقت التش غيل (
 ،)runtime typeويُ عرَّ ف مدخل الدالة  reactلقبول النوع  ،Particleلذا هذا هو النوع التي نستخدمه لرب ط
الدالة الملحقة.
عرَّ فنا في ً NobleGas
ً
تطابق ا،
إضافي ًة تقبل النوع الفرعي بشكل يس تطيع المُ ص رِّ ف اختي ار الدال ة األك ثر
دالة
َّ
ويشبه هذا النوع من اإليفاد الثابت ( )static dispatchالتوابع الساكنة ( )static methodsفي جافا.

ج .توسيع الكائن املرافق
موسعة إلى كائنات مرافقة ( ،)Extension functionsوستُ ستدعَ ى بعد ذل ك م ع الك ائن
يمكن إضافة دوال
ِّ
المرافق بداًل من ُن َسخ الصنف.
نتج ة ( )factory functionsإلى الن وع؛
وأبرز
مثال على متى يمكن أن يكون هذا مفيدً ا ه و إض افة دوال مُ َ
ٍ
عشوائية مختلفة عند كل دعوة:
فعلى سبيل المثال ،قد نرغب بإضافة دالة إلى أعداد صحيحة إلرجاع قيمة
َّ
{ fun Int.Companion.random(): Int
)(val random = Random
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)(return random.nextInt
}
المفتاحية :companion
ثم يمكننا استدعاء الدالة الملحقة مثل المعتاد دون الحاجة إلى الكلمة
َّ
)(val int = Int.random
دائما إنشاء كائن جديد ووض ع الدال ة هن اك
هذا ليس مفيدً ا مثل الدوال الملحقة العاديَّ ة ،وهذا بسبب أ َّنه يمكننا ً
أو إنشاء دالة في المستوى األعلى ،لكن قد ترغب في ربط دالة مع مجال اسم ن وع آخ ر .كم ا في المث ال الس ابق ،من
نف باس م مث ل  IntFactoryأو
البداهة استدعاء الدالة )( randomم ع الن وع  Intب داًل من الدال ة نفس ها في ص ٍ
.RandomInts

ح .إرجاع قيم ُم ِّ
تعددة
التربيعية الموجبة والسالبة لعدد صحيح ،يمكننا التعامل مع ه ذه المش كلة من
لنفترض أ َّننا نريد حساب الجذور
َّ
دالتين مختلفتين مثل:
خالل كتابة
َّ
{ fun positiveRoot(k: Int): Double
)require(k >= 0
))(return Math.sqrt(k.toDouble
}
{ fun negativeRoot(k: Int): Double
)require(k >= 0
))(return -Math.sqrt(k.toDouble
}
ويمكن ً
يتعين علينا سوى استدعاء دالة واحدة:
بطريقة ال
أيضا إرجاع مصفوفة
ٍ
َّ
{ >fun roots(k: Int): Array<Double
)require(k >= 0
))(val root = Math.sqrt(k.toDouble
)return arrayOf(root, -root
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}
ومع ذلك ،ال نعرف من النوع المعاد إذا كان الجذر موج ًبا أم سال ًبا في الموقع  ،0سنأمل في هذه الحالة أن يكون
صحيحا ،وإذا لم يكن كذلكَّ ،
البرمجية ،يمكننا تحسين هذا تحسينًا أفض ل من خالل اس تخدام
تفقد الشيفرة
التوثيق
ً
ّ
خاصيتين تغلفان القيم المعادة:
صنف مع
ّ
)class Roots(pos: Double, neg: Double
{ fun roots2(k: Int): Roots
)require(k >= 0
))(val root = Math.sqrt(k.toDouble
)return Roots(root, -root
}
ميزة وجود حقول مسماة لذا يمكننا التأكد ما هو الجذر الموجب وم ا ه و الج ذر الس الب ،وكب ديل للص نف
لهذا ّ
المخص ص ه و اس تخدام ن وع  Pairمن مكتب ة ك وتلن القياس َّية ،ويل ف ه ذا الن وع ببس اطة قيم تين وال تي يمكن
الوصول إليها عبر الحقلين األول والثاني:
{ >fun roots3(k: Int): Pair<Double, Double
)require(k >= 0
))(val root = Math.sqrt(k.toDouble
)return Pair(root, -root
}
ُتستخدَ م هذه في الغالب عندما يكون من الواضح ما تعني كل قيمة؛ على سبيل المثال ،ال تحتاج دالة ترجع رمز
مخص ٍص ،إذ يمكن التفري ق بينهم ا؛ وعالوة على ذل ك ،إذا ك انت الدال ة
صنف
ومبلغ إلى
عملة
محلي ًة ،فق د تش عر أنَّ
َّ
ٍ
ٍ
َّ
ٍ

دائم ا ،ك ل حال ة
شيفرة لشيء لن يكون
صنف
إنشاء
مخص ٍص هو تكرارُ
َّ
مرئيا خ ارج الدال ة التابع ة ،وكم ا ه و الح ال ً
ٍ
ٍ
ً

ً
مختلفا.
سيكون لها وضعً ا

مالحظة
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يمكنن ا تحس ين ذل ك أك ثر باس تخدام التص ريح بالتفكيك ( )destructuring declarationعلى الموق ع
تلقائيا:
المستدعي .يسمح التصريح بالتفكيك باستخراج القيم إلى متغيرات منفصلة
ً
)val (pos, neg) = roots3(16
الح ظ المتغ يرين الموج ودين بين قوس ين بع د الكلم ة المفتاحي ة  ،valإذ ستُ س نَد القيم ة األولي ة إلى الج ذر
نسد القيمة الثانية إلى الجذر السالب ،ويعمل هذا مع أي كائن يُ ِّ
خاصة.
نفذ واجهة مكونات
َّ
الموجب ،وستُ َ
يُ ِّ
اآللية في
نفذ النوع  Pairالمُ ضمَّ ن وجميع أصناف البيان ات ه ذه الواجه ة
تلقائيا .س نتحدث أك ثر ح ول ه ذه َّ
ًّ
المخصص حول أصناف البيانات.
الفصل
َّ

خ .نمط التدوين الداخلي
غير نمط التدوين الداخلي ( )Infix functionsمن طريقة استدعاء الدالة ،إذ يمكن باستعماله وضع معام ل
يُ ِّ

ٌ
ومثال على ذلك في كوتلن ه و الدال ة  ،toوال تي
أو دالة بين العوامل ( )operandsأو الوسائط (.)arguments
ُتستخدَ م إلنشاء نسخة من :Pair
"val pair = "London" to "UK
في كوتلن ،يمكن استخدام الكلمة المفتاحية  infixفي تعريف ال دوال التابع ة ،ويس مح له ا ه ذا باس تخدامها
ونظرا لوضع دالة ُف ِِّعل نم ط الت دوين ال داخلي فيه ا بين مع املين ،فيجب أاَّل يزي د ع دد المع امالت
في النمط نفسه.
ً
المستعملة مع تلك الدوال عن معاملين اثنين فقط؛ المعامل األول هو النسخة التي يفترض أن ُتس تدعَ ى الدال ة معه ا،
ً
صراحة إلى الدالة في حال استدعيت وفق التدوين العادي.
والمعامل الثاني هو المعامل الذي يفترض أن يُ مرَّ ر
إن أرت تعريف دالة يمكن استدعاؤها وفق الت دوين ال داخلي ،اس تخدم الكلم ة المفتاحي ة  infixقب ل الكلم ة
المفتاحية  ،funوتذكَّر أ َّنه ال يجب أن يزيد عدد المعامالت الصريحة المُ مرَّ رة إليها عن معامل واحد:
{ infix fun concat(other:String): String
return this + other
}
صنف لحساب مصرفي قد يحتوي على رص يد ،ل ذا ق د ن رغب بحوايت ه على
فعلى سبيل المثال ،قد نريد إنشاء
ٍ
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رصيد لحساب العميل:
دالة تعمل على إضافة
ٍ
{ class Account
var balance = 0.0
{ fun add(amount: Double): Unit
this.balance = balance + amount
}
}
يمكننا استدعاء الدالة باستخدام صياغة النقطة العاديَّ ة:
)(val account = Account
)account.add(100.00

أو يمكنن ا اس تدعاؤها بص ياغة الت دوين ال داخلي ،وذل ك بإض افة الكلم ة المفتاحي ة infix
إلى تعريفها:
{ class InfixAccount
var balance = 0.0
{ infix fun add(amount: Double): Unit
this.balance = balance + amount
}
}
وبذلك يمكننا استدعاؤها بالشكل التالي:
)(val account2 = InfixAccount
account2 add 100.00
في هذا المثال ،كال النمطين ال يؤثران على سهولة قراءة الشيفرة ،لذلك من الم رجح أن يس تقر الم رء على نم ط
النقطة العاديَّ ة .لكن يمكنك في بعض األحيان االستفادة نمط التدوين الداخلي.
وخير مثال على هذه الحالة هو الدوال قصيرة االسم والمستخدمة بشكل متكرر مث ل الدال ة  toالموج ودة في
القياسية ،وهذه الدالة هي دالة ملحقة لجميع األنواع (مُ عرَّ ف ة في  ،)Anyو ُتس تخدم إلنش اء نس خة من
مكتبة كوتلن
َّ
 ،Pairوالذي هو مصرِّ ف بسيط لقيمتين.
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رغم فائدة النوع  ،Pairإال أ َّنه يُ حدِ ث عن د إنش ائه مباش ر ًة بعض الضوض اء في القيم تين .وازن بين الس طرين
البرمجية وأخبرني أيهما أسهل قراء ًة:
المتشابهين من الشيفرة
َّ
)"val pair1 = Pair("london", "paris
"val pair2 = "london" to "paris
السطر الثاني بالتأكيد هو األقصر طواًل وأسهل قراء ًة .وهذه الدالة بحد ذاتها مفي د ٌة للغاي ة عن د رب ط قيم ة م ع
قيمة أخرى إلنشاء خريطة .وازن مجدَّ دً ا بين نمطي االستدعاء في السطرين التاليين:
))"val map1 = mapOf(Pair("London", "UK"), Pair("Bucharest", "Romania
)"val map2 = mapOf("London" to "UK", "Bucharest" to "Romania
ومث ال آخ ر لل دوال المس تدعاة بنم ط الت دوين ال داخلي هي العملي ات المج راة على البت ات (اطل ع على قس م
مخصص ة المج ال (
األنواع األساس َّية في الفص ل الث اني ،أساس يات ك وتلن) واألج زاء المخصص ة المكتوب ة بلغ ات
َّ
.)DSLs
مخصص ة المج ال ال تي تس تفيد من الت دوين ال داخلي هي إط ار االختب ار  KotlinTestال ذي
إح دى اللغ ات
َّ
يس تخدمه لكتاب ة التوكي دات ( )assertionsفي االختب ارات بالطريق ة ال تي تتبعه ا اللغ ة الطبيعي ة .فعلى س بيل
المثال ،اطلع على المثال التالي:
)myList should contain(x
)"myString should startWith("foo
سنغطي  KotlinTestواختبارات  DSLفي الفصل الحادي عشر ،االختبار في كوتلن.

 .9املعامالت
المع امالت ( )Operatorsهي دوال تس تخدم اس ًما رمزيًّ ا ،والعدي د من المع امالت المدمج ة في ك وتلن هي
حقيقية:
استدعاءات دوال .فعلى سبيل المثال ،الوصول إلى المصفوفة هو دالة
َّ
)val array = arrayOf(1, 2, 3
]val element = array[0
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العملية [ ]0إلى اس تدعاء دال ٍة ت دعى ) get(index:Intالمُ عرَّ ف ة في الص نف
في ه ذا المث الُ ،ت رجمت
َّ
.Array
ً
مسبقا في كوتلن كما في معظم اللغات األخرى ،وتميل معظمه ا إلى اس تعمال نم ط
العديد من المعامالت مُ عرَّ فة
الثنائية التي تستعمل مع األعداد.
التدوين الداخلي ( ،)infix styleوهذا مألوف في مجموعة المعامالت
َّ

مالحظة

األساسية مثل معاملة الدوال ،إال أ َّنها ُتصرِّ فها
رغم أنَّ كوتلن تعامل العمليات على األنواع
َّ

إلى عمليات بايتكود مقابلة لتجنُّب بطء األداء الذي تتسبب به الدوال تحقيق أفضل أداء.

يُ ِّ
الحقيقية إذا كانت المع امالت مألوف ًة بالفع ل
فضل في كثير من األحيان استعمال المعامالت بداًل من أسمائها
َّ

يرا ،ل ذا الب د
إلى المستخدمين .لنأخذ مثاًل مجال الرياضيات أو الفيزياء ،يشيع فيهما استخدام المع امالت ش يوعً ا كب ً
االستمرار باستخدام تلك المعامالت الشائعة في لغات البرمجة .ففي مجال المص فوفات مثاًل  ،إنَّ اس تخدام المح رف
 +لجمع المصفوفات يبدو أكثر ألف ًة من اس تخدام دال ة باس م  addأو  ،plusومن الس هل ً
أيض ا قراءته ا عن د ح ذف
األقواس:
= val m1: Matrix
= val m2: Matrix
val m3 = m1 + m2

أ .التحميل الزائد للمعامالت
ُتع َرف الق درة على تعري ف دوال تس تخدم المع امالت « بالتحمي ل الزائ د للمع امالت» (operator
 .)overloadingويقصد بالتحميل الزائد للمعامالت أي تحميل معامل (رمز ثابت تعتمده لغ ة ك وتلن مث ل الرم ز +
ً
مسبقا من العمليات ُتط َّبق على أنواع البيانات المختلفة.
والرمز *) بمجموعة معرفة
بش كل ع ام ،س تكون لغ ات البرمج ة في مقي اس بين ع دم الس ماح بالتحمي ل الزائ د للمع امالت وبين الس ماح
باستخدام أي محرف تقري ًبا؛ ففي جافا ،تمنع اللغة من التع ديل على المع امالت ال دوال ()operator functions
ولن يتمكن المطور من اإلضافة عليها ،لذلك تقبع جافا في أقصى الجانب األيسر من هذا المقياس .ومن ناحية أخ رى،
فإن لغة سكاال متسامحة أكثر ،وتسمح لك بالحصول على أي تركيبة تقري ًب ا ،ل ذلك ،فهي تقب ع على الج انب اآلخ ر من
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المقياس.
ال يمكن القول بأفضلية أحد طرفي المقياس على اآلخر ،إذ يعتمد ذاك على وجهة نظرك .فعدم السماح بالتحميل
الزائد للمعامالت يعني أنه لن يتمكن المطورون من إساءة استعمال المع امالت ِبع ِّدها أس ماء دوال؛ ومن ج انب آخ ر،
اختصارا للعب ارة )Domain-Specific Language
فإن السماح بهذا يعني إنشاء لغات مخصصة المجال (،DSL
ً
قويّ ة تعالج مشاكل مُ حدَّ دة.
اختار مصممو كوتلن حاًل
وسطا وذلك بالسماح بالتحمل الزائد للمعامالت بطريقة ثابتة ومراقب ة ،وهنال ك قائم ة
ً
ثابت ة من المع امالت ال تي يمكن اس تخدامها على أ َّنه ا دوال ،ولكن يُ حظ ر اس تخدام أي مع امالت أخ رى عش وائية.
وإلنشاء مثل هذه الدال ة ،يجب وض ع الكلم ة المفتاحي ة  operatorقبله ا ويجب تعري ف االس م األجن بي المك افئ
للمعامل ً
أيضا.
أجنبي ا مكافًئا ُح ِّدد مس ً
بقا يُ س تخدم في عملي ة التحمي ل الزائ د للمعام ل ،ويعي د
تملك جميع المع امالت اس ًما
ً
المُ صرِّ ف كتابة استخدام المعامل الستدعاءات الدالة.

مالحظة

وسعة (
يمكن تعريف المعامالت على أ َّنها دوال تابعة ( )member functionsأو دوال مُ ِّ
.)extension functions

سنعيد اس تخدام المث ال الس ابق لجم ع المص فوفات ،وذل ك لالس تفادة من التحمي ل الزائ د للمع امالت بالش كل
التالي:
{ )class Matrix(val a: Int, val b: Int, val c: Int, val d: Int
{ operator fun plus(matrix: Matrix): Matrix
return Matrix(a + matrix.a, b + matrix.b, c + matrix.c, d +
)matrix.d
}
}
هذه حالة بسيطة تسمح بمصفوفتين فقط.

ميزنا الدالة باستخدام الكلمة المفتاحية operator
عرَّ فنا دالة باسم  plusتجمع بين مصفوفتين؛ الحظ كيف َّ
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قبل الكلمة المفتاحية fun؛ وكما ذكرنا في الفصل السابق ،يجب تمييز الوس ائط باس تخدام  valالس تخدامها داخ ل
الدوال التابعة.
يمكننا تنفيذ شيفرة هذا الصنف بالطريقة التالية:
)val m1 = Matrix(1, 2, 3, 4
)val m2 = Matrix(5, 6, 7, 8
val m3 = m1 + m2
ُتصرَّ ف هذه الشيفرة إلى الشيفرة التالية المقابلة لها:
)val m1 = Matrix(1, 2, 3, 4
)val m2 = Matrix(5, 6, 7, 8
)val m3 = m1.plus(m2
رغم أنَّ هذا المثال بسيط ،إال أنه ِّ
يوضح مدى سهولة استخدام التحميل الزائد على المعامالت.
يمكن استدعاء الدالة ً
سيس تخدَ م على أي ح ال اس م الدال ة
أيضا باستخدام نمط النقطة العادي إذا لزم األمر ،إذ ُ

الحقيقي بداًل من رمز المعامل .ورغم أنَّ هذا ال يكسبك أي فائدة ُتذكَر في ه ذا المث ال ،إال أنَّ هنال ك ح االت يس اعدك
فيها هذا األمر على جني فائدة عظيمة.
ال تقتص ر المع امالت ال دوال على العم ل على ن وع الص نف نفس ه المُ عرَّ ف ة ض منه ،فبإمكان ك مثاًل
تعريف الصنف  Listوإضافة عناصر للقائمة باستخدام المعامل  +وحذف عناصر منها باستخدام المعامل .-

ب .املعامالت األساسيَّة
مسبقا أن كوتلن اتخذت حاًل
ً
وسطا في موضوع التحميل الزائد للمعامالت وحدَّ دت قائمة أساسية وثابت ة
ً
ذكرنا
األساسية هذه وأسماء الدوال المقابلة لها:
بتلك المعامالت التي تقبل تحمياًل زائدً ا ،وإليك قائمة المعامالت
َّ
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a + b

)a.plus(b

a – b

)a.minus(b

a * b

)a.times(b
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a / b

)a.div(b

a & b

)a.mod(b

a..b

)a.rangeTo(b

+a

)(a.unaryPlus

-a

)(a.unaryMinus

!a

)(a.not

تدعم كوتلن معامالت أخرى باإلضافة إلى هذه القائمة.

ت .الكلمة املفتاحية  inوالدالة contains
يمكنك تحميل الكلمة المفتاحية  inتحمياًل زائدً ا في صنفك ،والتي تعرَّ فت عليه مس ً
بقا من حلق ات  forأو من
ُّ
كيفية
التحقق من التجميع ات ()collections؛ ويك ون االس م المقاب ل له ا ه و  .containsوإلي ك أمثل ة عن
َّ
استخدامهما:
)val ints = arrayOf(1,2,3,4
val a = 3 in ints
)val b = ints.contains(3
val c = 5 !in ints
)val d = !ints.contains(5

ث .الجالب والضابط ()get/set
الدالتان المقابلتان لعمليتي جلب قيمة من مصفوفة وضبطها عبر ص ياغة األق واس المعقوف ة هم ا  getو ،set
عشوائيا .وإليك مثال عن عمل األقواس المعقوف ة في أص ناف
ويعدُّ عدد الوسائط المُ مرَّ رة إلى  getو  setبالترتيب
ً
دة وجلبها:
مثل  listو  collectionللوصول إلى
قيمة محدَّ ٍ
ٍ
)private val list = listOf(1, 2, 3, 4
]val head = list[0
المثال التالي يستخدم  getو  setمع أكثر من وسيط موضعي (:)position argument
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{ enum class Piece
Empty, Pawn, Bishop, Knight, Rook, Queen, King
}
{ )(class ChessBoard
)} private val board = Array<Piece>(64, { Piece.Empty
]rank

operator fun get(rank: Int, file: Int): Piece = board[file * 8 +
{ operator fun set(rank: Int, file: Int, value: Piece): Unit
board[file * 8 + rank] = value
}
}

ً
صنفا ِّ
يمثل مربعات رقعة الشطرنج ،إذ عرَّ فنا اللوحة على أ َّنها مصفوفة مؤلفة من  64عنص ر (مرب ع)،
عرَّ فنا هنا
مبدئيا .يمكننا جلب  getأو ضبط  setأي عنصر موجود في موضع مح دَّ د باس تخدام اإلح داثيات
وكل عنصر فارغ
ً
التي ِّ
تمثل صف وعمود رقعة الشطرنج:
)(val board = ChessBoard
board[0, 4] = Piece.Queen
)]println(board[0, 4

االستدعاء ()invoke
يمكن استخدام األقواس على أ َّنها معامالت ً
أيض ا عن طري ق تس مية دال ة باالس م  .invokeوفي ه ذه الحال ة،
نستدعي الدالة مباشر ًة على النسخة ،إذ يجعل هذا الصنف نفسه يبدو وكأ َّنه دالة:
{ )class RandomLongs(seed: Long
)private val random = Random(seed
)(operator fun invoke(): Long = random.nextLong
}
َّ
ثم س محنا للمس تخدم باس تدعاء الص نف مباش ر ًة لتوف ير
غلفن ا في ه ذا المث ال  Randomم ع ب ذرة مُ َّ
خصص ة َّ
االستخدام التالي:
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fun newSeed(): Long = /// some secure seed
))(val random = RandomLongs(newSeed
))(val longs = listOf(random(), random(), random
ال توج

د قي

ود على ع

دد دوال  ،invokeويمكن

ك تحميله

ا تحمياًل زائ

دً ا ع

وع

بر الن

وعدد المعامالت:
{ object Min
operator fun invoke(a: Int, b: Int): Int = if (a <= b) a else b
operator fun invoke(a: Int, b: Int, c: Int): Int = invoke(invoke(a, b),
)c
= operator fun invoke(a: Int, b: Int, c: Int, d: Int): Int
))invoke(invoke(a, b), invoke(c, d
operator fun invoke(a: Long, b: Long): Long = if (a <= b) a else b
operator fun invoke(a: Long, b: Long, c: Long): Long = invoke(invoke(a,
)b), c
= operator fun invoke(a: Long, b: Long, c: Long, d: Long): Long
))invoke(invoke(a, b), invoke(c, d
}
في هذا المثال ،أنش أنا إص دارات متع دد ًة من  ،minوستس تدعي ك وتلن اإلص دار ال ذي يتواف ق م ع المع امالت
المعطاة؛ ويمكن استدعاؤها على النحو التالي:
)min(1, 2, 3
)min(1L, 2L

ج .املوازنة
مع امالت الموازن ة ،أص غر من وأك بر من وأص غر أو يس اوي وأك بر أو يس اوي ،جميعه ا قابل ة للتحمي ل الزائ د،
َّ
وتتطلب كل هذه المعامالت األربع ً
دالة واحد ًة مشتركة بينها تسمى  .compareToيجب أن ُترج ع ه ذه الدال ة ع ددً ا
حيحا س ال ًبا
صحيحا ( )Intوأن تكون متناسقة مع الواجهة  Comparatorفي جافا ،ولذلك يجب أن تعيد ع ددً ا ص
ً
ً
صحيحا موج ًبا عندما يكون  bأكبر من  ،aوالعدد  0عند تساوي  aمع :b
لإلشارة إلى أنَّ  aأصغر من  ،bوعددً ا
ً
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{ )class BingoNumber(val name: String, val age: Int
{ operator fun compareTo(other: BingoNumber): Int
{ return when
age < other.age -> -1
age > other.age -> 1
else -> 0
}
}
}

عرّ فن ا هن ا  BingoNumberوه و رقم الك رة ولقب يجب على مس تدعي  Bingoالهت اف ل ه ،ويمكنن ا اآلن
باستخدام دالة  compareToموازنة أرقام  Bingoباستخدام < و > و <= و >=:
)val a = BingoNumber("Key to the Door", 21
)val b = BingoNumber("Jump and Jive", 35
println(a < b) // true
println(b < a) // false

ح .اإلسناد
للمتغيرات القابلة للتغي ير ،ويمكن ك
تدعم كوتلن التحميل الزائد لمعامالت اإلسناد المختصرة (المرك َّبة) مثل =+
ِّ
القياسية ً
أيضا؛ فعلى سبيل المثال ،يعمل التعريف التالي لكل منهما ،القياسية والمرك َّبة:
استخدام معامالت اإلسناد
َّ
{ )class Counter(val k: Int
)operator fun plus(j: Int): Counter = Counter(k + j
}
)var counter = Counter(1
counter = counter + 3
counter += 2
ومع ذلك ،إذا كنت تريد السماح بعمليات إسناد ليست ض من العملي ات األساس َّية ،يمكن ك فع ل ذل ك باس تخدام
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الشيفرة التالية:
{ )class Counter(var k: Int
{ operator fun plusAssign(j: Int): Unit
k += j
}
}
)var counter = Counter(1
counter += 2
في هذه الحالة ،يجب على الدالة أن ُترجع .Unit

تنبيه

ال يمكنك تعريف كال نوعي العمليات ،بل تستطيع تعريف إمَّ ا  plusأو  plusAssignمثاًل

دوما ،ولكن يستخدم
وليس كليهم معً ا؛ ويمكن أن يُ ستخدَ م األوَّ ل لإلسناد وغير اإلسناد ً
األخير لإلسناد فقط.

يحتوي الجدول التالي على أسماء التوابع المقابلة للمعامالت:
العمل َّية
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a += b

)a.plusAssign(b

a -= b

)a.minusAssign(b

a *= b

)a.timesAssign(b

a /= b

)a.divAssign(b

a %= b

)a.modAssign(b
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األساسية ،إذ أضفنا الكلمة  Assignإلى نهاية االسم فقط.
ربما قد الحظت التشابه بين هذا والعمليات
َّ

خ .التشغيل املتوافق مع جافا
ال تدعم جافا خاصية التحميل الزائد للمعامالت الموجودة في كوتلن ،لذلك ال يوجد ما يعادل الكلم ة المفتاحي ة
ّ
ً
ً
صحيحة ( )correct signature
بصمة
وللتغلب على هذا ،تسمح كوتلن أي تابع جافا يملك
 operatorفي جافا؛
باستخدامه على أ َّنه مُ عامل.
سمى  ،Matrixوالذي يُ ط ابق االس م المقاب ل
فعلى السبيل المثال ،خذ بصمة تابع جافا هذا المُ عرَّ ف في صنف يُ َ
للمعامل :+
} { )public Matrix plus(Matrix other
يمكن استدعاء هذا في كوتلن على النحو التالي:
val matrix3 = matrix1 + matrix2

 .10الصياغة املخترصة للدوال (الدوال املجرَّدة)
يمكننا تعريف «دالة مجرَّ دة» ( ،function literalويقال لها «دالة مجهولة» ً
تماما مثلما عرَّ فن ا سلس لة
أيضا ) ً
7

نصية باستعمال عالمتي االقتباس مباشر ًة ،"hello"،أو عدد عش ري بكتابت ه مباش ر ًة12.34 ،؛ وللقي ام ب ذلكُ ،ن ِّ
غلف
الشيفرة بقوسين معقوصين (كما أخبرتك في اله امش ،فه ذا ه و الرم ز المس تعمل لتعري ف دال ة مجهول ة أو مج رَّ دة
 function literalبطريقة سريعة مختصرة) مثل:

7

انتبه إىل أنَّه ال توجد ترجمة معتمدة للمصطلح ( function literalعىل األقل عىل مستوى موسوعة حسوب)،

واعتمدت هذه الترجمة ،دالة مجرَّدة أو مجهولة ،في هذا الكتاب نظرًا ألنَّها األقرب وليست األص€€ح أو األنس€€ب،

نوع تعري ًفا مختصرًا بنا ًء عىل صياغة ورم€€وز يج€€ري
إذ يجب عليك فهم ماهية الكلمة  literalوالتي تعني تعريف ٍ

بان لبناء النوع في كل مرَّة نريد فيها أن ننشئ قيمة من ذلك النوع ،فبداًل من
اتباعها في اللغة بداًل من استدعاء ٍ

استدعاء الباني )( Stringلبناء سلسلة نصية ،يجري استعمال عالمتي االقتب€€اس "" لبن€€اء سلس€€لة نص€€ية
بطريقة سريعة ومختصرة واألمر مماثل للدوال وبقية األنواع.
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} )"{ println("I am a function literal
متغيرة مثل القيم المجرَّ دة األخرى:
يمكن إسناد دالة مجرَّ دة إلى
ِّ
} )"val printHello = { println("hello
)(printHello
ً
الحق ا باس تخدام األق واس كم ا نس تدعي
الحظ في هذا المثال أ َّنه عند تعريف دالة مجرَّ دة ،يمكننا اس تدعاؤها
الدالة العاديَّ ة ،وبالطبع بمجرَّ د تعريفها ،يمكننا استدعاؤها عدة مرات.
يمكن للدالة المجرَّ دة المجهولة أن تقبل معامالت ،ولهذا نكتب المعامالت م ع األن واع قب ل الس هم الص غير ال ذي
يدل على جسم الدالة:
} )val printMessage = { message: String -> println(message
)"printMessage("hello
)"printMessage("world
كما ترى ،نمرِّ ر المعامالت عند االستدعاء كما في الدال ة العاديَّ ة ،ويمكنن ا تجنب التص ريح عن ن وع المعام ل عن د
اس

تخدام الدال

ة المج

رَّ دة في مك

ان حيث يمكن للمص

رِّ ف أن يتع

رف على

أنواع المعامالت:
} ){ message -> println(message
في الحقيقة ،تملك كوتلن خدعة أفضل ،فإذا كان هنالك معامل واحد ويمكن للمص رِّ ف أن يخمِّ ن نوع ه ،فيس مح
المتغير الضمني :it
تماما ،ويمكن آنذاك استخدام
حينئذ لنا بحذف المعامل ً
ٍ
ِّ
} ){ println(it
إنَّ اس تخدام الدال ة المج رَّ دة هي أس اس ال دوال ذات المرتب ة األعلى ( ،)higher order function
وس نرى ه ذا في الفص ل الق ادم .و ُتس تخدَ م ال دوال المج رَّ ة ً
أيض ا ه ذه في التواب ع المج رَّ دة الوحي دة
ً
الحقا في هذا الفصل.
( ،)Single Abstract Methodsالتي سنُغطيها
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 .11الدوال التعاودية
برمجية قويَّ ة يس تخدمها أغلب الم برمجين ،والدال ة التعاودي ة هي دال ٌة
التع اود ( )Recursionه و أداة
َّ
تستدعي نفسها عند ُّ
التالية هي
معينة ،وخير مثال شائع على ذلك هو متتالية فيبوناتشي وهي :القيم ة
َّ
تحقق شروط َّ
برمجيا بالشكل التالي:
مجموع القيمتين السابقتين؛ ويمكننا كتابة متتالية فيبوناتشي
ًّ
{ )fun fib(k: Int): Int = when (k
0 -> 1
1 -> 1
)else -> fib(k - 1) + fib(k - 2
}
أساسية للمعامل  kوهي  0و  1والتي ال تستخدم االس تدعاء ال ذاتي ،أمَّ ا من أج ل القيم
الحظ أننا عرَّ فنا حاالت
َّ
السابقتين لقيمة  ،kوهكذا.
ستدعي الدالة نفسها مع القيمتين
األكبرَ ،ت
ِ
ّ
هذه الشيفرة مختصرة للغاية ،لكنها ليس ت األك ثر كف اءة ،ففي ك ل م رة تس تدعي الدال ة  fibنفس ها ،يجب أن
يحتف ظ المُ ش ِّغل اآلني بسلس لة اس تدعاءات الدال ة تل ك في المك دس لتُ س تأ َنف تنفي ذها م تى م ا انتهي تنفي ذ آخ ر
ً
قيمة (القيمة  1في حالتنا عندما تص بح قيم ة  kهي  1أو  ،)0ويمكنن ا توض يح ه ذا عن طري ق ه ذه
استدعاء وأعاد
التالية:
الشيفرة الزائفة ()Pseudocode
ّ
invoke fib with k:
If k == 0 then return 1
If k == 1 then return 1
Let temp1 = invoke fib with k-1
Let temp2 = invoke fib with k -2
return temp1 + temp2
حيا لتخ زين
كما ترى ،بعد اكتمال االستدعاءات التعاودية ،نض يفهم معً ا؛ ول ذلك ،يُ بقِ ي المص رّ ف ه ذا المك دس ًّ
يرا من الم رات ،فس يكون ع دد االس تدعاءات
دعيت الدال ة  fibع ددً ا كب ً
المتغير  temp1والمتغير  ،temp2وإذا استُ َ
كبير ا قبل الوصول إلى االستدعاء األخير ولذلك يجب االنتباه من نفاد مساحة المكدس ال ذي ق د
التعاودية المطلوبة
ً
يؤدي إلى خطأ «طفحان المكدس» ( )stack overflowالشهير.
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يمكن تحسين هذه الدالة عن طريق تذكُّر قيم ) fib(k-1بداًل من إعادة حسابها كل مرة،
ومع ذلك ،فإن هذا المثال ِّ
ً
معضلة إذا كان عدد
يوضح لك كيف يُ حدِ ث االستدعاء التعاودي
االستدعاءات غير محدود.

معينة وكان نتيجة هذا االس تدعاء ه و ببس اطة
إذا كان استدعاء دالة تعاودية هو آخر
عملية استدعاء في دالة ّ
َّ
إرجاع قيمة ،لن يحتاج النظ ام إلى االحتف اظ بإط ار االس تدعاء الس ابق في المك دس ،ألن ه لن يحت اج إلى متغ يرات
ً
التقني ة «ب ذيل االس تدعاء التع اودي»
سمى ه ذه
وسيرجع ببساطة
أخرى للعمليات،
قيمة من االستدعاء التعاودي ،و ُت َ
ّ
ُ
( ،)tail recursionوهي تسمح لنا بكتابة خوارزمي ات اس تدعاء تع اودي فعّ ال ة تجنبن ا الوق وع في خط أ طفح ان
المكدس.
إلبالغ كوتلن أن دالتنا يُ َّ
توقع أن تكون دالة تعاودية تذييلية (  ،)tail recursive functionنستخدم الكلم ة
المفتاحية  tailrecعند تعريف الدالة ،ومن ثم سيضمن المصرّ ف أن كل استخدام لالس تدعاء التع اودي في الدال ة
ّ
عملية ،وإذا لم يكن كذلك ،فسيحدث خطأ وقت التشغيل.
هو آخر
ّ
إليك مثال لدالة حساب مضروب عدد ( )factorialبطريقة االستدعاء التعاودي ،والح ظ أن مض روب الع دد 0
(أي ! )0هو :1
{ fun fact(k: Int): Int
if (k == 0) return 1
)else return k * fact(k - 1
}
استدعاء تعاوديً ا ألنَّ نتيجة االستدعاء التع اودي ُتض َرب قب ل إرجاعه ا ،وم ع ذل ك ،ف إذا
العملية األخيرة ليست
ً
ّ
أع

دنا كتاب

ة الدال

ة لتحم

ل النتيج

ة معه

ا ،فيمكنن

ا الرج

وع مباش

رة من

االستدعاء التعاودي:
{ fun fact(k: Int): Int
{ fun factTail(m: Int, n: Int): Int
if (m == 0) return n
)else return factTail(m - 1, m * n
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}
)return factTail(k, 1
}
الداخلي ة اآلن هي ذي ل االس تدعاء التع اودي ،ويمكنن ا وض ع عالم ة علي ه ح تى يؤك د لن ا
الدال ة factTail
ّ
المصرِّ ف ذلك:
{ fun fact(k: Int): Int
{ tailrec fun factTail(m: Int, n: Int): Int
if (m == 0) return n
)else return factTail(m - 1, m * n
}
)return factTail(k, 1
}

 .12عدد متغرِّي من الوسائط
ارا
دوال تقبل ع ددً ا
تسمح كوتلن بتعريف
الميزة باالس م  ،varargsاختص ً
متغي ًرا من الوس ائط ،وتس مى ه ذه ِّ
ّ
ٍ
للعبارة  ،variable number of argumentsوهي تسمح للمستخدمين بالتمرير قائمة من المعامالت مفصولة
الميزة تم ام المعرف ة ،وال تي
بفاصلة ،والتي سوف يجمعها المصرِّ ف
تلقائيا في مصفوفة .ويع رف مط ورو جاف ا ه ذه ِّ
ً
تبدو في جافا كالتالي:
} { )public void println(String.. args
ويقابل ذلك في كوتلن استخدام الكلمة المفتاحية  varargقبل اسم معامل:
{ fun multiprint(vararg strings: String): Unit
)for (string in strings
)println(string
}
ويمكنك استدعاء الدالة  multiprintمع أي تمرير أي عدد تريد من الوسائط إليها:
)"multiprint("a", "b", "c
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يمكن أن تحتوي الدوال على معامالت عاديّ ة وعلى معامل  varargواحد على األكثر:
{ fun multiprint(prefix: String, vararg strings: String): Unit
)println(prefix
)for (string in strings
)println(string
}
يُ َّ
فضل أن يكون المعامل  varargآخر المعامالت ،ولكن ال يجب اتباع ذلك بالضرورة ،فإذا كان هنالك مع امالت
أخ

رى بع

د  ،varargفيجب تمري

ر المع

امالت بأس

مائها أي باس

تخدام

المعامالت المسماة:
fun multiprint(prefix: String, vararg strings: String, suffix: String):
{ Unit
)println(prefix
)for (string in strings
)println(string
)println(suffix
}
ُح ِصر المعام ل  varargبين المعام ل المس مى  prefixوالمعام ل المس مى  suffixوتم رَّ ر المع امالت آن ذاك
بالشكل التالي:
)"multiprint("Start", "a", "b", "c", suffix = "End

أ .معامل النرش
يرا من المع امالت باس تخدام  ،varargوك ان ل ديك مص فوفة بالفع ل ،فكي ف
إذا عُ رِّ َفت دال ٌة تقب ل ع ددً ا متغ ً
ُتمرِّ رها؟ ج واب ذل ك في اس تخدام معام ل النش ر ( )spread operatorوه و * ،ال ذي ينش ر عناص ر المص فوفة
ويمرِّ رها على أ َّنها معامالت فرديَّ ة.
اف ترض أنَّ ل دينا مص فوفة من سالس ل نص َّية نري د تمريره ا إلى دال ة ت دعى  multiprintعرَّ فناه ا س ً
ابقا،
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البرمجية كالتالي:
فستكون الشيفرة
َّ
)"val strings = arrayOf("a", "b", "c", "d", "e
)"multiprint("Start", *strings, suffix = "End
تغير.
الحظ أ َّننا أرفقنا معامل النشر في بداية اسم المُ ِّ

تنبيه

وسي َ
رفع هذا القيد
الحالية ،يعمل معامل النشر مع المصفوفات فقط،
في إصدارات كوتلن
ُ
َّ

المستقبلية.
في اإلصدارات
َّ

 .13دوال املكتبة القياس َّية

ّ
ً
القياسية وال تستبدلها ،فهنالك دوال عديدة تعمل على جع ل أن واع
قياسي ًة تكمِّ ل مكتبة جافا
مكتبة
توفر كوتلن
َّ
َّ

جافا وتوابعه ا مالئم ًة للعم ل في بيئ ة ك وتلن .س نغطي في ه ذا الفص ل بعض ال دوال منخفض ة المس توى ( lower
 )level functionالتي سنستخدمها على المدى البعيد.

أapply .
الموسعة في مكتبة كوتلن القياس َّية المُ عرَّ ف ة في  ،Anyل ذلك يمكن اس تدعاؤها على
ُتعدُّ  applyإحدى الدوال
ِّ
الن َُسخ المشتقة من جميع األنواع .تقبل  applyاستدعاء تعبير المدا ( )lambdaمع المس تقبل ال ذي ِّ
يمثل النس خة
بعدئذ النسخة األصلية.
رجع الدالة apply
ٍ
الذي ُتستدعَ ى معه ،وستُ ِ
البرمجية التي تحتاج إلى تهيئ ة نس خة س هلة الق راءة
يكمن االستخدام األساسي لهذه الدالة في جعل الشيفرة
َّ

عن طريق السماح باستدعاء الدوال والخاصيات داخل الدالة مباشر ًة قبل إرجاع القيمة نفسها ،كما في المثال التالي:
} )"val task = Runnable { println("Running
)(Thread(task).apply { setDaemon(true) }.start

ثم أنشأنا نسخة خيط جديد (نس خة من ) Thread
أنشأنا هنا المهمة  taskالتي هي نسخة من َّ Runnable

لتشغيل هذه المهمة ،وض بطنا في داخ ل المُ ِّ
غلف ( ،)closureنس خة الخي ط ح تى يك ون خي ط خفي (daemon
.)thread
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الحظ أنَّ الشيفرة البرمجي ة للمُ ِّ
غلف تعم ل على نس خة الخي ط مباش ر ًة ،والنس خة ال تي اس تدعينا معه ا الدال ة

 applyهي مُ ستقبل المُ ِّ
غلف .والحظ ك ذلك ،أن ه يمكنن ا اس تدعاء )( startم ع القيم ة المع ادة ألنَّ الدال ة apply
ِ

دائما ،بغض النظر عن ما سيرجعه المُ ِّ
غلف نفسه.
ترجع النسخة األصلية ً
ُ
إن لم نستخدم الدالة  ،applyفستبدو الشيفرة بالشكل التالي:

} )"val task = Runnable { println("Running
)val thread = Thread(task
)thread.setDaemon(true
)(thread.start

بlet .
وس ٌ
الدالة  letهي ٌ
عة في مكتبة كوتلن القياس ّية وتش به الدال ة  applyإلى ح ٍد م ا ،إذ الف رق الج وهري
دالة مُ ِّ

بينهما هو أنها ُترجع قيمة المُ ِّ
البرمجية على كائن قب ل
غلف نفسه؛ وهي مفيدة عندما ترغب في تنفيذ بعض التعليمات
َّ
إرجاع قيمة مختلفة وال تحتاج إلى إبقاء مرجع للكائن األصلي:
{ val outputPath = Paths.get("/user/home").let
)"val path = it.resolve("output
)(path.toFile().createNewFile
path
}
الحظ أنَّ  itتشير إلى النسخة ال ذي اس تدعينا  runعليه ا ،وهي مجل د  homeللمس تخدم .والفائ دة من كتاب ة
متغير وسيط.
البرمجية بهذه الطريقة هو أ َّننا ال نحتاج إلى إسناد المسار األصلي إلى
الشيفرات
ِّ
َّ

تwith .
الدالة ٌ with
دالة األعلى مرتب ًة (  )top-level functionومُ ص مَّ مة للح االت ال تي تري د فيه ا اس تدعاء دوال

مختلفة على كائن وال ترغب في تكرار ذكر مُ ستقبل ك ل م رة .تقب ل الدال ة مس تقباًل ومُ ِّ
غل ًف ا تري د أن ِّ
تنفذه من ع ذل ك
ِ
المستقبل:

وادي التقنية

180

أتقن لغة كوتلن

 الدوال في كوتلن:الفصل الرابع

val g2: Graphics2D = ...
g2.stroke = BasicStroke(10F)
g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON)g2.setRenderingHint(Renderi
ngHints.KEY_DITHERING, RenderingHints.VALUE_DITHER_ENABLE)
g2.background = Color.BLACK
with(g2) {
stroke = BasicStroke(10F)
setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON)
setRenderingHint(RenderingHints.KEY_DITHERING,
RenderingHints.VALUE_DITHER_ENABLE)
background = Color.BLACK
}
 عُ ِّين، وفي المجموع ة الثاني ة، مباش ر ًةg2  تعمل المجموعة األول من االستدعاءات على المرجع،في هذا المثال
.. لذلك يمكن استدعاء الدوال عليه مباشر ًة،g2 المستقبل إلى

run .ث
ِّ ُ أي عن د تمري ر م،let  والدال ةwith عة تجمع بين حالتي استخدام الدالة
ٌ موس
ٌ run الدالة
 وال ذي،غلف له ا
دالة
ِّ

ِّ ُ القيمة التي يعيدها المrun  ستعيد الدالة،تمثل المستقبل
ً
ِّ نسخة
:غلف نفسه
يملك

val outputPath = Paths.get("/user/home").let {
val path = resolve("output")
path.toFile().createNewFile()
path
}
 ه و أن المس تقبل في األخ يرة ه و النس خة بينم ا يك ون وس يطrun  والدال ةlet الفارق الجوهري بين الدال ة

ِّ ُالم
.غلف في األولى هو النسخة
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جlazy .
أيض ا ال تي ُت ِّ
الدال ة  lazyهي إح دى ال دوال المفي دة ً
غلف اس تدعاء دال ة مس تنزف لألداء أو ال ذاكرة أو
الموارد ...إلخ .لتُ ستدعَ ى عند الحاجة إليها:
ستنزفة fun readStringFromDatabase(): String = ... //
عملية مُ
ِ
} )(val lazyString = lazy { readStringFromDatabase
في المرة األولى التي نطلب فيها النتيجة ،يمكننا الوصول إلى القيمة من مرجع ِّ
تولده الدالة ( lazyانظر المثال
أدناه) ،وحينها فقط ستُ ستدعَ ى الدالة المُ َّ
فعليا:
غلفة ًّ
val string = lazyString.value
هذا النمط شائع في الكثير من لغات البرمجة واإلطارات ،وفائدة اس تخدام ه ذه الدال ة المدمج ة ب داًل من فع ل
ذلك بنفسك هو أن التزامن قد ُح ِسب حس ابه من أجل ك؛ وله ذا ،إذا ُطل َبت القيم ة م رّ تين ،فس تعالج ك وتلن بأم ان أي
الضمنية مر ًة واحد ًة.
حاالت تسابق ( )race conditionsعن طريق تنفيذ الدالة
َّ

حuse .
وس عة
تشبه الدالة  useالتعليمة  try-with-resourcesالموجودة في جافا  ،7فقد عُ رِّ َفت على أ َّنها دال ة مُ ِّ
ً
ً
مورد قابل لإلغالق (  ،)closeable resourceوتقبل ً
عملية على هذا المورد،
مجهولة ( مجرَّ د ًة) تجري
دالة
لنسخة
ٍ
وستستدعي  useتلك الدالة بأمان ،وستُ غلِق المورد بعد انتهاء الدالة سواء رُ فِ ع استثناء أم ال:
))"val input = Files.newInputStream(Paths.get("input.txt
)} )(val byte = input.use({ input.read
عموما ،تعدُّ الدالة  useالوسيلة األكثر إيجا ًزا في التعام ل م ع الم وارد في الح االت البس يطة ،دون الحاج ة إلى
ً
كتلة .try/catch/finally

خrepeat .
تكرِّ ر الدالة  – repeatكما يوحي اسمها – تنفيذ دالة مجهولة (مجرَّ دة) عددً ا مح دَّ دً ا من الم رات ،إذ تقب ل دال ة
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يء م ا دون
مجهولة وعدد صحيح ،و ُتستخدَ م هذه الدالة في الحاالت البسيطة التي تحتاج فيه ا إلى تك رار تنفي ذ ش ٍ
اللجوء إلى كتل تكرارية (مثل :)for
)} )"repeat(10, { println("Hello

دrequire/assert/check .
ِّ
در مح ِّد ٍد من «المواص فات االص طالحية»
وفر لن ا ك وتلن ثالث ة دوال تمكِّنن ا من إض افة ق
ُت
ٍ

َّ
محققة (أي تحمل القيمة  )trueأو غ ير
( )formal specificationsلبرنامجنا والتي هي توكيدات إمَّ ا أن تكون
َّ
محقق

ة (أي  )falseحيث يج

ري التحق

ق منه

ا؛ ويش

ار إليه

ا باس

ود»

م «العق

( )contractsأو «تصميم حسب العقد» (:)design by contract
•

استثناء ويُ ستخدَ م للتأكُّد من أنَّ الوسائط تتطابق مع شروط المدخالت.
ترمي الدالة require
ً

•

تثناء من الن وع  AssertionExceptionويُ س تخدَ م لض مان اتس اق الحال ة
ت رمي الدال ة  assertاس
ً
الداخلية (.)internal state
ّ

•

استثناء من الن وع  IllegalStateExceptionويُ س تخدَ م ً
أيض ا التس اق الحال ة
ترمي الدالة check
ً
الداخلية.
ّ

كثيرا ،والفرق الرئيسي بينها هو في ن وع االس تثناء ال ذي ترمي ه .يمكن تعطي ل عم ل الدال ة
تتشابه هذه الدوال
ً
 assertوقت التشغيل ،ولكن ال يمكن تعطيل عمل الدالة  requireوالدالة  ،checkوهذا مثال على ذلك:
{ )fun neverEmpty(str: String
)} "require(str.length > 0, { "String should not be empty
)println(str
}
قيم الدالة المُ جرَّ دة التي مُ رِّ رت على أ َّنه ا رس الة
في هذا المثال ،نضمن ً
نصية فارغة ،إذ ُت ِّ
دائما عدم تمرير سلسلة َّ
َّ
محق ًقا (أي .)true
إلى الدالة  requireبتكاسل ( ،)lazily evaluatedولن ُتستدعَ ى إذا كان الشرط
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 .14الدوال املُ َّ
عممة
هل سبق لك أن كتبت دالة ألحد األنواع ثم احتجت إلى كتابتها مر ًة أخرى لنوع آخر؟ ربما كتبت دال ة تعم ل م ع
السالس

ل النص

ّية ثم اض

طررت لكتاب

ة نفس الدال

ةم

رة أخ

رى للعم

لم

ع

األعداد الصحيحة.
لتجنب هذه الحال ة ،يمكن تعميم ال دوال في األن واع ال تي تس تخدمها ،ويس مح ه ذا للدال ة ب أن ُتكتَ ب بطريق ٍة

دة لتعمل مع أي نوع بداًل من تقييد عملها م ع ن وع مح دَّ د فق ط؛ ولفع ل ه ذا ،يجب تعري ف ن وع المع امالت في
محدَّ ٍ
توقيع الدالة بالشكل التالي:
{ fun <T> printRepeated(t: T, k: Int): Unit
{ )for (x in 0..k
)println(t
}
}

يعم ل ه ذا المث ال على طباع ة العنص ر  tع دد  kمن الم رات ،وق د تفك ر أن ه ك ان بإمكانن ا تعري ف ه ذه الدال ة
باستخدام النوع  Anyوستعمل ،بما أن الدالة  printlnيمكنها قبول النوع  Anyنفسه ،وهذا صحيح؛ ومع ذلك ،ما ال
يمكنك القيام به مع النوع  Anyهو التأكد أنَّ المعامالت المُ مرَّ رة تنتمي إلى نوع واحد وأنَّ نوع القيم ة الم راد إعادته ا
عشوائيا من أصل ثالث عناصر ُتم رَّ ر
عنصرا
هو نفس نوع القيمة المعطاة (المُ مرَّ رة) .دعنا نفترض أ َّننا نريد دالة ُترجع
ً
ًّ
إليها:
{ fun <T> choose(t1: T, t2: T, t3: T): T
{ ))return when (Random().nextInt(3
0 -> t1
1 -> t2
else -> t3
}
}
واآلن ،سيفرض المُ صرِّ ف عند اس تدعاء ه ذه الدال ة أن تك ون العناص ر الثالث ة من نفس الن وع ،وال يهم أي ن وع
طالما أنها من نوع واحد؛ أض ف إلى ذل ك أنَّ ن وع القيم ة المع ادة س يكون من نفس ن وع القيم المعط اة ً
أيض ا ،ل ذلك

وادي التقنية

184

أتقن لغة كوتلن

الفصل الرابع :الدوال في كوتلن

وسيستنتَ ج النوع من القيم المعطاة ال تي هي أع داد ص حيحة (أي س يكون هن ا
تغير r
ستعمل الشيفرة التالية مع المُ ِّ
ُ
:)Int
)val r = choose(5, 7, 9
إذا لم توفر كوتلن دوالًا مُ عمَّ ً
مة ( ،)generic functionsفسنضطر إلى كتابة دالة منفصلة لك ل ن وع مختل ف
ن رغب في اس تخدامه أو كتاب ة دال ة ُترج ع قيم ة من الن وع  ،Anyوس يكون عيب اس تخدام  Anyهن ا ه و أن ن وع
المخرجات يجب أن يكون ً Any
أيضا ،وبالتالي يجب على المستدعي اللج وء إلى التحوي ل بين األن واع ()casting
للعودة إلى النوع األصلي.
ال تقتصر الدوال على نوع مُ عمَّ م واح د ،ويمكنه ا ً
أيض ا تحدي د الح دود العلوي ة (  )upper boundsألن واع
معامالتها ،وسنتطرَّ ق إلى األنواع المُ عمَّ مة بالتفصيل في الفصل العاشر ،التجميعات.

 .15الدوال النق َّية
الوظيفية هي الدالة التي تملك هاتين الصفتين:
النقية» ( )pure functionsفي البرمجة
إن مفهوم «الدالة
ّ
َّ
•

دوما.
يجب أن تعيد الدالة المخرجات نفسها للمدخالت نفسها المعطاة إليها ً

•

ال يجب أن يكون للدالة أيَّ ة آثار جانبية.

تعني الصفة األولى أ َّنه عند استدعاء دالة عدة مرات مع تمرير القيم نفسها في ك ل م رة ،يجب أال تتغ ير القيم ة
ال

تي تعي

دها في ك

ل اس

تدعاء من تل

ك االس

تدعاءات ،ومث

ال ذل

كه

و الدال

ة ،abs

النقية أن تعتم د فق ط على
دائم ا من أج ل ذل ك الع دد نفس ه ،فيمكن للدال ة
فالقيمة المطلقة لعدد صحيح هي نفس ها ً
َّ
المدخالت ،ولكن ال تضطرها الحاجة إلى أن تستخدم جميع أنواع المدخالت.
أمَّ ا الصفة الثانية فتشير إلى أ َّنه ال يجب على الدالة التسبب بأي تغييرات ملحوظة خارج نطاقها ،ل ذلك ال يمكن
خارجية قابلة للتغيير أو تغيير قيم ة متغ يرات موج ودة خ ارج نطاقه ا أو الكتاب ة على
أن تعتمد الدالة على أي حالة
ّ
مجرى الدخل/الخرج (.)I/O
إذا ُنعِ تت ٌ
دعيت دون أن يتغير مجرى عمل
دالة بالنقاوة ،فيمكن تبديل الناتج الذي تعيده الدالة مكانها حيث استُ َ
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برمجي ة تعتم د على االس تدعاء )abs(-4
الشيفرة؛ فبالعودة مثاًل إلى الدالة التي تعي د القيم ة المطلق ة ،أي ش يفرة
ّ
يتغير أي شيء في البرنامج.
يمكن أن نستبدل به القيمة  4ولن
َّ
انظر لكيفية استدعاء الدالة  impureفي المثال التالي:
)val x = impure(5) + impure(5
)val y = 2 * impure(5
قد تظن أنَّ قيمة  xوقيمة  yهي نفسها ،والمتعارف علي ه أنَّ  x + xهي  2 * xنفس ها ولكن إذا نظ رت إلى
يسرك:
نقية ،فستجد ما ال ُّ
جسم الدالة  impureالغير َّ
)val counter = AtomicInteger(1
{ fun impure(k: Int): Int
return counter.incrementAndGet() + k
}
متغير ع ام (  ،global stateأي حال ة عام ة) ،ل ذلك ف إن ك ل اس تدعاء يختل ف عن
تغير
ِّ
ستجد هنا أنَّ الدال ة ِّ
النقية.
النقية والدوال غير
اآلخر ،ويدل هذا المثال المقصود على الفرق بين الدوال
َّ
َّ
النقية فوائد جمَّ ة ،فيمكن تخزين نتائج الدوال في مخازن مُ َّ
ؤقتة ( ،)cachesوهذا مفيد لل دوال
تمتلك الدوال
َّ
أيضا استدعاء الدوال النقية بالتزامن مع بعضها ً
البطيئة ،ويمكن ً
بعض ا بس هولة ،إذ ال يوج د أي ش يء مش ترك (حال ة
مشتركة) فيما بينها ،ويمكن اختبارها بمعزل عن بعضها ً
بعضا بم ا أ َّنه ا ال تعتم د على أي ش يء س وى ُن ِس خ م دخالتها
(اختبار المثال السابق سيكون صع ًبا مع آلية اختبار الوحدات [.)]Unit test
النقية وكي ف يمكن أن تس اعد في عملي ات االختب ار (  )testingفي الفص ل العاش ر،
سنغطي موض وع ال دوال
َّ
التجميعات.

 .16جافا من وجهة نظر كوتلن
واحدة من أهم نقاط تفوق كوتلن على لغات  JVMالبديلة األخ رى (اللغ ات ال تي ُتنتج تطبيق ات تعم ل على آل ة
دعم
جافا االفتراضية) هي
أهمية التشغيل المتداخل بين كوتلن وجافا ،فيمكن اس تدعاء معظم ش يفرات جاف ا دون ٍ
َّ
ٍّ
الخاصة في هذا الكتاب.
خاص مع كوتلن ،ووصفنا بعض الحاالت
َّ
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أ .الجوالب والضوابط
ٌ
رف في جاف ا ي دعى  JavaBeanينص على أنَّ الحق ول القابل ة للتغي ير تمل ك جال ًب ا
هنال ك عُ
وضابطا ( ،)setterوتملك الحقول غير قابلة للتغيير على جالب فقط؛ فالج الب ه و مج رد ت ابع ال يمل ك
ً
()getter

معامالت يبدأ اسمه بالكلمة  getثم تتبع باسم الحقل ،وأما الضابط فهو تابع وحيد المعام ل يب دأ اس مه بالكلم ة set
ً
متبوعة باسم الحقل ،والمعامل المُ مرَّ ر إليه هي القيمة التي يراد إعادة تعيينها للحقل:
{ public class Named
;private String name
{ )(public String getName
;return name
}
{ )public void setName(String name
;this.name = name
}
}
هذا النمط قياسي في معظم جاف ا ،ويمكن الوص ول إلى التواب ع المعرّ ف ة به ذه الطريق ة في ك وتلن باس تخدام
الخاصية ( )property-style syntaxاالعتيادي:
صياغة نمط
ّ
)(val named = Named
)println("My name is " + named.name
"named.name = "new name
وبطبيعة الحال ،يمكن الوصول إلى أسماء التابع بعدها دوااًل إذا رغبت بذلك.

تنبيه

إذا احتوى حقل في جافا يحتوي على ضابط دون جالب ،فلن تكون هذه الصياغة الخاصة
ّ
متوفرة.

ب .التوابع املجرَّدة الوحيدة
تعدُّ الواجهات التي ُتعرّ ف تابعً ا وحيدً ا فقط أحد األنماط الشائعة في جافا هي ،ويمكنك أن ت رى ه ذا في مكتب ة
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القياسية ،مثل  Runnableو  Callableو  Closeableو ... Comparatorإلخ .وغال ًبا م ا ُتس تخدَ م في
جافا
ّ
األماكن التي يمكن فيها استخدام دال ة وحي دة ك انت ت دعم دوال جاف ا في الس ابق ،واعتم د االس م «الت ابع المج رَّ د
الوحيد» ( ،SAMاختصار للعبارة  )Single Abstract Methodلوصف مثل هذه التوابع.
لمَّ ا كانت التوابع المجرّ دة الوحيدة منتشرة في شتى األمكنة ،فتملك كوتلن دعم تحوي ل دال ة مجهول ة إلى ت ابع
مجرَّ د وحيد ،وإذا كان التحويل ال لَ ْب َس فيه ،فيمكنك ببساطة تمرير الدالة المجهول ة حيث يتوق ع وج ود ت ابع مج رَّ د
وحيد:
)val threadPool = Executors.newFixedThreadPool(4
{ threadPool.submit
)"println("I don't have a lot of work to do
}
في ه ذا المث ال ،يُ ع رَّ ف ّ
منف ذ مجمِّ ع الخي وط ( )thread pool executorلقب ول نس خة الن وع
 ،Runnableولذلك سيحوّ ل المصرِّ ف الدالة المجهول ة إلى نس خة ِّ Runnable
لتمثل تنفي ًذا للت ابع  ،runوس تكون
البرمجية المصرِّ فة مشابهة للمقتطف التالي:
الشيفرة
َّ
{ threadPool.submit(object : Runnable
{ )(override fun run
)"println("I don't have a lot of work to do
}
)}

تنبيه

يعمل هذا الدعم الخاص فقط مع الواجهات وليس مع األصناف المجرّ دة ( abstract

 )classesحتى لو ملك الصنف المجرّ د تابعً ا وحيدً ا.

هل فكرت ماذا سيحدث إذا َحمَّ ل المستقبل تابعً ا وحيدً ا تحمياًل زائدً ا؟ سيصعب آنذاك معرفة أي نوع من أن واع
الدالة المجرَّ دة الوحيدة يراد استعماله مكان الدالة المجهولة التي يراد تحويلها إليه ،ويمكن ففي ه ذه الحال ة تس هيل
األمر على المصرِّ ف عن طريق السماح له بمعرفة أي نوع تريده:
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{ threadPool.submit(Runnable
)"println("I don't have a lot of work to do
)}

الحظ أنَّ هذا المثال يشبه إلى حد كبير المثال األول ،باستثناء أنن ا ببس اطة أرفقن ا الدال ة المجهول ة باس م ن وع
التابع المجرَّ د الوحيد ( )SAM typeالذي نرغب في استخدامه.

تنبيه

لن ُت ِّ
نفذ كوتلن هذا التحويل على التوابع المجرَّ دة الوحيدة ( )SAMsالمُ عرَّ فة في كوتلن
نفسا ،هذا أل َّنه يمكنك تعريف دالة تقبل دالة أخرى في كوتلن ،مما يجعل هذا النوع من
األنماط ال حاجة إليه.

ت .تهريب معرِّفات كوتلن
بعض الكلمات المفتاحية في كوتلن هي معرّ فات ص الحة في جاف ا مث ل  objectو  inو  whenوغيره ا ،ف إذا
احتجت إلى استدعاء تابع من مكتبة جافا أو حقل باستخدام أحد األسماء التالية ،فال يزال بإمكانك القي ام ب ذلك من
خالل تغليف االسم مع الفاصلة العليا المائلة (``).
فعلى سبيل المثال ،لنفترض أن مكتبة جافا ُتعرِّ ف الصنف والتابع التاليين:
{ public class Date
} public void when(String str) { ....
}
فإذا حدث هذا ،فيمكنك استدعاؤه بالشكل التالي:
)"date.`when`("2016
Checked exceptions
كم ا ناقش نا في وقت س ابق ،ال تمل ك ك وتلن ن وع االس تثناءات المُ َّ
تحقق منها (،)Checked Exceptions
عامل توابع جافا التي تملك استثناءات يُ َّ
تحقق منها بنفس طريقة التوابع التي ال تفع ل ذل ك .لنف رض مثاًل أن
ولذلك ُت َ
التابع  createNewFileمُ عرَّ ف للتعامل مع الملفات:
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public boolean createNewFile() throws IOException
يع ني ه ذا في جاف ا أنن ا نحت اج إلى كتل ة  try...catch...finallyأم ا في ك وتلن فال
نفعل ذلك.

ث .توابع  voidيف جافا
عام ل أي ت ابع  voidفي جاف ا على أن ه دال ة ُترج ع
نعرف اآلن أنَّ  voidفي جافا ُتشبه  Unitفي كوتلن ،ل ذا يُ َ
.Unit

 .17كوتلن من جافا
مثلما يمكن استخدام جافا بسالسة في كوتلن ،فيمكن استخدام كوتلن بسهولة في برامج جافا ً
أيضا.

ً
مرتبة
أ .الدوال األعلى
ال تدعم آلة جافا االفتراض ية ( )JVMال دوال األعلى مرتب ًة ( ،)top-level functionsل ذلك يُ نش ئ مص رّ ف
ك وتلن ص نف جاف ا م ع اس م الحزم ة لجعله ا تعم ل م ع جاف ا و ُتع رَّ ف ال دوال آن ذاك على أنه ا
توابع جافا في هذا الصنف ،والذي يجب إنشاء نسخة له قبل استخدامه .فعلى سبيل المث ال ،انظ ر إلى الدال ة األعلى
ً
مرتبة التالية:
package com.packt.chapter4
fun cube(n: Int): Int = n * n * n
ِّ
ً
صنفا يدعى  com.packt.chapter4.Chapter4يح وي دوااًل توص ف
يولد مصرّ ف كوتلن في هذا المثال
بأنها أعضاء ساكنة ( .)static membersوإن أردنا استعمال هذه الدالة في جافا ،يمكننا الوص ول إليه ا بالطريق ة
التي نصل فيها إلى أي تابع ساكن آخر:
;import com.packt.chapter4.Chapter4
;)Chapter4.cube(3
يمكنن
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صريح (:)annotation
)"@file:JvmName("MathUtils
package com.packt.chapter4
fun cube(n: Int): Int = n * n * n
يعم ل المص رِّ ف في ه ذه الحال ة على تولي د ت ابع مقاب ل للدال ة األعلى مرتب ًة في ص نف يس مى
 com.pact.chapter4.MathUtilsبداًل مما رأينا في الحالة السابقة ،ويمكننا حتى فعل شيء أفض ل من ه ذا
ً
مرتبة من مختلف ملفات كوتلن في ص نف جاف ا واح د وذل ك ع بر
بأن نخبر المصرّ ف بأننا نريد تجميع الدوال األعلى
التوصيف التالي:
@file:JvmMultifileClass
ً
مرتبة في حزمة،و لكن تريد أن تستخدمها في جاف ا ع بر ش يفرة دخ ول
وهذا مفيد عندما تنتشر الدوال األعلى
موحدة وبسيطة.
َّ

ب .املعامالت االفرتاضيّة
ال تدعم آلية جاف ا االفتراض ية ( )JVMالمع امالت االفتراض َّية ،ل ذلك إن عُ رِّ فت دال ة م ع مع امالت افتراض ية،
يجب على المصرّ ف أن يُ نشئ دالة وحيدة دون تلك المعامالت االفتراض ّية؛ رغم ذل ك ،يمكنن ا أن نطلب من المص رِّ ف
إنشاء عدة بصمات لدالة تملك معامالت افتراضية تتناسب مع كل معامل افتراضي (أي زيادة تحميل الدال ة) ،ويمكن
لمستخدمي جافا بعد ذلك رؤية البصمات المختلفة لتلك الدالة واختيار األنسب منها.
لنفترض أن لدينا التعريف التالي لدالة تملك معامالت افتراضية:
"",

= @JvmOverloads fun join(array: Array<String>, prefix: String
)"" = separator: String = "", suffix: String

تج بر الواص فة  ،@JvmOverloadsفي ه ذا المث ال ،المص رِّ ف على تولي د البص مات التالي ة
للدالة :join
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{ )public String join(String[] array
;)"" return join(array,
}
{ )public String join(String[] array, String prefix
;)"" return join(array, prefix,
}
{ )public String join(String[] array, String prefix, String separator
;)"" return join(array, prefix, separator,
}
public String join(String[] array, String prefix, String separator, String
{ )suffix
//actual implementation
}
ُتحمَّ ل الدالة تحمياًل زائدً ا بهذا الشكل و ُت َ
نش أ ه ذه البص مات في ح ال امتلكت مع امالت افتراض ّية .تعم ل ه ذه
الذكية مع البانيات والتوابع الساكنة.
الخدعة
ّ

ت .الكائنات والتوابع الساكنة
ّ
تولد الكائنات المس ماة ( )named objectsوالكائن ات المرافق ة ( )companion objectsفي آل ة جاف ا
معين .على س بيل المث ال ،إذا ع رَّ فت كائ ًن ا
االفتراضية على أنها ُن َس خ منف ردة ( )singleton instancesلص نف َّ
ً
صنفا يسمى  Fooيحتوي على حق ل س اكن ي دعى  INSTANCEال ذي س يحتوي
باسم  ،Fooفسينشئ مصرّ ف كوتلن
على نسخة من  Fooفقط:
{ object Console
} { fun clear() : Unit
}
يمكن استدعاء تابع كوتلن هذا من جافا كما يلي:

وادي التقنية

192

أتقن لغة كوتلن

الفصل الرابع :الدوال في كوتلن

)(Console.INSTANCE.clear
ومع ذلك ،يمكنك ً
أيضا إبالغ مصرّ ف كوتلن بأنك تريد تصريف هذه الدالة على أ َّنها تابع ساكن في جاف ا بوس مها
بالواصفة :@JvmStatic
{ object Console
} { @JvmStatic fun clear() : Unit
}

يمكننا اآلن استدعاء هذا التابع من جافا باستخدام  INSTANCEكما في السابق ،إض افة إلى اس تدعائه مباش ر ًة
من الصنف ً
أيضا:
)(Console.clear

ث .محو التسمية
ال تدعم آلة جافا االفتراضية األنواع المُ عمَّ مة ( )genericsفي شيفرة البايتكود ،وه ذا يع ني أن ه عن دما تمل ك
حينئذ النوع ان > List<Stringو > List<Intكالهم ا
نوعً ا مثل النوع ( listقائمة) ،أحد األنواع المُ عمَّ مة ،يمثَّ ل
ٍ
ٌ
كارثة إن ح وى ه ذان النوع ان بص مات مختلف ة
بنوع واحد أساسي أثناء عملية التصريف وستحدث في هذه الحالة
لدالة واحدة.
إن فرضنا جداًل وجود تعريفات (بصمات) الدالة التالية:
}{ fun println(array: Array<String>): Unit
}{ fun println(array: Array<Long>) : Unit
فسينتِ ج كالهما البصمة نفسها.
ُ
كوتلن قادرة على التفريق بين هاتين البصمتين ،ولكن جافا ال تستطيع ذل ك .ف إذا أردن ا اس تخدامهما في جاف ا،
فنستطيع فعل ذلك عبر إخبار المصرِّ ف باالسم المراد استخدامه عند تصريف الشيفرة باستعمال الواصفة
:@JvmName
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)"@JvmName("printlnStrings
}{ fun println(array: Array<String>): Unit
)"@JvmName("printlnLongs
}{ fun println(array: Array<Long>) : Unit
يمكن الوصول إلى بصمات هذه الدالة في كوتلن وص واًل
طبيعي ا باس تعمال اس م الدال ة  printlnفق ط ،وإن
ً

أردنا استعمال مختلف بصماتها في جافا ،فنستعمل األس ماء المح دَّ دة في الواص فة ،أي االس م printlnStrings
للبصمة األولى واالسم  printlnLongsللبصمة الثانية.

ج .االستثناءات املُ َّ
تحقق منها
يمكننا في جافا التقاط ( )catchاالستثناءات (االعتراض ات) المُ َّ
تحقق منها ( )checked exceptionsإذا
ُصرِّ ح عنها في التابع ،وحتى لو ألقى جسم التابع هذا االستثناء ،لذلك إذا كان لدينا دالة ستُ ستخدَ م من جاف ا ون رغب
في السماح لآلخرين بالتقاط االستثناءات التي تلقيه ا ،يجب أن نب ل المص رّ ف بض رورة إض افة االس تثناء إلى بص مة
التابع .يمكننا فعل هذا باستخدام الواصفة :@Throws

)@Throws(IOException::class
{ )fun createDirectory(file: File
))(if (file.exists
)"throw IOException("Directory already exists
)(file.createNewFile
}

في هذا المث ال ،يمكن اس تخدام الدال ة  createDirectoryاآلن في كتل ة try...catch...finally
من جافا:
{ try
;))"Chapter4.createDirectory(new File("mobydick.txt
{ )} catch (IOException e
// handle exception here
}
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 .18خالصة الفصل
األساسية ألية لغة حديثة ،وجاءت أغلب مزايا ك وتلن مُ ع زز ًة مب دأ «خ ير الكالم م ا ق ل ودل»
الدوال هي اللبنة
َّ

ً
مفتاح ا لكتاب ة
متيحة للمطورين إنجاز ما يريدون بأقصر شيفرة ممكنة .وتعدُّ الدوال
ومبدأ «اإليجاز خالصة الذكاء»
ً
ً
مرتبة منها كما سنرى في الفصل القادم.
خصوصا األعلى
تعابير قويَّ ة
ً
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ّ
تحدث نا في الفصل السابق عن دعم كوتلن للدوال والمميزات المختلفة التي يمكننا استخدامها عند كتابة الدوال،
وسنستمر في هذا الفصل بالخوض في ه ذا الموض وع عن طري ق مناقش ة ال دوال األعلى مرتب ًة ( higher order
تعبيرا.
برمجية أنظف وأكثر
 )functionsوكيف يمكننا استخدامها لكتابة شيفرات
ً
َّ
سنغطي في هذا الفصل:
•

ً
مرتبة ( )Higher order functionsوالمغلفات ()closures
الدوال األعلى

•

الدوال المجهولة ( )Anonymous functions

•

مراجع الدوال ()Function references

•

الوظيفية ( )Functional programming idioms
تعبيرات البرمجة
َّ

•

تخصيص اللغات مخصصة المجال ()Custom DSLs

ً
مرتبة
 .1الدوال األعلى
مرتبة (  )higher order functionهي ببساطة دالة إمَّ ا أن يكون أحد معامالتها ً
ً
دالة أخرى ،أو
الدالة األعلى
ً
ترجع دالة ِب ِّ
قيمة معاد ًة أو كليهما .إليك المثال التالي:
عدها
{ fun foo(str: String, fn: (String) -> String): Unit
)val applied = fn(str
)println(applied
}
نصية ،والث اني ه و دال ة من سلس لة نص ّية إلى سلس لة
عرّ فنا هنا دالة باسم  fooمع معاملين ،األول هو سلسلة ّ
نصية ،ونقصد بهذا أن مدخالت الدالة تقبل سلسلة نص ّية ومخرجاته ا سلس لة نص ّية أخ رى؛ والح ظ ً
أيض ا الص ياغة
ّ
المستخدمة في تعريف معامل الدالة ،إذ ُغ ِّل َفت نوع الدخل بين قوسين ُ
وف ِصل نوع الخرج بسهم صغير.

إن أردنا استدعاء هذه الدالة ،يمكننا تمرير دال ة مجهول ة إليه ا (راج ع ال دوال المجهول ة ال تي تح دثنا عنه ا في
الفصل الرابع إن نسيتها):
)} )(foo("hello", { it.reversed
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التالي ة ،وال تي تعي دها
كما ت رى ،السلس لة ال تي مرّ رنه ا هي  ،helloولق د أع دنا تمريره ا إلى الدال ة المجهول ة
ّ

ً
معكوسة ،وستكون نتيج ة ه ذا االس تدعاء  ،ollehوت ذكر أن ه يمكن اس تعمال  itم ع الدال ة المجهول ة ال تي تمل ك
ً
صراحة ولالختصار.
معاماًل وحيدً ا لتجنّب تسمية المعامل
برمجية كما يلي:
قد تتساءل في هذه المرحلة لماذا قد نستفيد من ذلك؟ فبعد كل شيء ،يمكننا كتابة شيفرة
ّ
{ )fun foo2(str: String
)(val reversed = str.reversed
)println(reversed
}
نتيجة الشيفرة البرمجية السابقة نفسها ،ومع ذلك ،فإن مزاي ا ال دوال ذات المرتب ة األعلى واض ٌ
حة عن دما نري د
كتابة دالة يمكن أن تعمل في حاالت مختلفة ،لنف ترض أنن ا ن رغب في ترش يح العناص ر من قائم ة  listإلى عناص ر
البرمجية مشابهة لهذه:
وزوجية ،فستكون الشيفرة
فرديّ ة
ّ
ّ
)ints = listOf(1, 2, 3, 4, 5, 6
)(>evens = mutableListOf<Int
)(>odds = mutableListOf<Int
{ )(k in ints
)if (k % 2 == 0
)evens.add(k
else
)odds.add(k

val
val
val
for

}
ُتضاف كل قيمة إلى قائمة أخرى عند التكرار ،وسنُط ّبق عامل باقي القسمة  moduloلفصل األع داد الفردي ة عن
الزوجية.
ً
مرتبة بداًل من ذلك ،كما يلي:
ومع ذلك ،يمكننا استخدام الدوال األعلى
)val ints = listOf(1, 2, 3, 4, 5, 6
} val odds = ints.filter { it % 2 == 1
} val evens = ints.filter { it % 2 == 0
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الخاصية النادرة في أن يكون سريع الكتابة وسهل القراءة ،ولديه فائدة
البرمجية
يملك هذا النوع من الشيفرات
ّ
ّ
أن نتائج الدالتين  evensو  oddsغير قابلة للتغيير كما لو أنها ضمن اللغة.

تنبيه

ً
شرحا كاماًل في الفصل العاشر:
مرتبة المرتبط بها
سنشرح التجميعات والدوال األعلى
ً

التجميعات.

أ .إعادة دالة
لنعد اآلن إلى تعريف الدالة ذات المرتبة األعلى ( ،)Higher Order Functionتذكّر أننا قلنا تعدُّ الدالة التي
دالة أخرى ً
ُتعيد ً
دالة عالية المرتبة دون أي خالف:
} )(fun bar(): (String) -> String = { str -> str.reversed
رأين ا في المث ال أنَّ اس تدعاء )( barس ُيعيد دال ًة تقب ل سلس لة نص ّية وتعي د السلس لة

ً
معكوسة.
النصية
ّ

وإلعادة دالة ،سنستخدم عالمة مساواة بعد النوع المعاد ،وسن ِّ
الناحي ة
ُغلف الدالة بين قوس ين معقوص ين؛ ومن
ّ
التقنية ،هذه دالة سطرية (مكتوبة في سطر واحد) ،إذ أنَّ التعبير الموجود بعد عالمة المساواة هو جسم الدالة.
َّ
يمكننا استدعاء هذه الدالة على النحو التالي:
)(val reversi = bar
)"reversi("hello
)"reversi("world
أسندنا في هذا المثال الدالة  barإلى متغير يدعى  reversiقبل استدعائه مع قيمتين مختلفتين.
فائدة هذا األسلوب نلتمسها عندما يكون لدينا دالة تقبل عدة قيم ثم تعيد ً
دالة تستخدم المدخالت ال تي مُ رِّ رت
األصلية؛ لنرجع إلى مثال الترشيح ،ونعرّ ف ً
بناء على باقي القسمة:
إلى الدالة
دالة ترشح األعداد المُ مرَّ رة إليها ً
ّ
} fun modulo(k: Int): (Int) -> Boolean = { it % k == 0
الحظ أن القيمة  kالمدخلة ُتستخدم في الدال ة المع ادة ،ويمكن اآلن دمجه ا م ع الدال ة  filterعالي ة المرتب ة
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الموجودة في صنف القائمة (:)list
)ints = listOf(1, 2, 3, 4, 5, 6
))odd = ints.filter(modulo(1
))evens = ints.filter(modulo(2
))mod3 = ints.filter(modulo(3

تنبيه

val
val
val
val

لم نستخدم هنا القوسين المعقوصين كما في المثال السابق؛ فإذا فعلنا ذلك ،فستُ عرَّ ف آنذاك
ٌ
دالة أخرى تستدعي الدالة  ،moduloمما يعطينا دالة من دالة.

ب .إسناد دالة
يمكن إسناد الدوال ً
أيضا إلى متغيرات لتسهيل عملية تمريرها إلى دوال أخرى:
)val isEven: (Int) -> Boolean = modulo(2
)listOf(1, 2, 3, 4).filter(isEven
)listOf(5, 6, 7, 8).filter(isEven
ابقا في ه ذا المث ال ،إذ أس ندنا نس ً
استخدمنا الدالة  moduloال تي عرّ فناه ا س ً
المتغير isEven؛
خة منه ا إلى
ِّ
ُصرِّ ح عن النوع المعاد بوضوح ويمكن للقارئ معرفته بسهولة ،ولكن عاد ًة ما يُ حذف ،و ُتستخدَ م نسخة من هذه الدالة
آنذاك مرَّ تين.
يمكننا ً
حينئذ إلى مساعدة المصرِّ ف م ع أن واع المع امالت
متغيرات ،وسنحتاج
أيضا إسناد الدوال المجهولة إلى
ٍ
ّ
إما بالشكل التالي:
} val isEven : (Int) -> Boolean = { it % 2 == 0
أو بالطريقة التالية:
} val isEven = { k : Int -> k % 2 == 0
قد يعدُّ ذلك مُ فيدً ا إذا احتجت إلى إعداد دالة ذات شأن أو تستهلك وقتً ا طوياًل ويراد استخدامها عدة مرات.
ً
الكيانية ( first class
مرتبة وتدعم عملية إسناد الدوال تدعم الدوال
يقال أن اللغات التي تدعم الدوال األعلى
َّ
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.8)functions

 .2املُ ِّ
غلفات

يُ عدُّ المُ ِّ
الوظيفية ً
دالة تملك الوصول إلى متغيرات ومعامالت معرَّ فة في نطاق ات
غلف ( )closureفي البرمجة
َّ

خارجية أكبر ،إذ يقال أن الدالة تقترب ( )close overمن ه ذه المتغ يرات وتغطيه اِّ /
تغلفه ا ،وبالت الي يطل ق عليه ا
ّ
التسمية «مُ ِّ
غلف».

لنفترض أننا نرغب في تحميل أسماء من قاعدة البيانات وترشيحها الستخالص تل ك ال تي تط ابق بعض مع ايير
البحث فقط ،لذا سنستخدم صديقنا القديم التابع :filter
)class Student(val firstName: String, val lastName: String
fun loadStudents(): List = ...
تحميل من قاعدة البيانات //
{ >fun students(nameToMatch: String): List<Student
{ return loadStudents().filter
it.lastName == nameToMatch
}
}
الخارجية ،وهذا المعام ل
الحظ أنَّ الدالة المجهولة المُ مرِّ رة إلى التابع  filterتستخدم المعامل المعطى للدالة
ّ
مُ عرَّ ف في نطاق خارج نطاقها ،وبالتالي تسعى هذه الدالة لالقتراب من ذلك المعامل وتغليفه ضمن نطاقها.
يمكن للمُ ِّ
المحلية ً
أيضا:
غلف الوصول إلى المتغيرات
ّ
)val counter = AtomicInteger(0
)(val cores = Runtime.getRuntime().availableProcessors
)val threadPool = Executors.newFixedThreadPool(cores
{ threadPool.submit
)"})(println("I am task number ${counter.incrementAndGet
}
8

عامل الدوال في تلك اللغة مثلها كمثل أي متغ ِّير ،أي يمكن عدَّها
يقال إ ن اللغة تدعم الدوال الكيانية عندما تُ َ

معامالت لتُمرَّر إىل دوال أخرى ويمكن أن تعيدها دوال أخرى ويمكن أن تُسنَد إىل متغ ِّير.
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إمكانية
نرسل في هذا المثال عددً ا من المهام إلى مجمَّ ع خيوط (  ،)thread poolإذ تملك كل مهمة ،كما ترى،
ّ
الوصول إلى عداد مشترك (باستخدام  AtomicIntegerلسالمة الخيط [.)]thread
يمكن أن تؤدي المُ ِّ
غلفات ً
أيضا إلى التالعب بقيم المتغيرات التي تغلفها وإفسادها:
var containsNegative = false
)val ints = listOf(0, 1, 2, 3, 4, 5
{ ints.forEach
)if (it < 0
containsNegative = true
}

وتغير قيمت ه إلى true
المتغي ر المحلي ،containsNegative
البرمجي ة من
ببساطة ،تقترب هذه الشيفرة
ِّ
ّ
ّ
إذا وُ ج

دت قيم

ةس

البة في القائم

ة .يمكن

عمليا اس
ك
ًّ

تخدام دال

ة مبني

ة مس

ً
بقا

( )built-in functionلهذا الغرض بداًل من هذه الدالة ،لكن المثال ِّ
كيفية تحديث قيم المتغيرات من داخل
يوضح
ّ
دالة مجهولة.

 .3الدوال مجهولة االسم
ً
خاصة إذا
نستدعي في كثير من األحيان الدوال عالية المرتبة باستخدام دوال مجرَّ دة ( ،)function literals
كانت الدالة قصيرة:
} listOf(1, 2, 3).filter { it > 1
كما ترى ،ال يوجد سبب لتعريف الدالة المُ م رَّ رة إلى الدال ة  filterفي أي مك ان آخ ر؛ وعن د اس تخدام ال دوال
المُ جرَّ دة بهذا الشكل ،فلن نتمكن من ضبط نوع القيمة المع ادة ،وه ذا في الع ادة ليس بمش كلة إذ سيس تنتج مص رّ ف
كوتلن نوع القيمة المعادة.
على أية حال ،قد نرغب في بعض األحيان أن نكون ص ريحين وواض حين بش أن ن وع القيم ة المع ادة ،فيمكنن ا
آنذاك استخدام ما يسمى بالدالة مجهولة االسم (  ،9)anonymous functionإذ تشبه ه ذه الدال ة تعري ف الدال ة
9

ال تخلط بينها وبين الدالة المجرَّدة ( ،)function literalالتي يطلق عليها أحيانًا «دالة مجهولة» ً
أيضا.
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العاديّ ة ،باستثناء حذف االسم فقط:
fun(a: String, b: String): String = a + b
يمكن أن يُ ستخدَ م الدالة مجهولة االسم بالطريقة التالية:
)val ints = listOf(1, 2, 3
)val evens = ints.filter(fun(k: Int) = k % 2 == 0
إذا كان من الممكن استنتاج نوع المعامل ،فيمكن حذف النوع ُليكتَ ب المثال السابق بالشكل التالي:
)val evens = ints.filter(fun(k) = k % 2 == 0

 .4مراجع الدالة
رأينا حتى اآلن في هذا الفصل كيف يمكن تمرير الدوال ِّ
بعدها معامالت ،والطرائق التي استخدمناها لفع ل ذل ك
هي إما عن طريق إنشاء دوال مجرَّ دة ( ،)function literalsأو باستخدام دالة ُترجع دالة أخرى.

ً
مرتبة
أ .مراجع الدوال األعلى
لكن ماذا لو كان لدينا دالة عالية المرتبة ( )top-level functionونريد استخدامها؟ يمكننا تغليف الدال ة في
دالة أخرى بالطبع:
fun isEven(k: Int): Boolean = k % 2 == 0
)val ints = listOf(1, 2, 3, 4, 5
} )ints.filter { isEven(it
ويمكننا بدال من ذلك استخدام ما يس مى مرج ع الدال ة (  ،)function referenceفباس تخدام نفس تعري ف
الدالة  isEvenالسابق ،يمكننا كتابته على النحو التالي:

)val ints = listOf(1, 2, 3, 4, 5
)ints.filter(::isEven
الحظ أن صياغة ُ ::تستخدم قبل اسم الدالة.
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وسعة
ب .مراجع الدوال التابعة واملُ ِّ
وس عة (extension
يمكن اس تخدام مراج ع ال دوال التابع ة (  )Member functionوال دوال المُ ِّ
وس عة تتعام ل م ع األع داد الص حيحة
 )functionعن طريق وضعهم كبادئة مع اس م الص نف ،ف دعنا نع رِّ ف دال ة مُ ِّ
تسمى  ،isOddكما في المثال التالي:

2 == 0

fun Int.isOdd(): Boolean = this %

يمكننا استخدام هذا داخل دالة مجرَّ دة مثل المعتاد:
)val ints = listOf(1, 2, 3, 4, 5
} )(ints.filter { it.isOdd
يمكننا ً
أيضا استخدام مرجع إليها بداًل من ذلك:
)val ints = listOf(1, 2, 3, 4, 5
)ints.filter(Int::isOdd

تنبيه

وسعة معامل إضافي ،وهو نسخة من أو المستقبل
يملك مرجع دالة إلى دالة تابعة أو دالة مُ ِّ

نفسه الذي استدعي معها.

قد تبدو مراجع الدالة المُ جرَّ د طريقة أخرى للقيام بنفس الش يء ،لكن ض ع في اعتب ارك حال ة الدال ة ال تي تقب ل
معامالت مُ ِّ
تعددة:
)f(a, b

= )fun foo(a: Double, b: Double, f: (Double, Double) -> Double

هن ا ،ستس تدعى الدال ة  fooمعام ل الدال ة م ع الم دخالت  aو  ،bوالس تدعاء ه ذا ،يمكنن ا ب الطبع ،تمري ر دال ة
مجرَّ دة:
)} )foo(1.0, 2.0, { a, b -> Math.pow(a, b
الدالة  Math.powهي دالة تابعة ،وبما أننا نعرف أنها تقبل معاملين اثنين من النوع  doubleو ُترجع عددً ا آخ ر

وادي التقنية

204

ً
الوظيفية
مرتبة والبرمجة
الفصل الخامس :الدوال األعلى
َّ

أتقن لغة كوتلن

من النوع  ،doubleفيمكننا استخدام مرجع دالة ،وسيكون لهذا بصمة دالة مطابقة ،وبهذا ِّ
يقلل من كتاب ة الش يفرات
البرمجية:
َّ
)foo(1.0, 2.0, Math::pow

ت .مراجع الربط
معينة ،وه ذا يع ني أ َّنه يمكنن ا وض ع تعب ير
في كوتلن  ،1.1يمكننا الحصول على مراجع دالة مرتبطة إلى نسخة َّ
المعين ة ،وه ذا يع ني ،بخالف المراج ع غ ير المرتبط ة (
قب ل عام ل  ،::ومن ثم س يرتبط المرج ع إلى تل ك النس خة
ّ
تبية ( )arityالدالة المعادة.
 ،)unbound referencesولن يزيد رُ ّ
وازن بين المثالين التاليين ،إذ يستخدم األول مراجع غير مضمَّ نة:
== )(fun String.equalsIgnoreCase(other: String) = this.toLowerCase
)(other.toLowerCase
{ listOf("foo", "moo", "boo").filter
)(String::equalsIgnoreCase)("bar", it
}

لدينا دالة بسيطة لحالة المساواة غير الحساسة ،لكن عند إنشاء مرجع دالة إليها ،فهي تمل ك البص مة (String
 ،, String) -> Booleanفالمعامل األول هو المتلقي ،وهذا يعني أنه ال يمكننا ببساطة تمرير المرجع إلى دالة
مُ ِّ
رشحة في القائمة ،ولكن بداًل من ذلك تغلفها مرَّ ة أخرى في دالة مُ جرَّ دة أخرى.
دعنا نحاول مرَّ ة أخرى ،وهذه المرة باستخدام مرجع الربط:
== )(fun String.equalsIgnoreCase(other: String) = this.toLowerCase
)(other.toLowerCase
)listOf("foo", "baz", "BAR").filter("bar"::equalsIgnoreCase
يمكننا باستخدام نفس التعريف للدالة  equalsIgnoreCaseإنشاء مرجع ربط على المتلقي ،ال ذي ه و ،bar
وينتج لنا هذا مع البصمة  ،(String) -> Booleanويملك هذا المرج ع الش كل الص حيح لتمري ره مباش ر ًة إلى
الدالة .filter
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 .5مستقبالت الدالة املُجرَّدة
تعلمنا في الفصل السابق أن مستقبل أي دالة هو النسخة التي تشير إليها الكلم ة المفتاحي ة  thisعن دما تك ون
داخل جسم الدالة .ففي كوتلن ،يمكن تعريف معامالت الدال ة لقب ول متلقي عن د اس تدعائها ،ونفع ل ذل ك باس تخدام
الصياغة التالية:
fun foo(fn: String.() -> Boolean): Unit
وبعد ذلك ،عند استدعاء الدالة  fnفي جسم الدالة  ،fooيُ طلب منا اس تدعاؤها على نس خة من سلس لة نص َّية،
كما يمكنك أن ترى إذا أكملنا تعريف الدالة :foo
{ fun foo(fn: String.() -> Boolean): Unit
)("string".fn
}
الميزة ً
أيضا مع الدوال المجهولة:
تعمل هذه ِّ
= val substring = fun String.(substr: String): Boolean
)this.contains(substr
)""hello".substring("ello
قد ِّ
متغير ،كما في السابق ،وه ذا ألن المتلقي ال
تفضل صياغة الدالة المجهولة إذا كنت ترغب في إسناد دالة إلى
ِّ
يمكن تحديده باستخدام دالة مُ جرَّ دة.
وقت الحق.
مخصصة ،وسنغطي هذا بالتفصيل في
تعد مستقبالت الدوال مفيدة عند كتابة DSL
َّ
ٍ

 .6الدوال يف آلة جافا االفرتاضية JVM
الكيانية ( ،)First class functionsوبم ا أن
االفتراضية ،لم تكن ُت دعم ال دوال
قبل اإلصدار  8من آلة جافا
ّ
َّ
كوتلن تستهدف جافا  6للتوافق مع أجهزة أندرويد ،فكيف يعالج المُ صرِّ ف الدوال؟
بين أن جمي ع ال دوال في ك وتلن ُتص رَّ ف إلى نس خ من أص ناف تس مى  ،Function0و  ،Function1و
ت َّ
 Function2وهكذا إذ ِّ
يمثل الرقم في اسم الصنف ع دد الم دخالت ،وإذا نظ رت إلى الن وع داخ ل البيئ ة المتكامل ة

 ،IDEفستتمكِّن من معرفة أي صنف ُتصرَّ ف إليه الدالة؛ فعلى سبيل المثال ،الدالة ذات البص مة (Boolean→)Int
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ظهر النوع على شكل > ،Function1<Int, Booleanحيث يملك كل واحد من أصناف الدالة اس تدعاء دال ة
ُ
سي ِ
تابعة ُتستخدَ م لتعريف جسم الدالة.

إليك تعريف  Function0من الشيفرة المصدريَّ ة لكوتلن ،والتي ال تقبل معامالت إدخال:
/** A function that takes 0 arguments. */
{ >public interface Function0<out R> : Function<R
/** Invokes the function. */
public operator fun invoke(): R
}
هذا تعريف  Function1والذي يقبل معامل إدخال واحد:
/** A function that takes 1 argument. */
{ >public interface Function1<in P1, out R> : Function<R
/** Invokes the function with the specified argument. */
public operator fun invoke(p1: P1): R
}
تمل ك جمي ع النس خ نوعً ا مع ادً ا ،وه و ن وع المعام ل المتوض ع في أقص ى اليمين ،وس تتبع بقي ة تعريف ات
 FunctionNهذا المنطق.

أ .بايتكود
َّ
المولد الس تدعاء دال ة بس يطة ،ودعن ا
وكمثال على الناتج الذي سيصدره مصرِّ ف كوتلن ،يمكننا عرض البايتكود
نستخدم دوال مُ ِّ
رشحة لعدد صحيح الذي استخدمناه من قبل.
انظر إلى هذه الدالة البسيطة:
} val isEven: (Int) -> Boolean = { it % 2 == 0
ستنتج هذه الدالة البسيطة بايتكود التالي:
final class com.packt.chapter5._5_x_inlineKt$test$isEven$1 extends
kotlin.jvm.internal.Lambda implements
{ >kotlin.jvm.functions.Function1<java.lang.Integer, java.lang.Boolean
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public static final com.packt.chapter5._5_x_inlineKt$test$isEven$1
INSTANCE;
public java.lang.Object invoke(java.lang.Object);
Code:
0: aload_0
1: aload_1
2: checkcast

#11

// class java/lang/Number

5: invokevirtual #15

// Method

java/lang/Number.intValue:()I

8: invokevirtual #18

// Method invoke:(I)Z

11: invokestatic #24
// Method java/lang/Boolean.valueOf:
(Z)Ljava/lang/Boolean;
14: areturn
public final boolean invoke(int);
Code:
0: iload_1
1: iconst_2
2: irem
3: ifne
10
6: iconst_1
7: goto
11
10: iconst_0
11: ireturn
com.packt.chapter5._5_x_inlineKt$test$isEven$1();
Code:
0: aload_0
1: iconst_1
2: invokespecial #33
// Method
kotlin/jvm/internal/Lambda."<init>":(I)V
5: return
static {};
Code:
0: new
#2
// class
com/packt/chapter5/_5_x_inlineKt$test$isEven$1
3: dup
4: invokespecial #53
// Method "<init>":()V
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7: putstatic
#55
// Field
;INSTANCE:Lcom/packt/chapter5/_5_x_inlineKt$test$isEven$1
10: return
}
يمكنك أن ترى في السطر األول أن هذا الصنف موسع:
>kotlin.jvm.functions.Function1<java.lang.Integer, java.lang.Boolean
يتطابق هذا مع نوع الدالة الذي عرَّ فناها ،وستالحظ ً
أيضا أن هنال ك اس تدعاء دوال تحت وي على منط ق الدال ة،
وتسمى  iconst_2و  iremوالتي ِّ
تنفذ العملية ).modulo(2
بقية الب ايتكود مع ني بالس ماح الس تدعاء الدال ة كت ابع ث ابت ،وبم ا أن ال دوال ال تحت وي على حال ة بخالف
َّ
مدخالتها ،فيمكن تصميمها على أنها نموذج المفردة عن طريق تابع ثابت.

تنبيه

ِّ
ُت ّ
رتبية ( )arityالدالة لقبول معامالت
نفذ عمليات المُ غلفات ( )Closuresعن طريق زيادة ّ
متغيرات المُ ِّ
تلقائيا.
غلف ،ويدرج المصرِّ ف هذا
إضافية ،والتي هي
ِّ
ِّ
ً

 .7دالة مركبة
وس عة ،وس تكون الخط وة التالي ة
لقد رأينا كيف يمكننا استخراج قيمة دالة من مستوى أعلى موجود أو دال ة مُ ِّ
هي الوظيفة التي تسمح لنا بالجمع بين عدة دوال معً ا بطريقة موجزة وه ذه الدال ة ت دعى بدال ة مرك َّبة (function
.)composition
على عكس العديد من اللغات األخرى ،ال تملك كوتلن أي دعم مدمج للدوال المركبة ،ومع ذلك ،من السهل إض افة
واحدة خاصة بنا باستخدام الوسائل التي رأينها لحد اآلن للتالعب في الدوال.
يمكننا البدء بتعريف دالة مركبة تقبل دالتي إدخال ،وس ترجع دال ة جدي دة تس تدعيهما ب التوالي عن د التط بيق،
وبالطبع ،يجب أن تكون نوع مخرجات الدالة األولى مطابقة لنوع مدخالت الدالة الثانية:
>fun <A, B, C> compose(fn1: (A) -> B, fn2: (B) -> C): (A) -> C = { a -
)val b = fn1(a
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)val c = fn2(b
c
}
لقد كتبت هذا المثال بطريقة مطوّ لة إلى حد ما ،وذلك بتعيين كل خطوة مع الدالة الخاصة بها ،لكن يوضح ه ذا
للقارئ ما يجري ،الدالة التي سترجع هي ت ركيب من  Aإلى  ،Cوال تي ّ
حققناه ا من خالل اس تدعاء  Aإلى  Bومن ثم B
إلى .C
يمكننا استدعاء هذه الدالة بسهولة على النحو التالي:
val f = String::length
val g = Any::hashCode
)val fog = compose(f, g

دالتين ،األولى للحص ول على ط ول السلس لة النص ية ،والثاني ة للحص ول على قيم ة hash
هنا ،اشتققنا مراجع
ّ
لهذا الطول ،وبمجرد دمجهما معً ا ،يمكننا استدعاء  fogعن طريق تطبيق سلسلة نصية:
)"?fog("what is the hash of my length

تنبيه

هذا ليس دالة مركبة بالمعنى الرياضي ،والذي يط ّبق الدالة على اليمين أواًل ومن ثم الدالة
على اليسار للوصول إلى النتيجة ،وبداًل من ذلك ،نطبق الدوال في ترتيب من اليسار إلى
اليمين.

تذكر أن جميع الدوال تصرّ ف إلى نسخ ألصناف  FunctionNمدمجة ،ويمكننا االستفادة من هذا إلنش اء دوال
وسعة على هذه األصناف ،دعن ا نعي د ص ياغة ت ركيب الدال ة الس تخدام ص ياغة  infixم ع عام ل مناس ب لجع ل
مُ ِّ
التركيب أسهل لالستخدام.

وسعة ،ونحت اج إلى تغي ير compose
بما أننا نعلم أنه ال يمكن تعريف دوال  infixإال كدوال أعضاء أو دوال مُ ِّ
وسعة على نسخة  FunctionNالمناسبة:
لتعريفها على أنها دالة مُ ِّ
{ = infix fun <P1, R, R2> Function1<P1, R>.compose(fn: (R) -> R2): R2
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))fn(this(it
}
برمجية مشابهة لما يلي:
يسمح لنا هذا باستدعاء شيفرة
ّ
val f = String::length
val g = Any::hashCode
val fog = f compose g
لنحدّ ث اآلن هذا الستخدام عامل ،ففي هذه المرحلة ،ال يوجد ش يء أك ثر تعقي دً ا من اس تبدال االس م م ع اس م
عامل التعيين ،وإضافة الكلمة المفتاحية :operator
operator infix fun <P1, R, R2> Function1<P1, R>.times(fn: (R) → (P1) -> R2
{ =
))fn(this(it
}
يمكنك استدعاؤها كالتالي:
val f = String::length
val g = Any::hashCode
val fog = f * g
كثيرا عن اللغات التي تحتوي على دعم مضمَّ ن للدوال المركبة.
ال يختلف هذا
ً

 .8الدوال املبارشة

ّ
يتطلب ك ل نس خة تخص يص مك ان في
كما رأينا في األقسام السابقة ،فإن ال دوال هي أمثل ة كائن ات وب الطبع،

ّ
وعموما ،استخدام الدوال يؤثر على األداء.
ويتطلب أيضا استدعاءات تابع عند استدعاء الدالة،
الكومة ()heap
ً
تسمح لنا كوتلن بتج ّنب هذا العبء باستخدام الكلمة المفتاحية  ،inlineفهذه الكلمة تخبر المص رّ ف أن الدال ة
ال تي عليه ا عالم ة  ،inlineباإلض افة إلى معامالته ا أيض ا ،ينبغي توس يعها وتولي دها بش كل مباش ر وآني وقت
االستدعاء ،ومن هنا جاءت التسمية ،دالة مباشرة (.)Inline function
دائما بشكل
سيغلَق المورد ً
ماذا يعني هذا بالضبط؟ لنفترض أن لدينا دالة تتعامل مع الموارد بطريقة آمنة :وبهذا ُ
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البرمجية ترمي استثناء:
صحيح ،وحتى لو كانت الشيفرة
َّ
{ fun <T : AutoCloseable, U> withResource(resource: T, fn: (T) -> U): U
{ try
)return fn(resource
{ } finally
)(resource.close
}
}
كما ترى ،لقد غلفنا تطبيق معامل الدالة في كتلة  try...finallyفقط ،فهذه الدال ة بس يطة للغاي ة ،وتعم ل
البرمجية المتك رِّ رة كلم ا أردن ا اس تخدام م ورد قاب ل لإلغالق ،يمكنن ا اس تخدام
ببساطة على إزاحة بعض الشيفرات
ّ
التالي:
{ fun characterCount(filename: String): Int
))val input = Files.newInputStream(Paths.get(filename
{ )return withResource(input
input.buffered().reader().readText().length
}
}
تفتح هذه الدالة ً
ملفا ،وتقرأ النص وتحس ب ع دد األح رف وتس تخدم  withResourceلض مان إغالق مج رى
اإلدخال بشكل صحيح إذا رُ مي استثناء.
برمجي ة
البرمجية ،ينتهي بنا األمر إلى إنشاء معامل دال ة كنس خة ،إذا ُن ّف ذت ش يفرة
عند تصريف هذه الشيفرة
ّ
ّ

مثل هذه عدة مرات في الحلقة ،فستضاف هذه األجزاء – المعامالت -إلى الذاكرة وتحجز مكا ًنا لها.
لنق نظرة على البايتكود الباني بواسطة المصرِّ ف للدالة :characterCount
ِ

0: aload_0
1: ldc
#37
// String filename
3: invokestatic #15
// Method
kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/
Object;Ljava/lang/String;)V
6: aload_0
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7: iconst_0
8: anewarray
#39
// class java/lang/String
11: invokestatic #45
// Method java/nio/file/Paths.get:
(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;)Ljava/nio/file/Path;
14: iconst_0
15: anewarray
#47
// class java/nio/file/OpenOption
18: invokestatic #53
// Method
java/nio/file/Files.newInputStream:(Ljava/nio/file/Path;[Ljava/nio/file/
OpenOption;)Ljava/io/InputStream;
21: astore_1
22: aload_1
23: checkcast
#25
// class java/lang/AutoCloseable
26: new
#55
// class
com/packt/chapter5/_5_x_inlineKt$first$1
29: dup
30: aload_1
31: invokespecial #59
// Method
com/packt/chapter5/_5_x_inlineKt$first$1."<init>":(Ljava/io/InputStream;)V
34: checkcast
#19
// class
kotlin/jvm/functions/Function1
37: invokestatic #61
// Method
withResource:(Ljava/lang/AutoCloseable;Lkotlin/jvm/functions/Function1;)Lj
ava/lang/Object;
40: checkcast
#63
// class java/lang/Number
43: invokevirtual #67
// Method java/lang/Number.intValue:
()I
46: ireturn
 ويمكن ك أن ت رى أن،26  ف إن الج زء ال ذي يهمن ا ه و في الس طر،بالنسبة لغير المعتاد على مخرجات الب ايتكود
 والص نف ال ذي يحت وي،37  في الس طرwithResource نسخة جديد لدالة مُ جرَّ دة ُأ نشِئ ت قبل تمريرها إلى الدالة
.com/packt/chapter5/_5_x_inlineKt$first$1 على الشيفرة المصدريَّ ة للدالة المُ جرَّ دة يدعى
ّ  ف إن مص رِّ ف ك وتلن لن، لنشير إلى أنها مباش رةwithResource  على الدالةinline إذا وضعنا عالمة
يول د
. وبداًل من ذلك سيوّ لد الشيفرة البرمجية في موقع االستدعاء،هذه كاستدعاء نسخة جديد
: نضع توصيف للدالة باستخدام الكلمة المفتاحية، أواًل
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inline fun <T : AutoCloseable, U> withResource(resource: T, fn:
U): U {
try {

(T) ->

return fn(resource)
} finally {
resource.close()
}
}
: إلى التاليcharacterCount سيترجم المصرِّ ف استدعاء
fun characterCountExpanded(filename: String): Int {
val input = Files.newInputStream(Paths.get(filename))
return withResource(input) {
input.buffered().reader().readText().length
}
}
تغيرت
َّ  ق دcharacterCount  واآلن مخرجات البايتكود لـ،هذا هو هدفنا قبل التعرف على الدوال المساعدة
:بشكل ملحوظ
0: aload_0
1: ldc
#48
// String filename
3: invokestatic #15
// Method
kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/
Object;Ljava/lang/String;)V
6: aload_0
7: iconst_0
8: anewarray
#50
// class java/lang/String
11: invokestatic #56
// Method
java/nio/file/Paths.get:(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;)Ljava/nio/
file/Path;

214

وادي التقنية

أتقن لغة كوتلن

ً
الوظيفية
مرتبة والبرمجة
 الدوال األعلى:الفصل الخامس
َّ

14: iconst_0
15: anewarray
#58
// class java/nio/file/OpenOption
18: invokestatic #64
// Method
java/nio/file/Files.newInputStream:(Ljava/nio/file/Path;[Ljava/nio/file/
OpenOption;)Ljava/io/InputStream;
21: astore_1
22: nop
23: nop
24: aload_1
25: checkcast
#31
// class java/lang/AutoCloseable
28: checkcast
#66
// class java/io/InputStream
31: astore_2
32: aload_1
33: invokevirtual #70
// Method java/io/InputStream.read:()I
36: istore
4
38: aload_1
39: checkcast
#31
// class java/lang/AutoCloseable
42: invokeinterface #35, 1
// InterfaceMethod
java/lang/AutoCloseable.close:()V
47: iload
4
49: goto
66
52: astore
4
54: aload_1
55: checkcast
#31
// class java/lang/AutoCloseable
58: invokeinterface #35, 1
// InterfaceMethod
java/lang/AutoCloseable.close:()V
63: aload
4
65: athrow
66: ireturn
ً
ابقا داخ ل مل ف ي دعى
نش أت س
لق د ازداد الب ايتكود عن الس ابق ألنَّ الش يفرة
ِ البرمجية ال تي ُأ
ِّ

ّ  أص بحتcom/packt/chapter5/_5_x_inlineKt$first$1
 ال يوج د، وفي الحقيق ة،inline مول د
ِّ
.نخصص نسخة كائن
 ويمكنك أن ترى من البايتكود السابق أننا لم نعد،صنف إضافي
 ولكن إذا ك ان ذل ك يع ني تجنُّب،البرمجي ة ق د ت زداد
كمي ة التعليم ات
ّ
ّ  ألن،المي زة بعناي ة
ّ يجب استخدام هذه
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جديرا باالهتمام ،وخاص ة على األجه زة
ضيقة ،فقد يكون العائد
ً
العديد من التخصيصات ( )allocationsفي حلقة ِّ
األبطأ مثل الهواتف المحمولة.

تنبيه

إذا كان المصرِّ ف يعتقد أن استعمال دوال مباشرة لن يؤدي إلى التحسينات كثيرة فسيرمي
تحذيرا ،ويمكنك تعطيل هذا التحذير إذا أردت.
ً

أ .التوصيف Noinline
ق د ت رغب في بعض األحي ان في جع ل دوال مح دَّ دة مباش رة (  )inlineفق ط ،وألن الدال ة المباش رة ال يمكن
تعيينها إلى متغير (أي الكلمة  inlineال يمكن استعمالها مع متغير) ،لذلك نستخدم التوصيف .noinline
لنغير مث ال  withResourceليقب ل دال تين ،وس تُ ط ّبق الدال ة األولى مث ل الس ابق ،لكن
على س بيل المث الِّ ،
ستُ ط ّبق الثانية بعد إغالق المورد:
before:

inline fun <T : AutoCloseable, U, V> withResource(resource: T,
{ (T) -> U, noinline after: (U) -> V): V
{ val u = try
)before(resource
{ } finally
)(resource.close
}
)return after(u
}

في حالة استثناء ،لن ُتستدعَ ى الدالة الثانية .دعن ا نق ول ألي س بب ك ان ،أ َّنن ا ال ت رغب في جع ل الدال ة الثاني ة
مباشرة ،وبإضافة التوصيف  ،noinlineستُ َّ
غلف الدالة في نسخة  FunctionNمثل العادة ،ولن تتأثر الدال ة األول
وستبقى مباشرة.
لنستدعي هذه الدالة باستخدام عداد أحرف محدَّ ث الذي يرجع اآلن الحجم بالكيلوبايت:
{ fun characterCountInKilobytes(filename: String): Int
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))val input = Files.newInputStream(Paths.get(filename
return withResource( input,
) } { input.buffered().reader().readText().length }, { it * 1024
}
{ fun characterCountInKilobytesExpanded(filename: String): Int
))val input = Files.newInputStream(Paths.get(filename
{ val size = try
input.buffered().reader().readText().length
{ } finally
)(input.close
}
} val fn: (Int) -> Int = { it * 1024
)return fn(size
}
بما أنه يمكن أن يكون الستعمال دوال مباشرة فوائد كبيرة على األداء ،ف إن العدي د من دوال المكتب ة القياس َّية
معرَّ فة بواسطة الكلمة المفتاحية .inline

 .9التجر يف والتجزيء
عملي ة
الوظيفية ،ف التجريف هي
يعتبر مفهوم التجريف ( )Curryingواحد من التقنيات الشائعة في البرمجة
ّ
َّ

تحويل دالة تقبل معامالت متعدّ دة إلى مجموعة من الدوال ،كل منها يقبل دالة واحدة ،فل و ك ان تعري ف الدال ة foo
التالي:
fun foo(a: String, b: Int) : Boolean
فالنسخة المجرَّ فة من هذا ستبدو كالتالي:
fun foo(a: String): (Int) -> Boolean
الحظ أن النسخة المجرَّ فة من ُ fooترجع دالة ثاني ة ،وال تي ب دورها ،عن د اس تدعاءها م ع ع دد ص حيح ( )Int
منطقية ( )Booleanكالسابق.
ستُ رجع قيمة
َّ
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تقنية مفي دة للس ماح لل دوال م ع مع امالت متع ددة بالعم ل م ع دوال تقب ل
التجري ف هي َّ

معاماًل واحدً ا.

عملية تح دد بعض
يرتبط التجريف بفكرة التطبيق الجزئي ( )partial applicationأو التجزيء وال ذي ه و
َّ
مقدما ،و ُترجع دالة جديدة تقبل المعامالت المفقودة ،وهي المع امالت ال تي أعطيت
(وليس جميعها) معامالت الدالة
ً
وبعبارة أخرى ،سينتج التطبيق الجزئي دالة متخصصة من دالة عامة أكثر.
لتكون ثابتة،
ٍ
خذ على سبيل المثال هذه الدالة:
fun foo(a: Int, b: Boolean, c: Double): Long
تطبيق التجزيء في هذا المثال سيكون بتطبيق الدال ة م ع المع املين  Intو  ،Doubleوإرجاعه ا دال ة جدي دة
على شكل .(Boolean) -> Long
تطبيق التجزيء مفيد لسببين على األق ل ،األول عن دما تك ون بعض المع امالت متاح ة في النط اق الح الي لكن
ليس في كل النطاقات فيمكننا تطبيق ه ذه القيم بش كل ج زئي ومن ثم مج رد تمريره ا إلى دال ة ذات رتب ة ()arity
وثاني ا ،على غ رار التجري ف ،يمكنن ا اس تخدام التج زيء
أقل ،وسيتجنب هذا الحاجة لتمرير كل المع امالت والدال ة،
ً
لتقليل رتبة الدالة لتتناسب مع رتبة أقل لنوع مدخالت دالة أخرى.

أ .تطبيق التجريف
الثانية ،لنفترض أن لدينا دال ة ال تي تط ِّبق بعض المنط ق ،ت دعى  ،computeتقب ل
دعنا نعرض مثااًل على الحالة
َّ
الدالة )( computeدالة تسجيل سجالت يمكن استخدامها لعرض حالة التقدُّ م:
fun compute(logger: (String) -> Unit): Unit
تقبل دالة تس جيل الس جالت سلس لة نص ّية فق ط وتفع ل ش يًئا به ا ،ال تهتم الدال ة  computeبم ا س تفعله ،ب ل

ستستدعيها فقط ،ولنفترض اآلن أن لدينا إطار تسجيل السجالت الذي ِّ
يوفر لنا هذه الدالة:

fun log(level: Level, appender: Appendable, msg: String): Unit
يمكنك استدعاء هذا بطريقة مشابهة لهذه:
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)"log(Level.Warn, System.out, "Starting execution
جزئي ا
كما ترى ،ال تتوافق بصمة الدالة  logمع الدالة المقبولة مع التابع )( ،computeلكن إذا استطعنا تطبيقه
ً
إلنشاء دالة على شكل  ،(String) -> Unitفس تعمل .يمكنن ا القي ام ب ذلك ي دويً ا عن طري ق التغليف في دال ة
مُ جرَّ دة:
{ fun compute
)msg -> log(Level.Warn, Appender.Console, msg
}
تلقائي ا ،خاص ًة إذا كن ا نتعام ل م ع
يعمل هذا على ما يرام ،لكن ألن يكون من الجميل إذا اس تطعنا القي ام ب ذلك
ً
معامالت عديدة؟
قوية وت ِّ
لسوء الحظ ،ال تدعم كوتلن التطبيق الج زئي أو التجري ف ،لكن اللغ ة ِّ
وفر م يزات كافي ة يمكنن ا عبره ا
توفير دعم بأنفسنا.

ب .إضافة دعم التجر يف
سنعرض اآلن مدى س هولة إض افة دعم للتجري ف عن طري ق نفس مث ال الس ابق لتس جيل الس جالت ،الخط وة
وسعة في  ،FunctionNوالتي ستُ رجع دوال تجريف أي ستُ جرِّ فها إلى دوال أبسط:
األول هي تحديد دوال مُ ِّ
{ =

fun <P1, P2, R> Function2<P1, P2, R>.curried(): (P1) -> (P2) -> R
{ >p1 -
)p2 -> this(p1, p2
}
}

>(P2) -

>fun <P1, P2, P3, R> Function3<P1, P2, P3, R>.curried(): (P1) -
{ = (P3) -> R
{ >p1 -
{ >p2 -
)p3 -> this(p1, p2, p3
}
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}
}
لم نعرض هن ا س وى دعم  Function2و  ،Function3وإلض افة دعم  Function4وغيره ا ،يمكن بس هولة
نسخ السابق وإضافة المعامالت األخرى .الحظ أن  Function1ال تحتاج إلى دالة تجريف ألنها بالفعل مُ جرَّ فة.
ستالحظ في التطبيق أننا ببساطة ُنرجع دوال متداخلة ،وفي كل مرة نط ِّبق الدالة ،ستُ رجع دالة أخرى م ع رتب ة

أقل بمقدار واحد ،وسيلتقط المعامل كمُ ِّ
غلف.
ُ

واآلن ،لنعطي تعريفنا السابق لدالة تسجيل السجالت:
)fun logger(level: Level, appender: Appendable, msg: String
جزئيا عن طريق استدعائها ألول قيمتين:
يمكننا تجريف هذه ومن ثم تطبيقها
ً
)val logger = ::logger.curried()(Level.SEVERE)(System.out
)"logger("my message

الحظ أ َّننا نحتاج أوال للحصول على مرج ع الدال ة باس تخدام  ::قب ل اس تدعاء الدال ة )( ،curriedومن ثم
المفصل ( )verboseكالتالي:
سنطبقها مرتين ،وسيبدو الشكل
َّ
val logger3: (Level) -> (Appendable) -> (String) -> Unit
)(= ::logger.curried
)val logger2: (Appendable) -> (String) -> Unit = logger3(Level.SEVERE
)val logger1: (String) -> Unit = logger2(System.out
)"logger1("my message
في المثال السابق ،ستُ ضاف األنواع بشكل ص ريح لتوض يح ش كل الدال ة للق ارئ في ك ل خط وة ،وفي ك ل م رة
يط َّبق فيها المعامل ،يمكنك أن ترى أن رتبة الدالة المُ رجعة يقل بمقدار واحد.

 .10التحفيظ
تقنية لتس ريع اس تدعاءات الدال ة عن طري ق التخ زين الم ؤقت وإع ادة
التحفيظ ( )Memoizationهي َّ
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التقنية تق دم مقايض ة بين ال ذاكرة
معينة من المدخالت ،هذه
َّ
استخدام المخرجات بداًل من إعادة الحساب لمجموعة َّ
حسابيا أو دوال استدعاء الذاتي التي تتفرَّ ع من استدعاء دالة نفسها
والسرعة ،فالتطبيقات المعتادة هي دوال مكلفة
ً
مرات عديدة مع نفس القيم مثل الدالة التي تحسب متتالية فيبوناتشي.
لنستخدم هذا األخ ير الكتش اف أث ار التحفي ظ ،فيمكن تط بيق متتالي ة فيبوناتش ي نفس ها بطريق ة االس تدعاء
الذاتي كالتالي:
{ )fun fib(k: Int): Long = when (k
0 -> 1
1 -> 1
)else -> fib(k - 1) + fib(k - 2
}
الحظ أ َّنه عندما نستدعي ) ،fib(kسنحتاج إلى استدعاء ) fib(k-1و ) ،fib(k-2ومع ذل ك ،ستس تدعي
) fib(k-1نفسها ) fib(k-2و ) ،fib(k-3وهكذا ،والنتيجة أننا نجري العديد من االستدعاءات المتكرِّ رة لنفس
القيمة ،فعلى سبيل المثال ،سنستدعي لـ ) fib(5الدالة ) fib(1خمسة مرات.
ِّ
كيفية زيادة عدد الفروع مع كل مستوى من مس تويات فيبوناتش ي ،ح تى اآلن معظم
يوضح هذا الرسم البياني
َّ
االستدعاءات هي لنفس قيمة اإلدخال.
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سيتسبب هذا االنفجار في الفروع المتكرِّ رة في إبطاء الحساب ،وكذلك في فيض ان المك ِّدس (overflowing
النسبية الستدعاءات فيبوناتشي للقيم المختلفة:
 )the stackللقيم العليا ،وفيما يلي بعض التوقيتات
ّ
الدالة

مدة التنفيذ (ميلي ثانية)

)fib(5

1

)fib(10

1

)fib(15

1

)fib(20

1

)fib(25

2

)fib(30

5

)fib(35

54

)fib(40

667

)fib(45

6349

)fib(50

69102

كما ت رى ،بالنس بة لتعقي د ال زمن ،ف إن فيبوناتش ي هي دال ة أس َّية ،والس ؤال ال ذي يط رح نفس ه هن ا :أليس من

المنطقي أن ِّ
نخزن نتائج  fibألي قيمة وإعادة استخدامها في كل مرة ُتستدعَ ى فيه؟ بالتأكيد ،ويمكننا إنشاء ذاك رة
َّ
مخزن من النوع :map
تخزين بأنفسنا باستخدام
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)(>val map = mutableMapOf<Int, Long
{ fun memfib(k: Int): Long
{ )return map.getOrPut(k
{ )when (k
0 -> 1
1 -> 1
)else -> memfib(k - 1) + memfib(k - 2
}
}
}

اآلن ،فإن تشغيل التوقيت مرَّ ة أخرى يمنحنا نتائج أفضل بكثير ،في الواق ع ،الف رق ملح وظ ،فتكتم ل )fib(k
تقري ًبا على الفور لقيم  kتصل إلى عدة آالف (بعد ذلك سنستبدل ً Long
أيضا).

أ .تنفيذ التحفيظ
تلقائي ة ألي دال ة؟ الج واب ه و نعم ،يمكنن ا ذل ك ،لكن ليس
العملي ة
السؤال التالي سيكون هل يمكننا جعل هذه
ّ
ّ
لدوال االس تدعاء ال ذاتي ،فيمكنن ا تق ديم دال ة التحفي ظ ال تي تس تخدم قيم اإلدخ ال كمف اتيح في ذاك رة التخ زين
ِّ
َّ
مخزنة:
المؤقت للبحث عن نتيجة
{ fun <A, R> memoize(fn: (A) -> R): (A) -> R
)(>val map = ConcurrentHashMap<A, R
>return { a -
{ )map.getOrPut(a
)fn(a
}
}
}
الس تخدام الدال ة  ،memoizeيمكنن ا ببس اطة تمريره ا في الدال ة األص َّلية ،وسنس تلم دال ة مُ َّ
َّ
تتحقق من
غلف ة
ً
َّ
مسبقا قبل حسابها من جديد ،ونحن نستخدم ConcurrentHashMap
المخزن  mapلوجود أي نتائج جرى حسابها
حتى تكون دالة التحفيظ قابلة لالستخدام من خيوط متعددة (.)multiple threads
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عملية مكلف ة ،مثاًل إج راء اس تعالم طوي ل في قاع دة البيان ات ،وال ذي سنس ميه ،query
لنفترض أننا أجرين ا
َّ
فيمكننا تغليف الدالة  queryباستخدام الدالة :memoize
)val memquery = memoize(::query
وس عة في  ،Function1مم ا يس مح لن ا باس تدعائها
لمزي د من التحس ين ،يمكنن ا تعري ف  memoizeكدال ة مُ ِّ
باستخدام صياغة النقطة:
{ fun <A, R> Function1<A, R>.memoized(): (A) -> R
)(>val map = ConcurrentHashMap<A, R
{ return
{ )a -> map.getOrPut(a
)this.invoke(a
}
}
}
)(val memquery = ::query.memoized
يمكننا إذا اردنا أن نضيف دوال استحضار ذاكرة مشابهة على أصناف .FunctionN

 .11األسماء البديلة واملستعارة
ميزة جديدة تسمى أنواع بديلة أو مستعارة ( )type aliasلإلشارة إلى أن واع
قدَّ م لنا اإلصدار  1.1من كوتلن َّ
مفصلة ،وكما يوحي االسم ،فهو يسمح لنا بالتصريح عن نوع جديد أو شيء ما ليحل مكان نوع أو ش يء
أو تعريفات
َّ
ً
مسبقا ،ويمكننا فعل ذلك باستخدام الكلمة المفتاحية :typealias
آخر موجود
>typealias Cache = HashMap<String, Boolean
ّ
المعق دة (  ،)complex type signaturesف وازن ه ذين وس تعرف
هذه مفيدة الستبدال بص مات األن واع
أيهما أسهل قراءة ،هذه الدالة:
fun process(exchange: Exchange<HttpRequest, HttpResponse>):
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>Exchange<HttpRequest, HttpResponse
أم هذه الدالة:
>typealias HttpExchange = Exchange<HttpRequest, HttpResponse
fun process2(exchange: HttpExchange): HttpExchange
ليس لألس ماء البديل ة أي ت أثير س لبي أو إيج ابي على األداء وقت التش غيل ،إذ هي عملي ة اس تبدال يجريه ا
المصرِّ ف ببساطة ،وهذا يعني أنه لن ينشئ ش يًئا أو يحج ز بايتً ا من ال ذاكرة ،ل ذلك لن ي ؤثر على األداء ،وه ذا يع ني
ً
اسمين مستعاريّ ن يشيران إلى نفس الشيء بشكل متبادل ،فعلى سبيل المثال ،تش ير جمي ع
أيضا أنه يمكن استخدام
ّ
هذه التعريفات الثالثة إلى النوع :String
typealias String1 = String
typealias String2 = String
)fun printString(str: String1): Unit = println(str
"val a: String2 = "I am a String
)printString(a
كما ترى ،عرّ فنا الدالة لقبول النوع  ،String1والذي هو اسم مستعار للن وع  ،Stringولق د تمكّن ا من تمريره ا
إلى  String2والذي هو ً
أيضا اسم مستعار للنوع .String
ومن عيوبها ،أننا ال نستطيع اس تخدام ن وع األس ماء المس تعارة لزي ادة األم ان على المع امالت من نفس الن وع،
فعلى سبيل المثال هذا التابع:
fun volume(width: Int, length: Int, height: Int): Int
غي رنا هذا الستخدام نوع األسماء المستعار لكل بعد من األبعاد ،فال يزال من الممكن استخدامهم بالتبادل:
إذا ّ
typealias Width = Int
typealias Length = Int
typealias Height = Int
fun volume(width: Width, length: Length, height: Height): Int
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نحن قادرون على استدعاء هذه الدالة بأي طريقة من هذه الطرق الخاطئة:
val width: Width = 2
val length: Length = 3
val height: Height = 4
)volume(width, length, height
)volume(height, width, length
)volume(width, width, width

تنبيه

في وقت ترجمة هذا الكتاب ،يجب اإلعالن على األسماء المستعارة للنوع في المستوى

األعلى ،ويمكنك التأكد من أي تحديث باإلطالع على القسم Type alias declarations
في توثيق  Type aliasesهذا.

 .12النوع َّ Either
(إما)
في معظم لغات البرمجة الوظيفية ،يوجد نوع يسمى ( Eitherإمَّ ا) ،ويُ ستخدم هذا النوع لتمثيل قيم ة يمكن
أن يكون لها نوعان ،ومن الشائع استخدام  Eitherلتمثيل قيم نجاح أو فش ل ،على ال رغم من أن ه ذه ليس الحال ة
الوحيدة.
على ال رغم من أن الن وع  Eitherال ي أتي ض من مكتب ة ك وتلن القياس ية ،إال أن ه من الس هل
للغاية إضافته.
لنبدأ بتعريف صنف مجرَّ د مغلق ( )sealed abstract classمع تطبيقين لكل واح دة من األن واع ال تي من
الممكن أن يمثلها :Either
>sealed class Either<out L, out R
)(>class Left<out L>(value: L) : Either<L, Nothing
)(>class Right<out R>(value: R) : Either<Nothing, R
من ال دارج إطالق االس مين  Leftو Rightعلى ه ذين التنفي ذين ،وباالتف اق ،عن دما ِّ
يمثل الص نف Either
نجاحا أو فشاًل  ،يُ ستخدَ م الصنف  Rightلإلشارة لنوع النجاح.
ً
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أ .الطي ()Fold
العملي ة  ،foldوس تقبل دال تين ،حيث س تط ّبق األولى إذا ك ان
الدالة األولى ال تي سنض يفها إلى  Eitherهي
ّ
الثانية إذا كان  Eitherهو النوع  ،Rightس تُ رجع القيم ة المُ رجع ة من
 Eitherهو نسخة للنوع  ،Leftوستُ ط ّبق
ّ
أي دالة مط َّبقة:
{ >sealed class Either<out L, out R
{ )fun <T> fold(lfn: (L) -> T, rfn: (R) -> T): T = when (this
)is Left -> lfn(this.value
)is Right -> rfn(this.value
}
}
بقية األمثلة في ه ذا
لنرى كيف يمكن استخدامها ،أواًل  ،لننشئ بعض األصناف
األساسية والتي سنستخدمها في َّ
َّ
القسم:
)class User(val name: String, val admin: Boolean
object ServiceAccount
)class Address(val town: String, val postcode: String
رج ع لن ا المس تخدم الح الي ودال ة أخ رى ُترج ع لن ا عن اوين
ولنف ترض أن ل دينا دال ة ُت ِ
معين:
مستخدم َّ
fun getCurrentUser(): Either<ServiceAccount, User> = ...
… = >fun getUserAddresses(user: User): List<Address
وعين من المس تخدم ،األول ه و
الح ظ أن الدال ة ُ getCurrentUserترج ع لن ا  ،Eitherوال ذي يحت وي ن ّ

المس تخدم الع ادي ،والث اني ه و مس تخدم  ServiceAccountالخ اص ،ويمكنن ا بع د ذل ك اس تخدام Either
للحصول على عناوين المستخدم:
val addresses = getCurrentUser().fold({ emptyList<Address>() },
)} ){ getUserAddresses(it
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كما ترون ،نحن نتعامل مع البحث باالعتماد على النوع الذي قدمناه ،في هذه الحالة ،ال يحتوي حس اب الخدم ة
على أية عناوين ،ولذلك سنعرض قائمة فارغة فقط.

ب .اإلسقاط
من الشائع أن نرى عم ل على  Eitherيس مح لن ا برب ط ( )mapوترش يح ( )filterوجلب قيم ة ...إلخ .وه ذه
العمليات معرَّ فة لذلك يمكن ك تطبيقه ا على أح د األن واع فق ط ،وال تعم ل في حال ة األخ رى ،ويس مى ه ذا باإلس قاط
األيمن (  )right projectionأو األيسر ( .)left projection
سيقرّ ر المستخدم ما إذا كانوا مهتمين بالحاالت على اليسار أو اليمين ،و عن طريق استدعاء الدالة ،سيحص لون
على إسقاط يحتوي على القيمة التي تهمهم ،أو ب دون قيم ة إذا ك ان الن وع ال ذي يرغب ون ب ه ليس من األن واع ال تي
يحتويها .Either
الطريق

ة ال

تي س

نختارها لتنفي

ذ ذل

ك هي إنش

اء ص

نفي إس
ّ

قاط  ValueProjectionو

نفذ الص نف  ValueProjectionال دوال ،وأم ا  EmptyProjectionفس ُي ِّ
 ،EmptyProjectionفس ُي ِّ
نفذ
عملي ات فارغ ة أو واهي ة ( .)no-opsس يحتوي الص نف  Eitherعلى دوال للحص ول على إس قاط ألي ج انب
مطلوب.
سيعرِّ ف الدوال التي نحن مهتمين بها وال ذي س يكون الن وع
لنبدأ بإنشاء الصنف  Projectionالمجرَّ د ،والذي ُ
األعلى ( )supertypeلصنفي التنفيذ:
{ >sealed class Projection<out T
>abstract fun <U> map(fn: (T) -> U): Projection<U
abstract fun getOrElse(or: () -> T): T
}

بدالتين :األولى  ،mapوالتي ستحوّ ل القيمة إذا كان اإلسقاط هو ما نرغب به والثاني ة getOrElse
سنبدأ اآلن
ّ
االفتراضية ،الخطوة القادمة هي تنفيذ ذلك لكال الصنفين:
التي ستُ رجع القيمة أو ستط ّبق الدالة
ّ
{ )(>class ValueProjection<out T>(val value: T) : Projection<T
= >override fun <U> map(fn: (T) -> U): Projection<U
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ValueProjection(fn(value))
override fun getOrElse(or: () -> T): T = value
}
class EmptyProjection<out T> : Projection<T>() {
override fun <U> map(fn: (T) -> U): Projection<U> =
EmptyProjection<U>()
override fun getOrElse(or: () -> T): T = or()
}
fun <T> Projection<T>.getOrElse(or: () -> T): T = when (this) {
is EmptyProjection -> or()
is ValueProjection -> this.value
}
 فق ط دون رب طEmptyProjection  س تُ رجع نس خة أخ رى لـEmptyProjection َّالح ظ أن
ِّ  هي منValueProjection  فـ،) أي شيءmapping(
.تنفذ العملية
َّ
T تتطلب أن
 نفسه ألن بصمة الدالةProjection وسعة في
ِّ ُ كدالة مgetOrElse تط ّبق

.وسعة
ِّ ُ ويقطع هذا التباين المشترك ما لم نستخدم دالة م،or هو خرج ممثَّ ل بالدالة
.سنتحدث عن التباين في فصل الحق

تنبيه

: إلرجاع هذه اإلسقاطات عند الطلبEither الخطوة األخيرة هي تحديث الصنف
sealed class Either<out L, out R> {
fun <T> fold(lfn: (L) -> T, rfn: (R) -> T): T = when (this) {
is Left -> lfn(this.value)
is Right -> rfn(this.value)
}
fun leftProjection(): Projection<L> = when (this) {
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)is Left -> ValueProjection(this.value
)(>is Right -> EmptyProjection<L
}
{ )fun rightProjection(): Projection<R> = when (this
)(>is Left -> EmptyProjection<R
)is Right -> ValueProjection(this.value
}
}
يمكننا اآلن استخدام هذا على النحو التالي:
)(val postcodes = getCurrentUser().rightProjection
} ).map { getUserAddresses(it
} } .map { addresses.map { it.postcode
} )(.getOrElse { emptyList
هذا تابع مشابه للمثال السابق ،لكن الحظ كيف يمكننا متابعة  mapعلى النتائج ،ومن ثم تط بيق االفتراض ي في
النهائية ،إذا أرجعت  Eitherقيمة ليست  ،Rightفلن يكون لها أية تأثيرات.

ت .املزيد من دوال اإلسقاط
سنستمر بإضافة المزيد من دوال اإلسقاط وهي  existsو  filterو  toListو .orNull
المنطقية (
س تقبل  existsدال ة ،وإذا ك ان اإلس قاط يمل ك قيم ة ،فس تط َّبق علي ه الدال ة وس تُ رجع القيم ة
َّ
ً
فارغا:
وسيرجع  falseإذا كان اإلسقاط
 )Booleanللنتيجة،
ُ
abstract fun exists(fn: (T) -> Boolean): Boolean
طبق قيم ة اإلس قاط الدال ة وس تُ رجع
كم ا ي وحي االس م ،س يجري filter
َّ
عملية ترش يج على اإلس قاط ،س تُ ِ

ً
فارغا إذا كانت نتيجة دالة  filterقيمة خطأ (:)false
إسقاطا
ً

>abstract fun filter(fn: (T) -> Boolean): Projection<T
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: قائمة بالقيم أو قائمة فارغة إذا كان اإلسقاط فارغtoList ستُ رجع الدالة
abstract fun toList(): List<T>
ً
:فارغا
 إذا كان اإلسقاطnull  القيمة أوorNull رجع
ً
ِ ُ ست،وأخيرا
abstract fun orNull(): T?

Either  لذا سيبدو التصميم النهائي للنوع، لتسمح لنا بفحص النوعEither سنضيف بعض الدوال إلى النوع
:األساسي كالتالي
sealed class Either<out L, out R> {
fun <T> fold(lfn: (L) -> T, rfn: (R) -> T): T = when (this) {
is Left -> lfn(this.value)
is Right -> rfn(this.value)
}
fun leftProjection(): Projection<L> = when (this) {
is Left -> ValueProjection(this.value)
is Right -> EmptyProjection<L>()
}
fun isLeft() = when (this) {
is Left -> true
is Right -> false
}
fun rightProjection(): Projection<R> = when (this) {
is Left -> EmptyProjection<R>()
is Right -> ValueProjection(this.value)
}
fun isRight() = when (this) {
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is Left -> false
is Right -> true
}
}
:الفرعية التالية التي تنفذ كال الحالتين
مع األنواع
ّ
class Left<out L>(val value: L) : Either<L, Nothing>()
class Right<out R>(val value: R) : Either<Nothing, R>()
:وسعة مطلوبة
ِّ ُودالة م
fun <T> Projection<T>.getOrElse(or: () -> T): T = when (this) {
is EmptyProjection -> or()
is ValueProjection -> this.value
}
sealed class Projection<out T> {
abstract fun <U> map(fn: (T) -> U): Projection<U>
abstract fun exists(fn: (T) -> Boolean): Boolean
abstract fun filter(fn: (T) -> Boolean): Projection<T>
abstract fun toList(): List<T>
abstract fun orNull(): T?
}
class EmptyProjection<out T> : Projection<T>() {
override fun <U> map(fn: (T) -> U): Projection<U> =
EmptyProjection<U>()
override fun exists(fn: (T) -> Boolean): Boolean = false
override fun filter(fn: (T) -> Boolean): Projection<T> = this
override fun toList(): List<T> = emptyList()
override fun orNull(): T? = null
}
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class ValueProjection<out T>(val value: T) : Projection<T>() {
override fun <U> map(fn: (T) -> U): Projection<U> =
ValueProjection(fn(value))
override fun exists(fn: (T) -> Boolean): Boolean = fn(value)
override fun filter(fn: (T) -> Boolean): Projection<T> = when
(fn(value)) {
true -> this
false -> EmptyProjection()
}
override fun toList(): List<T> = listOf(value)
override fun orNull(): T? = value
}
:يمكننا اآلن تنفيذ الشيفرة المصدريَّ ة كالتالي
val service: ServiceAccount? = getCurrentUser().leftProjection().orNull()
val usersWithMultipleAddresses = getCurrentUser().rightProjection()
.filter { getUserAddresses(it).size > 1 }
val isAdmin = getCurrentUser().rightProjection().exists { it.admin }

َّ
مخصصة املجال
 تخصيص اللغات.13
مخصص ة لج ال
 هي لغ ة،)DSL  وتختص ر إلىdomain-specific language ( مخصص ة المج ال
اللغ ة
َّ
َّ
ّ  غال ًبا ما تأتي برامج، فعلى سبيل المثال،معين
، بـ "لغ ة ص غيرة" لالس تعالمJira تعقب المشكالت عبر اإلنترنت مثل
َّ
ِّ
.المتقدمة
مصمَّ مة لتسهيل إجراء عمليات البحث
 مص مَّ مة لجع لAPI مخصص ة المج ال في ش كل واجه ة تطبيق ات
 نرى في أغلب األحي ان لغ ات،في البرمجة
َّ
.استخدام تلك الواجهة أسهل
ِّ وبما أن كوتلن
functions-named ( يوفر العدي د من المم يزات ح ول اس تخدام مع امالت ال دوال المس ماة
 مما يجع ل ك وتلن لغ ة قويَّ ة إلنش اءinfix  ودوال، وزيادة تحميل العامل،االفتراضية
 و المعامالت،)parameters
ّ
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مخصصة ألي مجال تريده.
لغة
َّ
مخصصة الس تخدامه في التوكي دات ( ،)assertionsويُ س تخدَ م ه ذا الن وع من
في هذا القسم ،سنُنشئ لغة
َّ
ِّ
سنخصص فصاًل كاماًل لالختبار في وقت الحق من ه ذا الكت اب
الوظائف في االختبار أو تطوير السلوك ،وفي الواقع،
ِّ
المتقدمة.
باستخدام مكتبة KotlinTest

أ .دوال التدوين  infixككلمات مفتاحية
بسيطا للتأكد من تساوي قيمة لقيمة أخرى ،ويمكننا القي ام ب ذلك من خالل إنش اء دال ة للتحق ق
ً
سنكتب توكيدً ا
من المساواة:
{ fun equals(first: Any, second: Any): Unit
)if (first != second
)"throw RuntimeException("$first was not equal to $second
}
ويمكننا بعد ذلك استخدام هذه الدالة على النحو التالي:
)"equals("foobar", "foobaz
ه

جيد ،لكن ليس مح
ذا ِّ

ددًّ ا بنط

اق ،وس

تكون الخط

وة التالي

ة جع

له

ذه الدال

ة من

النوع :infix
{ infix fun Any.equals(other: Any): Unit
)if (first != second
)"throw RuntimeException("$first was not equal to $second
}
وسعة للسماح بعامل  ،infixويمكننا استخدامه على النحو التالي:
الحظ أنَّ الدالة أصبحت اآلن دالة مُ ِّ
""foobar" equals "foobaz
وضوحا للقارئ:
تسمية الدالة لجعلها أكثر
هذا أفضل بقليل ،وربما يمكننا إعادة
ً
ِّ
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{ fun Any.shouldEqual(other: Any): Unit
)if (this != other
)"throw RuntimeException("$this was not equal to $other
}
صبح تأكيدنا كالتالي:
واآلنُ ،
سي ِ
""foobar" shouldEqual "foobaz
يمكننا اآلن بناء توكيدات أخرى للحاالت غير المتساوية ،فيمكنن ا على س بيل المث ال التأك د من أن مجموع ة م ا
معين:
تحتوي على عنصر َّ
listOfNames.contains("george") shouldEqual true
البرمجية المتك رِّ رة ح تى يمكنن ا من كتاب ة ش يء أك ثر
لكن أليس من أفضل إذا جعلنا التوكيد يهتم بالش يفرات
ِّ

مثاليا إذا استطعنا كتابة شيء مثل هذا:
قابلية للقراءة قلياًل ؟ سيكون
ً
َّ

"listOfNames shouldContain "george
وسعة:
يمكننا فعل ذلك عن طريق إنشاء كلمة مفتاحية أخرى في شكل دالة مُ ِّ
{ infix fun <E> Collection<E>.shouldContain(element: E): Unit
))if (!this.contains(element
)"throw RuntimeException("Collection did not contain $element
}
َّ
يتحقق م ا إذا
إضافية في أن المص رِّ ف س
الحظ أنَّ ذلك سيعمل على أي نوع من التجميعات ،كما أن لديه فائدة
ِّ
برمجية مشابهة لهذه:
كان نوع العنصر هو نفسه نوع المجموعة ،لذا لن نتمكَّن من تصريف شيفرة
َّ
listOfNames shouldContain 10.0
لنطوِّ ر هذا قلياًل بإضافة دوال تسمح لن ا ب الجمع بين ع دة توكي دات ،فاله دف األساس ي ه و الق درة على كتاب ة
برمجية مشابهة لهذه:
شيفرات
َّ
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)(listOfNames shouldContain "george" or listOfNames should beEmpty
وسعة
نعلم أ َّننا سنحتاج إلى دالة من النوع  infixباسم  ،orوالتي تجمع بين توكيدين ،ويجب أن تكون دالة مُ ِّ
أو دالة تابعة حتى تتمكن من استخدام infix؛ الفكرة األولى هي تعريف  orفي :Unit
infix fun Unit.or(other: Unit): Unit
ومع ذلك ،بما أن التوكيدات ترمي اس تثناء ،ف إن الج انب األيس ر يمكن أن يك ون بالفع ل ق د رمى اس تثناء قب ل
جم ع ،وفي نفس
استدعاء  ،orأي ال يمكننا التقاطه ،وفي هذه الحالة ،نحن بحاجة إلى استدعاء التوكي دات بع د أن ُت َ
الوقت ،هل يمكننا تجنب تكرار الجانب األيسر المكرَّ ر؟
لنعرِّ ف بعض األنواع ،مثل  ،Matcherوالذي سيلتقط التوكي د ويس مح لن ا بالفص ل (ع بر  )orواالق تران (ع بر
:)and
{ >interface Matcher<T
fun test(lhs: T): Unit
}
الفكرة هنا أ َّننا سنقوم بطريقة ما بإنشاء مطابقات باستخدام الكلمات المفتاحي ة ،وستُ س تدعَ ى ه ذه المطابق ات
لتشغيل االختبارات.
في البداية ،سنحتاج إلى تنفيذ  Matcherلكل من  containsو :empty
{ >>fun <T> contain(rhs: T) = object : Matcher<Collection<T
{ override fun test(lhs: Collection<T>): Unit
))if (!lhs.contains(rhs
)"throw RuntimeException("Collection did not contain $rhs
}
}
{ >>fun <T> beEmpty() = object : Matcher<Collection<T
{ )>override fun test(lhs: Collection<T
))(if (lhs.isNotEmpty
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)"throw RuntimeException("Collection should be empty
}
}
نحتاج اآلن إلى طريقة الس تدعاء ه ذه على المتلقي .دعن ا نق دم دال ة ت دعى  shouldوال تي س تفعل ه ذا من
أجلنا:
{ )>infix fun <T> T.should(matcher: Matcher<T
)matcher.test(this
}
كما ترى ،دالة  shouldهي مجرَّ د أداة لتفعيل المطابقات ،ولذلك يمكن إعادة كتابة المثال السابق كالتالي:
)"listOfNames should contain("george
وسعة،
حان اآلن وقت إضافة الدالة  orللجمع بين المطابقات ،وكما ذكرنا في السابق ،يجب أن تكون هذه دالة مُ ِّ
لذا سنضيفها إلى الواجهة :Matcher
{ >interface Matcher<T
fun test(lhs: T): Unit
{ >infix fun or(other: Matcher<T>): Matcher<T> = object : Matcher<T
{ )override fun test(lhs: T
{ try
)this@Matcher.test(lhs
{ )} catch (e: RuntimeException
)other.test(lhs
}
}
}
}
رمى من قب ل
الحظ أ َّننا نحتاج إلى نجاح أحد المطابقات لـ  orلتكون صحيحة ،لذا يجب التق اط أي اس تثناء يُ َ
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المطابق األول إلعطاء المطابق الثاني فرصة للعمل ،وعلى العكس ،إذا نجح المطابق األول ،فال داعي الستدعاء الثاني
على اإلطالق.
يتيح لنا جمع كل هذا معً ا بإنشاء صياغة تحقق هدفنا األصلي:
))(listOfNames should (contain("george") or beEmpty
دعنا نستفيد من مستقبالت دالة كوتلن للسماح لنا بكتابة دالة يمكننا اس تخدامها لعم ل توكي دات عدي دة دفع ة
واحدة:
{ listOfNames should
)"contain("george
)(beEmpty
}

ب .استخدام مستقبالت الدالة يف DSL
مخصصة المجال  ،DSLفهم يسمحون لن ا بتق ديم
يمكن استخدام متلقيات الدوال بطريقة قويَّ ة عند كتابة لغة
َّ
توابع يمكن استخدامها في دالة مجرَّ دة ،لكن يقتصر استخدامها في "القسم" المناسب.
فعلى سبيل المثالِّ ،
لنقدم بعض المطابقات التي تعم ل فق ط على التجميع ات ،وتس مح للعدي د منه ا بالعم ل في
نفس الوقت ،الفكرة هي عمل صياغة مثل هذه:
{ listOfNames should
)"contain("george
)"contain("harry
)"notContain("francois
)haveSizeLessThan(4
}
ستُ عرَّ ف التوكيدات  containو  notContainو  haveSizeLessThanفي ص نف واح د ،وال ذي س ِّ
يمثل
المستقبل للدالة المجرَّ دة ،وسيسمح هذا باستدعاء هذه الدالة دون الحاجة إلى بادئة:
{ )>class CollectionMatchers<T>(val collection: Collection<T
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fun contain(rhs: T): Unit {
if (!collection.contains(rhs))
throw RuntimeException("Collection did not contain $rhs")
}
fun notContain(rhs: T): Unit {
if (collection.contains(rhs))
throw RuntimeException("Collection should not contain $rhs")
}
fun haveSizeLessThan(size: Int): Unit {
if (collection.size >= size)
throw RuntimeException("Collection should have size less

than

$size")
}
}
 وس نحتاج إلى دال ة تس تخدم ه ذا،CollectionMatchers قمنا اآلن بتعريف التوكيدات في صنف ي دعى

should م

رى باس

ة أخ

ئ دال

 لننش،البرمجية
يفرات
َّ

ة من الش

تقبل لكتل

كمس
:لفعل هذا

infix fun <T> Collection<T>.should(fn: CollectionMatchers<T>.() ->
{
val matchers = CollectionMatchers(this)

Unit)

matchers.fn()
}
 ف إنَّ الج زء الرئيس ي ه و، على الرغم من ذل ك، مع الدالة مر ًة أخرىinfix  استعملنا الكلمة المفتاحية،كما ترى
.الدالة التي تحتوي على مجموعة المستقبل
 والنتيج ة، واستدعينا الدالة المزوِّ دة عليه اCollectionMatchers أنشأنا داخل جسم الدالة نسخة للصنف
 هيhaveSizeLessThan  وnotContains  وcontains  وألنَّ دوال،النهائية هي دعم الص يغة المطلوب ة
َّ
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دوال أعضاء للصنف  ،CollectionMatchersال يمكننا استدعاء تلك الوظائف في المكان الخاطئ.

 .14التحقق من األخطاء وتراكمها
الوظيفية نم ط ش ائع آخ ر وه و ت راكم األخط اء ( error
س نغطي في خت ام مق دمتنا البرمج ة
ِّ
 ،)accumulationويشار إلى هذا في بعض األحيان بالتحقق (.)validation
الفكرة هي أن لدينا سلسلة من دوال تتحقق بشكل منفرد من خطأ في القيم ة ،ويمكنهم إرج اع ن وع من القيم ة
جمع ه ذه ال دوال
الناجحة إذا كان المدخل صحيح ،ونوع من القيمة الخاطئة إذا كان المُ دخل مختل ف أو خط أ ،وس تُ َ
الفرديَّ ة ،مع االحتفاظ بجميع األخطاء (إن وُ جدت) ،وفي النهاية ،يمكننا االطالع على تلك األخطاء المتراكمة جميعها.
لنب دأ بوض ع نم اذج للقيم الص حيحة والخط أ ال تي يمكنن ا اس تخدامها ،وسنس مها  Validو  Invalidعلى
التوالي ،وسيكون كالهما امتداد لصنف أعلى يسمى :Validation
sealed class Validation
)(object Valid : Validation
)(class Invalid(val errors: List<String>) : Validation
وسيض اف ك ل خط أ إليه ا،
الحظ أنَّ حالة  Invalidتحتوي على قائمة من األخطاء على شكل سالسل نص َّية،
ُ
ويسمى هذا بتراكم األخطاء ،وأما  Validفهو مجرَّ د كائن ال يحمل أي حالة.
ُّ
صحة النسخة  ،Studentوإليك الصنف :Student
سيكون مثالنا هو
التحقق من َّ
email:

class Student(val name: String, val studentNumber: String, val
)String

سنحتاج إلى بعض الدوال التي تتأكد من أن المعامالت  nameو  studentNumberو  emailصحيحة:
{ fun isValidName(name: String): Validation
)return if (name.trim().length > 2
Valid
else
)"Invalid("Name $name is too short
}
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{ fun isValidStudentNumber(studentNumber: String): Validation
)} )return if (studentNumber.all { Character.isDigit(it
)Valid
else
)"Invalid("Student number must be only digits: $studentNumber
}
{ fun isValidEmailAddress(email: String): Validation
))"@"(return if (email.contains
Valid
else
)"Invalid("Email must contain an '@' symbol
}

جميع الدوال واض حة ،النقط ة األساس َّية هي أ َّنه ا تعي د نس خة من  :Validationإم ا  Validأو Invalid
بناء على نتيجة التحق ق من الخط أ ،وب الطبع فحص البري د اإللك تروني بس يط للغاي ة وذل ك ألنَّ ه ذا المق ال يتعل ق
ً
بتراكم األخطاء وليس كتابة تحقيق للبريد اإللكتروني بشكل صحيح.
سنضيف تابع مساعد لكائن مراف ق  invalidح تى نتمكن من إنش اء نس خة من قيم ة سلس لة نص َّية منف ردة،
ولتجنَّب بعض التكرارات:
{ )(>class Invalid(val errors: List<String>) : Validation<Nothing
{ companion object
))operator fun invoke(error: String) = Invalid(listOf(error
}
}
سنحتاج اآلن إلى طريقة لتراكم القيم واألخطاء معً ا ،وسيكون من الرائع إذا استطعنا فعل هذا عن طري ق بعض
البرمجية قابلة للقراءة ،لذلك لنعيد تعريف استخدام :plus
العوامل للحفاظ على الشيفرة
َّ
{ sealed class Validation
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abstract infix operator fun plus(other: Validation): Validation
}
: إلى تنفيذ التاليValidation سيحتاج كل صنف فرعي للصنف
class Invalid(val errors: List<String>) : Validation() {
override fun plus(other: Validation): Validation = when (other)

{

is Invalid -> Invalid(this.errors + other.errors)
is Valid -> this
}
}
object Valid : Validation() {
override fun plus(other: Validation): Validation = when (other)

{

is Invalid -> other
is Valid -> this
}
}
: معً اValidation نحن اآلن قادرون على دمج أمثلة
val validation = isValidName(student.name) +
isValidStudentNumber(student.studentNumber) +
isValidEmailAddress(student.email)
 يمكنن ا فق ط الوص ول إلي ه مباش ر ًة كحق ل ولكن دعن ا، ب الطبع، نريد أن نفعل شيًئا مفيدً ا م ع األخط اء،وأخيرا
ً
. أو تطبيق شيء بشكل افتراضي،نضيف دالة مساعدة للسماح لنا بالحصول على قيمة
:ستحمل هذه الدالة البصمة التالية
abstract fun <T> getOrElse(t: T, or: (List<String>) -> T): T
َّ سي
:نفذ هذا في كل األصناف الفرعية كالتالي
ُ
class Invalid(val errors: List<String>) : Validation() {
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override fun <T> getOrElse(t: T, or: (List<String>) -> T): T =
or(errors)
}
object Valid : Validation() {
override fun <T> getOrElse(t: T, or: (List<String>) -> T): T = t
}
:يمكننا اآلن استخدام نتائج خطوة التحقق كالتالي
fun validateStudent(student: Student): Student {
val validation = isValidName(student.name) +
isValidStudentNumber(student.studentNumber) +
isValidEmailAddress(student.email)
return validation.getOrElse(student, {
throw RuntimeException("Error creating student. The errors are $it") }
)
}
 ومن االختالفات الشائعة هو تراكم القيم مع األخطاء،هنالك اختالفات كثيرة لهذا التابع
. ومن ثم استخدام هذه القيم في دالة تحويل إلرجاع كائن باني نهائي،جن ًب ا إلى جنب
.سنتحدث عن التباين في فصل الحق
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 .15خالصة الفصل
تخداما لل دوال ،وخاص ة دوال المس توى األعلى ال تي ت دعم مكتب ة
ناقشنا في ه ذا الفص ل الح االت األك ثر اس
ً
التجميعات ( )collectionفي معظم اللغ ات الحديث ة ،وك وتلن ليس ت اس تثناء من ه ذا ،رأين ا كي ف أن العدي د من
يرا،
الميزات التي يوفرها كوتلن لل دوال يمكن االس تفادة منه ا لكتاب ة أج زاء من اللغ ة
َّ
مخصص ة المج ال  ،DSLوأخ ً
ق دمنا تع ابير مش تركة في فض اء البرمجي ة الوظيفي ة ،كم ا تطرَّ قن ا إلى الن وع  Eitherوعملي ات التحق ق (
.)Validation
في الفصل القادم ،سنناقش المواضيع المتمِّ مة للدوال (الخاصيات [ )]propertiesوالتي ُتس تخدَ م الس ترداد
وتحديث القيم في الكائنات.
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الفصل السادس :الخاصيات

التوجه في ك وتلن،
كائنية
لق د تطرَّ قن ا إلى الخاص يات ( )Propertiesباختص ار في الفص ل الث الث ،البرمج ة
ُّ
َّ
مفصلة عليها ،وسنتعلم عن:
وسنلقي في هذا الفصل نظرة
َّ
•

الخاصيات العامة ()General properties

•

المرئية ()Visibility

•

التهيئة الكسولة (  )Lazy initializedوالالحقة ()Late initialized

•

الخاصيات المُ عمَّ مة ()Delegated properties

•

متى تستخدم الخاصيات بداًل من التوابع

خاصية ك وتلن من جاف ا وس نلقي نظ رة على الب ايتكود الن اتج لفهم م ا
وعالو ًة على ذلك ،سترى كيف تستخدم
َّ
يفعله المصرِّ ف البرمجي ،وإذا كنت معت ادً ا على  ،C#س تكون المعلوم ات الموج ودة هن ا مألوف ة ،فلق د ُجلب مفه وم
الخاصيات من عالم ..NET

 .1ملاذا نستخدم الخاصيات؟
مبسطة ،فتدعم كوتلن الخاصيات
الخاصيات ليست أكثر من شيء يسمح لشيفرتك
البرمجية باستخدام صياغة َّ
َّ
ً
الحقا ما هي).
البسيطة ( )simple propertiesوالخاصيات المُ عمَّ مة (ستعرف
ً
صنفا يحتوي على معلوم ات الحال ة ال تي يمكن أن تس ترجعها أو ُتغيره ا؟ ع اد ًة ،ت أتي معلوم ات
كم مر ًة كتبت
الحالة في شكل حقول ،وهذا صنف نموذجي يحدد حقلين:
{ class Student
;private val name:String
;private val age:Int
}
البرمجي ة
ُتكتب أصناف مثل هذه في جافا بشكل متكرِّ ر (لحسن الح ظ أن  IntelliJق وي في تولي د التعليم ات
ّ
وإع ادة ص ياغتها) ،إذ س يكون هنال ك في الع ادة تابع ان لك ل حق ل :الج الب  getterوالض ابط  setterوستُ ش به
البرمجية هذه:
الشيفرة
ّ
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public class Student {
private String name;
private intage;
public Student(String name, intage){
this.name= name;
this.age= age;
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name= name;
}
public int getAge() {
return age;
}
public void setAge(intage) {
this.age= age;
}
}
:البرمجية السابقة في كوتلن
دعنا اآلن نرى كيف يمكننا كتابة الشيفرة
ّ
class Student(name: String, age: Int) {
public var Name = ""
set(value) {
field = value
}
public var Age = 20
set(value) {
field = value
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}
init {
Name = name
Age = age
}
}
ٌ
تتغير في
َّ  وهذه من السلبيات التي نرجو أن، بعد تعريفات الخاصياتinit جميل! الحظ أنه يجب تعريف كتلة
 وه ذا مث ال الس تخدام، بعد تعريف ات الخاص يات فستحص ل على خط أ التص ريفinit  وإذا كتبت كتلة،المستقبل
:الصنف السابق
val student = Student("Jamie Fox", 20)
print("${student.Name} is ${student.Age} years old")
student.Age+=1
print("${student.Name} is ${student.Age} years old")
 للحص ولjavap  س نعود م رّ ًة أخ رى إلى أداة، لكن دعنا نرى ما يحدث في الواقع تحت الغطاء، يبدو هذا سهاًل
: وستحصل على شيء مماثل لما يلي،على بايتكود منتج وتشغيل سطر األوامر
public final class com.programming.kotlin.chapter06.Student {
public final java.lang.String getName();
Code:
0: aload_0
1: getfield #11 // Field Name:Ljava/lang/String;
4: areturn
public final void setName(java.lang.String);
Code:
...
6: aload_0
7: aload_1
8: putfield #11 // Field Name:Ljava/lang/String;
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11: return
...
;)public com.programming.kotlin.chapter06.Student(java.lang.String, int
Code:
...
24: invokevirtual #42 // Method setName:(Ljava/lang/String;)V
27: aload_0
28: iload_2
29: invokevirtual #44 // Method setAge:(I)V
32: return
}
جزءا من الشيفرة البرمجية ،سيوضح المقتط ف م ا ال ذي فعل ه المص رّ ف ،فس ِّ
يولد
من أجل البساطة ،لقد تركت
ً
ُ

تابعي الجلب  getوالضبط  10setفضاًل عن مجموعة حقول مس اعدة ( )backing fieldمن أج ل  nameو ،age
َّ
المولد من
هل الحظت استخدام الكلمة المفتاحية  fieldداخل كتلة set؟ فهو اسم مستعار لدعم الحق ل المس اعد
برمجية لكوتلن من جافا ،سينتهي بك المطاف مع نمط نموذجي الس تدعاء *** getو
أجلنا ،وإذا استخدمت شيفرة
َّ
***:set
;)Student student = new Student("Alex Wood", 20
System.out.println("Student " + student.getName() + " is " +
;)"student.getAge() + " years old
;)student.setAge(student.getAge() + 1
َّ
يتعلق األمر بخاص يات بس يطة ،إذا عرَّ فن ا مع امالت الب اني
يمكننا االستفادة الكاملة من قدرات المصرِّ ف عندما

 Studentعلى أ َّنها  ،valفسنترك المصرِّ ف ليقوم بكل العمل المطل وب من أجلن ا ألنن ا س ِّ
نولد جال ًب ا  getterوليس
ضابطا .setter
ً
مخصص ألنك تري د ف رض تحقيق ات للص َّحة،
في العادة ،في حالة  ،Studentسترغب بتوفير ضابط setter
َّ
ً
الحقا:
فعلى سبيل المثال ،يجب رمي استثناء عند وضع عمر أصغر من  ،1لكن سنترك هذا
 10التابع الجالب أو  getterهو من يجلب قيمة الخاصية ،والتابع الضابط أو  setterهو من يضبط قيمة الخاصية.
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)class Student(var name: String, var age: Int
إذا نظ رت إلى ب ايتكود الب اني ،س تالحظ نفس الش يء تقري ًب ا ،الف رق في هيك ل الجس م ،فب داًل من اس تدعاء
) *** invokevirtual #** ( setفسيستخدم  putfieldفقط لضبط قيم الحقل المساعد.

 .2الصياغة واالختالفات
خاصية هو التالي:
صياغة إعالن
َّ
]>var/val<propertyName>:<PropertyType>[=<property_initializer
]>[<getter
]>[<setter
ترك ن وع الخاص َّية بم ا أن
كل من جزء من  initializerو  setterاختياري ،وعالو ًة على ذلك ،يمكن أن يُ َ

المصرّ ف يمكن أن يستنتجه ،مما ِّ
الخاصية
يوفر لك نقرات على لوحة المفاتيح ،ومع ذلك ،من المستحسن إضافة نوع
َّ
البرمجية.
من أجل وضوح الشيفرة
َّ

خاصية للقراءة فقط باستخدام الكلمة المفتاحي ة  ،valفستحص ل على ج الب  getterفق ط ب دون
إذا عرَّ فت
َّ
فتخيل أن عليك تحديد التسلسل الهرمي لص نف لتط بيق الرس م ،فس تحتاج إلى خاص َّية للمس احة،
ضابط ،setter
َّ
الخاصية عندما يتعلق األمر بصنف :Rectangle
وهذا هو نموذج لمثل هذه
َّ
{ interface Shape
val Area: Double
;get
}
{ class Rectangle(val width: Double, val height: Double) : Shape
override val Area: Double
get() = width * height
val isSquare: Boolean = width == height
}
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 فإن ه، وبص رف النظ ر عن ذل ك،Area  ولذلك فعليه تعريف خاص َّيةShape  واجهةrectangle يط ِّبق صنف
 وق د تعتق د أن ه يجب علين ا جلب حق ٍل،خاصية جديدة للتحقق مما إذا كان المستطيل ه و في الواق ع مر ّب ع
يضيف
َّ
: وهذا ما يكشفه البايتكود، ومع ذلك فإننا ال نحتاج إلى ذلكArea للخاصية
مساعد
ٍ
َّ
public final class com.programming.kotlin.chapter06.Rectangle implements
com.programming.kotlin.chapter06.Shape {
public double getArea();
Code:
0: aload_0
1: getfield

#12

// Field width:D

#15

// Field height:D

4: aload_0
5: getfield
8: dmul
9: dreturn
public final booleanisSquare();
Code:
0: aload_0
1: getfield

#12

// Field width:D

#15

// Field height:D

4: aload_0
5: getfield
16: iconst_0
17: ireturn
public final double getWidth();
Code:
0: aload_0
1: getfield

#12

// Field width:D

4: dreturn
public final double getHeight();
Code:
0: aload_0
1: getfield

#15

// Field height:D

4: dreturn
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;)publiccom.programming.kotlin.chapter06.Rectangle(double, double
Code:
// Field width:D
// Field height:D

#12
#15

6: putfield
11: putfield
14: return
}

البرمجية للجالب  getterبسيطة مثل إرجاع قيمة الحق ل المس اعد فق ط،
في بعض األحيان ،ال تكون الشيفرة
َّ
ففي مثل هذه الحالة ،ستحتاج إلى توفير الحقل المساعد بنفسك ،ويجب عليك اتباع أفضل ممارسات وتجنّب وجود
صنفا ِّ
ً
منطق ّ
الرئيسية ،ونري د تهيئ ة الحق ل
يوفر مجموعة من الكلمات
فتخيل أن لدينا
معقد في الجالب الخاص بك،
َّ
َّ
ً
مختلف ا عن دما تكتب ش يفرة ك وتلن
نهج ا
بتكاسل في أول استخدام ،وعندما نتح دَّ ث عن خاص يات مُ عمَّ م ة ،س نرى ً
لكيفية تنفي ذ تخ زين في ال ذاكرة المؤقت ة للكلم ات الرئيس ية (  )keywordsفي ال وقت
طالحية ،وه ذا مث ال
اص
َّ
َّ
الحالي:
{ class Lookup
private var _keywords: HashSet<String>? = null
>val keywords: Iterable<String
{ )(get
{ )if (_keywords == null
)(>_keywords = HashSet<String
}
)"return _keywords ?: throw RuntimeException("Invalid keywords
}
}

 .3املرئية
تنطبق قواعد الوصول إلى الرؤية التي ناقشناها للحق ول على الخاص يات ً
أيض ا ،ول ذلك ،يمكن أن يك ون ل ديك
ابطا  setterمختل ف
محمية أو عام ة (بش كل افتراض ي) ،وعالو ًة على ذل ك ،فإن ه ق د تمل ك ض ً
خاصيات خاصة أو
ّ
المرئية وأكثر تقييدً ا من الجالب ِّ ( getter
التالية):
البرمجية للجالب  getterبشكل تلقائي في الحالة
تولد الشيفرة
ّ
َّ
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class WithPrivateSetter(property: Int) {
var SomeProperty: Int = 0
private set(value) {
field = value
}
init {
SomeProperty = property
}
}
val withPrivateSetter = WithPrivateSetter(10)
println("withPrivateSetter:${withPrivateSetter.SomeProperty}")
 س يكون من األفض ل وض ع مرئي ة، وإذا حدث ه ذا،هنالك سيناريوهات تخضع فيها الخاصيات لوراثة األصناف
:setter محمية على األقل للضابط
َّ
open class WithInheritance {
open var isAvailable: Boolean = false
get() = field
protected set(value) {
field = value
}
}
class WithInheritanceDerived(isAvailable: Boolean) :
override var isAvailable: Boolean = isAvailable

WithInheritance() {

get() {
//do something before returning the value
return super.isAvailable
}
set(value) {
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//do something else before setting the value
println("WithInheritanceDerived.isAvailable")
field = value
}
fun doSomething() {
isAvailable = false
}
}
val withInheritance = WithInheritanceDerived(true)
withInheritance.doSomething()
println("withInheritance:${withInheritance.isAvailable}")
 لكن عُ ِّين الض ابط،)overrides(  لالس تبدالisAvailable تيحت خاص َّية
َ  ٌأ،لالل تزام بقواع د التغلي ف
.خاصا
 ليكونsetter
ً

 التهيئة الالحقة.4
 فم اذا ل و كنت تري د حقن قيم ة خاص َّية عن،) في الب انيnon-null( عدمية
يجب تهيئ ة أي خاص َّية ليس ت
َّ
تص ل إليه ا؟ أو ربم ا
طري ق حقن
ِ ) وال تري د التحق ق من العَ دم في ك ل م رةdependency injection ( التبعية
َّ
Late(  فت دعم ك وتلن التهيئ ة الالحقة،عينت قيم ة الخاص َّية في إح دى التواب ع المكش وفة حس ب نوع ك
َّ
:lateinit  وكل ما عليك القيام به هو استخدام الكلمة المفتاحية،)initialization
class Container {
lateinit var delayedInitProperty: DelayedInstance
fun initProperty(instance: DelayedInstance): Unit {
this.delayedInitProperty = instance
}
}
class DelayedInstance (val number:Int)
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...
val container= Container()
container.initProperty(DelayedInstance(10))
println("with delayed initialization:Number=$
{container.delayedInitProperty.number}")
 وال،وثاني ا
،دائيا
ً
ً  ال يمكن أن يك ون ن وع الخاص َّية ب، أوال،هنالك بعض القيود عند استخدام الخاصيات الالحقة
 فس ينتج عن،يرا وليس آخ ًرا
setter  أو ض ابطgetter يمكن لخاص يتك اس تخدام ش يفرة ج الب
َّ
ً  وأخ،مخصص ة
.kotlin.UninitializedPropertyAccessException الوصول إلى خاصيتك قبل تهيئتها رمي االستثنا
َّ
:Container المولد لصنف
 لنلق نظرة على البايتكود،lateinit ليس هنالك سحر عند استخدام
public final class com.programming.kotlin.chapter06.Container {
public com.programming.kotlin.chapter06.DelayedInstance
delayedInitProperty;
public final com.programming.kotlin.chapter06.DelayedInstance
getDelayedInitProperty();
Code:
0: aload_0
1: getfield
#11
// Field
delayedInitProperty:Lcom/programming/kotlin/chapter06/DelayedInstance ;
4: dup
5: ifnonnull

13

8: ldc
#12
// String
delayedInitProperty
10: invokestatic #18
// Method
kotlin/jvm/internal/Intrinsics.throwUninitializedPropertyAccessExcept ion:
(Ljava/lang/String;)V
13: areturn
setter البرمجي ة للض ابط
 في حين أن الش يفرة،البرمجية من أج ل البس اطة
لقد اس تبعدت معظم التعليم ات
ّ
َّ

ً  الذي تحدثنا عنه ا سStudent نشَئت للصنف
 مختلف ةgetter  ف إن مجموع ة تعليم ات الج الب،ابقا
ِ مشابهة للتي ُأ
.null رمى استثناء إذا كان الحقل
َ سي
ُ  حيث10  فالتغيير موجود في السطر، قلياًل
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 .5الخاصيات املُ َّ
عممة
ِّ
البرمجية وجعل مهمة البرمجة أسهل للمط وِّ ر،
تعزز كوتلن مفهوم الخاصيات لتشجيع إعادة استخدام الشيفرات
َّ
المثالية ،يجب أن تمل ك
فهنالك العديد من مقتطفات البرمجية المتكرِّ رة التي يمكنني أنا وأنت كتابته ا ،ومن الناحي ة
َّ
الوظائف التالية خارج الصندوق:
خاصية بتكاسل ( )lazilyعند أول وصول لها.
 .1يجب حساب قيمة
ّ
برمجية بلغ ة س ي ش ارب؟ إذا
 .2إخطار المستمعين لقيمة خاصية عند تغييرها ،فهل سبق لك وكتبت شيفرة
ّ
كانت إجابتك نعم ،فأنا متأكد من أنك ستتذكر واجهة .InotifyPropertyChange
 .3استخدام النوع  mapلتخزين الحقول بداًل من حقل مادي (.)materialized field
ارا! ت دعم الخاص يات المُ عمَّ م ة (  )delegate propertiesفي ك وتلن ك ل ه ذا ،فنحن
برا س ً
حس نًا ،إلي ك خ ً
نتعامل في كثير من األحيان مع األنواع التي تحتاج إلى معرِّ ف (:)identifier
{ interface WithId
val id: String
}
data class WithIdImpl(override val id: String) : WithId
{ )class Record(id: String) : WithId by Record.identifier(id
{ companion object Record
)fun identifier(identifier: String) = WithIdImpl(identifier
}
}
...
)"val record = Record("111
)println(record.id

كائنية التوج ه أن ه يمكن ك تعميم التواب ع ( delegate
لق د رأين ا في الفص ل ال ذي يتح دث عن البرمج ة
َّ
 ،)methodsوينطبق نفس المفهوم على الخاصيات ،والصياغة مشابهة ً
أيضا:
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>val/var<property name>:<Type> by <expression
والتعب ير ال ذي يتب ع الكلم ة المفتاحي ة  byه و المُ عمِّ م أو المُ ف وِّ ض الفعلي ( ،)actual delegateفي المث ال
خاصية للقراءة فقط ،إذ ال يعرف المستدعي شيًئا عن .WithIdImpl
السابق ،قدَّ منا
ّ
تخيل أنك تجم ع البيان ات
ال يحتاج المُ عمِّ م لتطبيق واجهة ،فيمكننا تج ّنب الوراثة واالعتماد على التكوين فقطَّ ،

من جهاز استشعار ،وسيحمل كل مقي اس منتج على وقت إنش اء الح دث ،وس ترغب في امتالك خاص ِّية ت ِّ
دعم ا
وفر ً
لبصمة الوقت  timestampأثناء فرض بعض التحقيقات ،ومن أجل البساطة ،تركنا جزء التحقق:
{ class TimestampValueDelegate
private var timestamp = 0L
{ operator fun getValue(ref: Any?, property: KProperty<*>): Long
;return timestamp
}
)operator fun setValue(ref: Any?, property: KProperty<*>, value: Long
{
timestamp = value
}
}
{ class Measure
)(var writeTimestamp: Long by TimestampValueDelegate
}
)(val measure = Measure
)(measure.writeTimestamp = System.currentTimeMillis
)"}println("Current measure taken at:${measure.writeTimestamp
املين لك ل ت ابع
قد تجد الشيفرة
البرمجية السابقة غير عاديَّ ة في البداية ،على األرجح أنت تتس اءل م ا أول مع َّ
َّ
في تواب ع  ،TimestampValueDelegateيُ ِّ
مثل معام ل  refالنس خة ال ذي تص ل من خالل ه إلى الخاص ّية ،وفي

الثاني ة خاص ّية ،مث ل إعالن  valأو var
المتغي ر  ،measureويمثّ ل معام ل الدال ة
حالتن ا ه و نس خة ،Measure
ّ
ّ
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.مسماة
 ك ل م ا علي ك فعل ه ه و، في المث ال الس ابق،:: يمكن ك الحص ول على معلوم ات الخاص ّية باس تخدام عام ل
 وإذا أردت دعم خاص ّية الق راءة والكتاب ة ف أنت بحاج ة إلى توف ير،Measure::writeTimestamp اس تخدام
 أي، وإذا ك انت خاص يتك للق راءة فق ط،TimestampValueDelegate  كم ا فعلن ا م ع،set  وض ابطget ج الب
. كال هاتين الدالتينoperator  ويجب أن تسبق الكلمة المفتاحية، فقطgetValue  فيجب عليك توفير تابع،val
ِّ ما السحر الذي
 دعن ا نس تخدم،اآللية المستخدمة
ّ يوفر كل هذا معً ا؟ سننظر إلى البايتكود وسنكشف النقاب عن

َّ
:المولدة من قبل المصرِّ ف
البرمجية
 مرَّ ًة أخرى للحصول على الشيفرةjavap
َّ

public final class com.programming.kotlin.chapter06.Measure {
public final long getWriteTimestamp();
Code:
0: aload_0
1: getfield
#11
// Field
writeTimestamp$delegate:Lcom/programming/kotlin/chapter06/TimestampValueDe
legate;
4: aload_0
5: getstatic
#15
// Field
$delegatedProperties:[Lkotlin/reflect/KProperty;
8: iconst_0

$

9: aaload
10: invokevirtual #21
// Method
com/programming/kotlin/chapter06/TimestampValueDelegate.getValue:(Lja
va/lang/Object;Lkotlin/reflect/KProperty;)J
13: lreturn
public final void setWriteTimestamp(long);
Code:
0: aload_0
1: getfield
#11
// Field
writeTimestamp$delegate:Lcom/programming/kotlin/chapter06/TimestampValueDe
legate;
4: aload_0
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5: getstatic
#15
// Field
$delegatedProperties:[Lkotlin/reflect/KProperty;
8: iconst_0

$

9: aaload
10: lload_1
11: invokevirtual #29
// Method
com/programming/kotlin/chapter06/TimestampValueDelegate.setValue:(Lja
va/lang/Object;Lkotlin/reflect/KProperty;J)V
14: return
public com.programming.kotlin.chapter06.Measure();
Code:
0: aload_0
1: invokespecial #35
java/lang/Object."<init>":()V
4: aload_0

// Method

5: new
#17
// class
com/programming/kotlin/chapter06/TimestampValueDelegate
8: dup
9: invokespecial #36
// Method
com/programming/kotlin/chapter06/TimestampValueDelegate."<init>":()V
12: putfield
#11
// Field
writeTimestamp$delegate:Lcom/programming/kotlin/chapter06/TimestampValueDe
legate;
15: return
static {};
Code:
0: iconst_1
1: anewarray
#51
kotlin/reflect/KProperty
4: dup

// class

5: iconst_0
6: new
#53
// class
kotlin/jvm/internal/MutablePropertyReference1Impl
9: dup
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10: ldc
#2
// class
com/programming/kotlin/chapter06/Measure
12: invokestatic #59
// Method kotlin/jvm/internal/
Reflection.getOrCreateKotlinClass:(Ljava/lang/Class;)Lkotlin/reflect/
KClass;
15: ldc
#60
// String writeTimestamp
17: ldc
#62
// String
getWriteTimestamp()J
19: invokespecial #65
// Method
kotlin/jvm/internal/MutablePropertyReference1Impl."<init>":(Lkotlin/
reflect/KDeclarationContainer;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
22: invokestatic #69
// Method kotlin/jvm/internal/
Reflection.mutableProperty1:(Lkotlin/jvm/internal
/MutablePropertyReference1;)Lkotlin/reflect/KMutableProperty1;
25: checkcast
#51
// class
kotlin/reflect/KProperty
28: aastore
29: putstatic
#15
// Field
$delegatedProperties:[Lkotlin/reflect/KProperty;
32: return
}

$

ان
 س نبدأ من الج زء األخ ير من مقتط ف الش يفرة،هذا جزء من البايتكود
َّ
ٍ  الح ظ أن المُ ص رِّ ف أنش أ ب،البرمجية

$ ) يس مىstatic field ( ) لن ا وه و المس ؤول عن تهيئ ة حق ل س اكنstatic constructor( س اكن
 ُتنش ئ ه ذه،)static {}  (انظ ر للم دخلKproperty  والذي ه و مص فوفة من$delegatedProperties
َّ  ُت29  وفي السطر1 المصفوفة في السطر
وابتداء من السطر
. الساكن$$delegatedProperties خزن في حقل
ً
 وهو تنفيذ قابل للتغيير (ألننا عرَّ فن ا حقلن ا باس تخدامMutablePropertyReference1Impl  يُ نشئ نسخة،6
َّ
.)5 وخزناه كعنصر أول من حقل المصفوفة (انظر للسطر
)var
َّ
TimestampValueDelegate نش ئ حقاًل من ن وع
باالنتقال إلى الشيفرة
ِ ُ يمكنن ا رؤي ة أن ه ي،المولدة للباني
،TimestampValueDelegate  وض ع في اعتب ارك أنن ا ُنعمِّ م الخاص ّية إلى ص نف،)12 تلقائي ا (انظ ر للس طر
ً
.وبالتالي وجود هذا الحقل
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تمام ا ،ل ذلك س نتحدَّ ث عن  getTimestampفق ط،
التوابع  getTimestampو  setTimestampمتشابهة ً
وهي تس تدعي في الس طر  10ت ابع  getValueالمكش وف عن طري ق  ،TimestampValueDelegateوتم رَّ ر

مرجع كائن  Measureوقيمة  Kpropertyالتي حص ل عليه ا من الحق ل الس اكن $$delegatedProperties
(انظر للسطر .)5
البرمجية المتكرّ رة
كما ترى ،ال يُ ستخدم السحر عند استخدام الخاصيات المُ عمَّ مة ،ألن المصرّ ف يُ نشئ الشيفرات
ّ
لنا.
دائما ،وبالتالي ،ق د يك ون
مهيئة ومُ ستخدمة ً
هنالك حاالت عندما يعرض نوعك الكثير من الحقول وقد ال تكون ّ
مساعد لكل نوع لتقليل التأثيرات على الذاكرة ،وقد ترغب في خ زن قيم ة ك ل خاص ّية
حقل
من األفضل عدم وجود
ٍ
ٍ
في  ،mapمما يؤدي إلى عمل إجراء صغير عند البحث ،وسيريك المثال التالي كيف يمكنك كتابة شيء مثل هذا:
{ class MapDelegate
)(>?private val map = mutableMapOf<String, Any
{

operator fun <T> getValue(ref: Any?, property: KProperty<*>): T
return map[property.name] as T
}

value:

operator fun <T> setValue(ref: Any?, property: KProperty<*>,
{ )?T
)map.put(property.name, value
}
}
)data class SomeData(val char: Char
{ )(class PropsByMap
)(private val mapDelegate = MapDelegate
var p1: Int by mapDelegate
val p2: SomeData by mapDelegate
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init {
mapDelegate.setValue(this, PropsByMap::p2, SomeData('K'))
mapDelegate.setValue(this, PropsByMap::p1, 0)
}
}
...
val propsByMap = PropsByMap()
println("Props with map: p1=${propsByMap.p1}")
println("Props with map: p2=${propsByMap.p2}")
propsByMap.p1 = 100
println("Props with map: p1=${propsByMap.p1}")
َّ إذا
.100  وSomeData(char=K)  و0 البرمجية فسترى
نفذت الشيفرة
َّ

map-backed برمجي ة كم ا في المث ال الس ابق ألن دعم خاص يات
 ليس علين ا كتاب ة تعليم ات،لحس ن الح ظ
ّ
: فيمكننا كتابة شيء مثل هذا،خاصية للقراءة فقط
 وإذا كان لدينا صنف مع،مدمج في كوتلن
َّ
class Player(val map: Map<String, Any?>) {
val name: String by map
val age: Int

by map

val height: Double by map
}
val player = Player(mapOf("name" to "Alex Jones", "age" to 28, "height"
to 1.82))
println("Player ${player.name} is ${player.age} ages old and is $
{player.height} cm tall")
َّ
 قابل للتغيير علىMap  فسنحتاج إلى استخدام الصنف،خاصية القراءة والكتابة
يتطلب
إذا كان تصميم الصنف
ّ
. غير قابلة للتغييرmap عكس المثال السابق الذي استخدمنا فيه تخطيط خريطة
class Player(val map: MutableMap<String, Any?>) {
var name: String by map
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var age: Int by map
var height: Double by map
}
تحتوي مكتبة كوتلن على واجهة تساعدك على طلب بص مات التواب ع للخاص يات المُ عمَّ م ة ،إذا كنت تتعام ل م ع
خاصية للقراءة فقط ،كل ما عليك فعله ه و االش تقاق من واجه ة  ،ReadOnlyPropertyوهنال ك واجه ة مش ابهة
َّ
َ
مجبرا على اس تخدام
ولست
لدعم المفوضين لخاصيات القراءة والكتابة ،وتسمى واجهة ،ReadWriteProperty
ً

هذه الواجهة ،فوجودها في اإلطار ( )frameworkسيساعدك على الحصول على توقي ع الت ابع الص حيح ،ب داًل من
أي شيء آخر:

{ Int

data class TrivialProperty(private val const: Int) :
{ >ReadOnlyProperty<Trivial, Int
override fun getValue(thisRef: Trivial, property: KProperty<*>):
;return const
}
}
{ class Trivial
)val flag: Int by TrivialProperty(999
}
...
)(val trivial = Trivial
)"}println("Trivial flag is :${trivial.flag

البرمجية ال تق وم ب أكثر من إرج اع قيم ة ،لكن ال يجب أن تس تخدمها به ذه الطريق ة،
في حين أن هذه الشيفرة
َّ
فهي تظهر كيف تستخدم الواجهة.

 .6التهيئة الكسولة
التقنية بالتهيئ ة
هنالك حاالت ترغب فيه ا بت أخير إنش اء نس خة لكائن ك ح تى اس تخدامه األوَّ ل ،و ُتع رف ه ذه
َّ
الكسولة (  ،)lazy initialization / lazy instantiationوالغرض الرئيسي من التهيئ ة الكس ولة ه و تحس ين
الحسابية وق د ال يس تخدمه
األداء وتقليل مساحة الذاكرة الخاصة بك ،ألن تهيئة نسخة سيتكلف الكثير من العمليات
َّ
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تخيل أن ك
البرنامج ،لذا سترغب في تأخيره أو تجنب اس تهالك دورات وح دة المعالج ة المركزيّ ة (َّ ،)CPU cycles
تعمل على برنامج لشركة تأمين صحي.
سيكون لديك قائمة من المطالب للعميل ،وللحصول عليها ،س تحتاج إلى ال ذهاب إلى قاع دة البيان ات وتحمي ل
العملي ة مكلفة للغاية ،وإذا كان المستخدم ال يهتم بهذه المعلومة ،سيكون هذا مضيعة لدورات وح دة
المعلومة ،وهذه
َّ
المعالج ة المركزيَّ ة ( )CPU cyclesوال ذاكرة ،فق ط عن دما يطالب ك المس تخدم بقائم ة المط الب س تذهب وته يئ
مجموعة المطالب.
البرمجية للتعامل مع التهيئة ،لكن قام مطورو ك وتلن به ذا العم ل من أجل ك،
بالطبع ،يجب عليك كتابة شيفرتك
َّ
قد يبدو التنفيذ الكسول تافهً ا في البداية ،فبعد كل شيء ،علي ك التأك د فق ط م ا إذا ك انت القيم ة ق د عُ ّينت بالفع ل،
البرمجية لتهيئ ة خاص يتك من قب ل خي وط (  )threadsمختلف ة،
أليس كذلك؟ لكن عند التزامن ،ستعمل ش يفرات
َّ

ويمكنك أن ترى التعقيد المختلف قلياًل هنا ،فأنا متأكد من أن أول تطبيق ي أتي في ذهن الجمي ع ه و اس تخدام كتل ة

باإلنتاجية ،فهنالك طرق أخرى لتحس ين
التزامن لتحقيق هذا ،فعلى الرغم من سهولتها وسرعة كتابتها إال أنها ستضر
َّ
البرمجية وتجنب القفل.
الشيفرة
َّ
ِّ
المتوفرة بداًل من تنفيذ واحدة خاصة بك ،في وفر
التزامن ليس للجميع ،لذلك ،فأني أوصي باستخدام التعليمات
كوتلن العديد من التطبيقات التي تناسب جميع احتياجاتك.
هيأة بكسل ،كل ما عليك فعله هو كتابة  by lazyوتوفير منطق إلنشاء نسخة،
لالستفادة من
خاصية مُ عمَّ مة مُ َّ
َّ
وستتم العناية ببقية الخطوات:
{ class WithLazyProperty
{ val foo: Int by lazy
)"println("Initializing foo
2
}
}
...
)(val withLazyProperty= WithLazyProperty
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val total= withLazyProperty.foo + withLazyProperty.foo
println("Lazy property total:$total")
َّ إذا
Initializing  لكن س يظهر نص، مطبوعً ا على الشاش ة4  سترى رقم،البرمجية السابقة
شغلت الشيفرة
َّ
.الخاصية مرتين
 مرَّ ة واحدة على الرغم من أنك استدعيتfoo
ّ
 وس يكونLazy<T>  و ُترج ع ل ك نس خة-  الشيفرة المسؤولة عن إنشاء النسخة-  تعبير المداlazy تأخذ الدالة
: كالتاليLazy تعريف واجهة
public interface Lazy<out T> {
public val value: T
public fun isInitialized(): Boolean
}
ِّ ُي
 اس تخدمنا، في المث ال الس ابق، وهم يغطون جميع الحاالت المحتمل ة،lazy وفر اإلطار ثالثة تعريفات للدالة
:هذه
fun <T> lazy(initializer: () -> T): Lazy<T> =
SynchronizedLazyImpl(initializer)
 فإنن ا نعلم أن كتل ة، دون النظ ر إلى التط بيق، يمكن ك اس تنتاج م ا تفعل ه،من اس م الص نف المُ رج ع
: ستعمل داخل كتلة شيفرة المزامنةinitialization
private object UNINITIALIZED_VALUE
private class SynchronizedLazyImpl<out T>(initializer: () -> T,
Any? = null) : Lazy<T>, Serializable {
private var initializer: (() -> T)? = initializer

lock:

@Volatile private var _value: Any? = UNINITIALIZED_VALUE
private val lock = lock ?: this
override val value: T
get() {
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val _v1 = _value
if (_v1 !== UNINITIALIZED_VALUE) {
@Suppress("UNCHECKED_CAST")
return _v1 as T
}
return synchronized(lock) {
val _v2 = _value
if (_v2 !== UNINITIALIZED_VALUE) {
@Suppress("UNCHECKED_CAST") (_v2 as T)
}
else {
val typedValue = initializer!!()
_value = typedValue
initializer = null
typedValue
}
}
}
 للحص ول على دعم ال تزامن أثن اء تهيئ ة الحق لlock يمسك الصنف دالة المدا الخاصة بك ويس تخدم الحق ل
 وبه ذه الطريق ة،field  سيض ع التنفي ذ قيم ة افتراض َّية في الحق ل،getter  ولتحس ين س رعة الج الب،value
يتحسن األداء؛ يمكنك تزويد النس خة
 وبالتالي،lock يمكنك اختصار عملية اإلرجاع دون الحاجة إلى الحصول على
َّ
 ويمكنن ا أخ ذ المث ال الس ابق واس تخدام النس خة الثاني ة المع اد، إذا أردت المزي د من الس يطرةlock الخاص بك لـ
:lazy تعريفها لـ
fun <T> lazy(lock: Any?, initializer: () -> T): Lazy<T> =
SynchronizedLazyImpl(initializer, lock)
class WithLazyPropertyWithLocking{
val lockingField = Any()
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{ val foo: Int by lazy(lockingField,
;)"println("Initializing foo
2
)}
}
تمنحك النسخة الثالثة المعاد تعريفها من دالة  lasyالمزيد من الس يطرة على ن وع التنفي ذ الكس ول المكت وب،
وبالتالي ،هذه النسخة هي تابع مصنع (:)factory method
>fun <T> lazy(mode: LazyThreadSafetyMode, initializer: () -> T): Lazy<T
يمكن أن تأخذ  LazyThreadSafteyModeإحدى القيم التالية (الشرح من الشيفرة المصدريَّ ة):
 :SYNCHRONIZED .1يع ني ه ذا اس تخدام األقف ال ( )locksللتأك د من أن خي ط ( )threadواح د فق ط
يمكنه تهيئة نسخة [.]Lazy
 :PUBLICATION .2يعني هذا أنه يمكن استدعاء دالة التهيئة عدة مرات للوصول المتزامن إلى قيمة نس خة
مهيأة ،لكن ستُ ستخدَ م القيمة األولى التي سترجع كقيمة لنسخة [.]Lazy
[ ]Lazyغير َّ
 :NONE .3يعني هذا عدم استخدام األقفال لمزامنة الوصول إلى قيمة نسخة [ ،]Lazyوإذا تم الوصول إلى
النسخة من عدة خيوط ،فسيكون سلوكه غير محدَّ د .يُ ستخدَ م هذا الوض ع عن دما يك ون من الض روري أن
هيئ نسخة [ ]Lazyمن أكثر من خيط واحد.
عاليا فقط ويضمن لك أنه لن يُ ِّ
يكون األداء ً
إذا اس تخدمت وض ع  ،Synchronizedفس ينتهي ب ك الح ال بنفس التنفي ذ ال ذي رأيت ه س ً
ابقا ،وإذا اخ ترت
 ،Publicationفيمكنك استخدام هذا التنفيذ:
private class SafePublicationLazyImpl<out T>(initializer: () -> T) :
{ Lazy<T>, Serializable
private var initializer: (() -> T)? = initializer
@Volatile private var _value: Any? = UNINITIALIZED_VALUE
// this final field is required to enable safe publication of
constructed instance
private val final: Any = UNINITIALIZED_VALUE
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override val value: T
get() {
if (_value === UNINITIALIZED_VALUE) {
val initializerValue = initializer
// if we see null in initializer here, it means that the value is
already set by another thread
if (initializerValue != null) {
val newValue = initializerValue()
if (valueUpdater.compareAndSet(this, UNINITIALIZED_VALUE,
newValue)) {
initializer = null
}
}
}
@Suppress("UNCHECKED_CAST")
return _value as T
}

…
companion object {
private val valueUpdater =
java.util.concurrent.atomic.AtomicReferenceFieldUpdater.newUpdater(
SafePublicationLazyImpl::class.java,
Any::class.java,
"_value")
}
}
 لتع يين قيم ةvalueUpdater  يجب على التنفي ذ االس تفادة من،لضمان استخدام أوَّ ل استدعاء من المه يئ
.)swap(  تستخدم تعليمات الجهاز للموازنة والتبديل، ومن الداخل،تلقائيا
جديدة
ً
 وس يؤدي إلى تحقي قUnsafeLazyImpl  س ينتهي األم ر بنس خة، لوض ع ال تزامنNONE  إذا اخترت،وأخيرا
ً
:نتائج أفضل لكن يجب استخدامه بشكل مناسب
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internal class UnsafeLazyImpl<out T>(initializer: () -> T) : Lazy<T>,
{ Serializable
private var initializer: (() -> T)? = initializer
private var _value: Any? = UNINITIALIZED_VALUE
override val value: T
{ )(get
{ )if (_value === UNINITIALIZED_VALUE
)(!!_value = initializer
initializer = null
}
)"@Suppress("UNCHECKED_CAST
return _value as T
}
ً
وفقا للتوثيق ،يجب التأكد من حدوث التهيئ ة في خي ط واح د ،وإال س ينتج نس خة م ع نفس الحال ة ()state
وستكون هذه الحالة غير قابلة للتغي ير ،ويمكن ك الحص ول على أك ثر من خي ط يس تدعي كتل ة التهيئ ة ،وس ُي َ
حتفظ
بالقيمة األخيرة المكتوبة ،لكن ستبقى القيمة السابقة ليكنسها كانس المهمالت (.)garbage collector
ِّ
ً
ً
مسبقا ،فكل ما علي ك فعل ه
تنفيذا كسواًل لسيناريوهات عندما تكون القيمة معروفة
القياسية
توفر مكتبة كوتلن
َّ
هو استدعاء ).lazyOf(Your_Value
لن تستخدم هذه في العادة ،فليس هنالك هدف من تغليف قيمة معروفة لحاوية كسولة ( ،)lazy container
ومع ذلك ،قد يكون لديك تسلساًل
هرميا للص نف ال ذي يح ِّدد حقاًل أو تابعً ا مث ل > ،Lazy<Tففي مث ل ه ذه الحال ة،
ًّ
المهيأة.
يمكنك استخدام الباني السابق إلرجاع نسخة > Lazy<Tمع القيمة
َّ

 .7استعمال  lateinitمقابل lazy
قد يبدو في البداية أن استعمال  lateinit varو }…{  by lazyمتشابهين ،لكن هنالك اختالفات كبيرة
بينهما نلخصها بالنقاط التالية:
فيستخدَ م فقط لخاصيات
 .1يمكن استخدام المُ عمِّ م }…{  lazyعلى خاصيات  valفقط أما ُ lateinit
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.var
خاصية  lateinit varإلى حقل نهائي ،وبالتالي ال يمكنك تحقيق الثبات.
 .2ال يمكن تصريف
ّ

خاصية  lateinit varحقاًل مساعدً ا ( )backing fieldلتخزين القيمة ،في حين ُتنشئ lazy
 .3تملك
ّ
}…{ كائنًا مُ عمِّ ًما ( )delegate objectيعمل كح اوي للقيم ة بمج رَّ د إنش ائها ويُ ِّ
وفر ج الب ()getter

للخاص

ّية ،وإذا كنت بحاج

ة إلى أن يك

ون الحق

اعد

ل المس

( )backingموجودً ا في الصنف ،فيجب عليك استخدام .lateinit
البدائية ،فهذا
خاصية  lateinitللخاصيات القابلة للعَ دم ( )nullableأو أنواع جافا
 .4ال يمكن استخدام
ّ
ّ
التقييد مفروض من استخدام  nullلقيم غير مهيئة.
خاصية  lateinit varمرنة أكثر عندما يتعل ق األم ر بمك ان تهيئته ا ،فيمكن ك إع دادها في أي مك ان
.5
َّ
للخاصية ،وال ذي ال يمكن تغي يره
مرئيا منه ،وبالنسبة لـ }{ ،lazyفهي تعرِّ ف المهيئ الوحيد
يكون الكائن
َّ
ً

ً
معروف ا مس ً
بقا ،وعلى عكس خاص َّية
إال عن طري ق االس تبدال ( ،)overridingول ذلك س يكون المُ ه يئ
التبعية ( ،)dependency injection
 ،lateinit varفعلى سبيل المث ال إذا كنت تس تخدم حقن
َّ
َّ
مشتقة.
فسينتهي بك األمر بتوفير أمثلة مختلفة من أصناف

 .8املراقبات
تتغير خاص َّية مُ عمَّ م ة ( )delegated property؟ فق د تحت اج إلى التفاع ل م ع
ماذا ل و أردت معرف ة م تى َّ
برمجية أخرى.
التغيير واستدعاء شيفرات
َّ
يأتي كائن  Delegatesمع الباني التالي للسماح لك بذلك:
fun <T> observable(initialValue: T, crossinline onChange: (property:
KProperty<*>, oldValue: T, newValue: T) -> Unit):
>ReadWriteProperty<Any?, T
سيس تدعى ت ابع
س نرى طريق ة عمل ه م ع ه ذا المث ال البس يط ،ففي ك ل م رَّ ة تتغ ير فيه ا قيم ة الخاص َّيةُ ،
)( onValueChangedوسنطبع القيمة الجديدة:
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class WithObservableProp {
var value: Int by Delegates.observable(0) { p, oldNew, newVal ->
onValueChanged()
}
private fun onValueChanged() {
println("value has changed:$value")
}
}
val onChange = WithObservableProp()
onChange.value = 10
onChange.value = -20
 حيث يسمح لنا برفض قيمة جديدة إذا كان السياق يرفض،هنالك تطبيق آخر لمتغير ظاهر من خارج الصندوق
:ذلك
class OnlyPositiveValues {
var value: Int by Delegates.vetoable(0) { p, oldNew, newVal -> newVal
>= 0 }
}
val positiveVal= OnlyPositiveValues ()
positiveVal.value = 100
println("positiveVal value is ${positiveVal.value}")
positiveVal.value = -100
println("positiveVal value is ${positiveVal.value}")
positiveVal.value = 111
println("positiveVal value is ${positiveVal.value}")
100  فإن ه س يطبع، وبالت الي،100  س تجد أن ه لن ُتق َب ل القيم ة،البرمجية الس ابقة
إذا قمت بتش غيل الش يفرة
َّ
.مرتين

271
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 .9تعميم خاص َّية ال عدم َّية
عدمية ( ،)non-nullوكل ما عليك القي ام ب ه ه و اس تخدام
خاصية ال
إطار كوتلن غني جدً ا ،فهو يدعم تعميم
َّ
َّ
 Delegates.nonNullكما في المثال البسيط التالي:
{ class NonNullProp
)(>var value: String by Delegates.notNull<String
}
)(val nonNull = NonNullProp
"nonNull.value = "Kotlin rocks
)"}println("Non null value is: ${nonNull.value
//this will not compile
nonNull.value = null
إن محاول

ة الوص

ول إلى قيم

ة الخاص

َّية قب

ل تهيئته

اس

يؤدي إلى رمي االس

تثناء

 ،IllegalStateExceptionوعالوة على ذل ك ،إذا ح اولت تع يين أي قيم ة له ا ،فستحص ل على
خطأ تصريف.

 .10الخاصيات أم التوابع؟
كثيرا ،فهم يتكونون من ال داخل من ت ابع ج الب  getterأو ض ابط  setterكم ا رأين ا
تشبه الخاصيات التوابع
ً

بالفعل ،ومع ذلك ،فإن التوابع والخاصيات تمل ك أنم اط اس تخدام مختلف ة ،ويجب علي ك اعتب ار الخاص يات حق واًل ،
الخاصية تشبه تعاملنا مع الحقل ،و ُت ِّ
وفر الخاصيات توابع مرنة.
ففي حين أنهم يشبهون الحقول ،فإنَّ صياغة
َّ
راء ،بينم ا ُت ِّ
يُ ِّ
مثل الخاص َّية بيان ات ،يجب اس تخدام الخاص يات كالحق ل
مثل ت ابع الص نف إج
ً

خاصية أو أكثر ،اتبع هذه
وليس كسلوك ( )behaviorأو عمل ( ،)actionوعندما ترغب في تصميم نوعك وتعريف
َّ
اإلرشادات لتحديد ما إذا كانت مناسبة:
َّ
برمجية ِّ
يتوقع ردً ا س ريعً ا،
تدعي
معقدة في جس م الج الب  ،getterألن المُ س
 .1تجنَّب وج ود ش يفرة
ِ
َّ
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الخاصية.
وبالتأكيد ،ال تتصل بقاعدة بيانات أو إجراء استدعاء  restمن قاعدة شيفرة البرمجية لجالب
َّ
جانبية ،تجنب ح تى رمي االس تثناءات من ش يفرة
 .2ال ينبغي أن يتس بب الحص ول على خاص َّية أي ة أث ار
َّ
الجالب (.)getter
 .3عين الضابط  setterالخاص بك على أنه  privateأو  protectedإذا لم ترغب في تغي ير القيم ة من
قبل المستدعي ،وهذا يعني أنك تريد الحفاظ على التغليف الخاص ب ك ،ت ذكر إذا ك ان ن وع الخاص َّية ه و
رجع ،فسيتمكن المستدعى من تغيير الحالة عن طريق الخاصيات/التوابع العامة المكشوفة.
نوع مُ ِ
 .4تأكد من تعيين خاصياتك في أي ترتيب ممكن ،حتى لو كان ذلك يع ني ت رك كائن ك في حال ة غ ير ص الحة
مؤقتً ا.
الخاصية السابقة.
 .5إذا احتاج الضابط  setterلرمي استثناء ،فتأكد من االحتفاظ بقيمة
َّ
هنالك سيناريوهات حيث يجب عليك استخدام تابع ب داًل من خاص َّية ،وعلى ال رغم من أنن ا ال نس تطيع تغطي ة

جميع الحاالت الممكنة هنا ،هذه بعض الحاالت التي يجب عليك فيها استخدام التوابع بداًل من الخاصيات:

عملية إعداد حقل ،فاستخدم التابع ،فكر في سيناريوهات إع داد قيم ة
البرمجية أبطأ من
 .1إذا كانت الشفرة
َّ
َّ
لخاصية تتضمَّ ن اتصااًل بالشبكة أو حتى الوصول إلى نظام الملفات ،ففي هذه الحاالت ،يجب عليك التأك د
َّ
من استخدام التوابع بداًل من الخاصيات.

الخاصية يُ نتِ ج نتائج مختلفة في كل مرَّ ة ،فيجب عليك في هذه الحالة اس تخدام
 .2إذا كان استدعاء شيفرة
َّ
خاصية.
التابع ،لنفترض أنك ُترجع الوقت الحالي ،فيجب عليك إنشاء تابع له بداًل من توفير
َّ

 .3إذا أردت تحوي ل ن وع إلى ن وع آخ ر مختل ف ،فيجب علي ك اس تخدام الت ابع ،ومث ال ذل ك دال ة
خاصية.
)( ،toStringفأي إعالن تجد فيه النمط *** toيجب أن يكون تابع بداًل من
َّ
الداخلية لكائن ك ،فال يجب اس تخدام الخاص َّية ب ل الت ابع ،ومث ال ذل ك ت ابع
 .4إذا كان اله دف نس خ الحال ة
َّ
 cloneالمُ عرَّ ف من قبل صنف كائن جافا.
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 .11خالصة الفصل
لن تحتاج اآلن إلى كتابة أو توليد جالبات  gettersوضابطات  settersلحقول ك ،فتعتم د التقني ات التقليديَّ ة
للتغليف بشكل حصري على التواب ع المنفص لة ،لكن تس مح ل ك الخاص يات اآلن بالوص ول إلى حال ة ك ائن باس تخدام
صياغة تشبه الحقل مع االحتفاظ بالتغليف ،ولقد َّ
تعلمت اآلن ما هي الخاصيات وكيف ُتستخدَ م.
ستتعرف في الفصل القادم على كيفية عمل خاصيات لغة كوتلن الجديدة إلزال ة اس تثناء مؤش ر الع دم ،وعالو ًة
على ذلك ،سترى كيف تتكامل شيفرات العدم في جافا مع هذه الخاصيات.
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إن استثناء مؤشر القيمة المعدومة أو الفارغة ( )null pointerمألوف ألي مطوِّ ر جافا مهما كانت المدة ال تي
قضاها في التطوير ،ويحدث هذا االستثناء بسبب فشل معالجة مراجع هذه القيم ة معالج ة ص حيحة ،وك ان "تجنب
هذه األخطاء" موضوعً ا للعديد من األفكار المختلفة في لغات برمجة عديدة ،وفي ه ذا الفص ل ،س نراجع نهج ك وتلن
في تأمين القيم الفارغة أو المعدومة ،ولقد قال توني هاور ( ،)Tony Hoareمخترع مؤشر العَ دم ،عن د تحدث ه في
مؤتمر  Qconالمنظم من قبل موقع تطوير التدوين :InfoQ

أس ميها خط  ُأأ الملي ار دوالر الخاص ة بي ،ولق د اخترعته ا ع ام  ،1965وفي ذل ك
ّ
ّ
ِّ
التوج ه (لغة

كائني ة

الوقت ،كنت صمم أول نظام نوع شامل للمراجع في لغة
 ،)ALGOL Wإذ كان هدفي التأكد من استخدام جميع المراجع بشكل آمن
ّ
عن طري ق إجراء فحص تلق ائي بواس طة المص رف ،ولم اس تطع مق اوم إغراء
َ
وضع مرجع ع دم ،ألنه كان من السهل تنفيذه ،ولقد أدى هذا إلى عدد ال
ّ
يحص ى من األخطاء وثغرات وانهيارات في النظام وال ذي تسبب في خسارة
مليار دوالر في السنوات األربعين الماضية.
هنالك العديد من الطرائق لحل هذا الخطأ ،ففي لغة السي ،كان من الشائع أن تتس َّبب ش يفرة برمجي ة تش ير إلى
مؤشر عَ دمي إلى إنهيار البرنامج ،ولق د ط وَّ ر جاف ا ه ذا من خالل االس تثناء  NullPointerExceptionح تى ال
يتس بب في انهي ار  ،JVMويمكن التعام ل مع ه عن طري ق كتل ة  ،try/catchوك ان العبء ت ذكر اإلمس اك ب ه على
المبرمج.
عدمية ()nullable code
مميزات مص مَّ مة للس ماح للمص رَّ ف بإمس اك ش يفرة
َّ
قدَّ مت لغات  Groovyو َّ C#
اإلجرائية ،فهنال ك الن وع
محتملة وحماية المط وَّ ر ،وأم ا في لغ ات مث ل س كاال وهاس كل وغيره ا من لغ ات البرمج ة
َّ
 Maybeوالنوع  Optionالمكتوبان بنمط التصميم  monadالمخصصان لذلك.
تمتل ك ك وتلن طريق ة لتحقي ق األمن من العَ دم داخ ل نظ ام األن واع ،فال يُ ِّ
مثل أم ان القيم العدمي ة أو الفارغ ة
باستخدام حاوية عَ دم مصممة بالنمط ( monadأي  ،)monadic null containerوال عن طريق إجبار المبرمج
بإمساك االستثناء ،وبداًل من ذلك ،تمت إضافة الدعم مباشر ًة إلى نظام النوع والمصرِّ ف.
وستكون الميزات التي سنتحدث عنها في هذا الفصل مألوفة لدى بعض القراء ،فهنالك ميزات مماثل ة في لغ ات
مثل  groovyو  C#بالفعل ،فسنغطي:
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•

األن

واع القابل

ة لإلنع

أتقن لغة كوتلن

دام (types

 )Nullableواألن

واع غ

ير القابل

ة لإلنع

دام

()Non-nullable types
•

عوامل األمان من القيم المعدومة ()Null safe operators

•

البرمجية وقت التشغيل
فحص االنعكاس ( )Reflectionوالشيفرة
َّ

•

التوصيفات ()Annotations

 .1األنواع القابلة لإلنعدام
إن نظام أنواع كوتلن متطوِّ ر بم ا في ه الكفاي ة بحيث يمكن ه تت ُّبع الف رق بين األن واع ال تي تقب ل قيم عدمي ة أو
فارغة من تلك التي ال تقبلها ،فعندما ِّ
متغي ًرا في كوتلن ،كما نفعل في العادة ،ال يمكننا تع يين قيم ة عَ دم null
نحدد
ِّ
البرمجية:
له ،فعلى سبيل المثال ،لن ُتصرَّ ف هذه الشيفرة
َّ
ال تصرَّ ف الشيفرة val name: String = null //
متغير من النوع ً var
أيضا:
دمية  nullإلى
ِّ
ولن يُ صرَّ ف إسناد قيمة عَ َّ
"var name: String = "harry
ال تصرَّ ف الشيفرة name = null //
وإلبالغ مص

رِّ ف ك

وتلن بأنن

ا نس

لمتغير أن يحت
مح
ِّ

وي على قيم

ة  ،nullيجب أن نض

يف

الحقة ? للنوع:
val name: String? = null
"var name: String? = "harry
name = null
سيصرَّ ف اآلن المقتطف البرمجي السابق.
ُ
عدمية من دال ة واس تخدامها كمع امالت
عدمية وغ ير
وبنفس الطريق ة ،يمكنن ا إرج اع أن واع
َّ
َّ
دالة وهكذا:
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fun name1(): String = ...
fun name2(): String? = ...
ال يمكن للدالة  name1إرجاع مرجع ع دمي ( ،)null referenceويمكن للدال ة  name2إرج اع ذل ك أو ع دم
برمجية تستخدم نتيجة  name1فسنضمن عندها أن ه لن يُ رمى اس تثناء مؤش ر
إرجاعه ،وإذا كان علينا كتابة شيفرة
َّ
برمجية تص ل إلى نتيج ة  name2فال يمكن
العدم (  ،)null pointer exceptionولكن إذا حاولنا كتابة تعليمات
َّ
إضافية.
البرمجية دون معالجة
ضمان ذلك ،وبالتالي فلن يقبل المصرِّ ف الشيفرة
َّ
َّ

 .2التحويل الذيك بني األنواع
لقد رأينا اآلن كي ف نعلن عن أن واع يمكن أن تقب ل القيم العدمي ة أو الفارغ ة ( ،)nullable-typeلكن الس ؤال
هن ا :كي ف نس تخدم مث ل ه ذه األن واع ونتعام ل معه ا؟ الخي ار األول ه و باالعتم اد على التحوي ل ال ذكي ( smart
 )castsبين األنواع الذي عرَّ فناه باختصار في الفصل الثاني ،أساسيات كوتلن ،والذي هو ميزة من مميزات ك وتلن إذ
َّ
نتحقق من أن المتغير ليس عَ دمي ،فسيسمح لن ا المص رِّ ف
يتبع المصرِّ ف الشروط داخل تعليمة  ifالشرطية ،فما دمنا
المتغير كما لو صرِّ ح عنه على أ َّنه نوع غير عَ دمي:
بالوصول إلى
ِّ
fun getName(): String? = ...
)(val name = getName
{ )if (name != null
)println(name.length
}
الحظ أ َّننا قادرون على استدعاء دالة الطول على قيمة  nameداخل تعليمة  ،ifوهذا ألن المص رِّ ف تأكَّد من أ َّنه
دمية.
ال يمكننا تنفيذ ما داخل تلك الكتلة حتى يكون
ِّ
المتغير  nameقيمة غير عَ َّ
ال يعمل التحويل الذكي لألنواع العدمية ( )null smart castإال عندما يكون المتغير إما

تنبيه

عضوً ا من النوع  valدون حقل مساعد ( )backing fieldأو  valمحلي أو  varمحلي
ُّ
التحقق منه واستخدامه ،وخالف ذلك ،قد يكون المتغير غير عَ دمي عند
ال يتغير بين

ُّ
سيتغير إلى عَ دمي قبل استخدامه ،وسيؤدي هذا إلى رمي استثناء
التحقق منه ومن ثم
َّ
عموما ،سيفرض المصرِّ ف هذا القيد.
آنذاك.
ً
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 .3الوصول اآلمن للقيم الفارغة
جيدة للغاية ،وتق دم طريق ة س هلة الق راءة للتف رِّ ع عن د التعام ل م ع القيم
ميزة ِّ
إن التحويل الذكي لألنواع هي َّ
عدمية ،وستُ ص بح
العدمية ،ومع ذلك ،عندما تكون لدينا عمليات متسلسلة ،فقد تنتج عن ك ل خط وة قيم ة فارغ ة أو
َّ
َّ
البرمجية صعبة القراءة وتحتاج إلى فحص وتمحيص دقيق.
الشيفرة
َّ
اطلع على المقتطف التالي:
)?Person(name: String, val address: Address
)?Address(name: String, postcode: String, val city: City
)?City(name: String, val country: Country
)Country(val name: String

class
class
class
class

{ ?fun getCountryName(person: Person?): String
var countryName: String? = null
{ )if (person != null
val address = person.address
{ )if (address != null
val city = address.city
{ )if (city != null
val country = city.country
{ )if (country != null
countryName = country.name
}
}
}
}
return countryName
}
انظ ر إلى مس تويات التحق ق من القيم الفارغ ة ( )if-not-nullالمتداخل ة المطلوب ة ،ويمكن تخي ل المزي د من
المستويات المتداخلة المطلوبة في بعض السيناريوهات ،فهل يمكننا فعل أفضل من ذلك؟

وادي التقنية

279

أتقن لغة كوتلن

الفصل السابع :أمان القيم الفارغة ،واالنعكاس ،والتوصيفات

نستطيع فعل ذلك باستخدام كوتلن ،فبديل التحويل الذكي ه و اس تخدام عام ل الوص ول اآلمن للقيم الفارغ ة،
دخل
ويشبه هذا ص ياغة النقط ة العاديَّ ة لل دوال والخاص يات ،ولكن باس تخدام ? ،فعن د اس تخدام ه ذا العام ل ،س ُي ِ
المُ صرِّ ف تحقيق  nullلنا للتأك د من أنن ا ال نص ل إلى قيم ة فارغ ة  nullعن طري ق الخط أ ،ويمكنن ا كتاب ة المث ال
السابق على النحو التالي:
{ ?fun getCountryNameSafe(person: Person?): String
return person?.address?.city?.country?.name
}
ِّ
المولد له ذه الدال ة ،فيمكنن ا أن ن رى أن المص رِّ ف أض اف تحقيق ات القيم
الفرق مدهش ،وإذا فحصنا الب ايتكود
الفارغة:
;)public static final java.lang.String getCountryNameSafe(Person
Code:
0: aload_0
1: dup
32
;// Method Person.getAddress:()LAddress

2: ifnull

5: invokevirtual #15
8: dup
32

;// Method Address.getCity:()LCity

9: ifnull

12: invokevirtual #21
15: dup
32

;// Method City.getCountry:()LCountry

16: ifnull

19: invokevirtual #27
22: dup
32

Country.getName:()Ljava/lang/

// Method

23: ifnull

26: invokevirtual #33
;String
29: goto
34
32: pop
33: aconst_null
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34: areturn
التعليمات المهمة هنا هي  16 ،9 ،2و ،23والتي تعرض إج راء المص رِّ ف للتحق ق من القيم الفارغ ة وإذا ك انت
ِّ
رجع.
هنالك قيمة فارغة ،فسيقفز إلى التعليمة  32قبل إضافة  nullإلى
سي َ
المكدس الذي ُ

أ .عامل تحويل النوع
قد نقرّ ر في بعض األحيان االستغناء عن تحقيقات المصرِّ ف وإجبار تحوي ل ن وع عَ دمي إلى ن وع غ ير عَ دمي،
دمية أبدً ا،
وهذا مفيد في بعض الحاالت كالتعامل مع شيفرات
برمجية مكتوبة بلغة جافا ،والتي نعرف أنها ال تكون عَ َّ
َّ
دمية أو فارغة ،وللقيام بذلك ،يمكننا استخدام العامل
وسنحتاج إلى استخدام
ِّ
متغير مع دالة ال تقبل سوى قيم غير عَ َّ
!! كما في هذا المثال:
"val nullableName: String? = "george
!!val name: String = nullableName
المتغير
المتغير  nameعلى أن ه ن وع غ ير عَ دمي ،واس تخدمنا !! لنف رض على
في المثال السابق ،ص رِّ حنا عن
ِّ
ِّ

قيما فارغة -عدم احتوائه على تلك القيم الفارغة ،ويمكننا فعل ذل ك ألي تعب ير يُ رج ع
- nullableNameالذي يقبل ً
ً
ً
فارغة ،فعلى سبيل المثال ،في المقتطف التاليُ ،ترجع الدالة قيمة فارغة ،لكن أجبرنا المص رِّ ف على الس ماح لن ا
قيمة
بالتعامل معها على أ َّنها قيمة غير فارغة:
fun nullableAddress(): Address? = ...
val postcode: String = nullableAddress()!!.postcode
البرمجية غير آمنة ،وإذا تحققنا من بايتكود:
يمكننا أن نرى أن العامل !! يجعل الشيفرة
َّ
;)(public static final void forceFunction
Code:
#62

// Method nullableAddress:

// Method
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kotlin/jvm/internal/Intrinsics.throwNpe:()V
10: invokevirtual #70
// Method Address.getPostcode:()Ljava/lang/
;String
13: astore_0
14: return
المتغير  postcodeالقيمة .null
سيرمى استثناء مؤشر العدم إذا حوى
ِّ
في التعليمة ُ ،7

 .4عامل ألفيس
واحدة من السيناريوهات األكثر شيوعً ا هو عندما يكون لدينا نوع عَ دمي ون رغب في اس تخدام قيمت ه إذا ك ان
افتراضية أخرى خالف ذل ك ،فعلى س بيل المث ال ،في جاف ا ،س نكتب في الع ادة ش يفرة
غير عَ دمي ونستخدم قيمة
َّ
برمجية مشابهة لهذه:
َّ
String postcode = null
{ )if (address == null
"postcode = "No Postcode
}
{ else
{ )if (address.getPostcode() == null
"postcode = "No Postcode
}
{ else
)(postcode = address.getPostcode
}
}
تقدم لنا كوتلن بدياًل يدعى بالعامل ? :والذي يدعى بعامل ألفيس ،وإذا نظرت إلى العامل بشكل جانبي فسيبدو
كتسريحة شعر ألفيس (وتدعى هذه التسريحة بتسريحة بومبادور ،لكن قد يكون من األفضل أن يك ون للعام ل اس ًما
الثالثية في جافا.
آخر) .إن استخدام هذا العامل مشابه الستخدام if
َّ
يمكن وضع هذا المعامل بين تعبير عَ دمي والتعبير المراد استخدامه إذا كانت قيمة التعبير العَ دمي (nullable
 )expressionهي  ،nullولذلك فإن االستخدام العام يشبه ما يلي:
وادي التقنية

282

الفصل السابع :أمان القيم الفارغة ،واالنعكاس ،والتوصيفات

أتقن لغة كوتلن

val nullableName: String? = ...
"val name: String = nullableName ?: "default_name
التعبير في الجانب األيمن ،لذلك يمكن وضع أي شيء هناك لتقييم القيم ة ،مث ل تعب ير  whenأو اس تدعاء دال ة،
ويمكن َسلسلة العمليات ً
أيضا.
لسلسلة التعابير ال تي تقب ل قيم ة فارغ ة
ومن الطرائق الشائعة األخرى هو استخدام عامل الوصول اآلمن للعَ دم َ
معً ا ،وقبل استخدام عامل ألفيس  Elvisثم استخدامه إلرجاع قيمة افتراضية عن د وج ود قيم ة فارغ ة أو معدوم ة
لتلك التعابير:
val nullableAddress: Address? = null
"val postcode: String = nullableAddress?.postcode ?: "default_postcode

 .5التحويل اآلمن بني األنواع
آلي ا إلى ن وع آخ ر ،وإذا أردن ا
لقد تعرفنا في الفصل الثاني ،أساسيات كوتلن ،إلى عامل  asلتحوي ل ن وع
ِّ
متغير ً
التحويل إلى نوع آخر ولكن بشكل آمن أو استعمال القيمة  nullفي حالة فشلت عملية التحوي ل ،فيمكنن ا في ه ذه
الحالة استخدام عامل التحويل اآلمن ?.as
متغير نعرف أ َّنه سلسلة نصية في حين أن المصرِّ ف ال يعرف ذلك ألننا أعلنا على
في المثال التالي ،سنحوِّ ل نوع
ِّ
أ َّنه  Anyوذلك باستعمال عامل التحويل اآلمن:
"val location: Any = "London
val safeString: String? = location as? String
val safeInt: Int? = location as? Int

 .6النوع Optional
تحدثنا في األجزاء السابقة عن كيفية اتخ اذ إج راءات للس المة من القيم الفارغ ة أي  ،nullلكن تل ك الطرائ ق
ليست الوحيدة ،فلقد َّ
وفرت لغات مثل هاسكل بدياًل لسنوات عديدة ،ففي حالة هاس كل ،هنال ك الن وع  ،Maybeوفي
لغة س كاال هنال ك ش يء مش ابه ي دعى الن وع  ،Optionوفي اإلص دار  11المس تقر من جاف ا (وقت ترجم ة الكت اب
ومراجعته) ،كان هنالك النوع .Optional
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جميع هذه األنواع ( Maybeو  Optionو  )Optionalلها وظيفة واحدة ،وهي اس تخدامها كن وع لمعرف ة م ا
إذا كانت دالة أو تعبير سيرجع قيمة أو ال أي يرجع قيمة أو تكون القيمة المعادة فارغة.
اإلجرائية ،أنواع البيان ات ال تي إم ا أن تعي د قيم ة أو ال هي األن واع الجبريَّ ة ،إذ ِّ
تمثل األولى قيم ة
في البرمجة
َّ
والثانية االفتقار إلى قيمة ،وتسمى في هاسكل باسم  Justو  ،Nothingوتس مى في س كاال باس م  Someو ،None
َّ
ويُ ستخدَ م نوع وحيد في جافا.
لبقية هذا القسم ،سنركِّز على النوع  Optionalفي جافا ،وت ذكَّر أن ه ذا ال يعم ل إال على اإلص دار 11
بالنسبة َّ
دوما).
من جافا
حاليا (تأكد من توثيق جافا الرسمي ً
ً

أ .إنشاء قيمة من النوع  Optionalوإرجاعها
يمكننا تغليف قيمة في النوع  Optionalعن طريق استدعاء التابع الساكن  ofببساطة:
)"val optionalName: Optional<String> = Optional.of("william
إذا اردن

ا إنش

متغير من الن
اء
ِّ

وع  Optionalلقيم

ة فارغ

ة ،فيمكنن

ا اس

تخدام الت

ابع

الساكن :empty
)(val empty: Optional<String> = Optional.empty
متغير من النوع  Optionalقد يح وي القيم ة  nullأو ال ،فيمكنن ا اس تخدام ،ofNullable
إذا اردنا إنشاء
ِّ
وفي العادة ،هنالك نسخة واحدة فارغة ( )emptyموجودة ،ألنها غير قابلة للتغيير وال تملك حالة.
لذا ،إذا كان لدينا دالة ترجع  ،nullفسنعرفها لتعيد ? ،Stringوعند استخدام  ،Optionalفسنعرفها ل ترجع
>:Optional<String
?fun lookupAddress(postcode: String): String
>fun lookupAddress(postcode: String): Optional<String
ِّ
يمثل هذان المقتطفان نفس الشيء وذل ك لدال ة  lookupAddressيمكن أن ال ترج ع قيم ة عن د تمري ر قيم ة
دخل إليها.
ٍ
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ب .استخدام النوع Optional
يشبه النوع  Optionalلعوامل العَ دم ( )null operatorsفي كوتلن من ناحية العمليات المس موحة ،وعن د
استخدام  ،Optionalسنحتاج إلى استخراج القيمة منه ،ولفعل ه ذا ،يمكنن ا اس تخدام  getأو  orElseويس ترد
استثناء ويشبه هذا عامل التحويل بين األن واع ،وأم ا الث اني فيقب ل مع اماًل يس تخدمه كقيم ة
األول القيمة أو يرمي
ً
افتراضية إذا لم ِّ
يمثل  Optionalأي قيمة أي كان  ,nullإليك المثال التالي:
fun lookupAddress(postcode: String): Optional<String> = ...
val address = lookupAddress("AB1 1BC").orElse("1600 Pennsylvania

)"Avenue

في المثال السابق ،إذا لم تمتلك الدالة  lookupAddressعنوا ًنا للرمز البري دي الموج ود ،فستُ س تخدَ م القيم ة
االفتراضية ،ويشبه هذا العامل ?.:
َّ
يدعم النوع  Optionalالعمليتين  mapو  flatMapلتحويل القيمة الحاوي ة ،فتقب ل عملي ة  mapدال ة ُترج ع
ً
فارغا ،فلن ٌتستدعَ ى الدالة .وتعمل عملية
قيمة جديدة من النوع  Optionalمع نتيجة الدالة ،وإذا كان Optional
لنتخيل
 flatMapبشكل مشابه ،لكنها تعم ل على تس طيح األن واع  Optionalالمتداخل ة المع ادة بواس طة الدال ة.
َّ
دالة أخرى ُترجع >:Optional<Int
… = >fun lookupHousePrice(address: String): Optional<Int
يمكننا اآلن ربط هذه مع  lookupAddressإليجاد س عر الم نزل إذا ك ان  addressموج ودً ا ،وإذا ك ان س عر
الم

نزل غ

ير موج

ود (لنف

ترض أن

ه ليس في قاع

دة البيان

ات) ،فلن ُترج

ع flatMap

سطح النوع المتداخل ليكون نوع اإلرجاع هو >:Optional<Int
سي َّ
>> Optional<Optional<Intبل ُ
)val price = lookupAddress("AB11BC").flatMap(::lookupHousePrice).orElse(0
بم

ا أنَّ ل

دينا > Optional<Intبع

د  ،flatMapفيمكنن

ا اس

تخدام  orElseإلرج

اع ع

دد

صحيح افتراضي.

 .7االنعكاس

االنعكاس ( )Reflectionهو اس م عملي ة فحص الش يفرة البرمجي ة وقت التش غيل ب داًل من وقت التص ريف،
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ِّ
وتفقد التوص يفات (،)annotations
ويمكن استخدامها إلنشاء نسخ من أصناف ،والبحث عن دوال ،واس تدعاؤها،
إيجاد الحقول واكتشاف المعامالت واألنواع المُ عمَّ مة ( ،)genericsوكل هذا دون معرفة التفاصيل وقت التصريف.
مقدما
فعلى سبيل المثال ،قد نرغب في االحتفاظ بأنواع في قاعدة البيانات ،لكننا ال نعرف ،أو ال نريد أن نعرف
ً
أي األن واع ال تي س ُي َ
حتفظ به ا ،فيمكن هن ا اس تخدام االنعك اس للبحث عن حق ول ك ل ن وع ،وإنش اء ش يفرة SQL
البرمجية المناسبة لكل نوع.
مث ال آخ ر ،إذا ك ان ل دينا نظ ام ملحق ات (  )plugin systemفي ش يفرتنا المص درية ،ون رغب في
اء على خاص يات تك وين أو خاص يات النظ ام ،فيمكنن ا اس تخدام االنعك اس
وقت التش غيل إنش اء ُنس ٍخ للملح ق بن ً
بناء على االسم المؤهل بالكامل ( )fully qualified nameالذي مررناه.
الستنساخ أصناف ً
لبقي ة هذا الفصل ،سنغطي مختلفة أصناف االنعكاس والدوال الذي أتاحته كوتلن في حزمة االنعكاس.
بالنسبة َّ

تنبيه

جزءا من مكتبة كوتلن القياسية  kotlin-stdlibبل هي
ال ُتعدُّ أصناف االنعكاس في كوتلن
ً
إضافية ( )additional dependencyتسمى  ،kotlin-reflectوهذا
تبعية
ٌ
َّ
جزء من َّ
المقيدة.
إلبقاء حجم الحزم منخفض لمستخدمي أندرويد والمنصات ذات الذاكرة
َّ

أ .النوع Kclass
نوع  KClassهو النوع المركزي المستخدم في موض وع االنعك اس في ك وتلن ،فك ل ن وع ل ه نس خة KClass
تفاصيل عن دوال وخاصيات وتوصيفات وما إلى ذل ك ،وللحص ول على نس خة KClass
وقت التشغيل تحتوي على
ٍ
ألي نوع ،يمكننا استخدام الصياغة  ::classعلى نسخة ذلك النوع:
"val name = "George
val kclass: KClass<String> = name::class
الحظ أن نسخة  KClassموسومة بالنوع الذي تمثله ،ويمكننا ً
أيضا الحص ول على  KClassللن وع باس تخدام
نفس الصياغة على النوع نفسه:
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val kclass2: KClass<String> = String::class

توجد نسخة  KClassواحد لكل محمَّ ل صنف ( )class loaderوذلك ألي نوع ،لذلك ،إن استدعاء ::clas
سيرجع نفس نسخة  KClassالمعادة عند استدعائه على أي ة ُنس ٍخ أخ رى
 sعلى أي نسخة في نفس محمِّ ل الصنف ُ
مشتقة من النوع الذي يمثه ذلك الصنف ،أو من النوع نفسه:
val kclass1: KClass<String> = "harry"::class
val kclass2: KClass<String> = "victoria"::class
val kclass3: KClass<String> = String::class
في المثال السابقُ ،تشير جميع المتغيرات  KClassالثالثة إلى نفس النسخة.
وبصرف النظ ر عن اس ترداد مقبض ( )handleلـ  KClassع بر النُس خ واألن واع ،يمكنن ا ً
أيض ا الحص ول على
واح د من االس م المؤه ل بالكام ل للص نف ،ولفع ل ه ذا ،س نحتاج إلى جلب مرج ع إلى الواجه ة البرمجي ة ( )API
النعكاس جاف ا المع ادل لـ  ،KClassوال ذي يس مى  Classببس اطة ،ومن ثم نص ل إلى خاص َّية ك وتلن كم ا يوض ح
المثال التالي:
val kclass = Class.forName("com.packt.MyClass").kotlin
إن الت ابع الس اكن  Class.forNameه و واجه ة االنعك اس البرمجي ة في جاف ا الس ترداد
مقبض لنس خة  ،Classوفي الحقيق ة ،اس توحيت أس ماء دوال عدي دة في  KClassمن التواب ع الموج ودة في
 ،Classلكن ُح ِّدثت لدعم ميزات كوتلن المتقدمة.

ب .التهيئة باستخدام االنعكاس
كما ذكرنا س ً
ابقا ،أح د أك ثر اس تخدامات االنعك اس ه و إنش اء ُنس ٍخ من أن واع دون معرف ة ه ذه األن واع وقت
التصريف ،وأبسط طريقة لفعل هذا هو استخدام الدالة  createInstanceعلى مرجع :KClass
)class PositiveInteger(value: Int = 0
{ fun createInteger(kclass: KClass<PositiveInteger>): PositiveInteger
)(return kclass.createInstance
}
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كم ا ت رى ،تس تخدم الدال ة  createIntegerالخاص ة بن ا معام ل  KClassإلنش اء نس خة
 PositiveIntegerجديدة ،فال يُ ستخدَ م هذا المثال المفتعل عند معرفة النوع مس ً
بقا ،لكن ه دف االنعك اس ه و
لتلك األوقات التي ال تفعل ذلك.
إن عيب  createInstanceه و أن ه س يعمل فق ط م ع األص ناف ب دون مع امالت ،أو عن دما تك ون جمي ع
المعامالت اختياريَّ ة ،يعتبر المعامل اختياريً ا إذا ّ
افتراضية.
وفرت له قيمة
َّ
نموذجية لهذا النوع من التهيئ ة ،في تط بيق معالج ة البيان ات ،ق د يك ون ل دينا خط وة
لنفترض حالة استخدام
َّ
اس تيراد ،وال تي تس تورد أو تبتل ع (  )ingestsالبيان ات من ملف ات  CSVإلى قاع دة البيان ات الخاص ة بن ا؛ س يعمل
تطبيقنا على ابتالع البيانات من مصادر عديدة ،ونريد أن نكون قادرين على إضافة م دخالت جدي دة وقت التش غيل
الرئيسية.
البرمجية
دون الحاجة إلى إعادة بناء الشيفرة
َّ
َّ
سنبدأ بتعريف ملف  .configوالذي سيحتوي على قائمة من البالعات (  ،)ingestersويُ شار إلى كل بالع عن
طريق االسم المؤهل بالكامل ( ،FQNأي اسم الصنف مسبوق باسم الحزمة) ،وسيبدو مثل التالي:
ingesters.props
ingesters=com.packt.ingester.AmazonIngester,com.packt.ingester.Goo
gleIngester
الخاصية ه ذا ،وتقس يم السالس ل النص َّية للحص ول على
سنرغب في بعض أصناف  Bootstrapتحميل ملف
َّ
أس ماء البالع ات ،ومن ثم ُنهيئه ا باس تخدام االنعك اس ،وبمج رَّ د الحص ول على مرج ع إلى ك ل البالع ات ،يمكن أن
َّ
ويتطلب ه ذا تنفي ذ واجه ة مش تركة م ع دال ة نقط ة ال دخول ( entry point
نس تدعي ك ل واح دة ب دورها،
:)function
{ interface Ingester
fun ingest(): Unit
}
)(val props = Properties
)))"props.load(Files.newInputStream(Paths.get("/some/path/ingesters.pr ops
)'val classNames = (props.getProperty("ingesters") ?: "").split(',
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{ val ingesters = classNames.map
Class.forName(it).kotlin.createInstance() as Ingester
}
} )(ingesters.forEach { it.ingest
وسعها كل تطبيق بالع ،عندما نه يئ ك ل ب الع بش كل
سي ِّ
الحظ أننا عرّ فنا في البداية الواجهة  Ingesterوالتي ُ

ً
راحة ،وس ترمي ه ذه
انعكاسي ( ،)reflectivelyفإننا مط البون بتحوي ل األن واع إلى أنواعه ا ال تي عرَّ فناه ا به ا ص

العملية استثناء إذا كان الصنف في ملف اإلعدادات  configليس من ن وع  ،Ingesterومن الواض ح أن المص رِّ ف
بناء على سلسلة نصية وحدها.
غير قادر على تأكيد ذلك لنا ً
الفائ دة من ه ذا النهج ه و حاجتن ا إلى إض افة ب الع إض افي ،ولنق ل مث ل كتاب ة تنفي ذ من أج ل
 com.packt.ingester.FacebookIngesterومن ثم ع دم الحاج ة للمس ش يفرة التط بيق األساس ية،
ويمكنن ا نش ر ب الع الجدي د في مل ف  JARمنفص ل ،وإض ً
افة مل ف  jarإلى مس ار الص نف وتح ديث المل ف config
المهيأ كاماًل  FQNالجديد.
لتضمين االسم
َّ
هذا األس لوب ش ائع لألنظم ة ال تي تعتم د على ملحق ات ( )Pluginsحيث ال يمكن لمط وري النظ ام األساس ي
معرفة التنفيذات ( )implementationsالتي ستُ كتَ ب عند استخدام مكتباتهم.
تذكر أنَّ  createInstanceال ت دعم اس تعمال المع امالت ،وق د ال يب دو من المفي د ج دً ا إنش اء ُنس ٍخ بش كل

انعكاسي دون معامالت ،لكن في حاالت مثل المثال السابق ،ال يمكننا أن ندعم جمي ع أش كال الباني ات ال تي س يرغب
نقيدهم دون أي معامالت ،ونفرض عليها إنش اء مفوِّ ض ين ( )delegatesبالش كل
بانو الملحقات استخدامها ،لذا قد ِّ
المطلوب.

 .8البانيات
نوع م ا ،وس نحتاج ربم ا إلى إنش اء ن وع
قد نرغب أحيا ًنا في فحص البانيات ( )constructorsالمتاحة على ٍ

َّ
َ
وقت التشغيل ،أو ،بالمثل ،ق د
نوع
يمتلك ٍ
بان يتطل ب قيم أو قد نرغب بتحديد أي الحقول مطلوبة إلنشاء نسخة من ٍ
نرغب بمعرفة ما إذا كان باإلمكان إنشاء صنف من المعامالت التي نمتلكها آنذاك.
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 المتاح ة فيconstructors معين باس تخدام الخاص َّية
َّ يمكننا إرجاع قائمة بجميع البانيات المت وفرة لن وع
 ألن البانيات هي دوال بحد ذاته ا لكن، المنعكسةKFunction الخاصية قائمة من ُنسخ
رجع هذه
َّ
ِ  و ُت،KClass النوع
:فقط دوال معرَّ فة بطريقة خاصة
fun <T : Any> printConstructors(kclass: KClass<T>) {
kclass.constructors.forEach {
println(it.parameters)
}
}
 انظ ر إلى الص نف المع رَّ ف، وعلى سبيل المثال، ويطبع المعامالت التي يقبلها،يكرر المثال السابق فوق كل باني
:التالي
class Kingdom(name: String, ruler: String, peaceful: Boolean) {
constructor(name: String, ruler: String) : this(name, ruler, false)
}
: لهذا النوعprintConstructors إذا استدعينا
fun main(args: Array<String>) {
printConstructors(Kingdom::class)
}
:فستكون المخرجات مثل تالي
[parameter #0 name of fun <init>(kotlin.String, kotlin.String): Kingdom,
parameter #1 ruler of fun <init>(kotlin.String, kotlin.String): Kingdom]
[parameter #0 name of fun <init>(kotlin.String, kotlin.String,
kotlin.Boolean): Kingdom,
parameter #1 ruler of fun <init>(kotlin.String, kotlin.String,
kotlin.Boolean): Kingdom,
parameter #2 peaceful of fun <init>(kotlin.String, kotlin.String,
kotlin.Boolean): Kingdom]
 تقب ل، فتوجد نس ختين منهم ا، المتاحتينcallBy  وcall بان باستخدام الدالتين
ٍ يمكننا استدعاء مرجع إلى
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ً
مسبقا في الب اني،
األولى ببساطة قائمة المعامالت أي  varargsويفترض أن يكونوا مرتبين بالشكل الذي ُصرِّ ح عنه
ويقبل اإلصدار الثاني خريطة  mapمن المعامالت وتستخدم أسماء المعامل لمطابقتهم:
fun createKingdom(name: String, ruler: String, peaceful: Boolean):
{ Kingdom
{ val constructor = Kingdom::class.constructors.find
it.parameters.size == 3
)"} ?: throw RuntimeException("No compatible constructor
)return constructor.call(name, ruler, peaceful
}
المتغير األول الذي يمرِّ ر المعامالت بالترتيب.
في الشيفرة المصدريَّ ة السابقة ،استخدمنا
ِّ
عند إنش اء أمثل ة بش كل انعكاس ي ،يجب علين ا أن نض من أن األن واع متوافق ة ،وإذا ك ان على الس بيل المث ال،
المعام ل األول المتوق ع ه و  java.lang.Stringومرَّ رن ا  java.math.BigDecimalفس ترمي آل ة جاف ا
استثناء من النوع .java.lang.IllegalArgumentException
االفتراضية JVM
ً

أ .االستنستاخ باستخدام callBy
الدال ة  ،callbyال تي تس تخدم خريط ة  ،mapمفي دة للغاي ة إذا رغبن ا في بن اء الوس ائط
( )argumentsالمالئمة بشكل انعكاسي بنفسها ،ولبناء هذه الخريطة ،يمكننا استخدام المعلومات حول المع امالت
التي تقدمها البانيات لنا عن طريق المعامالت المسماة للخاصية (.)property named parameters
ترجع هذه الخاصية عدة نسخ من  ،KParameterواح دة لك ل معام ل في الب اني ،ويمكن اس تخدام مع امالت
نسخ االنعكاس هذه لتحديد اسم ونوع المعامل وسواء كانت  varargsأو  inlineأو .Optional
دعن ا نش رح ه ذا بإنش اء نس خة  ،Pluginوه و ن وع ن رغب بإنش ائه يقب ل إم ا اتص ال  ،JDBCأو نس خة من
خاصيات ( ،)properties instanceأو نظام الملفات  .FileSystemوفي وقت التصريف ،لن نعرف أي معام ل
سيحتاج إليه الباني من بين هذين المعاملين ،وسنستخدم االنعكاس لنعرف ذلك.
سنُعرِّ ف واجهة  ،Pluginباإلضافة إلى كتابة تنفيذ وهمي يسمى :OraclePlugin
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interface Plugin {
fun configure(): Unit
}
class OraclePlugin(conn: Connection) {
fun configure(): Unit = ... // run queries on the connection
}
 واله دف األساس ي من ه ذا المث ال ه و الش يفرة،Connection  يقب ل النس خةOracePlugin الح ظ أن
:نشئ هذه اإلضافات
ِ ُالبرمجية لالنعكاس التي ست
َّ
fun createPlugin(className: String): Plugin {
val kclass = Class.forName(className).kotlin
assert(kclass.constructors.size == 1, { "Only supply plugins with a
single constructor" })
val constructor = kclass.constructors.first()
assert(constructor.parameters.size == 1, { "Only supply plugins with one
parameter" })
val parameter: KParameter = constructor.parameters.first()
val map = when (parameter.type.jvmErasure) {
java.sql.Connection::class -> {
val conn = DriverManager.getConnection("some_jdbc_connection_url")
mapOf(parameter to conn)
}
java.util.Properties::class -> {
val props = Properties()
mapOf(parameter to props)
}
java.nio.file.FileSystem::class -> {
val fs = FileSystems.getDefault()
mapOf(parameter to fs)
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}
)"else -> throw RuntimeException("Unsupported type
}
return constructor.callBy(map) as Plugin
}
أواًل  ،يمكننا استخدام  Class.forNameكما في السابق للحص ول على مرج ع لنس خة من  KClassمن أج ل
َّ
نتوقع
بان وأوَّ ل معامل له ،وفي ه ذه الحال ة بال ذات،
الوسيط  ،classNameومن ثم ،باالعتماد على ذلك ،جلبنا أول ٍ
واحد فقط مع معامل وحيد ،وسنضيف تأكيدات لهذا الغرض.
بان
ٍ
من تنفيذات الملحق أن تمتلك ٍ
وبعد ذلك ،نفحص النوع الذي يُ مثله  ،KParameterوباالعتماد على النوع ،سنبني خريطة  mapتحت وي على
قيمة ألحد األنواع المدعومة Connection :و  Propertiesو .FileSystem
وأخيراُ ،نمرِّ ر تلك الخريطة  mapإلى الدال ة  callByمن أج ل استنس اخ نس خة وتهيئته ا ،م ع تحوي ل األن واع
ً
للحصول على النوع المطلوب.

 .9الكائنات والكائنات املرافقة
يمكننا حتى الحصول على مرج ع إلى كائن ات ( )objectsأو كائن ات مُ رافِ قة ( )companion objectsعن
طريق االنعكاس ،وعلى سبيل المثال ،خذ هذه التعريفات لصنف ولكائن مرافق:
{

)class Aircraft(name: String, manufacturer: String, capacity: Int
{ companion object

"Boeing",

fun boeing(name: String, capacity: Int) = Aircraft(name,
)capacity
}
}

وبالنظر إلى هذا ،يمكنن ا اس ترداد مرج ع إلى الك ائن المراف ق (  )companion objectباس تخدام الخاص َّية
 companionObjectالمعرَّ فة في النوع :KClass
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val kclass = Aircraft::class
val companionKClass = kclass.companionObject
من اآلن فصاعدً ا ،لدينا نسخة  KClassأخرى ،ويُ نمذِ ج ( )modelingهذا الدوال ( )functionsواألعضاء (
 )membersللكائن المرافق.
في الواق ع ،يمكنن ا باس تخدام خاص َّية  companionObjectInstanceالحص ول على مقبض ()handle

لنسخة الكائن المرافق ،وبعد ذلك ،يمكننا استدعاء الدوال أو الوصول إلى الخاصيات مباش ر ًة إذا قمن ا بالتحوي ل إلى
النوع المناسب:

Aircraft.Companion

val kclass = Aircraft::class
val companion = kclass.companionObjectInstance as
)companion.boeing("747", 999

ً
مرافقا بدون اسم.
الحظ أن نوع الكائن المرافق الذي حولنا إليه هو  Aircraft.Companionولقد كان كائنًا
وبطريقة مماثلة ،إذا كان لدينا ِّ KClass
الخاصية
يمثل كائن منفرد ( ،)object singletonفيمكننا استخدام
َّ
 objectInstanceالسترداد النسخة الفعلية:
{ object PizzaOven
)fun cook(name: String): Pizza = Pizza(name
}
val kclass = PizzaOven::class
val oven: PizzaOven = kclass.objectInstance as PizzaOven
المتغير  ovenاألخير هو نسخة للكائن .PizzaOven
كما ترى ،فإن
َّ

 .10خاصيات  KClassاملفيدة
يص ف  KClassص ً
نفا مح ددً ا بش كل كام ل بم ا في ذل ك ن وع المع امالت واألص ناف األعلى
( )superclassوالدوال والبانيات والتوصيفات .دعنا نعرِّ ف الصنف التالي:
)(>class Sandwich<F1, F2
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يمكننا اآلن فحص الصنف  KClassله ومعرفة أنواع المعامالت التي يص رِّ ح عنه ا ،وذل ك باس تخدام الخاص َّية
 typeParametersالمتاحة في نسخة :KClass
val types = Sandwich::class.typeParameters
ومن هنا ،يمكننا الحصول على تسمية ( )Labelلمعامل النوع ،والح دود العلي ا إذا عُ رِّ ف إح داها (أو  Anyخال
ذلك):
{ types.forEach
)"}println("Type ${it.name} has upper bound ${it.upperBounds
}
في حالة  ،Sandwichستكون المخرجات كالتالي:
]?Type F1 has upper bound [kotlin.Any
]?Type F2 has upper bound [kotlin.Any
معين ،سنحتاج أواًل إلى نوع يملك العديد من اآلباء:
بعد ذلك ،دعنا نعرض الصنف األعلى لنوع َّ
class ManyParents : Serializable, Closeable, java.lang.AutoCloseable
الخاصية  superclassesللحصول على
وبعد ذلك ،في نسخة  KClassمن هذا الصنف ،يمكننا الوصول إلى
َّ
قائمة األصناف العليا والواجهات ،لكن ليس الصنف الفعلي نفسه:
val superclasses = ManyParents::class.superclasses
إذا توجب عليها طباعة القائمة السابقة ،فسنرى المخرجات التالية:
class java.io.Serializable
class java.io.Closeable
class java.lang.AutoCloseable
هذا م ا توقعن اه ب الطبع ،لكن م اذا عن الص نف Any؟ أال تتوس ع جمي ع األص ناف من ه؟ فلم اذا لم نج دها ض من
القائم ة؟ ه ذا ألن األص ناف العلي ا تش مل فق ط اآلب اء المباش رين ،ولعرض ها ،نحت اج إلى اس تعمال الخاص َّية
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:allSuperclasses
val allSuperclasses = ManyParents::class.allSuperclasses
:وسنحصل على الخرج التالي
class
class
class
class

java.io.Serializable
kotlin.Any
java.io.Closeable
java.lang.AutoCloseable

 الدوال والخاصيات املنعكسة.11
 ويش مل ه ذا ال دوال، فيمكن الوص ول إلى معظم نظ ام ك وتلن،ال يتوق ف االنعك اس على األص ناف والكائن ات
: وبعض من خاصياتهDouble وسعة للنوع
دوال
والخاصيات؛ ولنبدأ بصنف يحتوي على بعض
ِّ ُأعضاء ودالة م
ٍ
ٍ
class Rocket() {
var lat: Double = 0
var long: Double = 0
fun explode() {
println("Boom")
}
fun setCourse(lat: Double, long: Double) {
require(lat.isValid())
require(long.isValid())
this.lat = lat
this.long = long
}
fun Double.isValid() = Math.abs(this) <= 180
}
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وس عة للتأك د من أنَّ معام ل  Doubleه و خ ط الع رض أو الط ول الص حيح كلم ا اس تدعينا
ُتس تخدَ م دال ة مُ ِّ
.setCourse
تشبه الدالة التالية دالة طباعة البانيات السابقة ،وهي تطبع أسماء كل دال ة مُ عرَّ ف ة في ه ذا الص نف ،و ُتس تخدم
الخاصية  memberFunctionsفي  KClassللحصول على مرجع لكل دالة في الصنف ،و ُتمثَّ ل الدوال في الواجهة
َّ
البرمجية لالنعكاس عن طريق ُنسخ :KFunction
{ )>fun <T : Any> printFunctions(kclass: KClass<T
{ kclass.functions.forEach
)println(it.name
}
}
إذا استدعينا هذه الدالة ،فسنحصل على المخرجات التالية:
explode
setCourse
equals
hashCode
toString
َّ
متوقع ،يحت وي ه ذا الخ رج على دوال األعض اء ال تي عرَّ فناه ا في  :Anyالن وع األعلى النه ائي (
كم ا ه و
وس عة )( Double.isValidال تظه ر في
 )ultimate supertypeلجميع األصناف ،والحظ مع ذلك ،أن الدال ة المُ ِّ
وس عة إلى اس تخدام خاص ِّية أخ رى
القائمة ،وسنحتاج من أجل الحصول على مرج ع  KFunctionمن أج ل دال ة مُ ِّ
تسمى .memberExtensionFunctions
وس عة
هنالك
خاصية ثالثة ،الدوال المسماة ( )named functionsببساطة ،والتي ترج ع ك ل من ال دوال المُ ِّ
َّ
وسعة في نفس القائمة ،وهي تشبه الجمع بين مخرجات الخاصيتين السابقتين.
وغير المُ ِّ
لدى ُن َسخ  KFunctionالعديد من دوال والخاصيات المفيدة ،و ُتستخدم الكتش اف تفاص يل مث ل إذا م ا ك انت
الدال ة  ،inlineأو  ،infixأو  ،operatorباإلض افة إلى الن وع ال ذي ترجع ه ،وأن واع المع امالت وغيره ا من
التفاصيل.
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َّ
يتعلق األم ر بالخاص يات ،هنال ك خاص يات مماثل ة تس مى memberProperties
وعن دما
و  memberExtensionPropertiesوال تي ُتس تخدَ م بنفس الطريق ة كم ا في ال دوال .في الواجه ة البرمجي ة
لالنعك اسُ ،تمثَّ ل الخاص يات من خالل ُنس خ  .Kpropertyدعن ا نس تخدم  memberPropertiesللعث ور على
الخاصيات التي عرَّ فناها في الصنف :Rocket
{ )>fun <T : Any> printProperties(kclass: KClass<T
{ kclass.memberProperties.forEach
)println(it.name
}
}
ستكون مخرجات هذه الدالة عند استدعائها lat, long :كما هو متوقع.

أ .استدعاء دالة بشكل انعكايس
الحقيقية في الوصول االنعكاسي (  )reflective accessإلى الدوال في القدرة على استدعائها،
تكمن الفائدة
َّ

فيعرِّ ف الصنف ً KFunction
دالة تس مى  callتقب ل قائم ة من المع امالت ( ،)varargوتس تخدمها الس تدعاء دال ة
ُ
على نسخة النوع الذي ُصرِّ حت تلك الدالة به.
وبالنظر إلى أن ُنسخ  KFunctionنفسها ليست مرتبطة بأي نس خة بعينه ا ،س نحتاج إلى توف ير المتلقي ال ذي
يجب على الدال

ة أن ُتس

تدعَ ى علي

ه ،ويح

دائم
دَّ د ً

ا بالمعام

ل األول المُ م

رَّ ر

إلى .call
ديناميكي ا ،دون توف ير مرج ع إليه ا في وقت
باس تخدام مث ال  Rocketالس ابق ،سنس تدعي function
ً
التصريف (:)compile time
} "val function = kclass.functions.find { it.name == "explode
)(val rocket = Rocket
)function?.call(rocket
الحظ أ َّننا نبحث عن جميع الدوال التي تحت وي على اس م  ،explodeوالدال ة  explodeال ُتص رِّ ح في الواق ع
عن أي معامالت بنفسها ،ولذلك فإن المعامل الوحيد للدال ة  callه و النس خة الم راد اس تخدامها كمس تقبل أو متلقي
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للدالة  ،functionوفي هذه الحالة ،وهو .rocket

ب .الترصيح وعدمه
في هذه المرحلة ،يجب اإلشارة إلى الفرق بين الدوال والخاصيات المُ صرَّ ح عنه ا ( )declaredوغ ير المُ ص رَّ ح
عنها ( ،)undeclaredوكل من الخاصيات التي يمكن استخدامها لجلب دوال أعضاء (،)member functions
وخاصيات أعضاء ( ،)member propertiesوبانيات وما إلى ذلك والتي تختلف إن كان مُ صرَّ ح عنها أم ال.
تشمل المتغايرات الغير مُ صرَّ ح عنها ( ،)undeclared variantsالتي قمنا بتغطيتها لح د اآلن ،بم ا في ذل ك
الدوال والخاصيات المُ صرَّ ح عنها في النوع المشار إليه من قبل  ،,KClassوكذلك لألصناف األم والواجهات.
تش

مل المتغ

ايرات المُ ص

رَّ ح عنه

ا (variants

 ،)declaredوال

 ،declaredMemberExtensionFunctionsو  declaredMemberFunctionsوغيره

تي تس

مى

ا ،على ال

دوال

والخاص يات المعرَّ ف ة في الن وع نفس ه ،وأي دال ة أو خاص َّية معرَّ ف ة في األص ناف اآلب اء (  )parent classesأو
الواجهات التي ال تعيدها هاتان الدالتان.

 .12التوصيفات
تسمح التوصيفات ( )Annotationsللمطورين بإضافة معنى إضافي إلى األصناف ،والواجه ات ،والمع امالت،
فية (  .)meta-programmingيمكن أن
وغيره ا وذل ك وقت التص ريف ،وهي ش كل من أش كال البرمج ة الوص َّ
يستخدم المصرِّ ف تلك التوصيفات أو تستخدمها الش يفرة مباش ر ًة عن طري ق االنعك اس وقت التش غيل ،وباالعتم اد
يتغير معنى البرنامج أو البيانات.
على قيمة التوصيف ،يمكن أن
َّ
التوصيفات موجودة في جافا كما في كوتلن ،وبالتالي فإن التوصيفات األكثر ش يوعً ا هي تل ك المت ِّ
وفرة كج زء

القياسية .يمكن أن تكون على دراية بالفعل ببعض التوصيفات مثل @SuppressW
من مكتبات كوتلن أو مكتبة جافا
َّ
 arningsو .@tailrec
لتعريف توصيف خاص بك ،أضف ببساطة الكلمة المفتاحية  annotationقبل الصنف كالتالي:
annotation class Foo
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يمكن استخدام هذا التوصيف في األصناف ،والدوال ،والمعامالت ،وم ا إلى ذل ك ،وفي واق ع يمكن اس تخدامها
َّ
موضح في الجدول التالي:
في أي مكان تقري ًبا ،كما هو
الهدف

مثال

صنف

@Foo class MyClass

واجهة

@Foo interface MyInterface

كائن

@Foo object MyObject

معامل

= fun bar(@Foo param: Int): Int
param

دالة

@Foo fun foo(): Int = 0

كنية لنوع

@Foo typealias MYC = MyClass

خاص ّية

class PropertyClass { @Foo var
}name: String? = null

بان

class Bar @Foo constructor(name:
)String

تعبير

"val str = @Foo "hello foo

قيم إرجاع

fun expressionAnnotation(): Int
}){ return (@Foo 123

دالة ُمجرَّدة

} @Foo { it.size > 0

الح ظ أن التوص يفات تب دأ بالعالم ة @ عن د اس تخدامها ،وم ع ذل ك ،قب ل اس تخدامها ،يجب تحدي د األه داف
ان فق ط لص نف ،يمكنن ا
المسموح بها باستخدام توصيف ث انوي يس مى  .@Targetفعلى س بيل المث ال ،لتوص يف ب ٍ
تعريفه على النحو التالي:
)@Target(AnnotationTarget.CONSTRUCTOR
annotation class Woo
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معين.
يمكننا تحديد العديد من األهداف التي نريدها ألي توصيف َّ
هنالك العديد من التوصيفات الثانويَّ ة متاحة لالستخدام ،وهي مشروحة في هذا الجدول:
اسم التوصيف

@Retention

االستخدام
يحدد كيف ّية تخزين التوصيف في ملفات الصنف الناتجة.

الخيارات هي:
•

 :Sourceيُحذف التوصيف وقت التشغيل.

•

 :Binaryيتضمن التوصيف في ملفات الصنف ،لكنه غير

•

 :Runtimeيُخزّن التوصيف في ملفات الصنف وهو مرئي

مرئي من خالل االنعكاس.
من خالل االنعكاس.

@Repeatable

تسمح إذا كانت موجودة بتضمين التوصيف أكثر من مرة في أي

هدف مع َّين.

@MustBeDocumented

إذا كانت موجودة ،فستسمح بتضمين التوصيف عند إنشاء توثيق

عبر .Dokka

أ .معامالت التوصيف
يمكن للتوص

يفات أن تحت

وي على مع

امالت كم

ا رأين

ا ذل

ك بالفع

لم

ع

المخصصة تحديد بانياته ا الخاص ة م ع أي معام ل ت رغب ب ه ،ولفع ل
 .@AnnotationTargetويمكن للتوصيفات
َّ
بان كما نفعل للصنف العادي عن طريق سرد المعامالت بعد اسم الصنف ،وإليك المثال التالي:
ذلك ،سنعرِّ ف ٍ
)annotation class Ipsum(val text: String

تنبيه

دائما.
يجب التصريح عن معامالت التوصيف على أ َّنها ً val

بعد ذلك ،عند استخدام توصيف مثل هذا ،نمرِّ ر القيمة المطلوبة بكل بساطة:
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@Ipsum("Lorem") class Zoo

تقتص ر أن واع المع امالت على مجموع ة ض يقة من األن واع هيInt – Double – Long – Float – :
 ،Boolean – String – KClass – enumوتوصيفات أخرى نفسها ،باإلض افة إلى مص فوفة من تل ك األن واع
المس موح به ا ،ول ذلك على س بيل المث ال ،يمكنن ا الحص ول على مص فوفة من الن وع  Stringأو مص فوفة من
التوصيفات.

 .13التوصيفات القياس َّية

تتضمَّ ن مكتبة كوتلن القياس َّية العدي د من التوص يفات ال تي ُت ِّ
أثر على مخرج ات المُ ص رِّ ف ،ولق د رأين ا بعض ها

بالفعل والبعض اآلخر سنتحدث عنه في هذا الجزء للمرة األولى.

أ@JvmName .
بس

بب الماس

ح أو المزيل ( )erasureفي  ،JVMفإ َّنه من المس

تحيل التص

ريح عن دال

تين بنفس

االسم ونفس البصمة المزالة ( ،)erased signatureفعلى سبيل المثال ،التصريحات التالي ة في جاف ا ستتس َّبب
في خطأ عند التصريف:
)>public void foo(list: List<String
)>public void foo(list: List<Int

تنبيه

يرجع السبب في اإلزالة ( )Erasureإلى حقيقة أن آلة جافا االفتراضية  JVMال تحتفظ

بأنواع المعامالت ،وهذا يعني ،أن متغيرات من نوع > List<Stringأو >List<Int

يصرَّ فان كليهما إلى النوع >.List<Any

تخداما له ذه المش كلة هي تس مية التواب ع تس ً
مية مختلف ًة ،وه ذا غ ير مرغ وب في ه في بعض
الحل األك ثر اس
ً

األحيان .ففي كوتلن ،يمكننا االحتفاظ بنفس األسماء طالما نحن ٍّ
أسماء بديل ًة عن د تص ريفها ،ولفع ل ذل ك ،نض ع
نوفر
ً
ً
َّ
التالية:
موضح في األمثلة
توصيفا للدوال باستخدام  @JvmNameمع البديل المراد توفيره كما هو
َّ
)"@JvmName("filterStrings

وادي التقنية

302

أتقن لغة كوتلن

الفصل السابع :أمان القيم الفارغة ،واالنعكاس ،والتوصيفات

fun filter(list: List<String>): Unit
)"@JvmName("filterInts
fun filter(list: List<Int>): Unit
سي ستخدَ م االسم المعطى للتوصيف وقت التصريف ،ويمكننا أن نرى هذا عن طريق فحص البايتكود المُ َّ
ولد:
ُّ
;)>public static final void filterStrings(java.util.List<java.lang.String
Code:
] [ ...
;)>public static final void filterInts(java.util.List<java.lang.Integer
Code:
] [ ...

عند استخدام هذه الدوال من كوتلن ،نستمر في اس تخدام األس ماء األص لية ،وس يكون التوص يف @JvmName
غير مرئي لمستخدمي كوتلن ،وسيراه المُ صرِّ ف ويتصرَّ ف ً
وفقا له ،ولكن عند استدعاء ه ذه ال دوال من جاف ا ،فيجب
عطى.
أن نستخدم االسم البديل المُ َ

ب@JvmStatic .
اكن
يُ ِ
خبر التوصيف  @JvmStaticالمصرَّ ف رغبتك بأن تمتلك الدالة أو الخاص َّية الموص وفة ب ه ت ابع جاف ا س ٍ
ب ان مُ َّ
ول ٍد في الخ رج المُ ص رَّ ف ( ،)compiled outputويمكن تط بيق ه ذا التوص يف على الكائن ات أو الكائن ات
ٍ
المرافقة.
كائن مراف ٌق إلى ص نف يحت وي على نس خة واح د ،و ُتخ َّزن ه ذه النس خة في
كائن أو
بشكل افتراضي ،يُ صرَّ ف
ٌ
ٌ

حق ل ث ابت اس مه  ،INSTANCEوللوص ول إلى ال دوال في ه ذه الكائن ات في جاف ا ،يجب علي ك أواًل اس تبيان (
 )resolveتلك النسخة المفردة ( )singletonمثل:
;)(HasStaticFuncs.INSTANCE.foo
وم ع ذل ك ،س يؤدي التوص يف إلى أن تك ون الدال ة تابعً ا س اكنًا (  )static methodب داًل من ت ابع نس خة
 ،)instance methodوبالتالي نتمكن من استدعائها بشكل مباشر على النوع:
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;)(HasStaticFuncs.foo

ت@Throws .
َّ
متحقق منه ا (unchecked
بم ا أنَّ جمي ع االعتراض ات أو االس تثناءات في ك وتلن هي اس تثناءات غ ير
 ،)exceptionsفال داعي إلضافة قائمة باالستثناءات المحتملة إلى بصمات التابع كم ا في جاف ا .وم ع ذل ك ،ن رغب
معين ة ،ويمكنن ا القي ام
في إبالغ مستخدمي جافا بأن واجهة برمجة التطبيقات ل دينا ت رمي اس تثناءات في ح االت َّ
بذلك باستخدام التوصيف  ،@Throwsوالذي يُ ستخدَ م إلرشاد المصرِّ ف إلنشاء عب ارات رمي ( )throwعلى التواب ع
َّ
المولدة.
ً
بسيطا في كوتلن يحتوي على دالة يمكنها رمي استثناء:
ً
صنفا
فعلى سبيل المثال ،لنُعرِّ ف
{ )class File(val path: String
{ fun exists(): Boolean
))(if (!Paths.get(path).toFile().exists
)"throw FileNotFoundException("$path does not exist
return true
}
}
يمكن استدعاء هذا مباشر ًة من جافا بالطريقة التالية:
{ )(public void throwsExample
;)(boolean exists = new File("somefile.txt").exists
;)"System.out.println("File exists
}
الحظ أنَّ بصمة التابع ال تتضمَّ ن االس تثناءات ال تي يمكن أن ت رمى ،على ال رغم من أنَّ ه ذه الش يفرة البرمجي ة
تثناء،
قابلة للتصريف .ومع ذلك ،ينبغي لنا اتخاذ قرار بشأن إبالغ مستخدمي جافا ب أنَّ الدال ة )( existsت رمي اس
ً
ويمكننا إضافة هذا إلى بصمة التابع في ملف الصنف المُ صرَّ ف:
{ )class File(val path: String
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)@Throws(FileNotFoundException::class
{ fun exists(): Boolean
))(if (!Paths.get(path).toFile().exists
)"throw FileNotFoundException("$path does not exist
return true
}
}
وسيطا وه و أص ناف االس تثناءات ال تي ن رغب
ً
كما ترى ،لقد أضفنا التوصيف  ،@Throwsويقبل هذا التوصيف
في تضمينها في بصمة التابع ،فال يمكن تصريف مثال جافا السابق اآلن ويجب علين ا تحديث ه للتعام ل م ع االس تثناء
بالشكل التالي:
{ public void throwsExample() throws FileNotFoundException
;)(boolean exists = new File("somefile.txt").exists
;)"System.out.println("File exists
}
أخيرا ،يمكننا مالحظة الفرق في ملف البايتكود ألن مصرِّ ف كوتلن يضيف استثناءات لبصمة التابع بالتأكيد.
ً
تحتوي الدالة  existsاألولى على ترويسة البايتكود التالية:
;)(public final boolean exists
descriptor: ()Z
flags: ACC_PUBLIC, ACC_FINAL
الثانية ،فتحتوي على ترويسة البايتكود التالية:
أما
َّ
public final boolean exists() throws
descriptor: ()Z
flags: ACC_PUBLIC, ACC_FINAL

ث@JvmOverloads .
غطينا  @JvmOverloadsمس ً
بقا ،لكنَّن ا سنتوس ع بالح ديث عن ه هن ا أك ثر .عن د إعط اء دال ة تمل ك مع امالت
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) لك لoverloaded( @ المصرِّ ف ينشئ توابع متعدَّ دة ومحمَّ لة تحمياًل زائ دً اJvmOverloads  سيجعل،افتراضية
َّ
.معامل افتراضي
:اطلع على هذه الدالة على سبيل المثال
fun foo(name: String = "Harry", location: String = "Cardiff"):
ِّ
 التابع األول يس تخدم المع امالت االفتراض َّية عن د ع دم،سيولد المصرِّ ف ثالثة توابع في صنف الملف المُ صرَّ ف
 عند عدم تمريره م ع تمري ر قيم ة للمعام لlocation والثاني يستخدم القيمة االفتراضية للمعامل،وجود معامالت
 ويمكنن ا التأك د من ذل ك عن طري ق ع رض ب ايتكود. والثالث يستعمل القيم المعطاة له دون القيم االفتراض ية،اآلخر
َّ
:المولد
public static void foo$default(com.packt.SomeClass, java.lang.String,
java.lang.String, int, java.lang.Object);
descriptor:
(Lcom/packt/SomeClass;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;ILjava/lang/
Object;)V
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC, ACC_BRIDGE, ACC_SYNTHETIC
Code:
[ ... ]
public final void foo(java.lang.String, java.lang.String);
descriptor: (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
flags: ACC_PUBLIC, ACC_FINAL
Code:
[ ... ]
public void foo(java.lang.String);
descriptor: (Ljava/lang/String;)V
flags: ACC_PUBLIC
Code:
[ ... ]
public void foo();
Code:
0: aload_0
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1: aconst_null
2: aconst_null
3: iconst_3
4: aconst_null
5: invokestatic #41
8: return
تؤكد هذه الشيفرة أن اإلصدارات الثالثة من التابع  fooق د تم تعريفه ا .التنفي ذات موج ودة للجمي ع باس تثناء
األخيرة فلقد حذفت هنا ألنها ُتمثَّ ل بمئات األسطر أي لالختصار ،ويمكن رؤية الفكرة العامة من تنفيذ الدال ة .final
كل نس خة من  fooتف وِّ ض ( )delegateافتراض ًيا التنفي ذ إلى دال ة رابع ة ت دعى  foo$defaultم ع اس تخدام
 nullلقيمة المعامالت حيثما كان ذلك مناس ًبا ،وهذه األخيرة تتحقق من كل معامل وتستبدله بقيمته االفتراضية إن
كانت قيمته .null

 .14اكتشاف التوصيف وقت التشغيل
التوص يفات المخصص ة تك ون مفي دة فق ط إذا ك ان من الممكن اكتش افها واس تخدامها .التوص يفات القياس َّية
فية وقت
موج ودة لتوجي ه المص رِّ ف واالس تفادة من ه ،ولكن ش اع اس تخدام التوص يفات المخصص ة كبيان ات وص َّ
التشغيل.

ان آخ ر ،يمكنن ا اس تخدام الخاص َّية annotation
للعثور على التوصيفات الموجودة في صنف ،أو دال ة ،أو ب ٍ

الموج ودة في  ،KClassو  ،KFunctionو  ،KParameterو  KPropertyوال تي ُترج ع مجموع ًة تحت وي على
نسخة لكل توصيف معرَّ ف.
على س بيل المث ال ،لننش ئ توص ً
يفا يس مى  Descriptionوال ذي يقب ل مع اماًل واح دً ا من ن وع ،String
النصية إلضافة وصف إلى الصنف ،والذي يمكن استخدامه إلنش اء توثي ق في خدم ة ويب (
و ُتستخدَ م هذه السلسلة
َّ
:)web service
)annotation class Description(val summary: String
ثم سنستخدم هذا لوصف الصنف:
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@Description("This class creates Executor instances") class Executors
اآلن ،في وقت التشغيل ،يمكننا البحث عن هذا التوصيف واستخدامه:
val desc = Executors::class.annotations.first() as Description
val summary = desc.summary
دفاعية ( Defensive
من الواض ح أ َّنن ا في ه ذا المث ال لم نض ف أي ش يفرة متعلق ة بالبرمج ة
َّ
 )programmingال تي يتطلبه ا الواق ع ،مث ل الش يفرة ال تي من ش أنها أن تحق ق من أن الص نف يحت وي على
التوصيفات ،أو أنه يمثَّ ل نوع التوصيف الصحيح.

تنبيه

المخصصة قابلة لالكتشاف بواسطة االنعكاس ،يجب أن
تذكر أنه لكي تكون التوصيفات
َّ

يملك التوصيف  @Retentionالقيمة .RUNTIME

 .15خالصة الفصل
رأين ا خالل ه ذا الفص ل كي ف ت أمن ك وتلن من ش ر القيم الفارغ ة أو المعدوم ة  ،nullوكي ف يمكن اس تخدام
البرمجية وقت التشغيل ،ولقد تعرفنا ً
أيضا على عدة توصيفات في كوتلن وشرحنا تأثيره ا
االنعكاس لفحص الشيفرة
َّ
على المصرِّ ف.
في الفصل القادم ،سنبدأ مناقشة نظ ام األن واع المتق دم في ك وتلن وكي ف يمكنن ا كتاب ة ش يفرة تح وي أنواعً ا
مُ عمَّ ً
مة (.)Generics
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الفصل الثامن :التعميم واألنواع المُ عمَّ مَة

تقنية يمكن بواسطتها كتابة دالة عمومية
األنواع المُ عمَّ َمة ( Genericsأو  )generic programmingهي َّ
الستعمالها م ع مختل ف األن واع أي ع دم اقتص ار اس تخدامها على ن وع مح دَّ د .األن واع المُ عمَّ َم ة أو  Genericsه و
المص طلح المس تخدم في جاف ا وك وتلن ،لكن ُتس تخدَ م أس ماء أخ رى مث ل التعدُّ دي ة الش كلية (parametric
بمميزات مماثلة.
 )polymorphismوالقوالب ( ،)templatesفي لغات أخرى
ِّ
سنغطي في هذا الفصل:
•

إعداد معامالت النوع ()Type parameterization

•

حدود النوع ( )Type boundsوحدود نوع العودي ()recursive type bounds

•

الالتباين ( )Invarianceوالتغاير ( )covarianceوالتغاير المضاد ()contravariance

•

أنواع البيانات الجبريَّ ة ()Algebraic data types

11

َّ
محددة النوع
 .1دوال ذات معامالت غري
وائيا منه ا ،فال
فكِّر في دالة تسمى )( randomوالتي إن مرَّ رت له ا عناص ر مختلف ة ،ترج ع عنص ًرا واح دً ا عش ً
حينئذ إلى معرفة أنواع هذه العناصر عندما نكتب تلك الدالة ،كم ا أنن ا لن نس تعمل العناص ر بأنفس نا ،ونحت اج
نحتاج
ٍ
فقط إلى اختي ار واح د منه ا إلرجاع ه ،وعن دما نس تخدم الن وع به ذه الطريق ة (تجري د الن وع) ،نس تعمل المص طلح
«معامل النوع» أو «معامل مُ عمَّ م النوع» (  ،)type parameterلذا سيكون للدالة  randomالخاصة بنا معامل نوع
واحد ،وهو نوع العناصر التي سنختار أحدها.
إذا أردنا كتابة دالة مُ عمَّ َمة النوع ،مثل دالة )( randomالتي ذكرناها للتو ،فربما قد نبدأ بشيء مثل هذا:
fun random(one: Any, two: Any, three: Any): Any
سيعمل هذا في أي نسخة نختاره ،hوم ع ذل ك ،بغض النظ ر عن األن واع ال تي نخت ار تمريره ا إليه ا كمع امالت،
سيكون النوع الذي يتم إرجاعه هو  ،Anyومن ثم نضطر إلى التحويل والعودة إلى النوع األصلي ،وهذا األم ر يقودن ا
إلى الوقوع في الخطأ ،ناهيك عن شناعته.
 11هذه الترجمات ابتكرتها اعتمادًا عىل علم الرياضيات وشرح ويكيبيديا ولم أجد أي ترجمة عربية لها وقد ال تجدها
إال في هذا الكتاب وربما في كتب الحقة إن جرى اعتمادها عىل نطاق أوسع.
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يمكنن ا أن نفع ل أفض ل من ه ذا باس تخدام معام ل الن وع ال ذي من ش أنه تث بيت األن واع والس ماح للمص رِّ ف
وع ،نس تخدم ص ياغة األق واس الزاويَّ ة
تنتاجا ص
باس تنتاج قيم ة اإلرج اع اس
ً
ً
حيحا ،ولتعري ف دال ة م ع معام ل ن ٍ

اسما قبل اسم الدالة:
< ،>...وذلك عن طريق إعطاء معامل النوع ً

fun <T> random(one: T, two: T, three: T): T
في هذا التعريف ،قمنا بتعريف معامل نوع واح د باس م  Tوال ذي اس تخدمناه للمع امالت الثالث ة باإلض افة إلى
سيحدَّ د في البداية هو نوع اإلرجاع ً
أيضا .ويسمح هذا للمصرِّ ف
نوع اإلرجاع ،وبذلك نخبر المصرِّ ف أن النوع  Tالذي ُ
باستنتاج نوع اإلرجاع بشكل صحيح.
الستدعاء هذه الدالة ،ال نحتاج إلى القيام بأي شيء سوى تمرير القيم ،واحترام العالقة بينها:
)"val randomGreeting: String = random("hello", "willkommen", "bonjour
المتغير  randomGreetingهو من نوع  ،Stringوهذا فقط لمطابقته ا م ع
يمكنك مالحظة التصريح عن أن
ِّ
قيم

ة اإلرج

اع وال

تي هي سلس

لة نص

َّية ً
أيض

ا ،ولكن في الواق

ع يُ س

تنتَ ج ه

ذا

مثل المعتاد.
معين ،يجب أن يش ير
ماذا نعني باحترام العالقة بين األنواع؟ هذا معناه ببساطة أنه عند استخدام نوع معام ل َّ
وعين إلى  Stringعند استدعاء الدالة ،ولذلكُ ،ترجع الدالة
إلى نفس النوع ،وفي مثالنا ،كان لدينا معامل نوع واحد َّ
نصية ً String
أيضا.
سلسلة َّ
وسيس تنتَ ج أدنى
بالطبع ،في هذا المثال ،كان من الممكن أن نمرِّ ر أية قيم نريدها ،وستُ صرَّ ف الشيفرة م ع ذل ك،
ُ
البرمجي ة تص رَّ ف تص ً
ريفا
شائع ( )lowest common supertypeفعلى سبيل المثال ،هذه الش يفرة
عال
ّ
نوع ٍ
ٍ
ٍ
صحيحا:
ً

)val any: Any = random("a", 1, false

ه ذا ألن جمي ع األن واع له ا ن وع  Anyاألعلى ،وبالت الي يمكن للمص رِّ ف اس تنتاج أن  Tيجب أن تك ون Any
وستسوفي القيود بذلك.
ومع ذلك ،بالنسبة لألمثلة األخرى ،قد ال يعمل هذا ،على سبيل المثال ،إن قبول قائمة من الن وع  Tوإض افة ن وع
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 Tآخر إليها ،ففي هذه الحالة ،يجب أن تكون القائمة والعنصر المراد إضافته إليها متوافقان.
سنرى مثااًل
المقيد عندما نتحدث عن الحدود العليا.
ملموسا على ذلك في قسم تعدّ د األشكال
ً
ّ
يمكن للدوال أن تحتوي بالطبع على أكثر من معامل نوع ،ويمكننا كتابة دالة تقبل نوعين مختلفين ونضعهما في
مخزن مؤقت ،يمكن استخدام العنصر األول للحصول على المفتاح والثاني للقيمة مثل:
fun <K, V>put(key: K, value: V): Unit
س تجد أن ه ذه الدال ة مألوف ة ل دي أي ش خص اس تخدم األن واع المُ عمَّ َم ة من قب ل في التجميع ات (
.)Collections

َّ
محددة النوع
 .2أصناف ذات معامالت غري
ليست الدوال فقط يمكن أن تملك معامالت غير محدَّ دة النوع ،فاألصناف (أو األنواع بتعب ير أدق) نفس ها يمكن
أن تمل ك مع امالت غ ير مح دَّ دة الن وع ً
أيض ا ،يش ار إلى ه ذه األن واع أحيا ًن ا على أنه ا أن واع حاوي ة ( container
 )typesبسبب ارتباطها الوثيق مع التجميعات ( )collectionsوحقيقة أنها تحتوي على معامل نوع أو أكثر.
نستخدم مرّ ة أخرى صياغة أقواس الزاوية للتص ريح عن ن وع ذي معام ٍل غ ير مح دَّ د الن وع ،وه ذه الم رَّ ة على
الجانب األيمن من اسم النوع ،فعلى س بيل المث ال ،للتص ريح عن الن وع  Sequenceوه و سلس لة عناص ر تك ون من
النوع  ،Tيمكننا كتابة ما يلي:
>class Sequence<T
مرّ ة أخرى ،يمكننا التصريح عن أكثر من معامل نوع واحد:
>class Dictionary<K, V

تنبيه

استخداما هي التجميعات
األنواع ذات المعامالت غير محدَّ دة النوع األكثر
ً

( ،)collectionsوسنتحدث عن هذا بأكثر تفاصيل في الفصل العاشر ،التجميعات.

عند التصريح عن معامل نوع ضمن صنف ،يجب علين ا تحدي د ه ذا الن وع بالض بط عن د إنش ائه ،ل ذلك ،إلنش اء
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منطقية  ،Booleanنكتب ما يلي:
نسخة من الصنف  Sequenceلقيمة
َّ
)(>val seq = Sequence<Boolean
بالنسبة إلى النوع  ،Dictionaryيمكننا فعل شيء مثل هذا:
)(>val dict = Dictionary<String, String
الحظ أ َّنه ال يوجد سبب يشير إلى أنَّ معامالت الن وع المختلف ة ليس بإمكانه ا اإلش ارة إلى ن وع حقيقي نفس ه،
فليس عليها ذلك ،وهذا هو الهدف من جعلها مختلفة باألصل ،والخيار متروك للمستخدم أواًل
وآخرا.
ً

 .3التعددية الشكلية املق َّيدة
تعتبر الدالة مُ عمَّ َمة النوع مفيدة للغاية ،ولكنها محدودة إلى ح د م ا ،ففي كث ير من األحي ان س وف نج د أنفس نا
ً
مميزة ،على سبيل المثال ،ق د ن رغب في
راغبة في كتابة دوال مُ عمَّ َمة النوع لبعض األنواع التي تشترك معً ا في صفة َّ
تحديد دالة إلرجاع أدنى قيمة من قيمتين ،وذلك للقيم التي تدعم مفهوم الموازنة أو ً
بعضا منه.
سنبدأ بكتابة دالة تحتوي على معامل نوع ِّ
يمثل النوعين اللذين يجري موازنتهما .ولكن كيف يمكننا موازنة هذه
القيم ،أل َّنه يمكن أن تك ون من أي ن وع ،بم ا في ذل ك  Anyنفس ه؟ وبم ا أن الن وع  Anyال يمل ك دوااًل تج ري عملي ة
الموازنة ،فلن تكون هنالك طريقة لموازنة قيمتين من نوعه.
ِّ
وتوفر دوااًل لها ،وبهذه الطريقة ،س يعرف المص رِّ ف أن ه
الحل هو تقييد األنواع لتلك التي تدعم عمليات الموازنة
بغض النظر عن نوع الوسائط وقت التشغيل ،يجب أن تكون هذه الدوال متاحة للن وع المس تعمل ،وب ذلك يس مح لن ا
المقيدة (.)bounded polymorphism
باستدعائها ،ويدعى هذا المفهوم بالتعددية الشكلية
َّ

أ .قيود الحدود العليا
ت

دعم ك

وتلن أح

ده

ذه األن

واع من الح

دود المع

روف باس

م «قي

د الح

د األعلى»

فرعية من
( ،)upper boundوكما يوحي االسم ،يفرض ه ذا القي د ح دودً ا علي ا لألن واع لتل ك ال تي هي أص ناف
َّ
الحد فقط ،والستخدام قيد حد أعلى ،نصرِّ ح عنه ببساطة بجانب معامل النوع:
{ fun <T : Comparable<T>>min(first: T, second: T): T
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)val k = first.compareTo(second
return if (k <= 0) first else second
}
النوع  Comparableهو أح د أن واع المكتب ة القياس َّية ال تي تع رِّ ف الدال ة  ،compareToوال تي ت وازن بين
عنصرين و ُترجع عددً ا أصغر من الصفر إذا كان العنصر األول أصغر من الثاني ،وأكبر من الص فر إذا ك ان العنص ر األول
أكبر من الثاني ،والعدد صفر إذا كان ا متس اويان .ففي المث ال الس ابق ،عرَّ فن ا معام ل ن وع وقي دناه بالح د األعلى إلى
النوع > ،Comparable<Tلذلك في أي وقت ُتستدعَ ى الدال ة  ،minيجب أن تك ون قيم ة  Tمش تقة أو متوس عة من
فرعيا منه):
هذا النوع (أي نوعً ا
ً
)val a: Int = min(4, 5
)"val b: String = min("e", "c
النصية ،مع إعادة الن وع الص حيح م رَّ ة
كما ترى ،استطعنا استدعاء الدالة  minمع األعداد الصحيحة والسالسل
َّ
يوس عان ( )extendالن وع
أخ رى ،بم ا أن كال الن وعين ،األع داد الص حيحية  Intوالسالس ل النص ية ِّ String

يوس ع الن وع Comparable
نوع مثل  ،Pairوال ذي ال ِّ
 ،Comparableومع ذلك ،إذا جربنا استعمال الدالة  minمع ٍ

فرعيا منه ،فسيبعث المصرِّ ف خطًأ .
أي ليس نوعً ا
ً

تنبيه

قيد لحد أعلى واضح ،فسيستخدم المصرِّ ف النوع  Anyكحد
كلما استُ خدِ م معامل نوع دون ٍ
تلقائيا.
أعلى ضمني
ً

ومن األمور المهمة ً
أيضا أننا ال نستطيع استدعاء الدالة  minبتمرير نوعين مختلفين إليها كما فعلنا من قب ل م ع
الدال ة  ،randomإذ ت ذكر أ َّنن ا إذا اس تدعينا الدال ة  randomم ع مع امالت من ن وع  ،Stringو  Intو ،Boolean
َّ
ويتحقق بذلك قيد الحد األعلى االفتراضي.
موسعة من النوع Any
فسيعدُّ ها المُ صرِّ ف على أ َّنها
َّ
ومع ذلك ،إذا كان علينا استدعاء الدال ة  minم ع تمري ر سلس لة نص ية وع دد ص حيح س ً
وية إليه ا ،على س بيل
المثال ،فسيكون قي قيد الحد األعلى للنوع  Stringهو > Comparable<Stringوقيد الح د األعلى للن وع Int
هو > ،Comparable<Intوبما أن كال النوعين ليس نوعً ا عُ ْلويً ا ( )supertypeلآلخ ر (أنظ ر مناقش ة التب اين في
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القسم التالي) ،فسيكون النوع العلوي المشترك الوحيد الذي يستطيع المصرِّ ف االختيار منه ه و الن وع  ،Anyوبم ا أن
هذا األخير ال ِّ
يوسعه وليس متفرعً ا منه) ،فال يمكن استخدامه كنوع لمعامل النوع ألنه ال
ينفذ ( Comparableأي ال ِّ
يستوفي القيود المفروضة ،ولذلك لن يملك المصرِّ ف الخيار سوى إطالق خطأ.

ِّ
متعددة
قيود
قد نرغب أحيا ًنا ،في فرض عدَّ ة قيود للحدود العليا ،على سبيل المثال ،قد نرغب في تطوير مثال دال ة )(min
لتعمل فقط على القيم القابلة للسلسلة (ً )serializable values
أيضا ،ولفعل هذا ،سننقل تصريح قيد الحد األعلى
خارج معامل النوع ونضعه في عبارة  whereمنفصلة:
fun <T>minSerializable(first: T, second: T): T
{ where T : Comparable<T>,T : Serializable
)val k = first.compareTo(second
return if (k <= 0) first else second
}
الحظ أن جميع قيود الحدود العليا مدرجة في تعبير منفصل مع  whereوتشكِّل بذلك اتحاد قيد الحد العلوي.
اآلن ،إذا ك ان ل دينا نوعً ا ِّ
يحقق أح د القي دين الس ابقين فق ط دون اآلخ ر ،فيطل ق المص رِّ ف خط ًأ إذا حاولن ا
استخدامه مع الدالة :minSerializable
{ >class Year(valvalue: Year) : Comparable<Year
= override fun compareTo(other: Year): Int
)this.value.compareTo(other.value
}
السطر التالي سيفشل في التصريف:
))val a = minSerializable(Year(1969), Year(2001
لكن إذا وس عَّ نا الن وع ِّ Year
لينفذ ً Serializable
أيض ا ،فيمكنن ا اس تخدامه آن ذاك م ع الدال ة
:minSerializable
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class SerializableYear(valvalue: Int) : Comparable<SerializableYear>,
{ Serializable
= override fun compareTo(other: SerializableYear): Int
)this.value.compareTo(other.value
}
))val b = minSerializable(SerializableYear(1969), SerializableYear(1802
يمكن لألصناف تحديد عدة قيود على الحدود عليا وذلك بالشكل التالي:
class MultipleBoundedClass<T>where T : Comparable<T>, T : Serializable
الحظ أن الصياغة مشابه ،إذ عبارة  whereمكتوبة بعد معامل النوع.

 .4تباين النوع
يش ير تب اين الن وع ( )Type varianceإلى تقني ات وأس اليب يمكنن ا من خالله ا الس ماح أو ع دم الس ماح
«بالتعددي ة الش كلية لألن واع الفرعي ة» (  )subtypingفي األن واع ال تي تمل ك مع امالت مُ عمَّ م ة الن وع (
 )parameterized typesالخاصة بنا ،فإذا افترضنا مثاًل أنَّ الصنف  Appleهو نوع فرعي من الص نف ،Fruit
فهل هذا يع ني أنَّ > Crate<Appleه و ن وع ف رعي من >Crate<Fruit؟ ،تظن للوهل ة األولى أنَّ الج واب ه و:
«أجل ،بالتأكيد» بما أنَّ النوع  Appleيمكن استخدامه في أي مكان يتوق ع في ه اس تخدام الن وع  ،Fruitلكن بش كل
عام ،الجواب هو ال.
فرعيا من > ،Crate<Fruitأو ال اعتمادً ا على نوع التباين
في الواقع ،يمكن أن يكون > Crate<Appleنوعً ا
ً
المستخدم.

أ .انعدام التباين (الالتباين)
فرعي ا من > Crate<Fruitبش كل افتراض ي؛ لنب دأ
أواًل  ،دعنا نناقش لم اذا ال يك ون > Crate<Appleن وع
ً
بإنشاء بعض األصناف:
class Fruit
)(class Apple : Fruit
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)(class Orange : Fruit
{ )>class Crate<T>(val elements: MutableList<T
)fun add(t: T) = elements.add(t
)(fun last(): T = elements.last
}
كما ترى ،الصنف  Crateهو مجرَّ د مُ ِّ
غلف للنوع MutableList؛ إذا عُ رِّ َفت ٌ
دالة تقبل معاماًل باسم  creatمن
النوع > ،Crate<Fruitفقد تقرِّ ر الدالة إضافة عنصر جديد إليه بالشكل التالي:
{ fun foo(crate: Crate<Fruit>): Unit
ال يُ صرَّ ف crate.add(Apple()) //
}
جيدً ا لحد اآلن ،لنفترض أنه لدينا سلة ( )crateوتحتوي على فاكه ة أي الن وع  ،Fruitولكن التف اح
يبدو هذا ّ
البرمجية
أي النوع  Appleهو من أنواع الفاكهة ،لذلك لماذا ال يمكننا إضافته إلى السلة؟ السبب يكمن في التعليم ات
َّ
البرمجية التالية:
نتخيل أننا قادرين على كتابة الشيفرة
التي تنفذها هذه الدالة ،وماذا يحدث بعدها ،دعنا
َّ
َّ
)))(val oranges = Crate(mutableListOf(Orange(), Orange
)foo(oranges
)(val orange: Orange = oranges.last
المتغير  orangesه و من الفاكه ة
جيدً ا ،حيث أنَّ الت ابع  fooيطلب س لة من الفاكه ة والبرتق ال أي
ِّ
يبدو ه ذا ِّ
ً
أيضا ،وبالتالي ،ينبغي عدم وجود مشكلة إلى اآلن؛ على أي ح ال ،الخط أ في ه ذا التفك ير واض ح إذ يعلم  fooأن م ا
يمرَّ ر إليه هو سلة من الفاكهة أي معاماًل من النوع  ،Fruitويعتقد أنه يمكن أن يضيف تفاح ة إلى تل ك الس لة وال تي
البرمجية مس موح به ا،
هي في الواق ع س لة من البرتق ال أي من الن وع  ،Orangeوبالت الي ،إذا ك انت ه ذه الش يفرة
َّ
فسنحصل على االس تثناء  ClassCastExceptionوقت التش غيل عن د الوص ول إلى الس طر الث الث ال ذي يجلب
آخر عنصر أضيف إلى السلة والذي هو تفاحة وليس برتقالة أي من النوع  Appleوليس .Orange
إن أبسط حل لهذه المشكلة هو النهج المتَّ بع في كوتلن ،وهو جعل معامل الن وع غ ير متب اين (نهج الالتب اين ،أي
 )Invarianceبش كل افتراض ي ،وعن دما يك ون ك ذلك ،ال توج د عالق ة على مس توى الن وع الف رعي ( subtype
فرعي ا (مول ودً ا) وال ن وع أعلى (وال دً ا) للن وع
 )relationshipبين األنواع ،وهذا يعني أن النوع > M<Tليس نوعً ا
ً
وادي التقنية

317

أتقن لغة كوتلن

الفصل الثامن :التعميم واألنواع المُ عمَّ مَة

> ،M<Uبغض النظر عن العالقة بين  Tو  .Uولذلك بالنسبة إلى المُ صرِّ ف ،فإن > Crate<Appleو >Crate<Fruit
مرتبطين مثل > Crate<Appleو >.Crate<BigDecimal

ب .التغاير
عرفنا ما يعنيه الالتباين ( ،)invariantلكن قد يأتي هذا مع بعض المشاكل؛ دعنا نعود إلى مثال السلة crate
ونتخيل وجود دالة أخرى سندعوها  verifyمهمتها التحقق من أنه إذا كان لدينا سلة فاكهة ،فإن ك ل الفاكه ة ال تي
ّ
ُّ
التخلص من كل الفاكهة أو سنخاطر باإلصابة ببعض األمراض الخطيرة،
فيها صالحة لألكل ،وإذا لم تكن كذلك ،فعلينا

دعنا نضيف تلك الدالة إلى الصنف :Fruit
{ open class Fruit
fun isSafeToEat(): Boolean = ...
}
واآلن ،إذا أردنا كتابة تنفيذ للدالة  ،verifyفسوف نعرِّ ف الدالة للتعام ل م ع س لة من الفاكه ة ،بع د ك ل ش يء،
طالما كانت الفاكهة مُ عل َّبة ومحفوظة ،فهي بالتأكيد صالحة لألكل ولن نقلق حيالها:
{fun isSafe(crate: Crate<Fruit>): Boolean = crate.elements.all
)(it.isSafeToEat
}
البرمجية التالية لن تصرَّ ف:
اآلن ،نحن نعلم بالفعل أن الشيفرة
ّ
)))(val oranges = Crate(mutableListOf(Orange(), Orange
)isSafe(oranges
لكن هذه المرَّ ة ،ال يوجد سبب لعدم تصريفها ،فنحن نريد ببساطة استدعاء الدال ة )( isSafeToEatعلى ك ل
عنصر من الفاكهة الموجودة في  ،orangesولمَّ ا كانت تلك الدالة معرَّ فة في صنف  Fruitنفسه ،فإن كل عنص ر من
تلك العناصر تمتلكها ،أي لديها الدالة )(.isSafeToEat
تكمن اإلجاب ة في تغي ير م ا يُ ع َرف بتب اين (  )varianceالص نف ( Crateالس لة) ،فنحن ن رغب في الس ماح
باستعمال سلة من البرتقال (أي النوع  )Orangeفي الموض ع ال ذي يمكن في ه اس تعمال س لة من الفاكه ة (أي الن وع
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فرعي ا من > ،Crate<Fruitونحن
 ،)Fruitولكن بأم ان؛ وه ذا يع ني أ َّنن ا نري د أن يُ ع دُّ > Crate<Orangeنوعً ا
ً

نعرف بالفعل أن هذا غير آمن عندما ِّ
نعدل على سلة (نسخة من  )Crateبإضافة عناصر من أنواع فرعية -من الن وع

 -Fruitإليها ،مثل التفاح (النوع  )Appleأو اإلجاص (النوع  ،)Pearلذا هل هنالك طريقة لفعل ذلك؟ واإلجاب ة هي
نعم ،وتسمى التغاير (.)covariance
ً
صنفا ،يمكننا تحديد معامل النوع على أ َّنه متغ اير ،وه ذا يع ني أن الص نف س يحافظ على العالق ة
عندما تعرِّ ف
التي على مستوى األنواع الفرعي ة المول ودة ( )subtyping relationshipلمعام ل الن وع المح دَّ د ،ولفع ل ذل ك،
نرفق البادئة  outبمعامل النوع بالشكل التالي:
)>class CovariantCrate<out T>(val elements: List<T
تذكر أن قابلي ة التع ديل ( )mutationعلى النس خة ه و ال ذي تس بب لن ا من قب ل بالمش اكل ،ل ذلك ،من أج ل
يصر المصرِّ ف على عدم السماح بتعديل النسخة ،فكيف يمكن ف رض ه ذا؟ يمكن فع ل
السماح باستعمال نهج التغاير،
ُّ
ذلك عن طريق التحقق من أن معامل التغاير ال يُ ستخدَ م كدخل للدالة ،ولكن إذا لم يُ ستخدَ م ك دخل للدال ة ،فال يمكن
أن ُتستخدم التفاح (النوع  )Appleموضع استعمال البرتقال (النوع .)Orange
برمجي ة
الحالة المعاكسة صحيحة ،ومع ذلك ،ال يزال بإمكاننا استخدام  Tكقيمة اإلرجاع ،وهذا ألن أي ة ش يفرة
ّ
دخل
تتوقع أن سلة الفاكهة تحوي فاكهة والتفاح هو أحد أنواع الفاكهة ،صحيح!  .)-:لذلك ،ال يكون المعامل  Tمعامل
ٍ
للصنف  ،CovariantCrateويجب حذف الدالة  addالموجودة في الصنف  .Createيمكن أن تبقى الدالة ،last
إذ تعيد النوع  Tفقط:
{ )>class CovariantCrate<out T>(val elements: List<T
)(fun last(): T = elements.last
}
يمكننا اآلن التحقق من أن الفاكهة صالحة لألكل دون أن ينبس المصرِّ ف ببنت شفة:
)))(val oranges = CovariantCrate(listOf(Orange(), Orange
)isSafe(oranges
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التغاير قوي بشكل ال يصدَّ ق ويُ ستخدَ م من قبل العديد من أنواع التجميعات غير القابلة للتغيير مث ل ،Set :و L
 ،istو  ،Mapو  Iteratorو  Collectionإذ جميعه ا تع رِّ ف معام ل الن وع كمتغ اير ،باإلض افة إلى  Pairو
 Tripleو  Lazyوغيرها الكثير.

ت .نوع اإلرجاع متغاير
متغايرا (ً )covariant
أيضا ،وه ذا ه و االفتراض ي ،وبالت الي ،إذا ك ان ن ٌ
وع
يمكن أن يكون نوع اإلرجاع للدالة
ً
رعي ي رغب في إرج اع ن وع أك ثر تحدي دً ا ،يمكن ه القي ام ب ذلك عن طري ق إع ادة توف ير تعري ف ( override
ف
ٌ
:)definition
open class Animal
)(class Sheep : Animal
)(class Frog : Animal
{ abstract class Farm
abstract fun get(): Animal
}
{ )(abstract class SheepFarm() : Farm
abstract override fun get(): Sheep
}
يمكنك أن ترى أن ل دينا ه رم أن واع الحيوان ات الس ابق ،وأن الن وع  Farmالمُ عمَّ َم ُترج ع الن وع  Animalفق ط،
خصوصية ،ترغب )( SheepFarmبإرج اع  ،Sheepوه ذا ممكن في ك وتلن ،عن د اس تدعاء دال ة ،ف إن
وبشكل أكثر
َّ
النوع الذي سيستنتجه المصرِّ ف لقيمة اإلرجاع سيعتمد على نوع المتغير  farmنفسه:
)(val farm: Farm = SheepFarm
)(val animal1 = farm.get
)(val sheepFarm = SheepFarm
)(val animal2 = sheepFarm.get
المتغير  animal2هو من النوع .Sheep
المتغير  animal1هو من النوع  ،Animalفي حين أن
ِّ
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ث .التغاير املضاد
التغاير المضاد ( )contravariantه و عكس التغ اير ( ،)covariantعن دما يوس م معام ل ن وع بأ َّنه متغ اير
مض اد ،ف إن العالق ة بين مع امالت الن وع تنعكس بين مع امالت الن وع في األن واع نفس ها ،أي أن  Stringهي ن وع

فرعي من  Anyلكن > Box<Stringسيكون نوع والد (أعلى) من > Box<Anyإذا وس م معام ل ن وع الص نف Box
على أ َّنه متغاير مضاد.
المفتاحية ( inعكس  outإذا الحظت ذلك).
إن أردنا وسم معامل نوع على أ َّنه متغاير مضاد ،نستعمل الكلمة
َّ
ِّ
سنوض ح ذل ك عن طري ق
قد يبدو هذا غري ًبا بعض الشيء في البداية ،فلماذا نريد عكس العالق ة؟ مث ل الع ادة،
األمثلة.
ً
صنفا يدعى  EventStreamيُ نتِ ج أحدا ًثا من نوع  ،Tويقب ل الص نف  EventStreamالخ اص
تخيل أن لدينا
ّ

بنا مستمعً ا ( )listenerيُ ستدعَ ى في كل مرة يُ َّ
ولد فيها حدث:

{ >interface Listener<T
fun onNext(t: T): Unit
}
{ )>class EventStream<T>(val listener: Listener<T
fun start(): Unit = ...
fun stop(): Unit = ...
}
النصية ،فيمكننا أن نمرِّ ر إليه مستمعً ا من نوع سلسلة نصية ً
أيض ا
اآلن ،إذا أنشأنا  EventStreamمن السالسل
َّ
بالشكل التالي:
{ >val stringListener = object : Listener<String
)override fun onNext(t: String) = println(t
}
)val stringStream = EventStream<String>(stringListener
)(stringStream.start
جي دً ا ح تى اآلن ،دعن ا ننش ئ مج ًرى (  )streamآخ ر ،ولكن ه ذه الم رة من
ك ل ش يء يب دو ّ
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النوع :Date
{ >val dateListener = object : Listener<Date
)override fun onNext(t: Date) = println(t
}
)val dateStream = EventStream<Date>(dateListener
)(dateStream.start
هل شعرت بوجود خطأ ما؟ لقد كتبنا نفس المستمع مرَّ تان ،وما فعلناه هو تغيير معامالت النوع فقط ،أال يمكنن ا

ب داًل من ذل ك كتاب ة مس تمع مس ِّجل ( )logginglistenerواح د واس تخدامه بع د ذل ك ألي مج رى ()stream؟
فالدالة الوحيدة التي نحتاج إلى الوصول إليها هي  ،toStringوهي معرَّ فة في  Anyنعلم أنَّ  Stringو  Dateهما
فرعي ًة من :Any
بالتأكيد أنواعً ا
َّ
{ >val loggingListener = object : Listener<Any
)override fun onNext(t: Any) = println(t
}
إذا حاولنا تطبيق هذا النهج ،فإن المصرِّ ف يرفض استخدام هذا المستمع كوسيط لـ  ،EventStreamوهذا ألن
المصرِّ ف يتوقع > ،Listener<Stringثم يجب أن يتلقى إما مستمع من ه ذا الن وع ،أو مس تمع من ن وع ف رعي،
وهذا مجرَّ د أحد مبادئ البرمجة الكائنية :يمكن استدعاء دالة بنوع أو نوع فرعي من النوع المطلوب.
وهذه هي الواقعة التي ينقذك فيها التغاير المض اد ،وذل ك عن طري ق وس م معام ل الن وع بأ َّنه متغ اير ،ومن ثم،
فرعي ا من > M<Uإذا ك ان  Uه و ن وع ف رعي من  ،Tوفي حالتن ا ،ه ذا يع ني أن
لن وع مث ل  ،Mيك ون > M<Tنوعً ا
ً
فرعي ا من > Listener<Stringألن  Stringه و ن وع ف رعي من ،Any
> Listener<Anyيعت بر اآلن نوعً ا
ً
ونحن قادرون على استخدامه كما نشاء.
ِّ
لنحدث الصنفين  Listenerو  EventStreamالستعمال نهج التغاير المضاد:
{ >interface Listener<in T
fun onNext(t: T): Unit
}
{ )>class EventStream<in T>(val listener: Listener<T
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)(fun start(): Unit = TODO
)(fun stop(): Unit = TODO
}
يمكننا اآلن استخدام هذا النهج ألي نوع نريده:
)(EventStream<Double>(loggingListener).start
)(EventStream<BigDecimal>(loggingListener).start
قيد المص رّ ف اس تخدام معام ل الن وع إلرج اع القيم
تذكر أ َّنه عندما وسمنا معامل النوع على أ َّنه متغاير مضادَّ ،
فقط ،وفي المقابل ،عند استخدام التغ اير المض اد ،يمكنن ا فق ط اس تخدام مع امالت الن وع كمع امالت إدخ ال وليس
كأنواع إرجاع ،والسبب هو في األساس هو عكس مشكلة  Fruitو  Orangeالتي بدأنا الفصل بها.
قيما من النوع
إذا كان لدينا دالة ُترجع  Tولقد سمحنا بأن تكون T
معينة تأخذ ً
ً
متغايرا مضادً ا ،فقد تتوقع نسخة َّ
عطى قيمة من النوع  ،Fruitوستفشل محاولة تقشير البرتقال إذا كانت الفاكه ة المعط اة
 ،Orangeولكن يمكن أن ُت َ
عبارة عن !Tomato
يمكننا توضيح ذلك من خالل المثال السريع التالي:
{ >interface Generator<in T
fun generate(): T
}
{ )>class OrangePicker(val generator: Generator<Orange
{ )(fun pick
)(val orange = generator.generate
)peel(orange
}
تقشير البرتقال fun peel(orange: Orange): Unit = //

}

وس منا الص نف  generatorعلى أ َّنه متغ اير مض اد ويُ رج ع معام ل ن وع ،وعن دما ننش ئ نس ً
خة من

 ،OrangePickerسنمرِّ ر  generatorإليها؛ لنفترض أننا استدعيناه مثل هذا ،مع ِّ
مولد  Fruitمُ عمَّ م:
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{ >val generator = object : Generator<Fruit
override fun generate(): Fruit = Tomato() // random fruit
}
)val picker = OrangePicker(generator
)(picker.pick
ِّ
فرعي ا
مولد الفاكهة (أي  generatorالمستعمل لتوليد الفاكه ة) نوعً ا
بما أنَّ  generatorمتغاير مضاد ،يعدُّ
ً

من ِّ
مولد البرتقال (أي  generatorالمستعمل لتوليد البرتقال) وهكذا يمكن تمريره إلى الباني ،ومع ذل ك ،ف إن دال ة
َّ
رمى وقت التش غيل ،وله ذا الس بب،
pick
تتوقع نسخ من  ،Orangeولذلك ستنتهي برمي بالحصول على استثناء يُ َ
يقتصر التغاير المضاد على مواقف اإلدخال فقط.

ج .نظرة عامة على التباين
يوضح المخطط التالي التباينات المختلفة والعالقات بين األصناف ،وتذكر أ َّنه إذا كان الن وع  Orangeه و ن وع
ف رعي من الن وع  ،Fruitف إن الحال ة االفتراض َّية هي التب اين (  )invariantأي ال يوج د بين س لة البرتق ال (الن وع

> )Crate<Orangeوسلة الفاكهة (> )Crate<Fruitأية عالقة .وباس تخدام التغ اير ،ف إن >Crate<Orange
يرا ،م ع التغ اير المض اد ،ف َّإ ن الن وع > Crate<Orangeه و ن وع وال د
هو نوع ف رعي من > ،Crate<Fruitوأخ ً
(أعلى) من النوع >.Crate<Fruit
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 .5النوع Nothing
تطرقنا في الفصل الثاني ،أساسيات كوتلن ،باختصار إلى التسلسل الهرمي لألنواع في كوتلن ،ولقد ذكرن ا الن وع
 :Nothingهو نوع فرعي وليد لجميع األنواع األخرى مثل أن  Anyه و الص نف األعلى الوال د لجمي ع األن واع .فك رة
وظيفية ( )functional languageمث ل
النوع  Nothingليست جديدة ألشخاص الذين استخدموا لغة برمجة
ّ
سكاال ،وبالنسبة لآلخرين التي تبدو لهم الفكرة جديدة ،سنخبرهم لماذا هذا النوع مفيد.
حالة االستخدام األولى للنوع  Nothingهي لإلشارة إلى أنَّ الدالة لن تكتمل بش كل ط بيعي ،وم ا نعني ه بكلم ة
َّ
نهائية عن قص د ،وتنتهي فق ط عن دما يتم إنه اء
يتوقع منها إرجاع قيمة ،أي أ َّنها ق د تق وم بحلق ة ال
«طبيعي» أ َّنه ال
َّ
العملية أو الخيط ،أو ق د تتوق ف عن د رمي اس تثناء ،فعلى س بيل المث ال ،الدال ة  errorالمعرَّ ف ة في مكتب ة ك وتلن
القياسية لديها التنفيذ التالي:
َّ
inline fun error(message: Any): Nothing = throw
))(IllegalStateException(message.toString
ومع ذلك ،يكون االستخدام الرئيسي هو معامل نوع في األنواع المتباينة ( ،)variant typesوإذا ك ان ل دينا
ايرا (  )covariant typeون رغب في إنش اء نس خة متوافق ة م ع جمي ع األن واع األعلى الوال دة (
نوعً ا متغ ً
 ،)supertypesفيمكننا استخدام المعامل  Nothingكمعامل نوع ،فعلى سبيل المثال ،انظر إلى النوع التالي:
>class Box<out T
ً
متوافقا مع هذا:
سيكون المثال التالي
)(>Box<Nothing
قد يبدو من غ ير المج دي أن يك ون ل ديك  Boxمن ( Nothingأي ص ندوق ف ارغ من ال ش يء) ،لكن ه س يعمل
جيدا كصندوق فارغ ( ،)empty boxفالصندوق الفارغ ال يحت وي على عناص ر ،ل ذا ف إن ال دوال ال تي ُترج ع ن وع
ّ
 Nothingليس فيها خلل ،وإذا كان الصندوق الفارغ غير قاب ل للتغي ير ً
أيض ا ،فس نحتاج إلى نس خة واح د ،وهك ذا،
على سبيل المثال ،نعرِّ ف قائمة فارغة في كوتلن ككائن منفرد مشترك ِّ
ينفذ النوع >.List<Nothing
ً
فارغ ا أو
يُ ستخدَ م النوع  Nothingكنوع في العادة لهذه الحيلة عندما يكون ل دينا ن وع ق د ن رغب ب أن يك ون
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يجري عملية فارغة  ،no-opلنفترض أن لدينا النوع  Marshallerوال ذي عمُ ِّم معامل ه ليش مل ن وع الرس الة ال تي
يعيدها ،وهو شيء من هذا القبيل:
{ >interface Marshaller<out T
?fun marshall(json: String): T
}
َّ
يتوقع في ه اس تخدام
يمكنن ا بس هول إنش اء نس خة لعملي ة فارغ ة (  )no-opيمكن اس تخدامها في أي مك ان
:Marshaller
{ >object NoopMarshaller : Marshaller<Nothing
override fun marshall(json: String) = null
}
وأخيرا ،تجدر اإلشارة إلى أنه ليس هنالك نسخ من  ،Nothingفهو معرَّ ف على أ َّنه نوع ،لكن ال يمكن استنس اخ
ً
نسخة منه.

 .6األنواع املُ َ
سقطة
في قس م تب اين الن وع ،عملن ا من خالل أمثل ة على التغ اير والتغ اير المض اد ،وكي ف ُتس تخدم مع امالت الن وع
المقي دة كأنواع المدخالت أو أنواع إرجاع على التوالي ،وهذه ليس مشكلة في العادة عندما ِّ
نحدد واجهاتنا وأص نافنا
َّ
إذ نستطيع الحصول على التجريدات الصحيحة المطلوبة.
ولكن ماذا عن الحالة التي قام فيه ا ش خص آخ ر بتعري ف الص نف ليك ون المتب اين (  )invariantوأنت تطلب
سقطة»
استخدامه بنهج التغاير أو التغاير المضاد؟ تعالج كوتلن هذا عن طريقة تقديم إضافة قويّ ة تسمى « األنواع المُ َ
(.)Type Projections
عند اس تخدام مع امالت الن وع ،يوج د تمي يز بين تب اين موق ع االس تخدام وتب اين موق ع التص ريح (اإلعالن)،
فتباين موقع االستخدام ( )Use site varianceه و المص طلح المس تخدم عن دما يح دَّ د تب اين مع امالت الن وع
ِّ
يحدد النوع أو
المتغير نفسه ،كما هو الحال في جافا ،أمَّ ا تباين موقع اإلعالن هو المصطلح المستخدم عندما
بواسطة
ِّ
الدالة التباين ،كما في كوتلن.
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سقطة بتحديد التباين في موقع االستخدام بداًل من ذلك .دعنا نعود إلى مثال س لة الفاكه ة
تسمح لنا األنواع المُ َ
القابلة للتغيير:
{ )>class Crate<T>(val elements: MutableList<T
)fun add(t: T) = elements.add(t
)(fun last(): T = elements.last
}
إذا كنت تت ذكَّر ،ك ان الس بب في تقيي د  Crateه و أ َّنن ا لم نتمكن من تمري ر س لة من البرتق ال أي
َّ
تتطلب سلة من الفاكهة أي > ،Crate<Fruitولقد عملنا حول هذا عن طري ق إنش اء
> Crate<Orangeإلى دالة
صنف جديد ،يدعى  ،CovariantCrateوالذي يوسم  Tعلى أ َّنه متغاير ،وحذفنا الدالة  addأل َّنه ا تس تخدم الن وع
 Tكنوع للمدخالت.
جيدً ا أل َّننا كنا مؤلفي الصنف  Crateويمكننا تكييفه حسب رغبتن ا ،وإذا ك ان الص نف ي أتي من مكتب ة
كان هذا َّ

ما ،فلن نتمكن من إعادة تعريف ه ،ل ذا يمكنن ا إنش اء ص نف جدي د ونس خ العناص ر أو ب داًل من ذل ك اس تخدام مفه وم
سقطة.
األنواع المُ َ

يسمح لنا مفهوم النوع المُ َ
سقط بتقييد الدوال المتاح ة على الن وع ح تى تفي بالمع ايير الالزم ة لتع دَّ على أ َّنه ا
متغايرة أو متغايرة مضادة ،وإذا استطعنا إبالغ المص رِّ ف بأن ه ليس ل دينا رغب ة باس تدعاء  addعلى الن وع ،Crate
فال يوجد سبب يمنعنا من استخدامها وفق نهج التغاير.
لفعل ذلك ،فإننا نستخدم الكلمتين المفتاحيتين  outو  inعن دما نع رِّ ف الدال ة ال تي س تقبل مع امالت مُ عمَّ م ة
النوع؛ فعلى سبيل المثال ،إلنشاء دالة تقبل النوع  Crateالمسقط على أ َّنه متغاير ،يمكننا تعريف ما يلي:
{fun isSafe(crate: Crate<out Fruit>): Boolean = crate.elements.all
)(it.isSafeToEat
}
يمكننا اآلن استدعاء الدالة  isSafeمع النوع  Crateاألصلي الالمتباين:
)))(val oranges = Crate(mutableListOf(Orange(), Orange
)isSafe(oranges
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ً
سقطة لألسف.
سابقا ،قبل أن نعرف األنواع المُ َ
إذا كنت تتذكَّر ،فقد فشل السطر األخير
تعمل نفس الحيلة لألنواع المُ سقطة ذات التغاير المضاد؛ فإذا استخدمنا مثال تج رى الح دث الس ابق ،فك ان من
الممكن أن نستخدم مستمعً ا المتباين عن طريق مالئمة الصنف  EventSteamإلسقاط النوع :Listener
{ >interface Listener<T
fun onNext(t: T): Unit
}
{ )>class EventStream<in T>(val listener: Listener<in T
)(fun start(): Unit = TODO
)(fun stop(): Unit = TODO
}
المفتاحية  inالمضافة إلى معامل  listenerفي الباني.
الحظ الكلمة
َّ
عند استخدام النوع المُ َ
سقط ،يقيدنا المصرِّ ف باستدعاء الدوال التي تملك معامالت الن وع المس موح به ا فق ط،
لذا ،إذا أسقطناه على أ َّنه متغاير ،فيمكننا فقط استدعاء الدوال ال تي ُترج ع ( Tأو ال تي ال تس تخدم  Tعلى اإلطالق)،
وإذا أسقطناه على أنه متغاير مضاد ،فيمكننا فقط استدعاء الدوال التي تقبل ( Tأو التي ال تستخدم .)T

 .7إزالة األنواع
صمّ مت كوتلن بشكل أساس ي لتك ون لغ ًة آلل ة جاف ا االفتراض ّية ( ،)JVMوعن د تص ميم  JVMللم رَّ ة األولى ،لم
كبيرا في اللغ ة ،ل ذا ،في اإلص دار  1.5من جاف ا
يضمَّ ن فيها ميزة األنواع المُ عمَّ َمة ،وبمرور الوقت ،شكَّل هذا كان عي ًبا
ً
(أو  )Java SDK 5الذي صدر عام  ،2004أضيفت ميزة األنواع المُ عمَّ َمة إلى المصرِّ ف.
ً
متوافق ا م ع اإلص دارات الس ابقة من جاف ا ،ق رر مص ممو جاف ا أن األن واع
ومع ذل ك ،بس بب الرغب ة في إبقائ ه
العملية ال تي من خالله ا
تقنية تسمى «اإلزالة» ( )Erasureوهو االسم ال ذي يطل ق على
المُ عمَّ َمة ستط َّبق باستخدام ِّ
َّ
يزيل المصرّ ف معامل النوع أثناء التصريف.
سيص رَّ ف ص ٌ
نف مع رَّ ف على أن ه > List<Tفي الش يفرة المص درية إلى  Listببس اطة ،أو
في جاف اُ ،
> List<Objectإذا أردت ،وهذا يطرح مشاكل قد عرفنا بعضها بالفعل:
•

س تتعارض ال دوال ال تي تمل ك نفس األس ماء ونفس المع امالت المزال ة ( ،)erased parameters
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فستملك كل من )> fun print(list: List<Stringو )>fun print(list: List<Int
نفس بصمة الدالة بعد اإلزالة.
•

ستخدمت عند إنشاء الكائن.
وقت التشغيل ،ال يمكنك رؤية معامالت النوع التي ُا
َ

•

ال يمكنك اختبار ما إذا كانت النسخة من نوع .T

•

ال يمكنك اختبار ما إذا كانت النسخة هي من نوع يملك معامالت معمَّ مة.

•

ال يمكنك الوصول إلى الصنف  literalمن أجل .T

•

اس تبدل بمعام ل الن وع في األص ناف ال تي تس تخدمه ن وع ك ائن أو الن وع المُ ح دَّ د بقي د
الحد األعلى.

مقيد ً
أيض ا به ذه المش كالت ،يمكنن ا رؤي ة ه ذا من خالل النظ ر إلى
بما أنَّ ك وتلن تس تهدف  ،JVMف إنَّ ك وتلن َّ
ً
مختلفا من :List
تماما باستثناء أنَّ كل واحدة منهما تقبل نوعً ا
بايتكود عند إنشاء دالتين متطابقتين ً
{ fun printInts(list: Set<Int>): Unit
)for (int in list) println(string
}
{ fun printStrings(list: Set<String>): Unit
)for (string in list) println(string
}
هذا هو بايتكود الباني من الدالة األولى:
0: aload_0
1: ldc #9 //String list
3: invokestatic #15
6: aload_0
7: invokeinterface #21, 1 //InterfaceMethod java/util/Set.iterator:
;()Ljava/util/Iterator
12: astore_2
13: aload_2
14: invokeinterface #27, 1 //InterfaceMethod java/util/Iterator.hasNext:
()Z
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19: ifeq
46
22: aload_2
23: invokeinterface #31, 1 //InterfaceMethod java/util/Iterator.next:
()Ljava/lang/Object;
28: checkcast #33 //class java/lang/Number
31: invokevirtual #37 //Method java/lang/Number.intValue:()I
34: istore_1
35: nop
36: getstatic #43 //Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
39: iload_1
40: invokevirtual #49 //Method java/io/PrintStream.println:(I)V
43: goto 13
46: return
:وهذا هو بايتكود المتطابق تقري ًبا للدالة الثانية
0: aload_0
1: ldc #9 //String list
3: invokestatic #15
6: aload_0
7: invokeinterface #21, 1 //InterfaceMethod java/util/Set.iterator:
()Ljava/util/Iterator;
12: astore_2
13: aload_2
14: invokeinterface #27, 1 //InterfaceMethod java/util/Iterator.hasNext:
()Z
19: ifeq 43
22: aload_2
23: invokeinterface #31, 1 //InterfaceMethod java/util/Iterator.next:
()Ljava/lang/Object;
28: checkcast #55 //class java/lang/String
31: astore_1
32: nop
33: getstatic #43 //Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
36: aload_1

330

وادي التقنية

أتقن لغة كوتلن

الفصل الثامن :التعميم واألنواع المُ عمَّ مَة

37: invokevirtual #58 //Method
java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
40: goto 13
43: return
الحظ أن شيفرة تنفيذ العمليات ( )opcodesالتي ولدها المصرِّ ف متشابهة ،باستثناء التعليمة  ،28وال تي هي
عملية تحويل للنوع ،فالمصرِّ ف يض يف عملي ة تحوي ل لن وع وقت التش غيل لك ائن ن زواًل إلى الن وع وقت التص ريف،
ّ
مخزن في المصرِّ ف الساكن ( )constant poolويشار إليه بالرقم بعد
والفرق الوحيد هو النوع المُ حوَّ ل ،والذي هو
عملية التحويل.
َّ
التالية:
البرمجية
المولدة الشيفرة
تعادل شيفرة البايتكود
َّ
َّ
{ fun printInts(list: Set<Any>): Unit
{ )for (obj in list
)println(obj as Int
}
}
{ fun printStrings(list: Set<Any>): Unit
{ )for (obj in list
)println(obj as String
}
}
فسيستبدَ ل بمعامل
الدوال ليست المشكلة الوحيدة ،فإذا كان لدينا صنف يستخدم معامل نوع في بصمة الدالة،
ُ
مقيدً ا ،على
النوع هذا النوع  java.lang.Objectأو بالنوع المح دَّ د في قي د الح د األعلى إذا ك ان معام ل الن وع َّ
سبيل المثال:
{ fun <T : Comparable<T>>max(list: List<T>): T
)(var max = list.first
{ )for (t in list
)if (t >max
max = t
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}
return max
}
: ستالحظ أ َّنه يجب على جسم الدالة تحويل أنواع عناصر القائمة،عند عرض البايتكود
0: aload_0
1: ldc #9 //String list
3: invokestatic #15
6: aload_0
7: invokestatic #68
10: checkcast #70 //class java/lang/Comparable
13: astore_1
14: aload_0
15: invokeinterface #73, 1 //InterfaceMethod java/util/List.iterator:
()Ljava/util/Iterator;
20: astore_3
21: aload_3
22: invokeinterface #27, 1 //InterfaceMethod java/util/Iterator.hasNext:
()Z
27: ifeq 56
30: aload_3
31: invokeinterface #31, 1 //InterfaceMethod java/util/Iterator.next:
()Ljava/lang/Object;
36: checkcast #70 //class java/lang/Comparable
39: astore_2
40: aload_2
41: aload_1
42: invokeinterface #77, 2
47: iconst_0
48: if_icmple 53
51: aload_2
52: astore_1
53: goto 21
56: aload_1
57: areturn
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ِّ
المتعلق بالتوص يفات (
هنال ك طريقت ان للتعام ل م ع بعض ه ذه المش كالت ،األولى ،كم ا تح دثنا في الفص ل
 ،)annotationsإذ يمكننا وسم الدوال التي لها نفس البصمة المزالة باسم مختل ف عن د تص ريفها .ت ذكَّر أنن ا نفع ل
ذلك باستخدام التوصيف .@JvmName
الطريقة األخرى شكل محدود من إعادة التأهيل (.)reification

 .8تجسيد النوع

النوع القابل للتجسيد ( )reifiable typeهو االسم الذي يُ طلَق على النوع عندما يمكن فحص معلوماته وقت

التشغيل ،وأمثلة على هذا هي األنواع الغير مُ عمَّ َمة مثل  Stringأو  ،BigDecimalوفي  JVMاألنواع األولية مثل
 booleanأو  doubleهي أنواع قابلة للتجسيد.
النوع غير القابل للتجسيد (  )non-reifiable typeهو الذي عانى من تأثير مزيل النوع ( ،)type erasure
ل ذلك ،بعض أو كام ل معلوم ات نوع ه ض اعت وقت التش غيل ،ومث ال ذل ك ،األن واع ذات المع امالت المُ عمَّ م ة (
 )parameterized typesمثل > List<Stringو > List<Booleanالتي تبدو متشابهة وقت التشغيل.
لقد رأينا كيف أن مزيل النوع يحذف األنواع وقت التشغيل منعً ا لتس ببها لمش اكل أش رنا إلى بعض ها ً
آنف ا ،واآلن
ميزة تس مى تجس يد الن وع (type
سننظر إلى الطريقة التي يمكننا بها حل بعض هذه المشاكل ،فلق د ق دَّ مت ك وتلن َّ
 )reificationالتي تحافظ على معلومات النوع وقت التشغيل من أجل الدوال المضمنة (.)type reification
ّ
موض ح في المقتط ف
الميزة ،نضيف الكلمة المفتاحي ة  reifiedقب ل معام ل الن وع ،كم ا ه و
الستخدام هذه َّ
التالي ،ومن ثم نحن قادرون على القيام بعمليات على النوع :T
{ inline fun <reified T>runtimeType(): Unit
)println("My type parameter is " + T::class.qualifiedName
}
الح ظ كي ف يمكنن ا الحص ول على ن وع وقت التش غيل من أج ل  Tعلى ش كل ص نف  ،KClassويمكنن ا ً
أيض ا
ُّ
للتحقق من النوع:
استخدام T
{ >inline fun <reified T>List<Any>.collect(): List<T
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} return this.filter { it is T }.map { it as T
}
في هذا المثال ،نعمل على ترشيح عناصر قائمة  ،Listولن ُنرجع سوى التي تتطابق م ع معام ل الن وع المعطى،
ُّ
التحقق من كل عنصر لمعرفة ما إذا كان نس خة من الن وع  ،Tونس تطيع القي ام ب ذلك فق ط إذا
ونفعل ذلك عن طريق
كان بإمكاننا الوصول إلى معام ل الن وع وقت التش غيل ألن ه من المس تحيل معرف ة العناص ر ال تي ق د تحت وي عليه ا
مقدما .يمكننا استعمال ذلك بالطريقة التالية:
القائمة List
ً
)"val list = listOf("green", false, 100, "blue
)(>val strings = list.collect<String
جس دة ()reified functions
إذن كيف تقوم كوتلن بهذه الخدع ة؟ تكمن اإلجاب ة في حقيق ة أن ال دوال المُ َّ
نس خ الجس م إلى موق ع
سي َ
يجب أن تع رَّ ف على أ َّنه ا  ،inlineفي جمي ع األم اكن ال تي تس تدعى فيه ا الدال ة ،إذ ُ
االستدعاء ،وبما أن المصرِّ ف يعرف المعامل النوع المستخدم في موق ع االس تدعاء ،فه و ق ادر على اس تبدال مراج ع
إلى النوع الصحيح بالمرجع الذي يشير إلى .T
جسدة ،دعنا ُنعرِّ ف مثااًل أقصر ،حتى يك ون ل دينا
يمكننا أن نرى هذا من خالل فحص شيفرة البايتكود للدالة المُ َّ
بايتكود أقصر يمكننا فحصه:
{ inline fun <reified T>printT(any: Any): Unit
)if (any is T
)"println("I am a tee: $any
}
ّ
تتحق ق ه ذه الدال ة من أن معام ل اإلدخ ال من الن وع  ،Tوإذا ك ان األم ر ك ذلك ،س نطبعه ،وس وف نس تدعيه
التالية:
البرمجية
بالشيفرة
ّ
ّ
)printT<Int>(123
َّ
المولد كالتالي:
سيبدو البايتكود
0: aload_0
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1: ldc #159 //String args
3: invokestatic #163
6: bipush 123
8: invokestatic #125 //Method
java/lang/Integer.valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
11: astore_1
12: nop
13: aload_1
14: instanceof #122 //class java/lang/Integer
17: ifeq 48
20: new #8 //class java/lang/StringBuilder
23: dup
24: invokespecial #11 //Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
27: ldc #150 //String I am a tee:
29: invokevirtual #17
32: aload_1
33: invokevirtual #153
36: invokevirtual #40 //Method
java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
39: astore_2
40: nop
41: getstatic #46 //Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
44: aload_2
45: invokevirtual #52 //Method
java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
48: return
 ويش ير، هذا هو الس طر ال ذي يتحق ق في ه المص رِّ ف من إع ادة تأهي ل معام ل ن وع، هي األهم هنا14 التعليمة
 وال ذي ك ان،)constant pool(  في المص رِّ ف الس اكنjava.lang.Integer  إلى#122 الس طر ذي التعلي ق
.النوع الصحيح الذي استخدمناه عند استدعاء الدالة

 قيود النوع العوديَّة.9
َّ
 لكن س هل،ومعقد بعض الش يء
) هو اسم جميل وجذابRecursive type bounds ( قيود النوع العوديَّ ة
 إذ ن وع أح د ه ذه، ويص ف نوعً ا يح وي معام ل ن وع واح ٍد أو أك ثر،المقيدة
 فه و امت داد للتعددي ة الش كلية،شرحه
َّ
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.D-:  معقدة أليس كذلك،المعامالت على األقل هو النوع نفسه
 لحس ابات في نظ امAPI وضوحا مع مثال؛ لنفترض أننا نكتب واجهة برمج ة تطبيق ات
كل شيء سيصبح أكثر
ً
 ولكن م ع تقيي د أنن ا ن رغب بف رز، ونري د ف رز جمي ع أن واع الحس ابات،Account  ونري د تعري ف ك ائن باس م،م الي
: مع كتابة تنفيذين لها، الخطوة األولى لفعل هذا هي تعريف واجهة لحساباتنا،الحسابات من نفس النوع
interface Account {
val balance: BigDecimal
}
data class SavingsAccount(override val balance: BigDecimal,val
interestRate: BigDecimal) : Account, Comparable<SavingsAccount> {
override fun compareTo(other: SavingsAccount): Int =
balance.compareTo(other.balance)
}
data class TradingAccount(override val balance: BigDecimal, val margin:
Boolean) : Account, Comparable<TradingAccount> {
override fun compareTo(other: TradingAccount): Int =
balance.compareTo(other.balance)
}
ً  ويوسعانAccount  كال التنفيذين يوسعان الواجهة،البرمجية السابقة
أيض ا
ال يوجد شيء جديد في الشيفرة
َّ
 يمكنن ا اآلن، فعلى س بيل المث ال،القياسية
 إذ يمكن استخدامه من قبل دوال الفرز في المكتبةComparable النوع
َّ
: ونفس الشيء لحساب التداول،موازنة حساب توفير بآخر
val savings1 = SavingsAccount(BigDecimal(105), BigDecimal(0.04))
val savings2 = SavingsAccount(BigDecimal(396), BigDecimal(0.05))
savings1.compareTo(savings2)
val trading1 = TradingAccount(BigDecimal(211), true)
val trading2 = TradingAccount(BigDecimal(853), false)
trading1.compareTo(trading2)
: أن هذا لم يعمل،واألفضل من ذلك
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savings.compareTo(trading) compile error
هذا ما نريد الوصول إليه ،ففي هذه الحالة ،جزء من هدفنا األصلي هو السماح بالفرز فق ط بين الحس ابات ال تي
من نفس النوع.
البرمجية في دالتي  ،compareToفي الواقع هما متطابقين ،فهما بسيطان إلى حد م ا،
الحظ أ َّننا نكرِّ ر الشيفرة
َّ
لذلك ال توجد الكثير من المشاكل ،لكن في النظام الحقيقي قد يمتد هذا على عدة أسطر ،هل يمكننا تحس ين ه ذا عن
طريق جلب دالة  compareToلتعمل في الواجهة؟
{ >interface Account2 : Comparable<Account2
val balance: BigDecimal
= override fun compareTo(other: Account2): Int
)balance.compareTo(other.balance
}
class SavingsAccount2(override val balance: BigDecimal) : Account2
class TradingAccount2(override val balance: BigDecimal) : Account2
لقد أصبحت المشكلة أنه يمكننا موازنة نسخة من  Account2مع أي نسخة أخرى ،فعلى سبيل المثال ،س تعمل
الشيفرة التالية بدون مشاكل:
))val savings = SavingsAccount2(BigDecimal(105), BigDecimal(0.04
)val trading = TradingAccount2(BigDecimal(210), true
)savings.compareTo(trading
اآلن ،قد يتسبب ذلك في مشاكل إذا لم نكن نرغب في موازنة أنواع مختلفة من الحسابات ،وهذا هو أحد اآلث ار
الجانبي ة لحقيق ة أنن ا ح دَّ دنا  Accountلتنفي ذ > ،Comparable<Accountكي ف يمكنن ا مش اركة تنفي ذ الدالة
ّ
 compareToلكن في نفس الوقت نتجنَّب موازنة أنواع مختلفة؟ قد نفكِّر في معامل النوع ،واس تخدامه في عب ارة

 extendsللنوع :Comparable
{ >interface Account3<E> : Comparable<E
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val balance: BigDecimal
override fun compareTo(other: E): Int =
balance.compareTo(other.balance)
}
data class SavingsAccount3(override val balance: BigDecimal, val
interestRate: BigDecimal) : Account3<SavingsAccount3>
data class TradingAccount3(override val balance: BigDecimal, val margin:
Boolean) : Account3<TradingAccount3>
،) س يكون ق اباًل للموازن ة م ع نفس هconcrete type (  ك ل ن وع حقيقي،مثالي ا في للوهل ة األولى
يبدو ه ذا
ً
 في الش يفرةother.balance  هنال ك مش كلة أن المص رّ ف ال يتع رّ ف على، وم ع ذل ك،وهنالك منطق في الواجهة
.البرمجية الخاصة بالموازنة
ّ
 أو أيFoo  أو،String  فيمكنن ا إنش اء حس اب يس تخدم، يعرّ ف معام ل الن وع دون قي ودAccount3 بما أن
 فس يرمي المص رّ ف خط ًأ عن دما،Foo  أوString  ليس ت معرّ ف ة علىbalance  وبم ا أن خاص ّية،شيء نرغب به
.نحاول الوصول إليه
upper( إذن كيف يمكنن ا الحف اظ على تق دمنا وجع ل الش يفرة تعم ل؟ الج واب ه و توف ير قي د الح د األعلى

Comparable  تم رَّ ر واجه ة،Account  إذ عن دما ننش ئ نس خة منAccount ) على معامل النوع للنوعbound
(  ويمكننا القي ام ب ذلك باس تخدام م ا يُ ع رف باس م قي د الن وع الع ودي،balance الخاصية
للنوع مع احتوائه على
ّ
:)recursive type bound
interface Account4<E : Account4<E>> : Comparable<E> {
val balance: BigDecimal
override fun compareTo(other: E): Int =
balance.compareTo(other.balance)
}
data class SavingsAccount4(override val balance: BigDecimal, val
interestRate: BigDecimal) : Account4<SavingsAccount4>

338

وادي التقنية

أتقن لغة كوتلن

الفصل الثامن :التعميم واألنواع المُ عمَّ مَة

data class TradingAccount4(override val balance: BigDecimal, val margin:
>Boolean) : Account4<TradingAccount4
البرمجي ة وال يس مح
الح ظ كي ف يص رَّ ح عن  Eبتوس يع > ،Account<Eوه ذا يعطين ا ش يفرة compareTo
ّ
للحسابات بالموازنة إال مع أنفسها:
))val savings1 = SavingsAccount4(BigDecimal(105), BigDecimal(0.04
))val savings2 = SavingsAccount4(BigDecimal(396), BigDecimal(0.05
)savings1.compareTo(savings2
)val trading1 = TradingAccount4(BigDecimal(211), true
)val trading2 = TradingAccount4(BigDecimal(853), false
)trading1.compareTo(trading2
وكما هو الحال في التصميم األصلي ،فإننا سنجد خطأ في التصريف إذا حاولنا فعل التالي:
savings.compareTo(trading) compile error
هنالك عيب نهائي ،إذ أننا ال نستطيع إيقاف الحسابات التي عُ رَّ فت بمعامل نوع حساب آخر،

تنبيه

مثل:

>class BettingAccount: Account<ShareAccount
وهذا القيد موجود في جافا ً
أيضا.

 .10أنواع البيانات الجرب يّة
الوظيفية ال تي تب دو
أنواع البيانات الجبريّ ة (  )Algebraic data typesهي واح دة من مف اهيم البرمج ة
َّ
َّ
معقدة في البداية ،ولكن سهلة جدً ا باالطالع على مثال أو اثنين عنها ،ويش ير المص طلح نفس ه إلى حقيق ة أن الج بر

يعرِّ ف مجموعة من األشياء والعمليات المسموح بها على هذه األشياء ،على س بيل المث ال ،في الرياض يات ،العام ل +
معرَّ ف على عددين صحيحين إلرجاع مجموعهما ،وبالتالي فهو مفهوم جبري.
لذلك ،يعرِّ ف الجبر للنوع العمليات والدوال على ه ذا الن وع ،وهن ا ظه ر مص طلح «ن وع البيان ات الجبريّ ة» ،في
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لغات الحوسبة ،يتم تطبيق المصطلح بشكل عام على مجموعة مغلق ة من األن واع المركب ة ()composite types
إذ تقوم تلك األنواع بتنفيذ الدوال المطلوبة؛ ففي كوتلنِّ ،
الخاصية المُ غلَقة ( )closed propertyباستخدام
نحقق
َّ
تقيد األنواع المسموح بها فقط لتلك المعرّ فة في نفس الملف.
الكلمة
المفتاحية  ،sealedوالتي َّ
َّ

تنبيه

يجب عدم الخلط بين اختصار  Algebraic Data Typesالذي هو ( ADTأنواع البيانات

الجبرية) وبين اختصار  Abstract Data Typesالذي هو ً ADT
أيضا (أنواع البيانات
تماما.
المجرَّ دة)  ،إذ يملكان نفس االختصار باللغة األجنبية ،إال أنهما مفهومان منفصالن ً

دعن ا ننتق ل من ه ذا الكالم النظ ري إلى مث ال عملي؛ سنس تخدم مث ااًل ش ائعً ا لقائم ة مترابطة
( ،)linked listالهيكل العام لقائمة مترابطة هو أن كل عنصر في القائمة يرتبط بعقدة ( ،)nodeوتحتوي كل عقدة
التالي ة ،ويسمح لنا رابط في العقدة األولى بالتنقل في القائمة بأكملها من خالل المرور عبر الروابط.
على رابط للعقدة
َّ
يمكنن ا الب دء بتعري ف ص نف مُ غل ق أو مخت وم (  )sealedال ذي س يحتوي على عملياتن ا ،الح ظ أ َّنه ال يمكن
استخدام الكلمة المفتاحية  sealedعلى واجهة مثل:
>sealed class List<out T
ِّ
سيمثل األول العقدة التي تحتوي على القيمة وسيمثّ ل الثاني عقدة فارغة:
تطبيقين،
بعد ذلك ،سنعرّ ف
َ
)(>class Node<T>(val value: T, val next: List<T>) : List<T
)(>object Empty : List<Nothing
دائما بعقدة فارغة ،ولذلك ،فإن القائمة الفارغة ليست أك ثر من مج رد
يمكن عدٌّ القائمة كسلسلة من العقد تنتهي ً
عقدة فارغة.
خاصيتين ،واحدة للقيمة التي تحتوي عليها واألخرى لإلشارة إلى العنصر التالي في القائم ة.
تملك عقد البيانات
ّ
فعلى سبيل المثال ،ستبدو قائمة من عنصرين كالتالي:
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الحظ العقدة الفارغة تعرَّ ف على أ َّنها كائن ،وهذا ألنها ال تملك حالة ،ولذلك نحن لسنا بحاجة إلى أكثر من نس خة
واح دة ،وبم ا أنن ا نس تخدم عق دة فارغ ة واح دة ،فيجب اس تعمال الن وع  Nothingم ع معام ل الن وع لألس باب
َّ
الموضحة في قسم النوع .Nothing
النموذجية؛ يمكنن ا الب دء باألس هل :ه ل القائم ة فارغ ة
لنب دأ بملء ال دوال ال تي تتطلبه ا القائم ة
َّ
أم ال؟
{ >sealed class List<out T
{ )fun isEmpty() = when (this
is Node -> false
is Empty -> true
}
}
َّ
نتحق ق من النوع ،وباالعتماد على نوع القائمة ،يمكننا معرفة ما إذا كانت فارغة أو ال ،وال نحتاج حتى
الحظ أننا
للنظر إلى أي من الخاصيات.
تعمل م ع ص نف ،فس يعرف
وه ذا أيض ا ه و المك ان س يظهر اس تخدام الكلم ة
المفتاحية  ،sealedفعن دما ُتس َ
َّ
المُ صرِّ ف أن جمي ع التنفي ذات المكتوب ة يجب أن تك ون في نفس المل ف ،وهك ذا يع رف مجموع ة األن واع الحقيقي ة
كاملة ،ولذلك ،عند استخدام صنف مُ غلق (  )sealed classفي تعبير  ،whenفإنَّ المُ صرِّ ف قادر على إصدار خطأ إذا
لم نغطي جميع الحاالت .إذا كان لدينا على س بيل المث ال ،ن وع بيان ات جبريّ ة متكون ة من س تّ ة أن واع ولق د غطين ا
خمسة في تعبير  ،whenسنحتاج إما إلى إضافة النوع األخير أو عبارة .else
بعد ذلك سنضيف دالة )( ،sizeوسنعرّ ف هذا بشكل عودي ( ،)recursivelyوالذي لن يكون فعَّ اال على أرض
الواقع ،لكننا ِّ
نوضح مفهوم أنواع البيانات الجبريَّ ة وليس فعاليتها:
{ )fun size(): Int= when (this
)(is Node -> 1 + this.next.size
is Empty -> 0
}
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صفرا ،أو نض يف واح دة إلى حجم
على غرار دالة  ،isEmptyنتحقق من النوع ،فإذا كانت العقدة فارغةُ ،نرجع
ً
الذيل.
الكثير من الدوال متش ابهة في التنفي ذات الم َّ
وفرة ،فعلى س بيل المث ال ،س تبدو الدال ة  headال تي ُترج ع أول
عنصر من القائمة كالتالي:
{ )fun head(): T = when (this
is Node<T> -> this.value
)"is Empty -> throw RuntimeException("Empty list
}
ال تحت وي العق دة الفارغ ة على أي عنص ر ،ل ذا يجب أن ت رمي اس تثناء (أو يمكنن ا تعري ف الدال ة لتك ون قابل ة
للعَ دم) ،وستُ رجع عقدة البيانات قيمتها فقط .الحظ عملية التحوي ل ال ذكي لألن واع في الج انب األيمن للوص ول إلى
الخاصية  ،valueوتتبع دوال الوصول إلى البيانات األخرى نفس األسطر.
عنصرا إلى القائمة ،ننشئ ب ذلك قائم ة جدي دة
هنالك دالة مثيرة لالهتمام وهي الدالة  ،appendفعندما نضيف
ً
من القائمة السابقة مع إضافة العنصر إلى نهايتها في العقدة الجديدة ،وللقيام بذلك ،سنعرِّ ف الدالة ال تي تقب ل عنص ر
 ،Tو ُترجع > ،List<Tومع ذلك ،فإن معام ل الن وع في  Tمع رَّ ف على أ َّنه متغ اير ،وه ذا يع ني -إذا كنت ت ذكر -أ َّنه ال
يمكننا استخدام  Tكمعامل إدخال.
في بعض اللغات األخرى ،سيكون الحل هو إدخال معامل نوع جديد مثل  ،Uومن ثم استخدامه كن وع لإلرج اع
للقائمة الجديدة ،وللقيام ب ذلك ،نطلب أن يك ون  Uه و الن وع الوال د أو األعلى للن وع  Tبحيث تك ون جمي ع العناص ر
الموجودة متوافقة مع القائمة الجديدة؛ فعلى سبيل المثال ،إذا كان لدينا قائمة من األعداد الصحيحة ،يمكنن ا إض افة
عدد عشري مضاف الدقة ( )doubleإليها ثم الحصول على قائمة من األعداد.
لسوء الحظ ،ال تدعم كوتلن هذه الوظيفة التي تجعل  Uنوعً ا والدً ا للنوع  ،Tوهذا من شأنه أن يك ون مث ااًل على
قيد الحد األدنى ( ،)lower boundولكن قيود الحدود العليا هي المدعومة فقط في وقت مراجع ة الكت اب ،وم ع
ذلك ،يمكننا حل هذه المشكلة بطريقتين .في الطريقة األولى ،يمكننا أن نسمح باستعمال  Tكمعامل إدخال على الرغم
من أننا أخبرنا المصرِّ ف في وقت سابق أنه ال يجب أن يسمح ب ذلك ،عن طري ق تج اوز ( )overridingالتحق ق من
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التباين لهذه الدالة:
{ )fun append(t: @UnsafeVariance T): List<T> = when (this
))is Node<T> -> Node(this.value, this.next.append(t
)is Empty -> Node(t, Empty
}
الحظ التوصيف  ،@UnsafeVariancالذي ِّ
يعطل خطأ المصرِّ ف ،وفي هذا المثال ،نحن نعلم بأن هذا س يكون
على ما يرام ألن تنفيذ  Listالمكتوب يمنع من تغيير القائمة ،وعلى هذا النحو ،ال يمكن أن تتس ّبب أخطاء عن طري ق
الحالية.
إضافة قيم غير صالحة إلى القائمة
ّ
وسعة ،إذ يكون معامل النوع المتغاير:
البديل اآلخر هو التصريح عن الدالة  appendكدالة مُ ِّ
{ )fun <T>List<T>.append(t: T): List<T> = when (this
))is Node<T> -> Node(this.value, this.next.append(t
)is Empty -> Node(t, Empty
}
يمكننا تغليف مثالنا من خالل جعل األنواع الحقيقية خاصة ،فال يوجد سبب لكشفها ،ويمكننا إض افة ت ابع ك ائن

مرافق (  )companion object methodلنتمكن من إنشاء نس خ من  Listمباش ر ًة من خالل اس تعمال List
النهائية كالتالي:
نفسها ،وستبدو القائمة
َّ
{ >sealed class List<out T
{ )fun isEmpty() = when (this
is Empty -> true
is Node -> false
}
{ )fun size(): Int= when (this
is Empty -> 0
)(is Node -> 1 + this.next.size
}

وادي التقنية

343

أتقن لغة كوتلن

 التعميم واألنواع المُ عمَّ مَة:الفصل الثامن

fun tail(): List<T> = when (this) {
is Node -> this.next
is Empty -> this
}
fun head(): T = when (this) {
is Node<T> ->this.value
is Empty -> throw RuntimeException("Empty list")
}
operator fun get(pos: Int): T {
require(pos>= 0, { "Position must be >=0" })
return when (this) {
is Node<T> -> if (pos == 0) head() else this.next.get(pos
- 1)
is Empty -> throw IndexOutOfBoundsException()
}
}
fun append(t: @UnsafeVarianceT): List<T> = when (this) {
is Node<T> -> Node(this.value, this.next.append(t))
is Empty -> Node(t, Empty)
}
companion object {
operator fun <T>invoke(vararg values: T): List<T> {
var temp: List<T> = Empty
for (value in values) {
temp = temp.append(value)
}
return temp
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}
}
}
private class Node<out T>(val value: T, val next: List<T>) :
)(>private object Empty : List<Nothing
وهذه أمثلة على استخدام :List
)"val list = List("this").append("is").append("my").append("list
println(list.size()) // prints 4
"println(list.head()) // prints "this
"println(list[1]) // prints "is
"println(list.drop(2).head()) // prints "my
الوظيفية ،ويمكن اس تخدامها لجمي ع ط رق التجري د (
أن واع البيان ات الجبريَّ ة ش ائعة ج دً ا في البرمج ة
َّ
ُ .)abstractionsت َّ
نفذ هياكل البيانات عاد ًة بهذه الطريقة مثل األشجار ( )treesباإلض افة إلى الهياك ل ال تي تتب ع
ط التص

نم

ميم  monadمث

ل  Eitherو  Tryو  ،Optionوفي الواق

وع

ع ،أي ن

يط ِّبق نفسه على اتحاد ( )unionأو نوع منتج ( )product typeغالبا ما يُ َّ
نفذ بسهولة باستخدام هذا النهج.

 .11خالصة الفصل
قد أظهر لك هذا الفصل كي ف يمكن اس تخدام ق وة نظ ام األن واع المتق ِّدم في ك وتلن لتحس ين متان ة ش يفرتنا
إمكانية إع ادة اس تخدام ال دوال مُ عمَّ َم ة الن وع .نظ ام الن وع ه و واح د من أك بر التحس ينات ال تي
البرمجية وزيادة
َّ
َّ
قدمتها كوتلن زيادة عن جافا ،وفي الفصول الالحقة ،سنستخدم معامالت األنواع على أرض الواقع مع توضيح م دى
فائدتها.
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كائنية التوج ه في ك وتلن،
لقد تطرقنا إلى مصطلح صنف البيانات ( )data classفي الفصل الثالث ،البرمج ة
َّ
ومع ذلك ،لم نتحدث في تفاصيل كثيرة حول ما يمكن أن تقدمه من ميزات؛ س يغطي ه ذا الفص ل عملي ة توص يفات
األصناف والتي ستسمح لك بالحصول على شيفرة مصدريَّ ة خالية من التداول (.)boilerplate-free code
سنتعمَّ ق أكثر في هذا الفصل لنعرف ماذا يفع ل المص رِّ ف لن ا خل ف الك واليس عن د اس تخدام ص نف بيان ات ،إذ
َّ
سنتعلم:
•

تلقائيا أهاًل لعمليات التفكيك.
ما هو التفكيك ( )Declarationsوكيف تصبح أصناف البيانات
ً

•

كيف تحصل على تنفيذات مكتوبة للتوابع  ،copyو  ،toStringو  ،hashCodeو .equals

•

قواعد يجب اتباعها عند تعريف أصناف بيانات.

•

حدود أصناف البيانات.

فقابلية قراءة الش يفرة
صمِّ مت أصناف البيانات لألنواع التي من المفترض أن تكون حاويات بيانات وليس أكثر،
ّ
البرمجية مهمة بالنسبة لي وعلى األرجح ألي شخص يقرأ هذا الكتاب .عند فتح ملف مصدري ،سترغب في أن تك ون
ّ
يتعل ق األم ر بكائن ات Plain Old Java( POJO
البرمجي ة بس رّ عة ،وعن دما
ادرا على فهم م ا تفعل ه الش يفرة
ق ً
ّ
 ،)Objectأنا متأكد من أنك ستتجنَّب كتابة الضابطات ( )settersوالجالبات ( )gettersإذا كان ك ل م ا يفعلون ه
البرمجية للباني كب ير في ك ل الح االت ،فه و يأخ ذ المع امالت
هو إرجاع قيمة .وعالوة على ذلك ،فإن جسم الشيفرة
َّ
ال واردة فق ط ويس ندها إلى الحق ول المعني ة بع د أن يتحق ق منه ا ،وهن ا يمكن ألص ناف البيان ات أن تس اعدك ،ف إذا
برمجت بلغة سكاال  ،Scalaفأنت متعوِّ د على حالة باني الصنف ( )case class constructوأنا متأك د أن فك رة
المثالية.
وجود اختصار للسماح لبيئة البرمجية المتكاملة  IntelliJببناء الضابطات والجالبات قد تكون بعيدة عن
َّ
يجب على المصرِّ ف الحديث أن يحمل عنك عبء الشفرة المتداولة .السؤال ال ذي يط رح نفس ه ،لم اذا لم ت دعم
جافا هذا حتى اآلن؟ هذا ال يزال ً
لغزا ،ويمكن أن يتحقق هذا بسهولة تام ة بإض افة توص يف مخصص ة ،وال ذي يمكن
برمجية مكتوب ة .الش يء المح زن أنَّ ه ذه
للمصرِّ ف التعرف عليه ا وتنفي ذ المطل وب ،وبالت الي ع دم كس ر أي ش يفرة
َّ
الميزة ال تلوح في األفق ،لكن لحسن الحظ ،لدينا كوتلن!
تخيل أن لدينا الصنف التالي في جافا ِّ
ليمثل مدخالت مدوَّ نة:
َّ
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public class BlogEntryJ {
private final String title;
private final String description;
private final DateTime publishTime;
private final Boolean approved;
private final DateTime lastUpdated;
private final URI url;
private final Integer comments;
private final List<String> tags;
private final String email;
public BlogEntryJ(String title, String description, DateTime
publishTime, Boolean approved, DateTime lastUpdated, URI url, Integer
comments, List<String> tags, String email) {
this.title = title;
this.description = description;
this.publishTime = publishTime;
this.approved = approved;
this.lastUpdated = lastUpdated;
this.url = url;
this.commentCount = commentCount;
this.tags = tags;
this.email = email;
}
public String getTitle() {
return title;
}
public String getDescription() {
return description;
}
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}
تجاهلن ا أغلب الجالب ات من أج ل البس اطة .في ه ذا المث ال ،ك ل الحق ول س هلة الق راءة ،وإذا كنت ت رغب في

الحصول على بنية بيانات قابلة للتغيير ،فستحتاج إلى إضافة ضابطات (يجب عليك إعادة نس خة من الحق ل tags
إذا أردت الحفاظ على عدم قابلية التغيير ،وإال سيتمكن المستدعي من إضافة/حذف العناصر وبالتالي كس ر التغلي ف
ً
البرمجي ة في
الحقا في كوتلن .بالنس بة إلى الش يفرة
الخاص بك) .لنناقش كيف يمكنك تحقيق ذلك وأكثر كما سترى
ّ
البرمجي ة الخاص ة
ك وتلن ،لق د اح ترت في جع ل بعض الحق ول قابل ة للكتاب ة والتع ديل من أج ل مناقش ة ش يفرة
ّ
البرمجية التالي ،ستالحظ أن الحقل القابلة للكتابة عرِّ ف على أ َّنه  ،varبينم ا
بالضابطات كذلك .في مقتطف الشيفرة
ّ
المتغير االفتراض ي
عرِّ ف الحقل القابل للقراءة فقط على أ َّنه  ،valوسيكون من الجميل أن يفترض المصرِّ ف أن ن وع
ِّ
هو  ،valفمصرِّ ف سكاال يفعل هذا بالفعل في حالة األصناف:
data class BlogEntry(var title: String, var description: String, val
publishTime: DateTime,val approved: Boolean?, val lastUpdated: DateTime,
val url: URI, val commentCount: Int?, val topTags: List<String>, val
)?email: String
val blogEntry = BlogEntry("Data Classes are here", "Because Kotlin rulz!",
DateTime.now(), true, DateTime.now(),
URI("http://packt.com/blog/programming_kotlin/data_classes"), 0,
)emptyList(), null
ليس هنالك موازنة بين اإلثنين ،نهج كوتلن أنظف ألن جميع الشيفرات المتداولة تمت إزالتها.
قد تعتقد ،في الوقت الحالي ،أنك حصلت على عدد قليل من ضغطات المفاتيح ،لكن هنالك الكث ير من العملي ات
ِّ
كثيرا بعد معرفتها .ولرؤية جميع األعمال ال تي يق وم به ا
ستقدر هذه اللغة
تحدث خلف الكواليس ،وأنا واثق من أنك
ً
َّ
المولد.
مُ صرِّ ف كوتلن من أجلنا ،نحن بحاجة إلى النظر في البايتكود

 .1اإلنشاء التلقايئ للجالبات وللضابطات
لمتغير من الن وع  varفي الب اني ،فسينش ئ المُ ص رِّ ف جالب ات وض ابطات بش كل
إن كان ل دينا تص ريح معطى
ِّ
تلقائي ،فالمصرِّ ف ينشئ الت ابع  getTitleوالت ابع  setTitleلحق ل باس م  ،titleوه ذا معن اه أن التفاع ل م ع
جافا سيترجم إلى استدعاء هذه التوابع:
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public final java.lang.String getTitle();
Code:
0: aload_0
1: getfield #11 // Field title:Ljava/lang/String;
4: areturn
public final void setTitle(java.lang.String);
Code:
0: aload_1
1: ldc #17 // String <set-?>
3: invokestatic #23 // Method
kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/
Object;L java/lang/String;)V
6: aload_0
7: aload_1
8: putfield #11 // Field title:Ljava/lang/String;
11: return
ُّ  لدينا،3  انظر إلى السطر، وفي جسم الشيفرة للضابط،البرمجية هذه واضحة
تحقق ض مني من وج ود
الشيفرة
َّ
يميز نظ ام الن وع بين
ِّ . في ك وتلن.checkParameterIsNotNull قيم العَ دم عن طري ق ت ابع المكتب ة القياس ي
 يشير تعريف الن وع إلى أ َّنه ال،title  في حالة.المراجع التي يمكن أن تحتوي على قيم العَ دم وتلك التي ال تستطيع
 وينعكس ه ذا في،)null  بالعَ دم (أي أخ ذ القيم ةemail  يس مح حق ل، وعلى نقيض ذل ك،يسمح ب أي قيم ة عَ دم
َّ
:المولدة
البرمجية
الشيفرة
َّ
public final void setEmail(java.lang.String);
Code:
0: aload_0
1: aload_1
2: putfield #72 // Field email:Ljava/lang/String;
5: return
ُّ
.التحقق الضمني لقيمة العَ دم في هذه الحالة
 يُ حذف،كما ترى
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إذا صرَّ حت عن حقل على أنه  ،valفسيصنع المُ صرِّ ف الت ابع الج الب لقيمت ه فق ط ،وه ذه هي الح ال م ع حق ل
َّ
المولد ألنه يشبه حقل .title
 ،lastUpdatedولن أشرح البايتكود

 .2التابع copy
عند استخدام صنف البيانات ،ستحصل على تابع  copyالعجيب! يسمح لك هذا التابع بإنشاء نسخة جديدة من
نوعك الخاص أثناء اختيار الحقول التي ترغب في تغييره ا .فعلى س بيل المث ال ،ق د تق رر أن ك تري د الحص ول على
نسخة من  BlogEntryوذلك من نسخة موجودة وتريد فقط تغيير الحقلين  titleو :description
blogEntry.copy(title = "Properties in Kotlin", description = "Properties
)"are awesome in Kotlin
إذا كنت مطوّ ر جافا ،فستالحظ تشابهً ا مع تابع  ،cloneومع ذلك ،فإن التابع  copyهو أك ثر ق وَّ ة ،ويس مح ل ك
بتغيير أي من الحقول في النسخة الجديدة المنسوخة.
إذا نظ رت إلى معلوم ات المعام ل للت ابع  CTRL+ P( copyه و االختص ار االفتراض ي) ،فس ترى
ما يلي:

في لقطة الشاشة هذه ،يمكنك أن ترى أن كل حقل موج ود داخ ل [] ،وه ذا يع ني أن ه اختي اري ،ولفع ل ذل ك،

ِّ
يولد المصرّ ف تابعين لنا ،وهذا مقتطف من شيفرة بايتكود (مرَّ ة أخرى ،استبعدت بعض األسطر من أجل الوضوح):
public final com.programming.kotlin.chapter09.BlogEntry
copy(java.lang.String, java.lang.String, org.joda.time.DateTime,
java.lang.Boolean, org.joda.time.DateTime, java.net.URI,
;)java.lang.Integer, java.util.List<java.lang.String>, java.lang.String
Code:
0: aload_1
1: ldc
#76
// String title
3: invokestatic #23
// Method
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kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Ob
ject;Ljava/lang/String;)V
34: ldc
#81
// String tags
36: invokestatic #23
// Method
kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Ob
ject;Ljava/lang/String;)V
39: new
#2
// class
com/programming/kotlin/chapter09/BlogEntry
42: dup
43: aload_1
44: aload_2
45: aload_3
46: aload
4
48: aload
5
50: aload
6
52: aload
7
54: aload
8
56: aload
9
58: invokespecial #97
// Method
"<init>":(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Lorg/joda/time/DateTime ;Lja
va/lang/Boolean;Lorg/joda/time/DateTime;Ljava/net/URI;Ljava/lang/
Integer;Ljava/util/List;Ljava/lang/String;)V
61: areturn
public static com.programming.kotlin.chapter09.BlogEntry
copy$default(com.programming.kotlin.chapter09.BlogEntry,
java.lang.String, java.lang.String, org.joda.time.DateTime,
java.lang.Boolean, org.joda.time.DateTime, java.net.URI,
java.lang.Integer, java.util.List, java.lang.String, int,
java.lang.Object);
Code:
0: aload
11
2: ifnull
15
5: new
#101
// class
java/lang/UnsupportedOperationException
8: dup
9: ldc
#103
// String Super calls with default arguments
not supported in this target, function: copy
11: invokespecial #105
// Method
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java/lang/UnsupportedOperationException."<init>":(Ljava/lang/String;) V
14: athrow
15: aload_0
16: iload
10
18: iconst_1
19: iand
20: ifeq
28
23: aload_0
24: getfield
#11
// Field title:Ljava/lang/String;
27: astore_1
28: aload_1
29: iload
10
31: iconst_2
32: iand
33: ifeq
41
36: aload_0
37: getfield
#27
// Field
description:Ljava/lang/String;
40: astore_2
41: aload_2
42: iload
10
44: iconst_4
45: iand
46: ifeq
54
145: aload_0
146: getfield
#72
// Field email:Ljava/lang/String;
149: astore
9
151: aload
9
153: invokevirtual #107
// Method
copy:(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Lorg/joda/time/DateTime;Lja
va/lang/Boolean;Lorg/joda/time/DateTime;Ljava/net/URI;Ljava/lang/Inte
ger;Ljava/util/List;Ljava/lang/String;)Lcom/programming/kotlin/chapte r09/
BlogEntry;
156: areturn
َّ
ِّ ) يأخ ذ مجموع ة من المع امالت ال تيinstance method ( المولد هو ت ابع نس خة
تمثل جمي ع
التابع األول
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البرمجية في الس طر
الحقول المُ صرَّ ح عنها لصنف البيانات ،وبعد جميع تحقيقات العَ دم للمعامالت ،تستدعي الشيفرة
َّ
 58الباني من أجل:
BlogEntry:58: invokespecial #97 // Method "<init>":(Ljava/lang/... .
الج زء الغ ريب ه و وج ود الت ابع الث اني ،copy$default ،وه ذا الت ابع س اكن ( )staticويأخ ذ نس خة
 BlogEntryكمعامل أول ،متبوع بمعامل لكل حقل معرَّ ف ،والجزء المثير لالهتمام يأتي بعد ذلك الحقل  .titleال
يُ َّ
توقع من ك معرِّ ف ة ش يفرة الب ايتكود في ه ذا المس توى ،ولكن من الجي د أن تع رف م ا يح دث؛ المفت اح يكمن في
البرمجية لهذا:
السطرين 18: iconst_1 :و  ،20: ifeq 28وهذا مقتطف الشيفرة
َّ

10

28
;// Field title:Ljava/lang/String

#11

aload_0
iload
iconst_1
iand
ifeq
aload_0
getfield
astore_1
aload_1

15:
16:
18:
19:
20:
23:
24:
27:
28:

دعني أترجم لك ما يحدث ،إذا كان المعامل  titleمساويً ا لقيمة ثابتة ،فسيسترد قيم ة  titleمن النس خة ،انظ ر
للسطر  .24: getfield #11وخالف ذلك ،فإ َّنه يستخدم القيمة التي مُ مرِّ رت إلى التابع  ،copyقد تتساءل ،كم ا
فعلت أن ا ،من أي ت أتي ه ذه الث وابت؟ الس ر موج ود في  iconst_1و  iconst_2وم ا إلى ذل ك .دعن ا ننظ ر إلى
َّ
المولدة عند اس تدعاء الدال ة  ،copyوسيس اعدنا ه ذا في اإلجاب ة عن الس ؤال ،وه ذه هي ش يفرة
البرمجية
الشيفرة
َّ
كوتلن المستخدمة:

Kotlin
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{ )>fun main(args: Array<String
val blogEntry = BlogEntry("Data Classes are here","Because
rulz!", DateTime.now(),true, DateTime.now(),
URI("http://packt.com/blog/programming_kotlin/data_classes"),0,
)""emptyList(),
)println(blogEntry
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blogEntry.copy(title = "Properties in Kotlin",
description = "Properties are awesome in Kotlin",
approved = true,
tags = listOf("tag1"))
}
َّ
:المولد من آخر استدعاء للتابع
هذا هو البايتكود
69: ldc #76 // String Properties in Kotlin
71: ldc #78 // String Properties are awesome in Kotlin
73: aconst_null
74: iconst_1
75: invokestatic #38 // Method
java/lang/Boolean.valueOf:(Z)Ljava/lang/Boolean;
78: aconst_null
79: aconst_null
80: aconst_null
81: ldc #80 // String tag1
83: invokestatic #84 // Method kotlin/collections/CollectionsKt.listOf:
(Ljava/lang/Object;)Ljava/util/List;
86: aconst_null
87: sipush 372
90: aconst_null
91: invokestatic #88
// Method
com/programming/kotlin/chapter09/BlogEntry.copy$default:(Lcom/programming/
kotlin/chapter09/BlogEntry;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Lorg/joda/
time/DateTime;Ljava/lang/Boolean;Lorg/joda/time/DateTime;Ljava/net/
URI;Ljava/lang/Integer;Ljava/util/List;Ljava/lang/String;Iljava/lang/
Object;)Lcom/programming/kotlin/chapter09/BlogEntry;
 وهي تتب ع ت رتيب الخاص يات المعرَّ ف ة في، تبدأ الشيفرة في دف ع المتغ يرات في المك ِّدس،69 بدءا من السطر
ً
.approve  ومن ثم نقف ز إلى حق لdescription  وtitle  نكتب فوق قيم، وعلى سبيل المثال،صنف البيانات
 على ال رغم من أن ك.aconst_null  عن طري ق برن امج الب ايتكودnull  تك ون،بالنسبة لجميع القيم غ ير المعط اة
 الس اكنcopy$default  ويس تدعي ب ايتكود في الواق ع الت ابع،blogEntry  م ع ك ائنcopy ستستدعي الت ابع
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وليس تابع نسخة كما يتوقع أي امرئ.
َّ
متوفرا في القائمة المنس دلة
فستتوقع أن هذا التابع سيكون
بما أن تابعً ا ساكنًا عرِّ ف في الصنف ،BlogEntry
ً
لإلكمال التلقائي (  )auto-completion dropdownفي بيئة التطوير ،وهذا خطأ ،ألن ه ذا الت ابع غ ير موج ود
أصال.
البرمجية لجاف ا ،حس نًا
قد تتساءل عما إذا كان يمكن ك تحقي ق ذل ك أثن اء اس تدعاء الت ابع  copyمن الش يفرة
َّ
أخيب ظنك ،في هذه الحالة ،استدعاء التابع  copyسينتهي باستدعاء التابع النس خة وليس الس اكن ،وه ذا
يجب أن ِّ
فرعية من حقول النسخة.
يعني أنك لن تستفيد من الكتابة فوق مجموعة
َّ
من داخل شيفرة جافا المصدرية ،أطلب من بيئ ة  IntelliJع رض معلوم ات المعام ل ،وستحص ل على النتيج ة
التالية:

يجب عليك توفير جميع المعامالت عند اس تدعاء ه ذه الدال ة ،ويجب أن تك ون غ ير فارغ ة ،وس تبدو الش يفرة
البرمجية مشابهة لهذا:
ّ
blogEntry.copy("Properties in Kotlin","Properties are awesome in Kotlin",
blogEntry.getPublishTime(), blogEntry.getApproved(),
blogEntry.getLastUpdated(), blogEntry.getUrl(), blogEntry.getComments(),
;))(blogEntry.getTags(), blogEntry.getEmail

 .3التابع  toStringالعجيب
نصية تصف هذا
عندما تعرِّ ف نوعً ا جديدً ا ،فمن األفضل أن تستبدل تنفيذ التابع  toStringفيه ُليرجع سلسلة ّ
تنفيذ له ذا الت ابع،
النوع .لننظر إلى الصنف  BlogEntryالذي عرَّ فناه في بداية الفصل ،سنكتب بضعة أسطر لتوفير
ٍ
تلقائيا وبسهولة؟ لماذا ال تدع المص رِّ ف يق وم ب ذلك نياب ة عن ك؟ إذا
لكن لماذا تكتبها إذا كان بإمكانك الحصول عليها
ً

البرمجي ة
احتمالية لتغي يرك للش يفرة
تلقائي ا ،وهنال ك
البرمجية
أضفت أو حذفت حقاًل جديدً ا ،فستتحدَّ ث الش يفرة
ّ
َّ
ً
َّ

ً
عملية َّ
معقدة:
لجسم  toStringعندما تكون عملية إضافة حقل أو إعادة تسميته أو حذفه
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public java.lang.String toString();
Code:
0: new
#122
// class java/lang/StringBuilder
3: dup
4: invokespecial #123
// Method
java/lang/StringBuilder."<init>":()V
7: ldc
#125
// String BlogEntry(title=
9: invokevirtual #129
// Method
java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringB
uilder;
12: aload_0
13: getfield
#11
// Field title:Ljava/lang/String;
16: invokevirtual #129
// Method
java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringB
uilder;
108: aload_0
109: getfield
#72
// Field email:Ljava/lang/String;
112: invokevirtual #129
// Method
java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringB
uilder;
115: ldc
#150
// String )
117: invokevirtual #129
// Method
java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringB
uilder;
120: invokevirtual #152
// Method java/lang/StringBuilder.toString:
()Ljava/lang/String;
123: areturn
 وتض يف لك ل حق ل،StringBuilder  فهي تص نع نس خة جدي د من الن وع،البرمجية س هلة الفهم
الش يفرة
َّ
.رجع القيمة المتراكمة
ِ ُ ست، وفي نهاية الدالة.) (اسم الحقل وقيمتهFIELD=VALUE معرَّ ف فيه النص

 تلقائ ًياequals  وhashCode  توليد التابعان.4
 المك افئ للت ابع،hashCode  وال ذي يح وي الت ابع،Any نع رف أنَّ ك ل ن وع في ك وتلن مش تق من الن وع
 مثل الن وع، وهذا التابع مهم عندما ترغب في وضع النسخ في تجميعات، في جافاObject  في الصنفhashCode
.) (خريطةMap
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تسمح شيفرة - 12hashالتي تخص الكائنات -للخوارزميات وهياكل البيانات بوضع نس خها في دالء (bucket
فتخيل أنك قمت بكتابة تنفيذ لدفتر هاتف ،فستضع أي اسم يبدأ بالحرف أ في القس م أ ،وأي اس م يب دأ ب الحرف
،)s
َّ
ب في القس م ب ،وهك ذا .وي تيح ل ك ه ذا النهج البس يط الحص ول على عملي ات بحث أس رع عن د البحث عن اس م
شخص ما ،وه ذه هي الطريق ة ال تي تط َّبق فيه ا التجميع ات (  )collectionsال تي تعتم د على ش يفرة  hashمث ل
 HashMapو .HashSet
عند تنفيذ التابع ،تحتاج إلى االلتزام بقواعد:
 .1عن د اس تدعاء نفس الك ائن أك ثر من م رة خالل وقت التش غيل ،يجب أن يعي د الت ابع  hashCodeنفس
نظرا ألن الكائن لم يُ عدَّ ل.
القيمة باستمرارً ،
 .2إذا ك انت نتيج ة تنفي ذ الت ابع  equalsعلى ك ائنين هي  ،trueفيجب أن يرج ع اس تدعاء الت ابع
 hashCodeعليهما نفس القيمة العددية.
 .3إذا كان عنصران غير متساويين ،هذا يع ني أن نتيج ة اس تدعاء الت ابع  equalsعليهم ا تس اوي ،false
ويجب في هذه الحالة أن يعيد تابع  hashCodeقيمة مختلفة لك ل منهم ا رغم أ َّنه ليس من الض روري أن
يعيد هذا التابع قيمة فريدة لكل ك ائن ،وم ع ذل ك ،يمكن تحس ين أداء التجميع ات ال تي تعتم د على قيم ة
ً
مختلفا للكائنات غير المتساوية.
صحيحا
 hashإذا ولدَّ نا عددً ا
ً
كائن مساويً ا لهيكل كائن ما.
التابع اآلخر العجيب الذي سنستعمله بكثرة هو  ،equalsويشير إذا ما إذا كان
ٌ
ب الطبع ،يمكن لبيئ ة التط وير  IntelliJتولي د الت ابعين الم ذكورين؛ ات رك جان ًب ا شاش ة الس احر
( )wizard screenالتي تطلب منك تحديد الحقول والحقول التي ال تقب ل قيم ة عدمي ة ،واس أل نفس ك :لم اذا ال
يفعل المصرِّ ف كل هذا لنا؟ مرّ ة أخرى ،فهذه شيفرة متداولة لن تضطر إلى تعديلها في معظم الحاالت ،ألن نظ ام ن وع
كوتلن يفرِّ ق بين األنواع القابلة لإلنعدام والغير قابلة لإلنعدام ،وال نحتاج إلى المطالبة باستخدام مجموعة من حقول
غير قابلة لإلنعدام ،إذ يملك المصرِّ ف كل المعلومات المطلوبة.
دعن ا ِّ
نولد تواب ع الص نف  BlogEntryJفي جاف ا ،في بيئ ة التط وير  .IntelliJاخ تر من قائم ة  Codeالخي ار
حسب ألي قيمة وفق خوارزمية مع َّقدة وتُستخدّم كثيرًا في مج€€ال
 12القيمة  Hashهي قيمة عددية مميزة فريدة تُ َّ
التشفير والضغط ومجموع التحقق ( )checksumوالفهرسة.
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ّ
المول دة ل ك مش ابهة
البرمجي ة
 وستبدو ش يفرة جاف ا.hashCode()  وequals()  ثم اختر التابعانGenerate
ّ
:للشيفرة التالية
@Override
public boolean equals(Object o) {
if (this == o)
return true;
if (o == null || getClass() != o.getClass())
return false;
BlogEntryJ that = (BlogEntryJ) o;
if (!title.equals(that.title))
return false;
if (!description.equals(that.description))
return false;
if (!publishTime.equals(that.publishTime))
return false;
if (approved != null ? !approved.equals(that.approved) :
that.approved != null)
return false;
if (!lastUpdated.equals(that.lastUpdated))
return false;
if (!url.equals(that.url))
return false;
if (comments != null ? !comments.equals(that.comments) :
that.comments != null)
return false;
if (tags != null ? !tags.equals(that.tags) : that.tags != null)
return false;
return email != null ? email.equals(that.email) : that.email ==
null;
}
@Override
public int hashCode() {
int result = title.hashCode();
result = 31 * result + description.hashCode();
result = 31 * result + publishTime.hashCode();
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result = 31 * result + (approved != null ? approved.hashCode() :
;)0
;)(result = 31 * result + lastUpdated.hashCode
;)(result = 31 * result + url.hashCode
result = 31 * result + (comments != null ? comments.hashCode() :
;)0
;)result = 31 * result + (tags != null ? tags.hashCode() : 0
;)result = 31 * result + (email != null ? email.hashCode() : 0
;return result
}
جيد ومفيد ،ومع ذلك ،كوتلن تنتهج نهج االبتعاد عن النقرات واالختيار وتوكل المهم ة للمص رِّ ف ،واألهم
كل هذا ِّ
تغير فيه ا بني ة الن وع إم ا عن طري ق إع ادة تس مية الحق ل أو
من ذلك كله ،ال يجب عليك توليد التابعين في كل مرة ِّ
تغيير النوع الحقل أو حقل جديد بالكامل أو حذفه.
ّ
المول دة ،س نركّز على الت ابع hashCode
البرمجي ة
بالنسبة للقارئ المتعطش للبايتكود ،هذه نسخة من الشيفرة
ّ
البرمجية لشيفرة جافا السابقة ،انظر
فقط ويمكنك اإلطالع على  equalsبنفسك .ستجد أنها ستصدر نفس الشيفرة
ّ
سيضرب في قيمة  hashCodeالخ اص بالحق ل  titleالموج ود في الس طر
إلى السطر  16إذ أنَّ العدد األولى ُ 31
 ،8ومن ثم نض يف قيم ة  hashCodeإلى حق ل  ،descriptionوه ذه القيم ة مؤقت ة ومن ثم نض ربها في 31
والبقية تش به ه ذا ح تى حق ل  ،emailف إذا ك ان الحق ل
ونحصل على قيمة  hashCodeللحق ل .publishTime
َّ
فارغ ،فس ُيترك هك ذا ،وانظ ر على س بيل المث ال الس طر  164عن دما يقف ز إلى الس طر  173في حال ة  emailال تي
تحتوي على قيمة :null

;// Field title:Ljava/lang/String

// Method java/lang/Object.hashCode:
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;)(public int hashCode
Code:
0: aload_0
1: getfield
#11
4: dup
5: ifnull
14
8: invokevirtual #156
()I
11: goto
16
14: pop
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// Field

;// Field email:Ljava/lang/String

// Method

15: iconst_0
16: bipush
31
18: imul
19: aload_0
20: getfield
#27
;description:Ljava/lang/String
159: aload_0
160: getfield
#72
163: dup
164: ifnull
173
167: invokevirtual #156
java/lang/Object.hashCode:()I
170: goto
175
173: pop
174: iconst_0
175: iadd
176: ireturn

 .5الترص يحات املهدومة ()Destructed declarations
إذا أنش أت نس خة من  BlogEntryثم ظه ر ل ك مرب ع ح وار اإلكم ال التلق ائي في بيئ ة التط وير وتنقلت في
التواب ع المتاح ة ،فس تالحظ وج ود  9تواب ع ،وه ذه التواب ع تب دأ بسلس لة من المكون ات ،component1() :و
)( ،component2وهك ذا ح تى )(component9؛ ك ل واح دة من ه ذه التواب ع تتط ابق م ع واح دة من الحق ول
المعرَّ فة بالنوع ،وسيطابق ن وع اإلرج اع ن َ
وع حق ل ك ٍل منهم ا ،وفي م ا يلي مقتط ف من )( component6للحق ل
:url
;)(public final java.net.URI component6
Code:
0: aload_0
;// Field url:Ljava/net/URI

#51

1: getfield
4: areturn

س يفكر مط ورو س كاال عن د ق راءة ه ذا على األرجح في الص نف  Productومطابق ة النم ط

وادي التقنية

361

أتقن لغة كوتلن

 أصناف البيانات:الفصل التاسع

َّ
ً
 ولكن ال بأس بها من هذه الناحية،يتعلق األمر بمطابقة النمط
قوية عندما
 وكوتلن ليست،)pattern matching(
.على أي حال
،blogEntry  ف إذا أخ ذنا النس خة الس ابقة من،المتغيرات
قد تجد أ َّنه من المفيد كسر الكائن إلى مجموعة من
ِّ
:فيمكننا كتابة ما يلي
val (title, description, publishTime,approved, lastUpdated, url,
comments, tags, email) = blogEntry
println("Here are the values for each
field in the entry:
title=$title description=$description publishTime=$publishTime
approved=$approved lastUpdated=$lastUpdated, url=$url
comments=$comments tags=$tags email=$email")
َّ إذا
، ولكن كيف يعمل ه ذا؟ وم رّ ة أخ رى، ستحصل على نسخة من قيمة كل حقل،البرمجية
نفذت هذه الشيفرة
َّ

ّ
:البرمجية السابقة
البرمجية للسطر األول في مثال الشيفرة
 وإليك مقتطف للشيفرة،سيوفر لنا البايتكود اإلجابة
ّ
ّ

61: astore
11
63: aload
11
65: invokevirtual #66
// Method
com/programming/kotlin/chapter09/BlogEntry.component1:()Ljava/lang/St
ring;
68: astore_2
69: aload
11
71: invokevirtual #69
// Method
com/programming/kotlin/chapter09/BlogEntry.component2:()Ljava/lang/St
ring;
74: astore_3
117: aload
11
119: invokevirtual #93
// Method
com/programming/kotlin/chapter09/BlogEntry.component9:()Ljava/lang/St
ring;
122: astore
10
124: aconst_null
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البرمجي ة بلغ ة ك وتلن إلى اس تدعاءات إلى تواب ع  .componentNلن
كل ما فعله المصرِّ ف هو ترجمة الش يفرة
ّ
يعمل هذا النهج في الش يفرة المص دريَّ ة للجاف ا ،بع د ك ل ش يء ،فه و ليس أك ثر من ص ياغة .وم رّ ًة أخ رى ،يس اعدنا
كثيرا.
المصرّ ف
ً

 .6األنواع الهادمة ()Destructing types
البد عند التعامل مع أنواع البيانات التط رق إلى موض وع اله دم ( )destructionواس تعماله ،لكن ه ل يمكنن ا
تحقيق نفس الشيء دون صنف البيانات؟ الجواب ه و نعم ،ك ل م ا علي ك فعل ه ه و توف ير تواب ع  ،componentNإذ
الشرط الوحيد هو وضع البادئة  operatorببداية اسم التابع عند تعريفه؛ لنفترض أن لدينا الصنف  Vector3الذي
َ
ِّ
صنف بيانات:
ثالثية األبعاد ،ومن أجل وسيط ( ،)argumentلن نجعل هذا الصنف
يمثل اإلحداثيات في مساحة
َّ
{)class Vector3(val x:Double, val y:Double, val z:Double
operator fun component1()=x
operator fun component2()=y
operator funcomponent3()=z
}
for ((x,y,z) in listOf(Vector3(0.2,0.1,0.5), Vector3(-12.0, 3.145,
{)))5.100
)"println("Coordinates: x=$x, y=$y, z=$z
}

كما ترى ،أنشأنا لكل حقل عضو التابع  componentNالمكافئ ،وبس بب ه ذا ،يمكن للمص رِّ ف أن يط ِّبق الت دمير
خالل بنية حلقة .)for loop construct( for
ماذا لو كنت تتعامل مع مكتبة أي أ َّنك ال تتحكم فيها بالش يفرة المص دريَّ ة ،لكن ك ت رغب في حص ول على خي ار
تدمير النوع؟ في هذه الحالة ً
وس عة ،لنف ترض أن ك تعم ل على
أيضا ،يمكنك تقديم  componentNمن خالل تواب ع مُ ِّ
تطبيق في مجال إنترنت األشياء (  ،)Internet of Thingsوتستخدم مكتبة تق دّ م ل ك ق راءة قيم المستش عرات
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ً
صنفا معرَّ ًفا في جافا لبيانات المستشعر:
الخاصة بك ،وإليك
{ public class Sensor
;private final String id
;private final double value
{ )public Sensor(String id, double value
;this.id = id;this.value = value
}
{ )(public String getId
;return id
}
{ )(public double getValue
;return value
}
}
...
شيفرة كوتلن //

operator fun Sensor.component1()= this.id
operator fun Sensor.component2()=this.value
for((sensorId, value) in listOf(Sensor("DS18B20", 29.2),
{)))Sensor("DS18B21", 32.1
)"println("Sensor $sensorId reading is $value degrees Celsius
}
إذا َّ
البرمجي ة
البرمجية ،فستحص ل على نص جمي ل م ع ق راءة قيم المستش عر ،والش يفرة
نفذت هذه الش يفرة
ّ
َّ
وس عة في ك وتلن،
سهلة الفهم ،ويحتوي نوع جافا على حقلين معروضين عن طريق توابع الجلب .باستخدام تواب ع مُ ِّ

نحن ِّ
نوفر التوابع المكافئة لـ  ،componentNوبالتالي السماح للمصرِّ ف باستدعائها خالل كتلة حلقة .for

 .7قواعد تعر يف صنف بيانات
إذا كانت أي من التوابع التي قدمناها للتو موجودة في صنفك بالفعل ،فلن يستبدلها المصرّ ف بنسخته الخاص ة،
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ويمكنك بالتالي أن تتحكّم بشكل كامل بالمتطلبات.
عند تعريف صنف البيانات ،تحتاج إلى اتباع القواعد التالية:
•

يحتاج الباني األساسي إلى معامل واحد على األقل.

•

حصرا.
األساسية إلى أن تكون  valأو var
تحتاج جميع معامالت الباني
ً
ّ

•

ال يمكن ألصناف البيانات أن تكون  abstractأو  openأو  sealedأو .inner

•

ال يمكن ألصناف البيانات توسيع أصناف أخرى (ولكن يمكنها تنفيذ واجهات).

ّ
تخيل أن ك تكتب تط بيق
ان افتراض ٍي دون مع امالتَّ .
تتطلب العديد من إطارات جافا صنف خاص بك توفير ب ٍ

مبسطة):
بريد إلكتروني وتضع
ً
نموذجا لنوع  Emailكالتالي (هذه طريقة َّ

data class Email(var to:String = "",
var subject:String= "",
)"" =var content:String
فارغ هو توفير قيمة افتراضية لكل معامل ،وس تتمكن بمج رَّ د الحص ول على
بان
إن مفتاح الحصول على خيار ٍ
ٍ
هذا من كتابة ;)( Email email = new Emailمن جافا.
إن نظرت إلى البايتكود للباني ،فستالحظ إنشاء  3بانيات بالفعل:
public com.programming.kotlin.chapter09.Email(java.lang.String,
;)java.lang.String, java.lang.String
Code:
0: aload_1
1: ldc
#36
// String to
3: invokestatic #23
// Method
kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Ob
ject;Ljava/lang/String;)V
6: aload_2
7: ldc
#37
// String subject
9: invokestatic #23
// Method
kotlin/jvm/internal/Intrinsics.checkParameterIsNotNull:(Ljava/lang/Ob
ject;Ljava/lang/String;)V
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18: aload_0
19: invokespecial #41
// Method
java/lang/Object."<init>":()V
22: aload_0
23: aload_1
24: putfield
#11
// Field to:Ljava/lang/String;
34: putfield
#32
// Field content:Ljava/lang/String;
37: return
public com.programming.kotlin.chapter09.Email(java.lang.String,
java.lang.String, java.lang.String, int,
kotlin.jvm.internal.DefaultConstructorMarker);
Code:
0: aload_0
1: iload
4
3: iconst_1
4: iand
5: ifeq
11
8: ldc
#44
// String
10: astore_1
11: aload_1
12: iload
4
14: iconst_2
15: iand
16: ifeq
22
19: ldc
#44
// String
21: astore_2
22: aload_2
34: invokespecial #46
// Method
"<init>":(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
37: return
public com.programming.kotlin.chapter09.Email();
Code:
0: aload_0
1: aconst_null
2: aconst_null
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3: aconst_null
7: invokespecial #52
// Method
"<init>":(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;ILkot lin/
jvm/internal/DefaultConstructorMarker;)V
10: return
َّ  فإذا،copy المنطق وراء هذا يشبه منطق التابع
ّ
 قيم3 يخزن
 فإن الب اني االفتراض ي س،افتراضية
وفرت قيمة
ّ
َّ  وإذا،المخزن ة
َّ
 فسيس تخدم،تحققت ه ذه الحال ة
 سيوازن الباني الثاني المذكور م ع قيم العَ دم، ومن ثم،null عَ دم
َّ
.)19 الموفرة في تصريح التابع (السطر
االفتراضية
القيم
َّ
:Triple  وPair  وهما،القياسية مع صنفين من البيانات المدعومة
تأتي مكتبة كوتلن
َّ
public data class Pair<out A, out B>(public val first: A,public
second: B) : Serializable

val

:وهذه طريقة استخدام هذه األصناف
val countriesAndCaptial = listOf( Pair("UK", "London"),
"Paris"), Pair("Australia", "Canberra"))
for ((country, capital) in countriesAndCaptial) {

Pair("France",

println("The capital of $country is $capital")
}
val colours = listOf( Triple("#ff0000", "rgb(255, 0, 0)", "hsl(0,
100%, 50%)"), Triple("#ff4000", "rgb(255, 64, 0)", "hsl(15, 100%, 50%)"))
for((hex, rgb, hsl) in colours){
println("hex=$hex; rgb=$rgb;hsl=$hsl")
}

ِّ  يجب علي ك أن،رغم أ َّنه ا موج ودة في المكتب ة
دائم ا بنائه ا بنفس ك عن طري ق توف ير أس ماء مناس بة
ً تفض ل
.قابلية للقراءة
 مما يجعل الشيفرة أكثر،لألصناف
ّ
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 .8أوجه القصور
في الوقت الحالي ،ال يمكن ك وراث ة ص نف آخ ر عن د تعري ف ص نف بيان ات ،ولتجنُّب ت أخير اإلص دار  ،1.0ق رر
تخيل ص نف بيان ات ،Derived ،ي رث من
صانعو كوتلن وضع هذا القيد لتجنّب المشاكل التي يمكن أن يسببها ه ذا؛ َّ
صنف بيانات آخر ،يدعى  ،Baseوإذا حدث هذا ،فيجب اإلجابة على هذه األسئلة:
 .1هل يجب أن تتساوى نسخة من  Baseمع نسخة من  Derivedإذا كان لديهما نفس القيم لجميع الحقول
المشتركة؟
 .2ماذا لو قمت بنسخ نسخة من  Derivedمن خالل مرجع من النوع Base؟
برمجي ة ش بيه
أنا متأكد أن ه في المس تقبل س تُ زال جمي ع القي ود وأوج ه القص ور وس نتمكَّن من كتاب ة ش يفرة
ّ
بالشيفرة التالية (باني  Eitherمألوف بالنسبة لمطوري سكاال):
{ >sealed abstract class Either<out L, out R
)(>data class Left<out L, out R>(val value: L) : Either<L, R
)(>data class Right<out L, out R>(val value: R) : Either<L, R
}

 .9خالصة الفصل
كوتلن قوية للغاي ة ،وأص ناف البيان ات فيه ا تثبت ذل ك .لق د تعلمّ ت كي ف تعم ل اللغ ة والمص رِّ ف معً ا لتزوي دك

ببانيات خالية من الشيفرات المتداولة ،إذ نحن بحاج ة إلى التخلي عن لوح ة المف اتيح (إلطال ة عمره ا التش غيلي -:
 ) Dمع التركيز بشكل أكثر على حل المش كلة ،ولق د رأيت ً
أيض ا كي ف يمكن ت دمير ك ائن في ع دد من المتغ يرات أن
ِّ
قابلية للقراءة.
البرمجية لكي تكون أكثر
ويعزز الشيفرة
يكون مفيدً ا للغاية،
ّ
َّ
في الفصل التالي ،سنغطي توسيعات ك وتلن (  )Kotlin extensionsالمض افة إلى مكتب ة تجميع ات جاف ا (
 ،)Java collections libraryباإلض افة إلى التط رق لموض وع الحال ة القابل ة للتغي ير مقاب ل الحال ة غ ير قابل ة
للتغيير ،ويظهر إضافات كوتلن ( ،)Kotlin additionsوالتي تجعل استخدام التجميعات أسهل بكثير من جافا.
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يكتب معظم مط وري ال برامج الكث ير من الش يفرات ال تي تنتهي بمعالج ة تجميع ة من العناص ر مث ل الق وائم (
 )listsوالخرائط ( )mapsوغيرها ،وإن فهم مكتبة ك وتلن القياس ّية ه و مفت اح ألي مط وّ ر ك وتلن طم وح ،إذا كنت
تعمل مع تجميعات سكاال ،ستجد عددً ا من أوجه التشابه ،ومع ذلك ،إذا كان لديك خلفي ة عن لغ ة جاف ا فق ط ،س تجد
طريقة جديدة ومحسنة للتعامل مع تجميع ات من الكائن ات (  .)collections of objectsس ِّ
تقدر س هولة إنج از
ِّ
تصدق أبالغ فقط .)-:
الكثير بكتابة القليل وهذا ال تجده إال في كوتلن ،ال
ّ
وستتعلم كيفية توسيع مكتبة تجميعات
القياسية للتجميعات (،)collections
يغطي هذا الفصل مكتبة كوتلن
ِّ
ِّ
المتغيرة وغ ير القابل ة للتغي ير ،وس نتعلم
وسنقدم نوعين من التجميع ات:
اليومية أسهل،
جافا لجعل عملية البرمجة
ِّ
َّ
َّ
ِّ
بمقدم ة إلى ت دفق مج رى واجه ة
يتحقق هذا ،وكيف يعمل عند التعامل مع شيفرة جافا ،وسينتهي هذا الفصل
كيف
برمجية (.)streaming API

 .1التسلسل الهرمي للصنف
تميز كوتلن بين التجميعات القابلة للتغي ير ( )mutable collectionsوالتجميع ات غ ير القابل ة
مثل سكاالِّ ،
للتغيير ( .)immutable collectionsيمكن تحديث التجميعة القابلة للتغيير عن طريق إضافة عنصر ،أو حذف ه،
أو استبداله وس ينعكس ه ذا في حالته ا؛ وعلى الج انب اآلخ ر ،ت ّ
وفر التجميع ة غ ير القابل ة للتغي ير ،نفس العملي ات
األصلية دون تغيير ،وسنرى في وقت الحق في هذا
(إضافة ،حذف ،استبدال) عن طريق إنشاء تجميعة جديدة وترك
َّ
قابلي ة التغي ير عن طري ق تعري ف واجه ة .في وقت التش غيل ،تعتم د التنفي ذات (
الفص ل كيفي ة تحقي ق ع دم
ّ
 )implementationsعلى تجميعات جافا القابلة للتغيير.
على عكس س

كاال ،ق

رر ص

انعو ك

وتلن تجنُّب وج

ود فض

اءين منفص

لين لنط

اق األس

ماء

( )namespacesلك ل وض ِع تجميع ٍة ( ،)collection modeوس تجد جمي ع التجميع ات في فض اء االس م
.kotlin.collections
تخطيطي ا ألص ناف التجميع ات في ك وتلن ،يمكن التع رّ ف على جمي ع األن واع
في الش كل الت الي ،س ترى رس ًما
ً
القابلة للتغيير بسهولة ألنه ا تحم ل البادئ ة  ،Mutableوجميعه ا تقب ل مع امالت الن وع وتعميم ن وع معامالته ا ،ومن
األشياء التي ستالحظها ولن تجد وصفها في الرسم البياني الت الي ،ه و أن كاف ة الواجه ات القابل ة للق راءة فق ط هي
متغايرة (النوع  Arrayهو الصنف الوحيد في الرسم التخطيطي ومعامل النوع  Tهو الالمتب اين الوحي د) .التغ اير (
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نف وال ٍد أعلى ل ه ،وه ذا
نف إلى ص ِ
 )Covariantهو مصطلح يشير إلى القدرة على تغيير معامل ن وع مُ عمَّ م من ص ٍ
يعني أنه يمكنك أخ ذ > List<Stringوتعيينه ا إلى > List<Anyألنَّ الص نف  Anyه و ص ٌ
نف وال دٌ (.)parent
في ك وتلن ،يمكن ك اإلش ارة إلى مع امالت ن وع مُ عمَّ م متغ اير عن طري ق الكلم ة المفتاحي ة  outمث ل الواجه ة
كثيرا بالتفصيل في الفصل الثامن ويمكنك مراجعة الفصل لمراجعة
> ،Iterable<out Tولقد تحدثنا عن التغاير
ً
معلوماتك.

س تجد الواجه ة  Iterableفي الج زء العل وي من التسلس ل اله رمي للص نف ،وس ترى في مقتط ف الش يفرة
البرمجية التالية أن تعريفها بسيط:
ّ
{ >public interface Iterable<out T
>public abstract operator fun iterator(): Iterator<T
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}
 فضاًل، وتعرِّ ف التوابع لتحديد وجود العناصر في المجموعة،Iterable  الواجهةCollection وسع الواجهة
ِّ ُت
:معينة
َّ  ويمكنك التفكير في هذا التابع كمعامل استعالم لمجموعة،عن حجم المجموعة والتحقق من الحاوية الفارغة
public interface Collection<out E> : Iterable<E> {
public val size: Int
public fun isEmpty(): Boolean
public operator fun contains(element: @UnsafeVariance E):

Boolean

override fun iterator(): Iterator<E>
public fun containsAll(elements: Collection<@UnsafeVariance E>):
Boolean
}
 وأوج دت إلع ادة تعري ف الت ابعCollection  هي أخت الواجه ةMutableIterable الواجه ة
) ب داًل من واح د غ يرmutable

iterator (  األب له ا إلرج اع مُ ك رِّ ر قاب ل للتغي يرiterator()
:قابل للتغيير

public interface MutableIterable<out T> : Iterable<T> {
override fun iterator(): MutableIterator<T>
}
 (قائمة) والتي هي مجموع ةList استخداما وهو الصنف
 النوع األكثرCollection ومن يُ شتَ ق من الصنف
ً
َ  وت دعم تواب ع ه ذا الص نف وص،مر َّتبة من العناصر
 وهي،get  وأك ثر دال ة ب ارزة هي.راءة فق ط إلى التجميع ة
ول ق
ٍ
ً تسمح بجلب عنصر
:وفقا لفهرس موضعه
public interface List<out E> : Collection<E> {
// Query Operations
override val size: Int
override fun isEmpty(): Boolean
override fun contains(element:
override fun iterator(): Iterator<E>
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override fun containsAll(elements: Collection<@UnsafeVariance
E>): Boolean
public operator fun get(index: Int): E
public fun indexOf(element: @UnsafeVariance E): Int
public fun lastIndexOf(element: @UnsafeVariance E): Int
// List Iterators
public fun listIterator(): ListIterator<E>
public fun listIterator(index: Int): ListIterator<E>
// View
public fun subList(fromIndex: Int, toIndex: Int): List<E>
}
، وال تي هي تجميع ة عناص ر فري دة وغ ير مر َّتب ة،) (طقمSet  هيCollection الواجهة التالية المشتقة من
:قراءة فقط
وتدعم الدوال في هذه الواجهة وصول
ٍ
public interface Set<out E> : Collection<E> {
// Query Operations
override val size: Int
override fun isEmpty(): Boolean
override fun contains(element: @UnsafeVariance E): Boolean
override fun iterator(): Iterator<E>
// Bulk Operations
override fun containsAll(elements: Collection<@UnsafeVariance
E>): Boolean
}
 والتجميع ات ال تي تس مح،غير القابل ة للتغي ير/لم نشاهد حتى اآلن سوى أنواع التجميعات القابلة للقراءة فقط
البرمجي ة التالي ة جمي ع
 ويعرض مقتطف الشيفرة،MutableCollection بتعديل عناصرها مدعوم عبر الواجهة
ّ
:التوابع المعرَّ فة عن طريق هذه الواجهة
public interface MutableCollection<E> : Collection<E>,
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{
// Query Operations
override fun iterator(): MutableIterator<E>
// Modification Operations
public fun add(element: E): Boolean
public fun remove(element: E): Boolean
// Bulk Modification Operations
public fun addAll(elements: Collection<E>): Boolean
public fun removeAll(elements: Collection<E>): Boolean
public fun retainAll(elements: Collection<E>): Boolean
public fun clear(): Unit
}
توس ع األخ يرة تواب ع
 أك ثرMutableCollection تع د الواجه ة
ِّ  إذMutableList تخصص ا عن طري ق
ً
:بناء على فهرس موضعه
ً األولى بإضافة أخرى إليها تسمح باستبدال أو حذف عنصر
public interface MutableList<E> : List<E>, MutableCollection<E> {
// Modification Operations
override fun add(element: E): Boolean
override fun remove(element: E): Boolean
// Bulk Modification Operations
override fun addAll(elements: Collection<E>): Boolean
public fun addAll(index: Int, elements: Collection<E>): Boolean
override fun removeAll(elements: Collection<E>): Boolean
override fun retainAll(elements: Collection<E>): Boolean
override fun clear(): Unit
// Positional Access Operations
public operator fun set(index: Int, element: E): E
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public fun add(index: Int, element: E): Unit
public fun removeAt(index: Int): E
// List Iterators
override fun listIterator(): MutableListIterator<E>
override fun listIterator(index: Int): MutableListIterator<E>
// View
override fun subList(fromIndex: Int, toIndex: Int):
MutableList<E>
}
 وهي، الغ ير قاب ل للتغي ير فل دينا مكافئ ه القاب ل للتغي يرSet  كم ا أنَّ ل دينا الطقم،وبالمث ل
:MutableSet الواجهة
public interface MutableSet<E> : Set<E>, MutableCollection<E> {
// Query Operations
override fun iterator(): MutableIterator<E>
// Modification Operations
override fun add(element: E): Boolean
override fun remove(element: E): Boolean
// Bulk Modification Operations
override fun addAll(elements: Collection<E>): Boolean
override fun removeAll(elements: Collection<E>): Boolean
override fun retainAll(elements: Collection<E>): Boolean
override fun clear(): Unit
}
ً  ال يرثان من أي من الواجهات ال تي ناقش ناها سMutableMap  وMap ستالحظ أن كل من
، وق د تتس اءل،ابقا

Ma  تناقش نا ح ول ت دمير، أصناف البيانات،) عليهما؟ إذا كنت تتذكّر في الفصل التاسعiterate( كيف يمكننا التكرار
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 بفض لMap  ولذلك يمكننا التكرار على خريط ة،component2  وcomponent1  ولقد ذكرنا تابعين للتكرار وهما،p
ِّ  ك ل زوج،أزواج ا من الكائن ات
يمثل
 هي عب ارة على تجميع ة ُتخ ِّزنMap  فالخريط ة،iterator وسع يدعى
ِّ ُتابع م
ً
. وتدعم استرجاع القيمة المرتبطة بمفتاحها بطريقة فعّ الة،مفتاحا وقيمة
ً
ِّ
وتوفر التوابع المعرّ ف ة في الواجه ة
، فريدة ويمكنها تخزين قيمة واحدة فقط لكل مفتاحMap مفاتيح الخريطة
: عملية القراءة فقطMap
public interface Map<K, out V> {
//Query Operations
public val size: Int
public fun isEmpty(): Boolean
public fun containsKey(key: K): Boolean
public fun containsValue(value: @UnsafeVariance V): Boolean
public operator fun get(key: K): V?

public fun getOrDefault(key: K, defaultValue: @UnsafeVariance

V):

V {
//See default implementation in JDK sources
return null as V
}
//Views
public val keys: Set<K>
public val values: Collection<V>
public val entries: Set<Map.Entry<K, V>>
public interface Entry<out K, out V> {
public val key: K
public val value: V
}
}
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البرمجي ة
 فستجد في الشيفرة،MutableMap  أضيف إلى التسلسل الهرمي النوع،من أجل دعم قابلية التغيير
ّ
ً التالية تعريفه وستجد
:clear  أوputAll  أوput  أوremove أيضا التوابع
public interface MutableMap<K, V> : Map<K, V> {
//Modification Operations
public fun put(key: K, value: V): V?
public fun remove(key: K): V?
//Bulk Modification Operations
public fun putAll(from: Map<out K, V>): Unit
public fun clear(): Unit
//Views
override val keys: MutableSet<K>
override val values: MutableCollection<V>
override val entries: MutableSet<MutableMap.MutableEntry<K, V>>
public interface MutableEntry<K,V>: Map.Entry<K, V> {
public fun setValue(newValue: V): V
}
}
 هي مج رَّ د-Array أي النوع-  فالمصفوفة، وحيدً ا في الرسم البياني الذي لم نتحدث عنهArray يبقى الصنف
: إذ يحدَّ د نوع المصفوفة وقت إنشائها وال يمكن تغييره بعدئذ،حاوية لعدد محدَّ د من القيم ذات نوع واحد
public class Array<T> : Cloneable {
public inline constructor(size: Int, init: (Int) ->T)
public operator fun get(index: Int): T
public operator fun set(index: Int, value: T): Unit
public val size: Int
public operator fun iterator(): Iterator<T>
public override fun clone(): Array<T>
}
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على الج انب األيس ر الس فلي من الرس م البي اني ،يمكن ك مالحظ ة مجموع ة المُ ك رِّ رات ،ف المُ كرِّ ر
( )iteratorعلى تجميعة ( )collectionيمكن أن يمثَّ ل على أ َّنه تسلساًل من العناصرّ ،
توفر كوتلن ال دعم للمُ ك رِّ رات
القابلة للتغي ير والغ ير القابل ة للتغي ير ،ول ذلك س ُيرجع ك ل ن وع  collectionتنفي ذ المُ ك رِّ ر المقاب ل ،فعلى س بيل
المثال ،ستُ رجع قائمة تنفيذ المُ كرِّ رات ،في حين أنَّ  MutableListستُ رجع نسخة من .MutableIterator
{ >public interface Iterator<out T
public operator fun next(): T
public operator fun hasNext(): Boolean
}
{ >public interface MutableIterator<out T> : Iterator<T
public fun remove(): Unit
}
عاد ًة يقرأ المُ كرِّ ر  Iteratorباتجاه األمام فقط ( ،)forward readingوهذا يعني أ َّنك ال تس تطيع الع ودة
إلى العنصر الذي مررت عليه س ً
ابقا ،ول دعم ه ذه الوظيف ة ،تحت وي المكتب ة على  ،ListIteratorوبالت الي يمكن
األساسية .ويوجد نوعين لهذا :القابل للتغي ير والغ ير قاب ل للتغي ير،
للمستدعي المُ رور لألمام والخلف على المجموعة
َّ
فالنسخة القابلة للتغيير تسمح بإضافة عناصر ،أو إزالتها ،أو استبدالها أثناء انتقالك للتجميعة الضمنية:
{ >public interface ListIterator<out T> : Iterator<T
// Query Operations
override fun next(): T
override fun hasNext(): Boolean
public fun hasPrevious(): Boolean
public fun previous(): T
public fun nextIndex(): Int
public fun previousIndex(): Int
}
public interface MutableListIterator<T> : ListIterator<T>,
{ >MutableIterator<T
// Query Operations
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override fun next(): T
override fun hasNext(): Boolean
// Modification Operations
override fun remove(): Unit
public fun set(element: T): Unit
public fun add(element: T): Unit
}
ترتب ط المجموع ة ( )groupالمتبقي ة من الواجه ات بالتسلس الت (انظ ر الج انب األيمن العل وي من الرس م
تقييم ا كس واًل  ،ويمكن أن
مقيم ة
ً
البياني) ،إذ ُترجع السلسلة ً
قيما من خالل مُ كرِّ ر  ،iteratorفجمي ع قيم السلس لة َّ
تقيدك
تكون هذه السلسلة ال نهائية .يمكن المُ رور على معظم السالسل عدَّ ة مرات ،ولكن هنالك بعض التطبيقات ال تي ِّ
إلى المُ رور مرَّ ة واحدة فقط عليها ،فتسطيح السلسلة ( )flattening sequenceهو واحد من تلك االس تثناءات.
وتحتوي الواجهة  Sequenceعلى تابع واحد فقط:
{ >public interface Sequence<out T
>public operator fun iterator(): Iterator<T
}
ّ
ً
وتوفر المُ كرِّ رات
وسع ،asSequence
يمكن ترجمة جميع التجميعات المعروضة
سابقا إلى سلسلة عبر التابع المُ ِّ
( )iterablesوالمصفوفات التنفيذ الخاص بهما كما سنرى في وقت الحق.
واحد من أهم األشياء التي يجب فهمها هو أن كوتلن ال ِّ
ً
خاصا بها ألنواع التجميع ات ،ولكن ب داًل من
تنفيذا
توفر
ً
ستعمل تجميعات جاف ا الموج ودة ،وإذا أردت البحث على الش يفرة المص درية لك وتلن لتط بيق الواجه ة ،List
ذلكُ ،ت
َ
على سبيل المثال ،فستض ِّيع وقت ك ،فهي غ ير موج ودة ،فالس حر يح دث وقت التص ريف .تتعام ل ك وتلن م ع بعض
يتوسع ه ذا االرتب اط وقت التش غيل،
أصناف مجموعة جافا بطريقة خاصة :فهي تربط نوع جافا إلى نوع كوتلن ،وال
َّ

وستبقى أنواع جافا دون تغيير وقت التشغيل ،وفي ما يلي ج ٌ
دول ِّ
يوض ح بالتفص يل التع يين بين أن واع تجميع ات
جافا ومقابلها الغير قابل للتغيير والقابل للتغيير في كوتلن:
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نوع جافا

نوع كوتلن الثابت

نوع كوتلن القابل

نوع المنصة

للتغيير

>Iterator<T

>Iterator<T

<MutableIterator
>T

()Mutable
!>Iterator<T

>Iterable<T

>Iterable<T

<MutableIterable
>T

()Mutable
!>Iterable<T

>Collection<T

>Collection<T

MutableCollectio
>n<T

()Mutable
!>Collection<T

>Set<T

>Set<T

>MutableSet<T

)(Mutable
!>Set<T

>List<T

>List<T

>MutableList<T

)(Mutable
!>List<T

>ListIterator<T

ListIterator<T>l

MutableListItera
>tor<T

()Mutable
!>ListIterator<T

>Map<K, V

>Map<K, V

>MutableMap<K, V

(Mutable) Map<K,
!>V

كوتلن هي لغة آمن من القيم الفارغة المعدوم ة حس ب تص ميمها ،وبس بب التش غيل المت داخل لجاف ا ،ك ان على
فريق كوتلن أن يريحوا نظام األنواع قلياًل  ،ولذلك ،قدّ موا مصطلح «نوع المنصة» (  ،)platform typeفنوع النظام
األساسية ،وسوف يحصل على معاملة خاصة:
األساسي ليس سوى نوع قادم من منصة JVM
َّ
•

رمى
لن يفرض مصرِّ ف ك وتلن األم ان من القيم الفارغ ة
للمتغي رات القادم ة من جاف ا ،ول ذلك فيمكن أن يُ َ
ّ
االستثناء  NullPointerExcepiontلها.

•

ال يمكنك تسمية أنواع المنصة في ش يفرة ك وتلن الخاص ة ب ك ،لكن س ترى أن بيئ ة  IntelliJتعرض ها م ع
عالمة تعجب في النهاية مثل ! Stringو !>!.ArrayList<Int

•

عند تخزين نوع المنص ة ،فس يتوجب علي ك اختي ار ن وع ك وتلن ،وس ِّ
تفعل ك وتلن ذل ك نياب ة عن ك ،ولكن
يمكن

كض

بطها ،فلنف

ترض أن ل

ديك ش

يفرة جاف

ة:

ا التالي

)( String getNameفيمكنك كتابة هذا في كوتلن:
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◦

( val name=getNameستعرض بيئة التطوير المتكاملة ! Stringكنوع) أو

◦

)( val name:String?= getNameأو

◦ )(name:String = getName
•

كما في النقطة السابقة ،عند إعادة كتابة تابع معرَّ ف في جافا ،فستحتاج إلى تحديد ن وع ك وتلن؛ لنف ترض
أن لدينا تابعً ا في جافا معرَّ ف بالشكل ) ،void addFlag(String flagفإذا أردت إعادة كتابة هذا
التابع في كوتلن ،فستحتاج إلى اختيار واحد من الخيارات التالية:
◦

 override fun addFlag(flag:String):Unitأو

◦

)?.override fun addFlag(flag:String

يسمح حدوث ربط النوع هذا في تحديد نمط التصريف (  )compile typeمما يسمح بتصريف هذه الشيفرة
البرمجية وعملها:
َّ
{ fun <T> itWorks(list: List<T>): Unit
)"}println("Java Class Type:${list.javaClass.canonicalName
}
)(>val jlist = ArrayList<String
)"jlist.add("sample
)itWorks(jlist
))itWorks(Collections.singletonList(1
تص رِّ ح ه ذه الش يفرة عن ت ابع يأخ ذ المعام ل  listلك وتلن ،ومن ثم تس تدعيه م رتين ،مم ا ت وفر مع املين
مختلفين java.util.ArrayList :و  ،java.util.Collections.SingletonListففي الحال

ة

سيفس ر المص رِّ ف الن وع على أ َّنه > List<Stringوإذا ح رَّ كت الف أرة ف وق  singletonListفي بيئ ة
األولى،
ِّ
تلميحا يعرض نوع المنصة.(Mutable)List<Int!>! ،
التطوير فستجد
ً

 .2املصفوفات (النوع )Array
كيفية
لقد تناولنا بالفعل ما هي المصفوفة ( )arrayفي القسم السابق ولقد ح ان ال وقت اآلن إللق اء نظ رة على
َّ
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.العمل مع المصفوفات بتفاصيل أكثر قليال
:يمكن التصريح عن مصفوفة وتهيئتها على النحو التالي
val intArray = arrayOf(1, 2, 3, 4)
println("Int array:${intArray.joinToString(",")}")
println("Element at index 1 is:${intArray[1]}")
val stringArray = kotlin.arrayOfNulls<String>(3)
stringArray[0] = "a"
stringArray[1] = "b"
stringArray[2] = "c"
// stringArrays[3]="d" --throws index out of bounds exception
println("String array:${stringArray.joinToString(",")}")
val studentArray = Array<Student>(2) { index ->
when (index) {
0 -> Student(1, "Alexandra", "Brook")
1 -> Student(2, "James", "Smith")
else ->throw IllegalArgumentException("Too many")
}
}
println("Student array:${studentArray.joinToString(",")}")
println("Student at index 0:${studentArray[0]}")
val longArray = emptyArray<Long>()
println("Long array:${longArray.joinToString(",")}")

arrayOf يمكنك أن ترى هنا أربعة طرائق لتهيئ ة مص فوفة خاص ة ب ك؛ النهج األول ه و االس تفادة من الت ابع
.لتهيئة مصفوفة من أعداد صحيحة كما رأينا في المثال السابق
 إلنشاء مصفوفة ذات حجم محدَّ د و ُتسنَد القيم ة المعدوم ةarrayOfNulls النهج الثاني هو استخدام التابع
.studentArray[0]  ويمكن جلب قيمة أحد عناصرها بالشكل، لجميع عناصرهاnull
382
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الطريقة الثالثة تستخدم نهج باني صنف مصفوفة ،الذي هو  ،Arrayإذ يُ مرَّ ر إليه حجم المصفوفة ودالة المدا (
هيئ كل عنصر من عناصرها.
ُ )lambdaت ِّ
َّ
عمليا في المثال األخير ،عن دما اس تعملنا  ،emptyArrayال ذي أنش أنا في ه مص فوفة
موضحة
الطريقة الرابعة
ً
اصطالحية.
فارغة بطريقة
َّ
تحصل المصفوفات في  JVMعلى معاملة خاصة جدً ا ،لذلك يجب أن ينتهي األمر بمصفوفة كوتلن مترجمة إلى
َّ
المولد التالي:
التوافقية .سنحصل على اإلجابات بالنظر إلى بايتكود
بايتكود مشابه ،وبخالف ذلك ستتخرَّ ب
َّ
"Compiled from "ArraysCollection.kt
{ public final class com.programming.kotlin.chapter10.ArraysCollectionKt
;)(public static final void arrays
Code:
0: iconst_4
// class java/lang/Integer

#8

1: anewarray
4: dup
5: iconst_0
6: iconst_1

7: invokestatic #12 // Method
;java/lang/Integer.valueOf:(I)Ljava/lang/Integer
10: aastore
";// class "[Ljava/lang/Object

#14

35: checkcast

";// class "[Ljava/lang/Integer

#16

38: checkcast
41: astore_0

يكمن الج واب في تعليم ات  ،anewarrayفتنص تعليم ات ب ايتكود على م ا يلي،anewarray <type> :
حيث أن < >typeهو اسم الصنف أو الواجهة ،مثل  ،java/lang/Stringويحجز برنامج ( )routineب ايتكود
ً
حيحا ِّ
يمثل حجم المص فوفة ،وعن د اس تخدام ه ذا ،س يبني
فوفة جدي د ًة لتخ ِّزن مراج ع لك ائن ،تنتج ع ددً ا ص
مص
ً
مصفوفة جديدة الحتواء مراجع للنوع المشار إليه بـ <:>type
anewarray
#8
// class
com/programming/kotlin/chapter10/Student
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ِّ
المكدس عن طريق التعليمة  astore_0على مستوى البايتكود ،والشيء
يضاف مرجعٌ للمصفوفة الجديدة إلى
الغريب هو أنه ال يمكنك رؤي ة ُّ
تعقب ( )traceللص نف  Arrayالح الي وباني ه ،وق د تس أل نفس ك م ا ال ذي يج ري؟
وسأخبرك عن ذلك بعد قليل.
ّ
ً
مميزا لمصفوفات من األنواع األساسية intArrayOf :و  longArrayOfو
دعما
توفر مكتبة كوتلن
القياسية ً
ّ
 charArrayOfو  doubleArrayOfوهكذا ،وستحصل لكل واحدة منها على النسخة المقابل ة من ص نف ك وتلن:

 IntArrayو  LongArrayو CharArray
أي من تل ك األص ناف ب النوع  Arrayالمق دّ م
و  ،DoubleArrayوالجزء المهم والمث ير لالهتم ام ه و ع دم ارتب اط ٍّ
ً
سابقا وال تعدُّ أ َّن ها مشتقة منه حتى .لننظر إلى مثال عن إنشاء مصفوفة لنوع أساسي وليكن نوع األعداد الصحيحة:
)val ints = intArrayOf(1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
)"})"println("Built in int array:${ints.joinToString(",
ً
ً
سابقا .وب النظر إلى ب ايتكود
خالفا للنوع > Array<Intكما عرَّ فنا ذلك
هذه المرّ ة ،سيكون النوع IntArray
َّ
ً
موازنة بالمثال السابق:
تغير
المولد ،سنرى أن النوع قد َّ

int

100

0: iconst_3
1: newarray
3: dup
4: iconst_0
5: bipush
7: iastore
20: astore_0

تغير برن امج الب ايتكود المس تخدم في إنش اء المص فوفة ،فه ذه الم رَّ ة ،اس تُ
خدمت التعليم ة  ،newarrayإذ
َ
َّ

ُتستخدم هذه لتخصيص مصفوفات أحاديَّ ة البعد من األنواع األساسية boolean :أو  charأو  floatأو double
ً
خالف ا للتعليم ة  ،anewarrayوأض يف ه ذا التحس ين على مس توى JVM
أو  byteأو  shortأو  intأو long
لتجنُّب عمليات التعليب ( )boxingواإلخراج من العلبة ( ،)unboxingوذلك لرفع األداء.
دائم ا  ***ArrayOfعن د تعامل ك م ع األن واع
بأخ ذ ذل ك بالحس بان ،يجب علي ك التأك د من أ َّنك تس تخدم ً

األساس ية ( )primitive typesب داًل من  ،arrayOfوإذا لم تفع ل ذل ك ،فس يدفع برنامج ك ثمن ذل ك بانخف اض
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األداء المرتبط بعمليات التعليب واإلخراج من العلبة.
َّ
يكمن الس بب في أنن ا ال ن رى أي ُّ
المولد ه و ألنه ا اس م
تعقب ( )traceللص نف  Arrayلك وتلن في الب ايتكود
مستعار لنوع جاف ا ،وتح دث عملي ة رب ط الن وع ه ذه وقت التص ريف ،وألس باب َّ
تتعلق ب األداء ،تص رَّ ف مباش ر ًة إلى
مصفوفات جافا ،ويرجى تذكُّر أن ][ Java intيُ ربَط إلى ( IntArrayوهذا صالح لألنواع األساسية الم ذكورة)،
ويُ ربَط ][ Stringأو ][ Tإلى >.Array<out String/T
سيحسن البايتكود المُ َّ
ولد لتج ِّنب
يعطي المصرِّ ف المصفوفات معاملة خاصة ،فعند التصريف إلى بايتكود ،JVM
ِّ
أي ِحمل زائد على األداء:
)"val countries = arrayOf("UK", "Germany", "Italy
{ )for (country in countries
)";print("$country
}
من المحتمل أ َّنك قد توقعت استعمال  forلالستفادة من المُ كرِّ ر والمُ رور على كل عنصر من عناص ر المص فوفة،
ومع ذلك ،ليس هذا هو الحال ،فال يُ ستخدم أي مُ كرِّ ر:
)val numbers = intArrayOf(10, 20, 30
{ )for (i in numbers.indices
numbers[i] *= 10
}
يُ ط ّب ق المبدأ نفسه أثناء التكرار على فهرس عبر المصفوفة ،وباإلضافة إلى ذلك ،ال تستفيد عملي ة جلب قيم ة أو
إسناد أخرى في المصفوفة من التابعان  getو  setالمتوافران فيها ،ومرّ ة أخرى ،وذلك لتحسين األداء.
تحسين آخر يستخدمه المصرّ ف عندما تكون لديك كتلة  ifكالتالي:
)val index=Random().nextInt(10
{ )if (index in numbers.indices
numbers[index]=index
}
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: كما لو كُتبت كالتاليif  تصرِّ ف تعليمة،في هذه الحالة
if (index >=0 && index < numbers.size) {}
 في.القياسية من خالل إثراء واجهة برمجة التطبيقات مما يسمح لنا بالتعامل مع المصفوفات
تأتي قوّ ة المكتبة
ّ

ٌ  صkotlin.collections  يوجد ضمن الصنف،مكتبة كوتلن القياسية
 وس تجد،ArraysKt نف ف رعي يس مى

IntArray  ومصفوفات األن واع األساس يةArray<T>  تشملها،)وسعة
ِّ ُضمنه العديد من الدوال المساعدة (توابع م
 لكن س نتطرق إلى بعض ها واطل ع على، ولن نم ر على ك ل واح دة، وغيره اByteArray  وFloatArray و
:البقية بنفسك
println("First element in the IntArray:${ints.first()}")
println("Last element in the IntArray:${ints.last()}")
println("Take first 3 elements of the IntArray:$
{ints.take(3).joinToString(",")}")
println("Take last 3 elements of the IntArray:$
{ints.takeLast(3).joinToString(",")}")
println("Take last 3 elements of the IntArray:$
{ints.takeLast(3).joinToString(",")}")
println("Take elements smaller than 5 of the IntArray:${
ints.takeWhile {
it <5
}
.joinToString(",")
}")
println("Take every 3rd element in IntArray: ${ints.filterIndexed

{

index, element -> index % 3 == 0
}
.joinToString(",")}")
ّ
وسع هو يُ رج ع أوَّ ل
ِّ ُ الذي هو تابع مfirst()  نبدأ بالتابع.لنطلع على كل مثال من األمثلة السابقة التي ذكرناها
 وس بب ق ولي تقري ًب ا ألن ه في حال ة، تقري ًب اints[0]  ويشبه االس تدعاء، إذ يشرح اسمه عمله،عنصر في التجميعة
ل

 مقابNoSuchElementException تثناء
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 IndexOutOfBoundsExceptionفي ذلك االستدعاءِّ .
البرمجية السابقة وسترى حواية المخرجات
نفذ الشيفرة
ّ
على الرقم .1
يستخدم المثال التالي الت ابع )( lastلجلب آخ ر عنص ر من التجميعة ،كم ا ت وقعت من اس مه ،إذ فهم أس ماء

العملية س ريعة ،أل َّنه ا تأخ ذ حجم المص فوفة ،وتط رح  1منه ا وتس تخدم عام ل get
التوابع شيء مهم للغاية ،وهذه
َّ
لجلب العنصر األخير.
وسع ) take(nالذي يرج ع أول  nعنص ر من التجميع ة ال تي اس تدعي معه ا ،وتس تخدمه
ننتقل إلى التابع المُ ِّ
فرعية من تجميعة أساسية ،لكن الجزء المثير لالهتم ام ه و أنَّ ن وع اإلرج اع ليس
جميع العمليات التي تعيد تجميعة
َّ
البرمجي ة التالي ة أن التط بيق الفعلي يعتم د
 ،IntArrayلكن > .List<Intيمكن ك أن ت رى في مقتط ف الش يفرة
ّ
على تنفيذ جافا للدالة :ArrayList
{ >public fun IntArray.take(n: Int): List<Int
require(n >= 0) { "Requested element count $n is less than
} "zero.
)(if (n == 0) return emptyList
)(if (n >= size) return toList
)]if (n == 1) return listOf(this[0
var count = 0
)val list = ArrayList<Int>(n
{ )for (item in this
)if (count++ == n
;break
)list.add(item
}
return list
}
البرمجي ة يقوم بنفس الشيء :يأخذ ثالثة عناصر من المصفوفة ،ليس من البداية ،لكن
السطر التالي من الشيفرة
ّ
من نهاي

ة المجموع

ة ،وعن

د تش

غيل ه

ذه الش

يفرة البرمجي

ةس

يطبع األع

داد 8

و  9و  10على الطرفية.
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اء على ِّ
معين ،فس تجد عن د
هنالك سيناريوهات ت رغب فيه ا بإرج اع عناص ر من مص فوفة عن د بن ً
تحقق ش رط َّ

قراءة توثيق أي دالة وكيفية استعمالها االسم  predicateوهي ٌ
َّ
تتحقق مم ا إذا ك ان العنص ر أص غر من  ،5في
دالة
المثال الذي وفرناه ً
آنفا ،وستكون مخرجات هذا المثال هي أعداد من  1إلى .4
وسع  filterIndexedالذي يرجع كل س عنصر (كل عنصر ث الث في المث ال القب ل
يمكننا استعمال التابع المُ ِّ
السابق) إذ يأخذ دالة المدا مع معاملين ،األول هو موضع العنصر الح الي في المص فوفة والث اني ه و العنص ر الفعلي،
مخرجات ذلك المثال ستطبع األعداد  1و  4و  7و .10
وسعان المفضالن لي هما  mapو  ،flatMapوهم ا مألوف ان ألي مط وِّ ر  ،Scalaلكن ت ذكَّر أن ك وتلن
التابعان المُ ِّ
أفس ر ه ذا المفه وم أل َّنه يتج اوز الغ رض من
ليست لغة
وظيفية ،وبالتالي ،فإن مفهوم  monadغير قابل للتطبيق .لن ِّ
َّ
هذا الكتاب ،وبداًل عن ذلك ،أحثك على القراءة حول هذا الموضوع ،حتى إذا لم تكن تفكِّر ح تى في االنتق ال إلى لغ ة

وظيفية.
ِّ
تسمح لك الدالة  mapبترجمة ن وع العنص ر األساس ي إلى عنص ر مختل ف إذا ك ان ل ديك مث ل ه ذه المتطلب ات،
نصية:
وأبسط مثال على ذلك هو ترجمة  IntArrayإلى تجميعة من سالسل ّ
} )(val strings = ints.map { element ->"Item " + element.toString
println("Transform each element IntArray into a string:$
)"})"{strings.joinToString(",
إذا َّ
التالية:
البرمجية ،فسترى المخرجات
شغلت هذه الشيفرة
َّ
َّ
Transform each...: Item 1, Item 2, Item 3,..., Item 10
دعنا نرى كيف ُت ِّ
الفعلية:
القياسية
البرمجية للمكتبة
نفذ هذا؛ يحتوي المقتطف التالي على الشيفرة
ّ
ّ
ّ
{ >public inline fun <R> IntArray.map(transform: (Int) ->R): List<R
)return mapTo(ArrayList<R>(size), transform
}
>>public inline fun <R, C : MutableCollection<in R
{ IntArray.mapTo(destination: C, transform: (Int) ->R): C
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)for (item in this
))destination.add(transform(item
return destination
}
يُ ع

رَّ ف نفس الت

وس
ابع المُ ِّ

ع  mapمن أج

ل  LongArraysو DoubleArrays

و  ByteArrayوغيرهم ا باإلض افة إلى الص نف > .Array<Tويمكن ك به ذه الطريق ة العم ل م ع تجميع ات واجه ة
موحدة على الرغم من عدم وجود أي ن وع من العالق ات ،فك ل م ا يق وم ب ه الت ابع
برمجة التطبيقات ( )APIبطريقة
َّ
 mapهو توجيه االستدعاء إلى تابع توسيع آخر ،mapTo ،أثناء تمرير  ArrayListلجافا كأول معام ل وتعب ير الم دا
ثان ،ويُ كرِّ ر التابع  mapToتطبيق ت ابع التحوي ل على ك ل عنص ر من عناص ر التجميع ة المس تهدفة ،وتض اف
كمعامل ٍ
ٍ
نتيجة كل تحويل لكل عنصر إلى العنصر المقابل من التجميعة الهدف ،وفي هذه الحالة هي  ArrayListلجافا.
قد ال تزال تتساءل كيف يعمل  mapToعند توفير الن وع  ArrayListالخ اص بجاف ا؛ وبع د ك ل ش يء ،يطلب
ً
سابقا ،ليس هنال ك س حر في
وسع من المجموعة الهدف أن ترث من  .MutableCollectionكما تناقشنا
التابع المُ ِّ
عامل
اسما
مستعارا لنوع تجميع ة ك وتلن ،وفي ه ذه الحال ة ،س ُي ِ
ً
هذا ،فأثناء التصريف ،يصبح اسم نوع تجميعة جافا ً
المصرّ ف مرجع  ArrayListكنسخة  MutableCollectionالخاصة بكوتلن ،ولكن ال تزال تتعامل مع مجموع ة
جافا وقت التشغيل.
وسع  flatMapقائم ة مدمج ة بك ل التجميع ات ال تي ُأ رجعت بواس طة عملي ة التحوي ل الم دا
يُ رجع التابع المُ ِّ
المُ ط َّب قة ،ومن المتوقع في هذه الحالة أن يكون نوع إرجاع دالة الم دا ه و > .Iterable<Tوبعب ارة أخ رى ،تس ِّطح
ً
سلسلة من ُنسخ  ،Iterableوإليك مثال نضاعف فيه كل عنصر من المصفوفة إلى ثالثة أضعاف:
flatMap

)'val charArray = charArrayOf('a', 'b', 'c
val tripleCharArray = charArray.flatMap { c ->charArrayOf(c, c,
} )(c).asIterable
println("Triple each element in the charArray:$
)"}})"{tripleCharArray.joinToString(",
غيرنا نوع الحاوي ة) م ع عناص ر األح رف التالي ة .a,a,a,b,b,b,c,c,c :التنفي ذ
النتيجة هي قائمة (نعمَّ ،
ً
القياسية:
البرمجية المأخوذ من مكتبة كوتلن
سابقا ،وهذه هي الشيفرة
مشابه جدً ا لتابع  mapالمقدَّ م
ّ
ّ
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public inline fun <R> CharArray.flatMap(transform: (Char) ->
Iterable<R>): List<R> {
return flatMapTo(ArrayList<R>(), transform)
}
public inline fun <R, C : MutableCollection<in R>>
CharArray.flatMapTo(destination: C, transform: (Char) ->
{
for (element in this) {

Iterable<R>): C

val list = transform(element)
destination.addAll(list)
}
return destination
}
 وتض اف.transform() البرمجي ة على ك ل عناص ر المص فوفة المس تهدفة ويس تدعى الت ابع
ُتكرَّ ر الش يفرة
ّ
 فيجب أن ُتش تَ ق، وربم ا ق د الحظت بالفع ل،جميع العناصر ال تي ُترج ع من عملي ة التحوي ل إلى المجموع ة الوجه ة
. أل َّننا نحتاج إلى إلحاق العناصرMutableCollection الوجهة من
ِّ
توفر واجهة برمجة التطبيقات للمكتبة القياسية عددً ا من التواب ع ال تي تس مح ل ك بتحوي ل مص فوفة إلى ن وع
 وفي ما يلي بعض األمثلة على،وسعة تغطي جميع أصناف نوع المصفوفة
تجميعة
ِّ ُ وهذه التوابع هي توابع م،مختلف
ٍ
ٍ
:كيفية تحويل تجميعة من النوع مصفوفة إلى تجميعة أخرى
َّ
val longs = longArrayOf(1, 2, 1, 2, 3, 4, 5)
val hashSet: HashSet<Long> = longs.toHashSet()
println("Java HashSet:${hashSet.joinToString(",")}")
val sortedSet: SortedSet<Long> = longs.toSortedSet()
println("Sorted Set[${sortedSet.javaClass.canonicalName}]:$
{sortedSet.joinToString (",")}")
val set: Set<Long> = longs.toSet()
println("Set[${set.javaClass.canonicalName}]:${set.joinToString(",
")}")
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val mutableSet = longs.toMutableSet()
mutableSet.add(10)
println("MutableSet[${mutableSet.javaClass.canonicalName}]:$
{ mutableSet.joinToString(",")}")
val list: List<Long> = longs.toList()
println("List[${list.javaClass.canonicalName}]:${list.joinToString
(",")}")
val mutableList: MutableList<Long> = longs.toMutableList()
println("MutableList[${mutableList.javaClass.canonicalName}]:$
{ mutableList.joinToString}")
،) لكن إذا كنت مبتدًئ ا في كوتلنval set: Set<Long> ،المتغير في المكان (أي
ال أستخدم في العادة نوع
ِّ
 وتحوِّ لها إلى تجميع اتLong البرمجية تعرِّ ف مصفوفة بسيطة من نوع
 فالشيفرة،فأوصيك بالقيام بذلك في البداية
َّ
 يُ كتَ ب نوع التجميع ة، لجافاHashSet  وبصرف النظر عن،متغير
 لكل،)List  وSet مختلفة (اختالفات قليلة بين
ّ
:البرمجية السابقة
 وفي ما يلي ما ستطبعه الشيفرة،الطرفية
الحالية إلى
ّ
ّ
Java HashSet:1,2,3,4,5
Sorted Set[java.util.TreeSet]:1,2,3,4,5
Set[java.util.LinkedHashSet]:1,2,3,4,5
MutableSet[java.util.LinkedHashSet]:1,2,3,4,5,10
List[java.util.ArrayList]:1,2,1,2,3,4,5
MutableList[java.util.ArrayList]:1,2,1,2,3,4,5
 فإن تجميعة جافا المستخدمة خلف الس تار قابل ة،على الرغم من أنك تتعامل مع أنواع كوتلن غير قابلة للتغيير
) في ك وتلن عن طري ق تعري فimmutability(  يجري التحقق من عدم قابلي ة التغي ير، ولذلك مرّ ة أخرى،للتغيير
.الواجهة
:عنصرا إليها؟ مثل
 وأضفتArrayList ما الذي سيحدث برأيك إذا حولت نوع قائمتي إلى النوع
ً
val hackedList = (list as ArrayList<Long>)
hackedList.add(100)
println("List[${list.javaClass.canonicalName}]:${list.joinToString
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)"})"(",
جيدً ا ،وبع د ك ل ش يء ،فنحن في ع الم ،JVM
السؤال ليس بخدعة ،الشيفرة البرمجية الس ابقة ُتص رَّ ف وتعم ل ِّ
تلقائي ا من قب ل نس خة
ولذا ،عندما تكون أيدينا على نسخة  ،ArrayListفيمكننا تغيير عناصرها ،وس ينعكس ه ذا
ً
 Listلكوتلن ،واآلن لماذا هذا خطير؟ انظر إلى تابع جافا :next
{ )public static void dangerous(Collection<Long> l
;)l.add(1000L
}
البرمجي ة بالش كل
لنف ترض أن ل ديك ت ابع مكتب ة مث ل ه ذا ،وال ذي تس تدعيه من داخ ل ش يفرة ك وتلن
ّ
) Arrays.dangerous(listوبس بب وض ع اس م مس تعار للن وع وقت التص ريف (تطرقن ا له ذا الموض وع في
بداية الفصل) ،ال يظهر المصرِّ ف أي خطأ ،والمشكلة هي أنك تتعامل مع مجموعة غير قابلة للتغيير في شيفرة ك وتلن
خرق ش رط ع دم قابلي ة التغي ير ،ول ذلك إذا كنت تري د
الخاصة بك ،ومع ذلك ،بمجرَّ د تس ليمها إلى ش يفرة جاف ا ،س ُي َ
وسع .toList
الحفاظ على حالة التجميعة ،يجب عليك تقديم نسخة من تجميعتك ،ولذلك استخدم التابع المُ ِّ
الغنية التي توفرها المكتب ة القياس ّية ،وم ع
التعامل مع التجميعات سهل للغاية بفضل واجهة برمجة التطبيقات
ّ
ذلك ،ستحتاج إلى إيالء المزيد من االهتم ام في البداي ة قب ل أن تك ون مألوف ة ل ك .على س بيل المث ال ،بالنس بة إلى
 ،mutableSetس يظهر ل ك مرب ع إكم ال الش يفرة لبيئ ة التط ير ت ابعين اث نين هم ا plus :و  ،plusAssignوإذا
استدعيت التابع  ،plusفإن مصدر الطقم ( )setالقابل للتغيير سيبقى في الواق ع دون تغي ير؛ تك ون قيم ة اإلرج اع
هي مجموعة جديدة ،وهذه المرة من النوع > ،Set<Longالغير قابلة للتغي ير ,وهي غ ير بديهي ة قلياًل  ،ويمكن ك أن
تجادل أ َّنه يجب على  plusالمستدعاة مع التجميع ات القابل ة للتغي ير أن تعكس التغي ير عليه ا نفس ها ،لكن ال تفع ل
ذلك .ولتطبيق التغيير على مصدر التجميعة نفسها ،يجب عليك استخدام  ،plusAssignونوع اإلرجاع ه ذه الم رة
وس ع مع رّ ف للن وع  ،Setوال ذي ه و غ ير قاب ل
هو  .Unitوالسبب تص رِّ ف الت ابع  plusبه ذا الش كل ه و أ َّنه ت ابع مُ ِّ
للتغيير!
شيء أخير على المصفوفات ،قبل االنتقال إلى نوع التجمعية التالي ،هل ت ذكر أن ك وتلن ت دعم ت دمير الكائن ات
(تحت اج إلى توف ير ت ابع  iteratorجن ًب ا إلى جنب م ع تواب ع )componentN؟ ال ي زال ه ذا ص حيح على
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المصفوفات ،ولقد رأينا في بداية الفصل أن صنف  Arrayيعرِّ ف التابع  ،iteratorوت َّ
وفر التواب ع componentN
وسعة:
كتوابع مُ ِّ
{ public inline operator fun IntArray.component1(): Int
)return get(0
}
ستجد هذه التوابع لكل نوع مصفوفة ( > .)IntArray - CharArray - … - Array<Tقرَّ ر فريق كوتلن
توفير التوابع من  component1إلى  ،component5ويع ني ه ذا أ َّنه يمكن ك تفكي ك أول  5عناص ر فق ط ،وهنال ك
دائما خيار لك لكتابة تابع  componentNإضافي ،مما يسمح باستعادة عدد أكبر من العناصر عبر التفكيك:
ً
)val integers = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5, 6
val (i1, i2, i3, i4, i5) = integers
)"println("i1:$i1; i2:$i2;..;i5=$i5
البرمجية إلى طباع ة أول  5عناص ر من مص فوفة من األع داد الص حيحة ،م اذا
س يؤدي تنفي ذ ه ذه الش يفرة
َّ
س يحدث ،على ال رغم من ذل ك ،إذا كنت تفك ك (  )deconstructوحجم المص فوفة ال يتط ابق م ع العناص ر
المستخدمة في التفكيك؟ مثل:
)val integers = intArrayOf(1, 2, 3
val (i1, i2, i3, i4, i5) = integers
في ه ذه الحال ة ،س تنتهي ب رمي االس تثناء ،java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
دائما من التحقق من طول المصفوفة قبل تفكيكها.
ولذلك ،تأكد ً

 .3القوائم (النوع )List
القوائم (النوع  )Listهي تجميع ات ( )collectionمر َّتب ة ،فيمكن ك من خالل القائم ة إدراج عنص ر في موق ع
ّ
وتوفر كوتلن تابعين مدمجين لبناء القوائم القابلة للتغي ير وغ ير
محدد ،كما يمكنك استرجاع العناصر معلوم الموضع,
َّ
تتحقق عبر واجهة .وإليك طريقة إنشاء قوائم في كوتلن:
القابلة للتغيير .تذكر أن عدم قابلية التغيير
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val intList: List<Int> = listOf
println("Int list[${intList.javaClass.canonicalName}]:$
{intList.joinToString(", ")}")
val emptyList: List<String> = emptyList<String>()
println("Empty list[${emptyList.javaClass.canonicalName}]:$
{emptyList.joinToStrin g(",")}")
val nonNulls: List<String> = listOfNotNull<String>(null, "a", "b",
"c")
println("Non-Null string lists[${nonNulls.javaClass.canonicalName}]:$
{nonNulls.joinToString (",")}")
val doubleList: ArrayList<Double> = arrayListOf(84.88, 100.25,
999.99)
println("Double list:${doubleList.joinToString(",")}")
val cartoonsList: MutableList<String> = mutableListOf("Tom&Jerry",
"Dexter's Laboratory", "Johnny Bravo", "Cow&Chicken")
println("Cartoons list[${cartoonsList.javaClass.canonicalName}]: $
{cartoonsList.joinToString(",")}")
cartoonsList.addAll(arrayOf("Ed, Edd n Eddy","Courage the Cowardly
Dog"))
println("Cartoons list[${cartoonsList.javaClass.canonicalName}]: $
{cartoonsList.joinToString(",")}")
 بينم ا النس ختان،) هي نس خ للق راءة فق طnonNulls  وemptyList  وintList( الق وائم الثالث ة األولى
 بالنس بة. ف إن البقي ة ُترج ع ن وع ك وتلن،listOf  وبص رف النظ ر عن قائم ة المص فوفات،األخيرتان قابلتان للتغيير
 مخرج ات الش يفرة.البرمجية تطبع اسم الصنف الح الي المس تخدم وقت التش غيل
 فإن الشيفرة،لجميع أنواع كوتلن
َّ
:البرمجية السابقة هي
ّ
Int list[java.util.Arrays.ArrayList]:20,29,40,10
Empty list[kotlin.collections.EmptyList]:
Non-Null string lists[java.util.ArrayList]:a,b,c
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Double list:84.88,100.25,999.99
Cartoons list[java.util.ArrayList]: Tom&Jerry,Dexter's
Laboratory,Johnny Bravo,Cow&Chicken
Cartoons list[java.util.ArrayList]: Tom&Jerry,Dexter's
Laboratory,Johnny Bravo,Cow&Chicken,Ed, Edd n Eddy,Courage the
Dog

Cowardly

 فإن التنفيذ الفعلي يس تخدم مجموع ة، على الرغم من العمل مع أنواع غير قابلة للتغيير،قد يكون األمر مفاجًئا
ً  ومن األش ياء المث يرة لالهتم ام،ArrayList :قابل ة للتغي ير
 ُترج ع الن وعlistOf أيض ا هي أن
 ف األول على ال رغم من أن ه مش تق،java.util.ArrayList  هذا الصنف مختلف عن.Arrays.ArrayList
 فس ينتهي كالهم ا ب رمي، فال يمكن تغي يره عن طريق ة إض افة عناص ر أو ح ذفها،Collection من الص نف
 فهي ليس ت مجموع ة غ ير قابل ة للتغ ير بش كل كام ل ألن ه، ومع ذل ك.UnsupportedOperationException
 يحق ق نظ ام أن واع ك وتلن ثبات ه من خالل تعري ف، فلذلك،يمكنك استبدال عنصر ذي موقع معروف داخل تجميعتك
: لكن ال شيء يمنعك من القيام بما يلي،الواجهة
(intList as AbstractList<Int>).set(0, 999999)
println("Int list[${intList.javaClass.canonicalName}]:$
{intList.joinToString(", ")}")
(nonNulls as java.util.ArrayList).addAll(arrayOf("x", "y"))
println("countries list[${nonNulls.javaClass.canonicalName}]:$
{nonNulls.joinToString( ",")}")
val hacked: List<Int>= listOfNotNull(0,1)
CollectionsJ.dangerousCall(hacked)
println("Hacked list[${hacked.javaClass.canonicalName}]:$
{hacked.joinToString(",") }")
//Java code
public class CollectionsJ {
public static void dangerousCall(Collection<Integer> l) {
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;)l.add(1000
}
}
في المثال األول ،تتحوّ ل التجميعة إلى الصنف األب  Arrays.ArrayList: AbstractListوال يمكنك
تحويله ا إلى  Arrays.ArrayListألن الص نف موس وم بأ َّنه خ اص ( )privateفي  .JDKبمج رَّ د تغي ير الن وع،
ا اس

يمكنن

تخدام الت

ابع  setوتغي

ير أول ع

دد ص

حيح ببس

اطة بواح

د

جديد.999999 :
متغير جاف ا  ArrayListواس تخدمنا التواب ع المكش وفة لتع ديل التجميع ة .المث ال
في المثال الثاني ،حولن ا
ِّ
نموذجية ،فعند العمل داخل سياق  ،JVMفأنت ملزم باستخدام مكتبات خارجية ،فإذا
األخير هو مشكلة غير متوقعة
ّ
قمت بتسليم مرجع تجميعة غ ير قابل ة للتغي ير لك وتلن ،فال يمكن ض مان تحق ق ش رط من ع التغي ير بع د اآلن .إذا لم
تحتاج إلى تغيير تجميعتك ،فيجب علي ك تمري ر لقط ة ( ،)snapshotول ذلك ،اس تخدم  hacked.toListلح ل
المشكلة.
لقد رأيت كيفية إنشاء القوائم (تذكر أنه يمكنك ً
أيضا تحوي ل تجميع ات من أن واع أخ رى إلى ق وائم عن طري ق
وسعة المت وفرة في
التابع  ،).ToListلكن دعنا اآلن نلقي نظرة على بعض األمثلة البسيطة لنعرض بعض التوابع المُ ِّ
المكتبة:
)data class Planet(val name: String, val distance: Long
val planets = listOf( Planet("Mercury", 57910000), Planet("Venus",
108200000), Planet("Earth", 149600000), Planet("Mars", 227940000),
Planet("Jupiter", 778330000), Planet("Saturn", 1424600000),
Planet("Uranus", 2873550000), Planet("Neptune", 4501000000),
))Planet("Pluto", 5945900000
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//Pluto

))(println(planets.last

//Mercury

))(println(planets.first

//Jupiter

))println(planets.get(4

//false

))(println(planets.isEmpty
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//true
"//"Pluto", "Neptune

))(println(planets.isNotEmpty
))(println(planets.asReversed

println(planets.elementAtOrNull(10)) //Null
يُ عرِّ ف هذا المقتطف من الشيفرة قائمة من كواكب مجموعتنا الشمس ّية وبُع دها عن الش مس ،وباس تخدام ه ذه
األساسية ،لن أشرح كل واحد منها ألن اسم التابع يصف عمله.
القائمة كهدف ،يمكنك رؤية عمل التوابع
ّ
دعنا ننتقل إلى عمليات أكثر تعقيدً ا على القوائم ،لنفترض أنك ترغب في دمج تجميعة مع تجميعة أخرى ،فتوفر
دعما لمثل هذه العملي ة عن طري ق الت ابع  ،.zipفنض يف في المث ال الت الي قائم ة الك واكب  planetsإلى
المكتبة ً
مصفوفة تحتوي على قطر كل كوكب:
51800,

planets.zip(arrayOf(4800, 12100, 12750, 6800, 142800, 120660,
))49500, 3300
{ .forEach
val (planet, diameter) = it
)"println("${planet.name}'s diameter is $diameter km
}

ِّ
نف ذ الشيفرة وستطبع قطر كل كوكب ،أراهن على أنك تتساءل ،ماذا يحدث إذا كان حجم المجموعتين مختلف؟
لنفترض أننا حذفنا قطر بلوتو أي  ،Plutoففي هذه الحالة ،ستزيل عملية  joinكوكب بلوتو .Pluto
يرا،
أثرا كب ً
لقد استلهمت مكتبة  Collectionمن مكتبة  collectionالمقابلة في لغة س كاال وت أثرت به ا ت ً
فهي تأتي بدعم التابعين  foldLeftو  ،foldRightوينبغي أن تك ون ه ذان التابع ان م ألوفين ألي مط وّ ر س كاال،
أولية وتكرِّ ر تنفيذ دالة المدا (من اليسار إلى اليمين أو من اليمين
فهما مراكمات ( ،)accumulatorsأي تأخذ قيمة َّ
إلى اليسار) على كل عنصر من عناصر التجميعة المس تهدفة م ه مراكم ة الن واتج ،و ُترج ع القيم ة التراكمي ة النهائي ة.
لنف ترض أ َّنن ا نري د س رد الك واكب من األبع د إلى األق رب إلى الش مس ،هنال ك طريق ة واح دة لتحقي ق ه ذا ع بر
:foldRight
{ ))(val reversePlanetName = planets.foldRight(StringBuilder
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)planet, builder -> builder.append(planet.name

//Pluto, Neptune..Earth;Venus;Mercury

)";"(builder.append
}
)println(reversePlanetName

لعرض  ،foldLeftدعنا ننتقل إلى مشكلة مختلفة النطاق؛ لنف ترض أن ك تمل ك بطاق ة إلكتروني ة وت رغب في
حساب سعر جميع العناصر في الموضوعة عربة التسوق ،ولهذا يوفر  foldLeftلك وسيلة لحساب السعر اإلجمالي:
price:

data class ShoppingItem(val id: String, val name: String, val
)BigDecimal, val quantity: Int

val amount = listOf( ShoppingItem("1", "Intel i7-950 Quad-Core
Processor", BigDecimal("319.76"), 1), ShoppingItem("2", "Samsung 750 EVO
))250 GB 2.5 inch SDD", BigDecimal("71.21"), 1
{ ).foldRight(BigDecimal.ZERO
item, total -> total + BigDecimal(item.quantity) * item.price
}
//390.97

)println(amount

تخداما في واجه ة
الموسعين  mapو  ،flatMapوهما األكثر اس
دعم للتابعين
ِّ
ً
تحصل جميع أنواع القوائم على ٍ

ّ
يتعلق األمر بالتالعب في المجموعة:
برمجة التطبيقات للمكتبة القياسية عندما
)//List(57910000, ...,5945900000

} planets.map { it.distance

))(val list = listOf(listOf(10, 20), listOf(14, 18), emptyList
} val increment = { x: Int -> x + 1
//11,21,15,10

} )list.flatMap { it.map(increment

يستخرج الس طر األول في المث ال تجميع ة أخ رى ( > List<Longلنك ون دقيقين) من التجميع ة ،planets
فتحتوي هذه المجموعة الجديد على المسافة من الشمس لكل كوكب في نظامنا الشمسي ،سهل جدً ا!
تطورا ،فيبدأ بقائمة من األعداد الصحيحة ثم يعرِّ ف دالة المدا لزيادة معامل الع دد
الجزء الثاني من المثال أكثر
ً
البرمجية تط ّبق المدا لكل عنصر من كل قائمة من القوائم الثالثة ومن ثم
الصحيح بواحد ،السطر األخير من الشيفرة
ّ
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ِّ
يسطح  flattensالمجموعة الناتجة ،وتصبح قائمة قوائم األعداد الصحيحة قائم ة واح دة من األع داد الص حيحة
أي دون أي تشعُّ ب.
يط ّبق كائن التفكيك على القوائم ك ذلك ،فكم ا ه و الح ال م ع المص فوفات ،ستحص ل على دعم مبتك ر لتفكي ك
البرمجية مشابهة لتلك المستخدمة للمصفوفات:
العناصر الخمسة األولى من القائمة ،وهذه الشيفرة
َّ
)'val chars = listOf('a', 'd', 'c', 'd', 'a
val (c1,c2,c3,c4,c5) = chars
println("$c1$c2$c3$c4$c5")//adcda
سوف أختتم قسم القوائم بإظهار كيف يمكنك تحويل قائمة إلى نوع تجميعة مختلف:
)(array: Array<Char> = chars.toTypedArray
)(arrayBetter: CharArray = chars.toCharArray
)(set: Set<Char> = chars.toSet
]//[a,d,c
)(charsMutable: MutableList<Char> = chars.toMutableList

val
val
val
val

ي وفر المث ال خي ارين لتحوي ل قائم ة إلى مص فوفة ،في قس م المص فوفات ،تعلمت الف رق بين > Array<Tو
 IntArrayو  DoubleArrayوغيرها ،ولماذا من األفضل استخدام تنفيذ األنواع األساسية ،ويُ ط َّبق نفس المنط ق
على هذا التحويل كذلك ،ولذلك ،من األفضل استخدام  to***Arrayعند التعامل مع األنواع األساسية.

 .4الخرائط (النوع )Map
تسمح لك تجميعة الخرائط ،)map collection( 13بربط كائن (يدعى مفتاح) بك ائن آخ ر (القيم ة المرتبط ة
ومرتبطا بقيمة واحدة على األكثر .الجزء المث ير لالهتم ام
ً
بذلك المفتاح)  ،ويشترط هذا النوع أن يكون المفتاح فريدً ا
حول الخريطة هو أن الواجهة ِّ
توفر ثالثة طرائق لعرض محتوى هذا النوع من التجميعات :طقم ( )setمن المف اتيح،
تجميع

ة من القيم ،وطقم ( )setمن األزواج

مفاتيح-قيم.

 13هذا هو االسم المترجم الشائع لهذا النوع ،النوع  ،Mapولكنني -يقول المحرِّر -أفضل أن أدع€€وه باس€€م «الرابط€€ة»
ً
بعضا ،أي ربط قيمة بمفتاحها.
ألنه نوع قائم عىل الربط بين قيمتين مع بعضهما
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 فعند إضافة عنصر (العنصر هنا ه و، ستحتاج إلى االنتباه إلى المفاتيح التي تستخدمها،عند استخدام الخريطة
، للقي ام ب ذلك، فأول شيء تفعله ه و تحدي د الموض ع ال ذي يجب أن يض اف إلي ه،قيمة) إلى خريطة-زوج من مفتاح
 يجب أن تك ون، ل ذلك.equals  يُ س تخدَ م الت ابع، وباالعتم اد على التنفي ذ، وبع د ذل ك،hashCode يُ ستخدَ م التابع
. وإال فال يمكن تحديد سلوك الخريطة،المفاتيح غير قابلة للتغيير
ِّ نحن نعرف بالفعل أن ك وتلن ت
،دعم ا للخرائ ط القابل ة للتغي ير وغ ير القابل ة للتغي ير على مس توى الواجه ة
ً وفر
:نظرا لوجود توابع محددة لكل منهما
ً وينعكس هذا على واجهة برمجة تطبيقات التجميعات
data class Customer(val firstName: String, val lastName: String,
Int)

val id:

val carsMap: Map<String, String> = mapOf("a" to "aston martin",
to "bmw", "m" to "mercedes", "f" to "ferrari")
println("cars[${carsMap.javaClass.canonicalName}:$carsMap]")
println("car maker starting with 'f':${carsMap.get("f")}")
//Ferrari
println("car maker starting with 'X':${carsMap.get("X")}")

"b"

//null

val states: MutableMap<String, String>= mutableMapOf("AL" to
"Alabama", "AK" to "Alaska", "AZ" to "Arizona")
states += ("CA" to "California")
println("States [${states.javaClass.canonicalName}:$states")
println("States keys:${states.keys}")//AL, AK, AZ,CA
println("States values:${states.values}")//Alabama, Alaska,
California

Arizona,

val customers: java.util.HashMap<Int, Customer> = hashMapOf(1 to
Customer("Dina", "Kreps", 1), 2 to Customer("Andy", "Smith", 2))
val linkedHashMap: java.util.LinkedHashMap<String, String> =
linkedMapOf("red" to "#FF0000","azure" to "#F0FFFF","white" to "#FFFFFF")
val sortedMap: java.util.SortedMap<Int, String> = sortedMapOf(4 to
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)""d", 1 to "a", 3 to "c", 2 to "b
println("Sorted map[${sortedMap.javaClass.canonicalName}]:$
)"}{sortedMap
يعيد لك أول بانيين نوع كوتلن ،في حين أن البانيات الثالثة األخيرة تعيد تنفي ذ  util mapلجاف ا .إذا َّ
نفذت
البرمجية ،فستحصل على مخرجات أنواع الخريطة  Mapلكوتلن وصنف  Classجافا المستخدمة كتنفيذ (
الشيفرة
َّ
 ،)implementationوفي كلتا الحالتين ،فذاك الص نف ه و  .LinkedHashMapأن ا متأك د من أن ك غال ًب ا تع رف
الفرق بين أنواع الخريطة الثالثة ،فدعنا نتذكرها سوية:
•

 :HashMapهو تنفيذ يعتمد على الجدول لواجه ة  ،mapففي حين يس مح باس تعمال القيم الفارغ ة null
مع المفتاح أو القيمة ،فال يضمن الصنف ترتيب العناصر أو حقيقة أ َّنها ستبقى ثابتة مع مرور ال وقت ،فه ذا
التنفيذ لديه وقتً ا ثابتً ا (مستهلكًا لألداء) لتنفيذ الت ابعين  getو  ،putفل و افترض نا أن دال ة  hashت ِّ
وزع
العناصر بشكل ص حيح بين ال دالء ( ،)bucketsفيحتف ظ الص نف عام ل الحمولة كمقي اس لم دى امتالء
الخريطة قبل زي ادة حجمه ا (س عتها) ،فعن دما يتج اوز ع دد الم دخالت في ج دول  hashحاص ل ض رب
الحالية ،فس يعاد تخطي ط ج دول ( mapأي يع اد بن اء هيك ل البيان ات الداخلي ة)
عامل الحمولة والسعة
َّ
بحيث يحتوي جدول  hashعلى ضعف عدد الدالء.

•

 :LinkedHashMapهو مزيج من  HashMapوتنفي ذ قائم ة مترابطة ( )linked listلواجه ة  ،mapم ع
ترتيب يمكن التنبؤ به .يختلف هذا التنفيذ عن  HashMapفي أنه يحتف ظ بقائم ة متص لة مض اعفة تعم ل
من خالل جميع اإلدخاالت ،وتعرِّ ف هذه القائمة المترابطة ترتيب العناصر ،والذي يكون عاد ًة الترتيب ال ذي
يتغير ترتيب اإلدخال عندما يعاد إدخال مفتاح إلى الخريطة.
تدخل فيها المفاتيح إلى الخريطة ،إذ ال
ّ

•

 :TreeMapهو تنفيذ لخريطة  mapيعتمد على تنفيذ شجرة األحمر-األس ود (ُ ،)red-black treeت ر ّتب
الخريطة  mapاستنادً ا إلى الترتيب االفتراض ي لمفاتيحه ا أو من خالل الموازن ة المقدم ة في وقت إنش اء
الخريطة اعتمادً ا على الباني المُ ستخدمِّ .
يوفر هذا التنفيذ ضمان كون وقت التنفيذ ه و ) log(nلعملي ات
التحقق من وجود مفتاح  containsKeyوالجلب  getواإلض افة  putوالح ذف  .removeتع د ش جرة
ً
ً
الثنائية ( )binary search treeوالتي لكل عق دة فيه ا
خاصة من شجرة البحث
حالة
األحمر-األسود
ّ
لو ًنا واحدً ا (أحمر أو أسود) مرتبط بها (باإلضافة إلى مفتاحها وأبنائه ا المتوض عين اليمين وعلى اليس ار).
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تخضع بني ة الش جرة بالقواع د التالي ة :عق دة الج ذر س وداء ،أبن اء العق دة الحم راء هي س ود ،ع دد العق د
السوداء في المسار من الجذر إلى االبن الفارغ ( )nullهي نفسها.
بما أن هذا الكتاب ال يركز على هياكل البيانات ،أعتقد أن هذه المعلومات كافي ة عن تنفي ذات الخريط ة ،يمكن ك
دائما القيام بمزيد من األبحاث لتوسيع مداركك بهذه التنفيذات وإجابيات وسلبيات استخدام كل تنفيذ منها.
ذكرنا بالفعل ،بالنسبة إلى القوائم ،أنه بمجرَّ د تمرير مرجعك إلى مكتبة جاف ا ،ف إن ع دم قابلي ة التغي ير س تكون
البرمجية التالية ،يمكنك مش اهدة
خارج السيطرة ،وينطبق نفس الشيء على أي أنواع  mapفي كوتلن ،ففي الشيفرة
ّ
مثال بسيط لدالة جافا تأخذ خريطة من السالسل النصية ،وكل ما تفعله هو إضافة عنصر جديد (يمكن بسهولة إزال ة
البرمجية من كوتلن ،س ترى أن بيئ ة التط وير المتكامل ة
واحد منها أو مسح الخريطة بأكملها) .عند استدعاء الشيفرة
َّ
دائم ا مم ا يفعل ه اس تدعاء
 IDEتظه ر ل ك ن وع
ّ
المنص ة >! (Mutable)Map<String!,Stringل ذلك تحق ق ً
البرمجية:
الشيفرة
ّ
{)public static void dangerousCallMap(Map<String,String> map
;)"!map.put("newKey!", "newValue
}
)CollectionsJ.dangerousCallMap(carsMap
)"println("Cars:$carsMap
//Cars:a=aston martin, b=bmw, m=mercedes,
!f=ferrari, newKey!=newValue
إذا كنت ت

رغب في تجنّب تغي

ير مجموع

ة  ،mapفس

تحتاج إلى أخ

ذ لقط

ة ( )snapshotمن

برمجي ة ،إال أنه ا تفي ب الغرض:
الخريطة وتس ليمها إلى ت ابع جاف ا ،في حين أ َّنه ا ليس ت أجم ل ش يفرة
ّ
)(.carsMap.toList().toMap
وسعة المتوفرة للنوع :Map
لنلق نظرة اآلن على بعض التوابع المُ ِّ

=2

A, d,
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} )(customers.mapKeys { it.toString
= "// "1
Customer("Dina","Kreps",1),
} customers.map { it.key * 10 to it.value.id
// 10= 1, 20
customers.mapValues { it.value.lastName } // 1=Kreps, 2="Smith
customers.flatMap { (it.value.firstName +
it.value.lastName).toSet() }.toSet() //D, i, n, a, K, r, e, p, s,
]y, S, m, t, h
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linkedHashMap.filterKeys { it.contains("r") } //red=#FF0000,
states.filterNot { it.value.startsWith("C") } //AL=Alabama, AK=Alaska,
AZ=Arizona
يغي ر ه ذا
يسمح لك المثال األول بتغيير نوع أحد المفاتيح ،بينما تشير  itإلى كام ل نس خة  ،Map.Entryلن ّ
التابع نوع القيم ،إذا أرجعت دالة المدا نفس القيمة أكثر من مرّ ة ،فس تفقد العناص ر ،وس تبقى القيم ة األخ يرة فق ط.
تخيل لو قمنا بإرجاع قيمة ثابتة من دالة ،فإن الخريط ة الناتج ة س تحتوي على عنص ر واح د .يس مح المث ال الث اني
ّ
المس تدعي بتغي ير ك ل من المف اتيح ون وع القيم ،المث ال الث الث على عكس المث ال األول ،يمكن ك في ه إرج اع نفس
القيمة دون التأثير على حجم المجموعة .سينتهي بك المطاف م ع مجموع ة قيم تظه ر فيه ا بعض العناص ر أك ثر من
القياسية > ،List<Tفي الشيفرة البرمجية للمثال السابق ،س تُ ِّ
حدد
مرّ ة .تذكّر ،ستُ رجع الدالة  flatMapفي المكتبة
ّ
جميع األحرف المستخدمة في  customersباألسماء ،سيظهر آخر تابعين لك كيف يمكنك اختي ار عناص ر الخريط ة
بناء على مُ ِّ
رشح ( ،)filterفي كلتا الحالتين ،سينتهي ب ك األم ر م ع نس خة خريط ة يحت وي على العناص ر ال تي تفي
ً
بالمعايير الخاصة بك.

 .5األطقم( :النوع )Set
تعد األطقم (النوع  )Setأحد أنواع التجميعات ،إذ هي تجميع ة من عناص ر فري دة ،وه ذا يع ني أن ه ال يمكن ك
ترجم إلى
وض ع عنص رين متس اويين بالقيم ة أح دهما باس م  i1واآلخ ر باس م ( i2أي إذا ك ان  i1==i2وال ذي يُ
َ
 )i1.equals(i2) == trueويُ ط َّبق نفس المنطق على مرجع العدم ( ،)null referenceفال يمكنك تخزين
أكثر من عنصر  nullفي طقم.
إلنشاء نسخ من التجميعة  ،Setيمكنك استخدام أي من الطرائق الموضحة في المثال التالي:
Int, val

data class Book(val author: String, val title: String, val year:
)isbn: String

//1,21,2,6,3

)val intSet: Set<Int> = setOf(1, 21, 21, 2, 6, 3, 2

integers[${intSet.javaClass.canonicalName}]:

وادي التقنية
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val hashSet: java.util.HashSet<Book> = hashSetOf(
Book("Jules Verne", "Around the World in 80 Days Paperback",
2014, "978-1503215153"),
Book("George R.R. Martin", "Series: Game of Thrones: The Graphic
Novel (Book 1)", 2012, "978-0440423218"),
Book("J.K. Rowling", "Harry Potter And The Goblet Of Fire (Book
4) Hardcover", 2000, "978-0439139595"),
Book("Jules Verne", "Around the World in 80 Days Paperback",
2014, "978-1503215153")
) //Jules Verne, J.K. Rowling,George R.R. Martin
println("Set of books:${hashSet}")
val sortedIntegers: java.util.TreeSet<Int> = sortedSetOf(11, 0, 9,
11, 9, 8) //0,8,9,11
println("Sorted set of integer:${sortedIntegers}")
val charSet: java.util.LinkedHashSet<Char> = linkedSetOf('a', 'x',
'a', 'z', 'a')
//a,x,z
println("Set of characters:$charSet")
val longSet: MutableSet<Long> = mutableSetOf( 20161028141216,
20161029121211, 20161029121211) //20161028141216, 20161029121211
println("Set of longs[${longMutableSet.javaClass.canonicalName}]
$longSet")

setOf عان

وس
ِّ ُان الم

ع التابع

رج
ِ ات؛ ُت

ل طقم في التعليق

ةك

ة نتيج

ك رؤي

:
يمكن

َّ  إذا. و ُتس تخدَ م التواب ع الثالث ة المتبقي ة في تولي د ن وع جاف ا، فقط نوع كوتلنmutableSetOf و
نفذت ش يفرتك
،LinkedHashSet  القابل ة والغ ير في ك وتلن مجس مة ع برSet  فس ترى أن التنفي ذات المكتوب ة للن وع،البرمجية
ّ
َّ ُ ولفهم الفروقات بين مختلف التنفيذات الم.والذي هو قابل للتغيير بالتأكيد
 على ك لJDK  دعن ا ن رى م ا يقول ه،وفرة

:واحدة منها
Set ) لواجه ة التجميع ةlinked list(  والقائم ة المترابطةhash  تنفيذات جدول:LinkedHashSet

•

 (الت الي) في أ َّنه يحتف ظ بقائم ةHashSet  يختل ف ه ذا التنفي ذ عن التنفي ذ.مع ترتيب يمكن التنبؤ ب ه
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مترابطة مزدوجة ( )doubly-linked listتعمل من خالل جمي ع م دخالتهاُ .تع رِّ ف القائم ة المترابط ة
درجت في ه العناص ر في الطقم .يجنّب
الترتيب المُ كرَّ ر ( ،)iteration orderingوه و ال ترتيب ال ذي ُأ َ
هذا التنفيذ ال ترتيب الفوض ي ال ذي ِّ
يقدم ة التنفي ذ  ،HashSetمبتع دً ا عن أي تكلف ة لألداء ال تي ترتب ط
بالتنفيذ .TreeSet
•

ُ :HashSetت َّ
نفذ واجهة الطقم  Setبدعم من جدول ( hashنسخة  HashMapفي الواقع) ،وال يق دم أي
ِّ
ويقدم ه ذا التنفي ذ
ضمانات بشأن ترتيب عناصر الطقم ،فال يضمن أن الترتيب سيظل ثابتً ا بمرور الوقت،
وقت أداء ث ابت للعملي ات األساس ّية (اإلض افة  addوالح ذف  removeوالتحق ق من االحت واء
 containsوالحجم  )sizeب افتراض أن دال ة  hashتش تت العناص ر بش كل ص حيح بين ال دالء (أي
.)map buckets

•

 :TreeSetهو تنفيذ للطقم  Setمبني على أساس التنفيذ  TreeMapالذي شرحناه ً
آنفا ،فتُ ر َّتب العناصر
باستخدام ترتيبها الطبيعي ،أو من خالل الموازنة المقدَّ مة في وقت إنش اء الطقم ،أي اعتم ادً ا على الب اني
المُ ستخدَ م ،ويُ ِّ
األساسية (اإلضافة  addوالح ذف remove
وفر التنفيذ الوقت ) log(nإلجراء العمليات
َّ
والتحقق من االحتواء .)contains

ّ
متوفر على واجهة  setيتجاوز نطاق هذا الفصل ،ومع ذلك ،سنعرض بعض التوابع المتاح ة،
إن تغطية كل تابع
دائما التقاط الوثائق والتعرّ ف على مجموعة كاملة من التوابع المكشوفة:
يمكنك ً
))println(intSet.contains(9999
//false
))println(intSet.contains(1
//true
println(books.contains(Book("Jules Verne", "Around the World in 80
Days Paperback", 2014, "978-1503215153"))) //true
))(println(intSet.first
//1

وادي التقنية

// 11

))(println(sortedIntegers.last

// z

))println(charSet.drop(2

// 1,21,2,6,3,10

))println(intSet.plus(10

// 1,2,6,3

))println(intSet.minus(21

// 1,21,2,6,3

))println(intSet.minus(-1

// 6.6

))(println(intSet.average
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// 20161028141216, 20161029121211

))println(longSet.plus(11

//20161028141216, 20161029121211

)println(longSet

يمكنك رؤية المخرجات في التعليقات ،يجب أن تكون أسماء التوابع (األجنبية) كافية إلعطائ ك معلوم ات عم ا

وس عان مُ عرَّ ف ان الواجه ة Set
يغيران التجميعة ،إذ هذان التابع ان المُ ِّ
تقوم به .الحظ أنَّ التابعين  plusو  minusال ِّ
الغير قابلة للتغيير ،وبالتالي ،سينتهي بها األمر إلى إنشاء تجميعة طقم ثابتة جديدة.
الموس عين map :و flatMap؛ ففي المث ال
ال يمكنن ا التح دث عن ن وع التجميع ة دون التح دث عن الت ابعين
ِّ
البرمجي ة زوج  author-titleمن طقم الكتب ( )set of booksبينم ا يحص ل المث ال
األول ،تس تخرج الش يفرة
ّ
الثاني على جميع األحرف المستخدمة في عناوين الكتب في الخريطة (:)map
)})println(books.map{Pair(it.author,it.title
World in 80 Days Paperback,
println(books

// Jules Verne- Around the

} )(.flatMap { it.title.asIterable
)(.toSortedSet
W,

)
//[ , (, ), 0, 1, 4, 8, :, A, B, D, F, G, H, N, O, P, S, T,
]a, b, c, d, e, f, h, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, y

كما رأينا مع التجميعات األخرىِّ ،
وس عة لتحوي ل تجميع ة طقم إلى ن وع تجميع ة
توفر المكتبة القياسية توابع مُ ِّ
َّ
موضح في المثال التالي:
وسعة إلنجاز ذلك ،كما هو
أخرى ،هنالك عدد غير قليل من التوابع المُ ِّ
)(longsList: List<Long> =longSet.toList
)(longsMutableList = longSet.toMutableList
)(donot= longSet.toLongArray
)(rightArray = longSet.toTypedArray

val
val
val
val

كُتِ ب هذا المث ال عن قص د إلع ادة تك رار عملي ة التحوي ل إلى مص فوفات؛ في حين أن هنال ك خي اران لألن واع
األساسية ،تأكد من اختيار  to***Arrayللحصول على أفضل أداء.

 .6العرض يف وضع القراءة فقط
سيصادفك في كوتلن مفهوم العرض في وضع القراء فقط (  )Read-only viewلتجميعة قابلة للتغيير ،وربما

وادي التقنية
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ستتساءل ما هو الفرق بينها وبين التجميعة الغ ير قابل ة للتغي ير؟ من األس هل اإلجاب ة عن س ؤالك ه ذا بمث ال عملي،
ولذلك ،لننشئ قائمة قابلة للتغيير من السالسل النصية:
val carManufacturers: MutableList<String> = mutableListOf("Masserati",
)""Aston Martin","McLaren","Ferrari","Koenigsegg
val carsView: List<String> = carManufacturers
)"carManufacturers.add("Lamborghini
println("Cars View:$carsView") //Cars View: Masserati, Aston Martin,
McLaren, Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini
ً
عرض ا (  )viewله ا ع بر المتغ ير
البرمجية قائم ة قابل ة للتغي ير لمص نعي الس يارات ثم تق ِّدم
ته يئ الش يفرة
َّ
تمام ا (
 ،carsViewإذ أبقينا مرجعً ا إلى
المتغير األخير فقط ،فيمكنن ا في الواق ع ع د التجميع ة غ ير قابل ٍة للتغي ير ً
ِّ
 ،)immutableومن هن ا ي أتي مص طلح الع رض في وض ع الق راءة فق ط .وم ع ذل ك ،إذا لم يكن األم ر ك ذلك ،ف أي
َّ
يتحقق العرض عن طريق تحويل التجميع ة
تلقائيا.
جرى على التجميعات األساسية ستنعكس على العرض
تغييرات ُت َ
ً
إلى الواجهة  Listغير القابلة للتغيير ،وتذكر أنَّ التنفيذات وقت التشغيل قابلة للتغيير.

 .7الوصول املفهرس
ِّ
تسه ل كوتلن الوصول إلى عناصر قائمة أو إرجاع القيم لمفتاح في خريطة ،ولذلك ال حاجة لك لتوظيف أس لوب
جاف ا باس تعمال الت ابع ) get(indexأو الت ابع ) get(keyعلى الت والي ،لكن يمكن ك ببس اطة اس تخدام أس لوب
األقواس [] الذي تشتهر به المصفوفات للوصل إلى العناصر:
)"val capitals = listOf("London", "Tokyo", "Instambul", "Bucharest
]capitals[2
//Tokyo
//capitals[100] java.lang.ArrayIndexOutOfBoundException
""ITA

val countries = mapOf("BRA" to "Brazil", "ARG" to "Argentina",
)"to "Italy
]"countries["BRA
//Brazil
//null

وادي التقنية
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في حين أ َّنه ِّ
وضوحا من ناحي ة ق راءة الش يفرة ،لكن ال
يوفر عليك بعض الكتابة ،أجد أنَّ هذا البناء أسهل وأكثر
ً
شيء يمنعك من العودة مرَّ ة أخرى إلى التابع .get
تت َّ
وفر الص ياغة الس ابقة في ك وتلن فق ط ،ويكمن الس بب في تص ريح الواجه ة للن وع  Listوالن وع  ،Mapتم
سردها في بداية هذا الفصل ،ولذلك يمكنك العثور على التعريف التالي:
//list
public operator fun get(index: Int): E
//map
?public operator fun get(key: K): V

بم ا أ َّنه ُص رِّ ح عن الت ابعين على أنهم ا ع املين أي  ،operatorفيمكنن ا اس تخدام المص فوفة مث ل الفهرس ة (
 )indexingالختصار كتابة ..get

 .8املتتالية (النوع )Sequence
عرّ فن ا م ا هي المتتالي ة (الن وع  )Sequenceوم اذا تفع ل في بداي ة ه ذا الفص ل ،ويس تعمل ه ذا الن وع من
دما .فك ر مثاًل في ق راءة ج دول من قاع دة البيان ات ال تع رف ع دد
التجميع ات عن دما ال يُ ع َرف حجم التجميع ة مق ً
السجالت فيه وبالتالي ال تعرف العدد الذي ستحصل علي ه ،أو عن د ق راءة مل ف  .csvمحلي ال تع رف ع دد األس طر
تقيم المتتالي ة على أس اس قاع دة
ال تي يحتويه ا .يمكن ك التفك ير في المتتالي ة على أ َّنه ا قائم ة تك بر م ع ال وقت؛ َّ

«المعرف ة عن د الحاج ة» ( ،)need-to-knowوفق ط في النقط ة المطلوب ة؛ فكِّر مثاًل في سلس لة فيبوناتش ي ،فال
حاج ة إلى إنش اء تجميع ة مس ً
بقا ،فكم ع دد العناص ر ال تي تحت اج إلى حس ابها؟ ال أح د يع رف ،ويح دَّ د ذل ك عن د
االستدعاء.
إذا استخدمت سكاال أو جافا  ،8فسترى أن النوع  Sequenceهو نوع كوتلن المكافئ للنوع  ،Streamوبم ا أن
لزام ا عليه ا العم ل على نس ختها
كوتلن تدعم جافا  6الذي ال يدعم مكتبات المجاري التدفقية ( ،)Streamingك ان ً
الخاصة ،ولألسف ،فال تأتي مكتبة كوتلن مع دعم لمعالجة المتتالية المتوازية (.)parallel sequence
وادي التقنية
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: إليك عدة طرائق إلنشاء متتالية،قدما في بعض األمثلة
ً قبل المضي
val charSequence: Sequence<Char> = charArrayOf('a','b','c').asSequence()
//a,b,c
println("Char sequence:[${charSequence.javaClass.canonicalName}]:$
{charSequence. joinToString(",")}")
println("Char sequence:[${charSequence.javaClass.canonicalName}]:$
{charSequence. joinToString(",")}")
println("Char sequence:[${charSequence.javaClass.name}]:$
{charSequence.joinToStr ing(",")}")
val longsSequence: Sequence<Long> = listOf(12000L, 11L, 1999L).asSequence() // 1200,11,-1999
println("Long sequence:[${longsSequence.javaClass.canonicalName}]:$
{longsSequenc e.joinToString(",")}")
println("Long sequence:[${longsSequence.javaClass.name}]:$
{longsSequence.joinToS tring(",")}")
val mapSequence: Sequence<Map.Entry<Int, String>> = mapOf(1 to "A",
2 to "B", 3 to "C").asSequence() //1=A,2=B,3=C
println("Long sequence:[${mapSequence.javaClass.canonicalName}]:$
{mapSequence.jo inToString(",")}")
println("Long sequence:[${mapSequence.javaClass.name}]:$
{mapSequence.joinToStrin g(",")}")
val setSequence: Sequence<String> = setOf("Anna","Andrew", "Jack",
"Laura","Anna").asSequence()
println("String sequence:[${setSequence.javaClass.canonicalName}]:$
{setSequence.jo inToString(",")}") //Anna, Andrew,Jack, Laura
val intSeq = sequenceOf(1, 2, 3, 4, 5)
println("Sequence of integers[${intSeq.javaClass.canonicalName}]:
$intSeq")
val emptySeq: Sequence<Int> = emptySequence<Int>()
println("Empty
$emptySeq")
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var nextItem = 0
val sequence = generateSequence {
nextItem += 1
nextItem
}
//
sequence.joinToString(",") -> don't! Out of memory will be
thrown
println("Unbound int sequence[${sequence.javaClass.canonicalName}]:$
{sequence.takeWhile {
it <100
}.joinToString(",")}") //1,2,3...99
// println("Unbound int sequence[$
{sequence.javaClass.canonicalName}]:${sequence.takeWhile
it < 100

{

}.joinToString(",")}") //java.lang.IllegalStateException: This
sequence can be consumed only once.
val secondSequence = generateSequence(100) { if ((it + 1) % 2 == 0)
it + 1 else it + 2 }
val secondSequence = generateSequence(100) { if ((it + 1) % 2 == 0) it +
1 else it + 2 }
println("Unbound int sequence[$
{secondSequence.javaClass.canonicalName}]:${secondSequen ce.takeWhile {
it <110
}.toList()}") //100, 102, 104, 106, 108]
يمكن تحويل جميع أنواع التجميعات التي رأيناها حتى اآلن إلى متتالية؛ الجزء المثير لالهتمام ه و المخرج ات
ِّ .السم الصنف
 عن دما يتعل ق األم ر باالس مnull الطرفية هي العَ دم
نفذ الشيفرة السابقة وسترى أنَّ المخرج ات في
َّ
: عندما نطبع االسم سنرى شيًئا مثل، ومع ذلك،األساسي للصنف
kotlin.collections.ArraysKt___ArraysKt$asSequence$inlined$Sequence$9
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ه ل تتس اءل لم اذا؟ عن دما نطل ع على الش يفرة س نفهم ك ل ش يء .ه ذا م ا يحص ل فعاًل عن د اس تدعاء
:asSequence
{ >public fun <T> Iterable<T>.asSequence(): Sequence<T
} } )(return Sequence { this.iterator
>public inline fun <T> Sequence(crossinline iterator: () -
{ >Iterator<T>): Sequence<T> = object : Sequence<T
)(override fun iterator(): Iterator<T> = iterator
}
لدينا واجهة  ،Sequenceولدينا ً
وس ع  Sequenceم ع معام ل واح د وه و دال ة ُترج ع مُ ك رِّ ًرا (
أيضا الت ابع المُ ِّ

 ،)iteratorفجميع األنواع مشتقة من الواجهة  ،Iterableوفي المقابلِّ ،
توفر تابعً ا مثل )( iteratorوبالتالي
ف إنَّ  asSequenceتس تفيد من ه .ينش ئ الت ابع  Sequenceنس ً
خة لص نف مجه ول ي رث الواجه ة ،Sequence
وس عة خاص ة بالمص فوفات بم ا أ َّنه ا ال ُتش تَ ق من
ويس تخدم الوس يط  iteratorإلرج اع المُ ك رِّ ر .توج د تواب ع مُ ِّ
Iterable؛ ولمَّ ا كنا نستخدم  ،CharArrayفتُ غطي الشيفرة البرمجية التالية للمكتب ة القياس ية ه ذا الن وع فق ط،
لكن توجد تنفيذات مكافئة ألنواع المصفوفات األخرى:
{ >public fun CharArray.asSequence(): Sequence<Char
)(if (isEmpty()) return emptySequence
{ return Sequence
)(this.iterator
}
}
وس ع  .sequenceOfولمَّ ا ك ان ه ذا الت ابع
دائما االعتماد على التابع المُ ِّ
إلنشاء متتالية ذات طول ثابت ،يمكنك ً
متغيرة الطول من المعامالت ،فيس تخدم ش يفرة  ،Array<T>.asSequenceوبالنس بة لس يناريوهات
يأخذ قائمة
ِّ
يكون فيها قيد الحد األعلى للمتتالية غير معروف ،فيمكنك استخدام الت ابع  .generateSequenceيُ رج ع المث ال
األول جمي ع األع داد الص حيحة األص غر من  ،100كم ا ت رى في مقتط ف الش يفرة البرمجي ة ،ودون إض افة قي د،
وس ينتهي ب ك األم ر ب رمي االس تثناء  OutOfMemoryErrorإذا كنت ت رغب في بن اء سلس لة نص ّية تس رد جمي ع
وادي التقنية
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 وسيس تمر إض افة العناص رStringBuffer  نس خة منjoinToString سينش ئ الت ابع
ُ .األرق ام في المتتالي ة
 وس يؤدي ذل ك في نهاي ة المط اف إلى امتالء مس احة الكوم ة وقت التش غيل، إذ أ َّنه ال يوج د ح د أعلى له ا،إليه ا
 تجنَّب تخ زين متتالي ة غ ير، ول ذلك، وس تحدث نفس النتيج ة إذا ح وَّ لت الن وع إلى قائم ة أو طقم،رمي خط أ
َ وس ُي
 إذ،) لجاف ا وتنفيذات ه المختلف ةgarbage collector(  نترك جان ًبا تفاصيل جامع المهمالت.محدودة في تجميعة
 ه ذه لمعام لgenearateSequence ) لتواب عmemory footprint( ) بص مة ال ذاكرةresumed( ُتس تَ أ َنف
)starting seed ( نش ئ متتالي ة باس تخدام ب ذرة بداي ة
ِ ُ الجزء األخير من المثال السابق ي. الذي ستُ رجعهT النوع
.110  إلى100 إلرجاع جميع األعداد الفردية من
ة تحمياًل زائ

دً ا

عة المُ حمَّ ل

وس
ِّ ُ المgenerateSequence ع

وهري بين التواب

ك اختالف ج

هنال

 س ينتهي ب رمي االس تثناءSecuence متغير من الن وع
 ف المرور م رَّ ة ثاني ة على،)overloaded(
ِّ
ة لـ

يفرة البرمجي

ذ الش

ك يكمن في تنفي

بب ذل

 وس،IllegalStateException

:generateSequence(nextFunction:()->T?)
public fun <T : Any> generateSequence(nextFunction: () ->T?):
{
return GeneratorSequence(nextFunction,
{ nextFunction() }).constrainOnce()
}

Sequence<T>

public fun <T> Sequence<T>.constrainOnce(): Sequence<T> {
return if (this is ConstrainedOnceSequence<T>) this else
ConstrainedOnceSequence(this)
}
private class ConstrainedOnceSequence<T>(sequence: Sequence<T>) :
Sequence<T> {
private val sequenceRef =
java.util.concurrent.atomic.AtomicReference(sequence)
override fun iterator(): Iterator<T> {
val sequence = sequenceRef.getAndSet(null) ?: throw
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)"IllegalStateException("This sequence can be consumed only once.
)(return sequence.iterator
}
}
في ه ذه الحال ة وكم ا ت رى في المقتط ف الس ابق ،ستس لمك المكتب ة القياس ية نس خة من
 .ConstrainedOnceSequenceف أي محاول ة لتط بيق تك رار ( )iterateم رة ثاني ة تنتهي ب ترمي االس تثناء
ً
وسيعلِمك إذا ك انت النتيج ة هي متتالي ة يمكن المُ رور
جيد للغاية،
المذكور
ُ
سابقا ،إن توثيق الواجهة البرمجية ّ API
عليها مرَّ ة واحد فقط أم أكثر.
دعنا نرى كيف يمكننا استخدام واجهة المتتالية البرمجية ( )API sequenceلقراءة ملف ،وستبحث الشيفرة
طرا بس طر
البرمجية التالية على ملف مورد ( ،)resource fileوستستخدم مكتبة  Java I/Oلفتح ه وقراءت ه س ً
َّ
حتى يتم إرجاع قيمة فارغة :null
= val stream
)"Thread.currentThread().javaClass.getResourceAsStream("/afile.txt
))val br = BufferedReader(InputStreamReader(stream
=! val fileContent = generateSequence { br.readLine() }.takeWhile { it
} null
)"})" "(println("File content:${fileContent.joinToString

من أج ل البس اطة ،تخلين ا عن الش يفرة البرمجي ة ال تي تع الج األخط اء ،وس تكون مخرج ات ه ذه الش يفرة
البرمجية:
!Kotlin is awesome
عند التحدث عن المتتاليات ،فإن توليد متتالية فيبوناتشي ه و أم ر الب د من ه بالنس بة للبعض ،ل ذلك ،دعن ا نتّ ب ع
العادة ونرى كيف يمكنك كتابة ذلك في كوتلن:
var prevNumber: Int = 0
{ )val fibonacci1 = generateSequence(1
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val tmp = prevNumber
prevNumber = it
it + tmp
}
println("Fibonacci sequence: $
)"})"{fibonacci1.take(12).joinToString(",
تتب ع متتالي ة فيبوناتش ي القاع دة التالي ة :أي ع دد بع د أول ع ددين ه و مجم وع الع ددين الس ابقين:
 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144وهك ذا .في التش غيل األول لتنفي ذ المتتالي ة ،حافظن ا على مرج ع لألرق ام
السابقةِّ ،
نفذ الشيفرة السابقة وسترى األعداد المذكورة ً
مثالي ا ،فه ل يمكنن ا إنش اء
آنف ا .وه ذا التنفي ذ م ع ذل ك ليس
ً
المتغير prevNumber؟ الظاهر أ َّننا نستطيع ذلك وإليك الشيفرة:
متتالية دون االضطرار إلى إغالق
ّ
{ )val fibonacc2 = generateSequence(1 to 1
it.second to it.first + it.second
} }.map { it.first
println("Fibonacci sequence: $
)"})"{fibonacc2.take(12).joinToString(",
المحاولة الثانية أكثر تعقيدً ا بعض الشيء ،إذ ستنتج متتالية من األزواج عدد صحيح-عدد صحيح التي تحتوي

على ع دد فيبوناتش ي الح الي والت الي مث ل  1-1و  2-1و  3-2و  5-3و  8-5و  13-8وهك ذا دوالي ك؛ ومن ثم ،عن
طريق الدالة  ،mapفإ َّنها ِّ
تحدد أول عنصر من كل زوج ،للحصول على نفس نتيجة المثال السابق.
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 .9خالصة الفصل

تعلمت كي ف ت ِّ
لقد رأينا كيف نستخدم واجهة برمجة تطبيق ات التجميع ات بالتفص يل ،ولق د َّ
وفر مكتب ة ك وتلن

القياسية أنواع تجميعات قابلة للتغيير وغير قابلة للتغيير ،وكي ف ُت َّ
حقق ع دم قابلي ة التغي ير على مس توى الواجه ة.
ّ
أنت تعلم اآلن أن ك وتلن ال تض يف أي ة تجميع ة جدي دة ،ولكن تعتم د ب األحرى على مكتب ة تجمع ات جاف ا الكب يرة،
والتسمية المستعارة ( )aliasingالتي يقوم به ا المص رِّ ف لم تع د لغ ًزا بع د الي وم .يمكن ك اآلن ال ذهاب واس تخدام
َّ
يتعلق األم ر
صحيحا ألنك تمي ل إلى اس تخدام تنفي ذات مح دَّ دة على المس توى الع ام عن دما
استخداما
المصفوفات
ً
ً
األساسية.
باألنواع
َّ
ِّ
القياسية وحدات بناء للتعبير عن الحسابات المُ َّ
وس عة ،ونأم ل أن
توفر لك مكتبة كوتلن
عقدة عبر بضعة تواب ع مُ ِّ
ّ

َّ
ً
يتعلق األمر باختيار لغة مشروعك القادم.
مختلفا عندما
منظورا
قدمنا لك
ً

يغطي الفصل التالي اختبار الوحدة والتكام ل باس تخدام ك وتلن وذل ك باس تخدام أط ر اختب ار الوح دة ( unit
.)test frameworks
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دءا
من األشياء األولى التي يفعلها المطورون في الغالب عند تبني أو تقييم لغة جديدة هي تجربته ا ت
دريجيا ،ب ً
ً
ميزة استخدام هذا النهج هو أ َّنه بما أن االختب ارات الخاص ة ب ك لن ت دخل في
من اختبارات الوحدة َّ .Unit test
البرمجي ة الحقيقي ة ،فهي تعطي
اإلنتاج ،فإن أي مشاكل مع اللغ ة أو أخط اء في مكتب ة اللغ ة لن ت ؤثر على الش يفرة
ّ
فرصة للمطورين لتقييم ما إذا كانت اللغة مناس بة الحتياج اتهم دون القل ق بش أن الحاج ة إلى إع ادة كتاب ة األج زاء
البرمجية إذا قرروا رفض اللغة الجديدة.
الحرجة من شيفرتهم
ّ
سنقدم مكتبة اختبار قويَّ ة في كوتلن وهي ( Kotestكانت تعرف س ً
ِّ
ابقا باس م ،)KotlinTest
في هذا الفصل،
هذه المكتبة مفتوح ة المص در ومتاح ة على  ،GitHubومن خالل االس تفادة من مم يزات ك وتلن القويَّ ة ،فهي ت ِّ
وفر
حاليا.
النموذجية مثل  Junitأو  TestNGالمقدَّ مة
ميزات اختبار تفوق أطر اختبارات جافا
ً
َّ
عرف آنذاك باسم
هذا الفصل يستعمل اإلصدار  2.0من مكتبة  Kotestوالتي كانت ُت َ

تنبيه

 KotlinTestأي أن الشيفرات والمعلومات الواردة في هذا الفصل بنيت على اإلصدار 2.0
واإلصدار الحالي من المكتبة أثناء مراجعة الكتاب هي  ،4.0لذا تأكد من قراءتك ألحدث
نسخة منشورة من هذا الكتاب التي سيضاف إليها تحديثً ا لهذه المكتبة.

 .1البداية

إن كتابة اختبارك األول باستخدام  KotlinTestهو أمر بسيط للغاية ،ف أواًل  ،تحت اج  KotlinTestإلى إض افة

تبعية للبناء الخاص بك ،فأسهل طريقة للقيام بذلك إذا كنت تستخدم  Gradleأو  Mavenهو البحث في Maven
َّ
 centralعن  ،io.KotlinTestزر  http://search.maven.orgواحصل على أح دث نس خة ،س تحتاج إلى
إضافتها إلى بناء  Gradleباستخدام التالي:
'testCompile 'io.KotlinTest:KotlinTest:2.0.0
البرمجية التالية:
وبداًل من ذلك ،بالنسبة إلى  ،Mavenهو استخدام الشيفرة
ّ
><dependency
><groupId>io.KotlinTest</groupId
><artifactId>KotlinTest</artifactId
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><version>2.0.0</version
><scope>test</scope
></dependency
تأكد من استعمال أحدث إصدار من المكتبة وتعديل ما يقاب ل ذل ك في الش يفرة منه ا رقم إص دار المكتب ة ،وإن
واجهك أي خطأ ،ارجع إلى توثيق المكتبة وسجل التغييرات.
بعد ذلك ،أنشئ مجلد مصدر االختبار (في العادة  )src/test/kotlinإذا لم يكن موج ودً ا بالفع ل .س نكتب
القياسية ،لذلك أنشئ ملف يدعى  StringTest.ktوبداخل هذا الملف ،أنشئ
وحدة اختبار لصنف  Stringللمكتبة
ّ
ً
صنفا مفردً ا يدعى  StringTestوالذي سيوسع  ،FunSpecيجب أن تكون محتويات هذا الملف كما يلي:
import io.KotlinTest.specs.FunSpec
)(class StringTest : FunSpec
لكتابة وحدة اختبار ،فإننا نستدعي دالة تدعى  ،testوالتي تأخذ معاملين ،األول هو وص ف االختب ار ،والث اني
هي دالة مُ جرَّ دة تحتوي على جسد االختبار .سيظهر وصف أو اسم االختبار في المخرج ات ح تى نع رف االختب ارات
التي فشلت والتي نجحت.
بالنسبة الختبارنا األول ،سنؤكد على ضرورة أن دالة  startsWithالمعرّ فة في  Stringيجب أن ُترجع
القيمة  trueللبادئات الصحيحة ،ضع كل اختبار فريد داخل كتلة }{  initفي جسد الصنف:
{ )(class StringTest : FunSpec
{ init
{ )"test("String.startsWith should be true for a prefix
"helloworld".startsWith("hello") shouldBe true
}
}
}
الحظ استخدام  ،shouldBe trueهذه دالة  infixالتي تقبل قيمة و ُتجري اختبار المساواة ،إذا لم تتطابق
القيم ،فسيفش
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الدوال بالتأكيدات.

 .2اختيار األنماط
في االختبار األول الذي كتبناه ،وسعنا ص ً
نفا ي دعى  FunSpecوال ذي ه و مث ال على م ا تس ميه KotlinTest
وصف  ،specأو نمط  ،styleفالوصف أو النمط هي الطريقة التي توضع فيها االختبارات في ملفات الصنف .هنالك
العديد من األنماط المختلفة المتاحة ،ويمكنك اختيار أي واحدة الستخدامها .إن ص نف  FunSpecه و النم ط األك ثر
ً
مألوفا لك إن كنت تملك خلفية عن جافا.
مماثلة إلى النمط  Junitالقديم ،والذي قد يكون
سيغطي الجزء المتبقي من هذا القس م األنم اط المختلف ة المتاح ة ل ك لالختي ار من بينه ا .النم ط الب ديل األول
لصنف  FunSpecهو  FlatSpecويف رض ه ذا على المس تخدم اس تخدام كلم ة  shouldفي أس ماء االختب ارات،
وقد يثير هذا إعجاب المطورين الذين يحبون توحيد أسماء االختبارات:
{ )(class MyTests : FlatSpec
{ init
{ ""String.length" should "return the length of the string
"hello".length shouldBe 5
"".length shouldBe 0
}
}
}
لدينا ً
أيضا  WordSpecوالذي يشبه  FlatSpecإلى حد كبير ،والذي يستخدم مرَّ ة أخرى كلمة  .shouldومع
ذلك ،بدال من كتابة أسماء االختبارات على نفس السطح (التسطيح) ،فستجعلها متداخلة:
{ )(class MyTests : WordSpec
{ init
{ "String.length" should
{ ""return the length of the string
"hello".length shouldBe 5
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"".length shouldBe 0
}
}
}
}
 هنالك فرق واحد ه و أن اس م الدال ة.FunSpec  والذي هو تقري ًبا نفس صنف،ShouldSpec النمط التالي هو
:test  بدال منshould هو
class MyTests : ShouldSpec() {
init {
should("return the length of the string") {
"hello".length shouldBe 5
"".length shouldBe 0
}
}
}
 يمكن أن تكون االختبارات متداخلة داخ ل السالس ل النص ّية إذا كنت ت رغب في الحص ول،ShouldSpec مع
 وما نعنيه بفض اء اس م األب،)parent namespace( على اختبارات متداخلة تتشارك في نفس فضاء اسم األب
:IDE هو أن تجمع هذه االختبارات معً ا في تسلسل هرمي داخل بيئة التطوير
class MyShouldSpec : ShouldSpec() {
init {
"String.length" {
should("return the length of the string") {
"hello".length shouldBe 5
}
should("support empty strings") {
"".length shouldBe 0
}
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}
}
}
وبع د ذل ك ،ل دينا  ،BehaviorSpecويه دف ه ذا إلى األش خاص ال ذين يحب ون بن اء هيك ل اختب ارات بنم ط
المواصفات ال تي غال ًب ا م ا يُ نظ ر إلي ه في التط وير الق ائم على الس لوك ( .)behavior-driven development
االختبارات متداخلة في الكتل الثالثة تسمى  givenو  whenو  ،thenعند الجمع ،تق رأ ه ذه الكت ل كفق رة مكتوب ة
بلغة إنجليزية عادية وليس لغة برمجة .باإلضافة إلى ذلك ،عند النظر إلى تقرير االختبارات المنفذة ،فإنه يمكن ق راءة
جيد حتى لغير المطورين.
نمط السلوك بشكل ّ
مفتاحية ،لذلك يجب عليك التوقف عن استخدامها م ع عالم ات اقتب اس مائل ة ` (
في كوتلن ،تعد  whenكلمة
ّ

 ،)backticksوبداًل من ذلك يمكنن ا اس تخدام مكافئ ات عن اوين الح االت الخاص ة ال تي تس مى  Givenو  Whenو
ِّ
المتوفرة ً
أيضا:
Then
{ )(class MyBehaviorSpec : BehaviorSpec
{ init
{ )"given("a stack
)(>val stack = Stack<String
{ )"`when`("an item is pushed
)"stack.push("kotlin
{ )"then("the stack should not be empty
stack.isEmpty() shouldBe true
}
}
{ )"`when`("the stack is popped
)(stack.pop
{ )"then("it should be empty
stack.isEmpty() shouldBe false
}
}

وادي التقنية

421

أتقن لغة كوتلن

 االختبار في كوتلن:الفصل الحادي عشر

}
}
}
 والفرق بينهما هو أنه يستخدمBehaviorSpec  والذي يشبهFeatureSpec النمط التالي التي سنغطيه هو
:scenario  وfeature الكلمتين المفتاحيتين
class MyFeatureSpec : FeatureSpec() {
init {
feature("a stack") {
val stack = Stack<String>()
scenario("should be non-empty when an item is pushed") {
stack.push("kotlin")
stack.isEmpty() shouldBe true
}
scenario("should be empty when the item is popped") {
stack.pop()
stack.isEmpty() shouldBe false
}
}
}
}
 ه ذا. فإنه يستخدم السالسل النصية لجمع االختب ارات، كما يوحي االسم،String نمط المواصفات األخير هو
:النمط هو األبسط
class MyStringSpec : StringSpec() {
init {
"strings.length should return size of string" {
"hello".length shouldBe 5
}
}
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}
عندما ال تكون متأكدً ا من المواصفات التي يجب عليك اختياره ا ،فاس تخدم  ،StringSpecفه و منص وح ب ه
من مطوري .KotlinTest

 .3املطابقات
يشار إلى اختبار المطابقات ( )Matchers testلبعض الخاصيات باسم المطابق بعده مس اواة بس يطة ،فعلى
طابق ما إذا كانت السلسلة النصية فارغة أو ال أو ما إذا ك ان الع دد الص حيح م وجب .في
سبيل المثال ،قد يتحقق المُ ِ
فق رة البداي ة الس ابقة ،اس تخدمنا تأكي د  shouldBeللتأك د من المس اواة ،وفي الواق ع ،يجب علي ك التأك د أنَّ
ً
مطابق
ل

 shouldBeتقب

اي

ِّ
وفر المزي

د من

ّ
المعقدة.
تأكيدات

الهدف من تس مية  shouldBeه و الحص ول على تأكي دات قابل ة للق راءة مث ل thisString shouldBe
)( ،emptyولتعزيز هذا الهدف هنالك ما يعادل  shouldBeوهو  ،shouldوباستخدامه يمكن كتابة مطابقات مثل
طبيعية.
)" thisString should startWith("fooوستكون قابلة للقراءة كأنها لغة
َّ
ّ
توفر  KotlinTestالعديد من المطابقات من خارج الص ندوق ،وك ل واح د يحق ق بعض الخاص يات أو ش روط،
األساسية.
في الجزء المتبقي من هذا القسم ،سنغطي بعض المطابقات
ّ

أ .مطابقات السلسلة النصيَّة
واحدة من التجميعات األك ثر ش يوعً ا من المطابق ات هي مطابق ات السلس لة النص ية ،وه ذا ليس مفاجًئا ،نظ ًرا
لكمية استخدام السلسلة النصية األساسية خالل تطوير البرمجيات ،ويسرد الجدول التالي تطابقات السلسلة النص ّية
الشائعة:
مثال لمطابق

الوصف

"hello world" should
)"startWith("he

يختبر بداية السلسلة النص ّية

")"hello" should include("ell

يختبر السلسلة النص ّية الفرعية
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")"hello" should endWith("ello

يختبر نهاية السلسلة النص ّية

")hello" should haveLength(5

يختبر طول السلسلة النص ّية

")"hello" should match("he...

يختبر المطابقة باستخدام التعابير النمطية
()regular expression

ب .مطابقات التجميعات
تعمل المجموعة األكثر فائ د ًة التالي ة من المطابق ات على التجميع ات ،بم ا في ذل ك الق وائم واألطقم والخرائ ط
وغيرها:
مثال المطابق

الوصف

)col should contain(element

يختبر أن التجميعة يجب أن تحتوي عىل عنصر مع ّين.

)col1 should haveSize(3

يختبر طول التجميعة.

)(>list shouldBe sorted<Int

يختبر أن التجميعة يجب أن تكون مرتّبة ،ويعمل هذا

فقط للقوائم التي تحتوي عىل األصناف المتفرعة من
.Comparable

)col shouldBe singleElement(element

يختبر ما إذا كانت التجميعة تحتوي عىل عنصر واحدة

)col should containsAll(1, 2, 3

يختبر ما إذا كانت التجميعة تحتوي عىل هذه العناصر،

)(col should beEmpty

يختبر ما إذا كانت التجميعة فارغة أو ال.

)map should haveKey(key

يختبر ما إذا كانت خريطة تحتوي عىل مفتاح مرتبط

فقط وهو العنصر الممرّر.

الترتيب غير مهم.

ألي قيمة.
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)map should haveValue(key

يختبر ما إذا كانت خريطة تحتوي عىل قيمة لمفتاح

)map should contain(key, value

يختبر ما إذا كانت خريطة تحتوي عىل مفتاح معين

واحد عىل األقل.

لقيمة محددة.

ت .مطابقات األعداد العرشية
من المطابقات المفيدة ً
أيضا مطابقات مجال التس امح ( ،)tolerance matcherوال تي تع رَّ ف على األع داد
العشرية مض اعفة الدق ة ( ،)doublesعن د اختب ار المس اواة بين ع دديّ ن عش ريين ،فال يجب على الم رء اس تخدام
عملية المساواة البسيطة ،وهذا بسبب طبيعة عدم دقة تخزين بعض القيم ،وبشكل أساسي تك رار األع داد الص حيحة
بأساس ( 2مثال الثلث ال يمكن تمثيله بالضبط بأساس .)10
أفضل وأأمن طريقة إلجراء الموازنة بين األعداد العشرية هي تأكيد الف رق بين ع ددين عش ريين أق ل من قيم ة
معينة ،وتدعى هذه القيمة بالقيمة المسموح عنها ( ،)toleranceويجب أن تكون منخفض ة بم ا في ه الكفاي ة لتلبي ة
المعايير الخاصة بك لألعداد المطلوب التحقق من تساويها الدقيق ،وتدعم  KotlinTestهذا بشكل مدمج:
a shouldBe 1.0
)a shouldBe (1.0 plusOrMinus 0.001
يمكن أن ي ؤدي المث ال األول إلى أخط اء إذا ك انت النتيج ة المخزن ة ليس ت  1٫0بالض بط ،أم ا المث ال الث اني
ِّ
وينفذ موازنة الفرق المطلق.
فيستخدم عامل التسامح 0.001

توقع استثناءات
في بعض األحيان ،نريد التأك د من أنَّ الدال ة س ترمي اس تثناء ،ربم ا الختب ار ش رط مس بق ال ذي أض فناه ،النهج
الساذج لهذا سيكون تغليف اس تدعاء الدال ة في كتل ة  try...catchورمي االس تثناء في ج زء  ،tryوه ذا مث ال
على دالة سترمي استثناء عند استدعاءها على عدد غير موجب:
{ fun squareRoot(k: Int): Int
)require(k >= 0
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)(return Math.sqrt(k.toDouble()).toInt
}
وهذا هو نهجنا األولي الختباره:
{ try
)squareRoot(-1
)"throw RuntimeException("This test should not pass
{ )} catch (e: Exception
// noop
}
وم ع ذل ك ،كم ا ق د تك ون خمنت على األرجح ،يمكن أن تعت ني  KotlinTestبه ذا األم ر لن ا ،فهي ت ِّ
وفر كتل ة
تي تتحق

 ،shouldThrowوال

ق من رمي االس

تثناء ،وإذا ال ،سيفش

ار

ل االختب

بالنسبة لنا:
{ >shouldThrow<IllegalArgumentException
)squareRoot(-1
}
الح ظ أنَّ  shouldThrowستفش ل في االختب ار إذا رُ ِمي ن وع خط أ من االس تثناء ،فنحن نتوق ع
هنا  ،IllegalArgumentExceptionولذلك ،على سبيل المثال RuntimeException ،عامة ق د تتس بب في
فشل االختبار.

ث .الجمع بني املطابقات
يمكن جمع المطابقات معً ا باستخدام العوامل المنطقية (  )Boolean logical operatorsاالعتيادية and
و  ،orويمكننا القيام بذلك باستخدام دوال  infixالتي سميت للمعامالت:
"val thisString = "hello world
))"thisString should (haveLength(11) and include("llo wor
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في المثال السابق ،يجب اجتياز كال المطابقين أو سيفض ل االختب ار ،الح ظ األق واس ح ول المطابق ات ،ويجب
علينا استخدام الكلمات المفتاحية  shouldأو  shouldBeمرَّ ة واحدة فقط:
"val thisString = "hello world
))"thisString should (haveLength(11) or include("goodbye
وتقيم المتطابقات بتكاسل ،ل ذلك ،إذا نجح المتط ابق األول،
في المثال الثاني ،يجب اجتياز اختبار واحد فقط،
َّ
فلن يُ ستدعَ ى الثاني.

َّ
مخصصة
ج .مطابقات
رأيت اآلن استخدام بعض المطابقات المضمنة التي توفرها  ،KotlinTestلكن ال تحت اج إلى التوق ف عن د ه ذا
الحد ،فتدعم  ،KotlinTestكتابة مطابقاتك المخصصة ،وهذا األمر سهل للغاية.
كل مطابق هو مجرَّ د نسخة لواجهة :Matcher
{ >interface Matcher<T
fun test(value: T): Result
}
يجب على كل مطابق أن ِّ
ينفذ دالة اختبار واحدة من شأنها أن تقبل قيمة كمعامل على الج انب األيس ر من دال ة
 .shouldBeالقيم على الج انب األيمن من دال ة  shouldBeهي مج رّ د مع امالت ب اني ( constructor
 )parameterللمطابق الممرَّ ر عبر الدال ة المس ؤولة عن إنش اء المط ابق .يجب على دال ة االختب ار أن ُترج ع نس خة
وسيرجع رس الة إذا
 ،Resultوالتي تحتوي على راية منطقية ( )Boolean flagلمعرفة ما إذا نجح االختبار أو ال
ُ
لم ينجح.
ألغراض العرض ،سنحاول تحسين تجربة ملفات االختبار ،لنفترض أننا نكتب وح دة اختب ار ون رغب في تجرب ة
أن الملف موجود وأن الملف هو ملف صورة .بالنسبة لمثال المطابق المخصص ،يكفي أن نفترض أن الملف هو ص ورة
إذا كان لديه صيغة صورة معروفة ،في الواقع ،قد ترغب في ال ذهاب أبع د من ذل ك ع بر محاول ة تحمي ل محتوي ات
الملف لتأكيد إذا كان صورة بالفعل.
ً
مطابق ا ،الدال ة هي م اذا س يرى المس تخدمون على الج انب األيمن من
الخط وة األولى هي إنش اء دال ة س تعيد
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 ،shouldBeلذلك من األفضل أن يكون له اسم يُ قرأ بشكل صحيح:
{ >fun anImageFile() = object : Matcher<File
{ override fun test(value: File): Result
}
الحظ أن المطابق يملك معامل نوع ،والذي ه و ن وع قيم ة المط ابق ال تي يمكن اس تخدامها للتحق ق ،إن الدال ة
 shouldBeهي دالة تابعة معرَّ فة على معامل النوع هذا ،وبالتالي فإن المصرِّ ف سيحد من استخدام المطابق ة له ذه
ادرا على اس تخدامه
األنواع فقط ،وبعبارة أخرى ،فإن مطابق الملفات لدينا سيعمل على متغيرات الملف ،ولن تكون ق ً
نصية عن طريق الخطأ.
على سلسلة ّ
إن تنفيذ مطابق مخصص بسيط للغاية ،نحن بحاجة إلى استخدام الدالة الموجودة على ك ائن  Fileوالتحق ق
من االسم:
{ >val anImageFile = object : Matcher<File
)"private val suffixes = setOf("jpeg", "jpg", "png", "gif
{ override fun test(value: File): Result
)(val fileExists = value.exists
{ val hasImageSuffix = suffixes.any
} )value.name.toLowerCase().endsWith(it
{ ))(if (fileExists.not
)"return Result(false, "File $value should exist
}
{ )if (!hasImageSuffix
return Result(false, "File $value should have a well known
)"image suffix
}
)"return Result(true, "Test passed
}
}
بمجرَّ د تنفيذ المطابق ،كل ما يتبقى هو أن تستخدمه ،يجب استدعاء الدالة على نطاق ،لذلك يجب أن تكون إم ا

وادي التقنية

428

أتقن لغة كوتلن

الفصل الحادي عشر :االختبار في كوتلن

دالة ذات مستوى عالي مع االستدعاء أو يجب وضعها على نوع أعلى ( )supertypeووراثتها:
{ )(class MatcherTest : FunSpec
{ init
{ )"test("testing our file matcher
)"val file = File("/home/packt/kotlin.jpg
file shouldBe anImageFile
}
}
}
الحظ كيف يقرأ التأكيد اآلن كبيان صحيح نحويً ا ،وعلى الرغم من أ َّنه ال توجد متطلبات على اسم الدوال به ذه
البرمجية.
الطريقة ،فهذا يعني أ َّنها ستجعل االختبار أسهل للقراءة بالنسبة لشخص غير مطلع على الشيفرة
َّ
تلقائيا في العوامل المنطقي ة .لنتخي ل أنن ا
من خالل كتابة مطابقات إلى واجهة  ،Matcherفيمكن استخدامها
ً
ً
نرغب في جلب الوظائف  existsفي مطابق منفصل ومن ثم ِّ
معين:
نقدم
مطابقا لالختبار على نوع ملف َّ
{ >fun exist() = object : Matcher<File
{ override fun test(value: File): Result
)(val fileExists = value.exists
{ )return if (!fileExists
)"return Result(false, "File $value should exist
{ } else
)"Result(true, "Test passed
}
}
}
معين:
أضف اآلن مطابق الختبار ملف يحتوي على صيغة ملف َّ
{ >fun ofFileType(ext: String) = object : Matcher<File
{ override fun test(value: File): Result
)val isOfType = value.name.toLowerCase().endsWith(ext
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{ )return if (!isOfType
)"Result(false, "File $value is not of type $ext
{ } else
)"Result(true, "Test passed
}
}
}
ثم استخدم هذين المطابقين معا باستخدام العاملين  and/orالعاديّ ة:
{ )(class MultipleMatcherTest : FunSpec
{ init
{ )"test("testing our file matcher
)"val dir = File("/home/packt/images
{ ))(for (file in dir.listFiles
(file should exist()) and (file shouldBe
))"ofFileType("jpeg
}
}
}
}
يوضح هذا مدى السرعة التي يمكن ك إض افة مطابق ات مخصص ة لتغلي ف منط ق االختب ار ،مم ا يجعله ا قابل ة
إلعادة االستخدام عبر عدة ملفات اختبار.

 .4املفتشون
يعد مفتشو ( KotlinTestأي  )inspectorsطريقة سهلة الختبار محتويات التجميع ات ،فق د ت ود في بعض
األحي ان التأكي د على أن بعض عناص ر المجموع ة فق ط يجب أن تجت از التأكي د ،وفي بعض األحي ان األخ رى ،ق د ال
تحتاج إلى عناصر الجتياز التأكيد ،فقط واحد أو اثنين وهك ذا ،وب الطبع ،يمكنن ا القي ام ب ذلك بأنفس نا فق ط ب التكرار
على التجميعة وتتبع كم من العناصر التي مرَّ ت من التأكيد ،ومع ذلك ،يفعل المفتشون ذلك لنا.
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لنبدأ بالحالة المعت ادة ال تي نري د أن تم ر جمي ع عناص ر المجموع ة به ا التأكي دات ،وله ذا ،أواًل  ،قب ل ك ل ش يء،
بقية القسم:
سنعرِّ ف قائمة سنعمل معها خالل َّ
val kings = listOf("Stephen I", "Henry I", "Henry II", "Henry III",
)""William I", "William II
ملكيا ينتهي بحرف ' ،'Iكالتالي:
رقما
وبعد ذلك ،سنتأكد من أن كل ملك  kingيملك ً
ً
{ )(class InspectorTests : StringSpec
{ init
{ ""all kings should have a regal number
{ )forAll(kings
)"it should endWith("I
}
}
}
}
كان يمكن أن يتحقق هذا االختب ار ً
أيض ا م ع دال ة  Allعلى التجميع ات .والح االت األخ رى ليس ت س هلة دون
المفتشين ،والمثال التالي سيظهر ذلك:
{ )(class InspectorTests : StringSpec
{ init
{ ""only one king has the name Stephen
{ )forOne(kings
)"it should startWith("Stephen
}
}
}
}
ب دون المفتش ،س يكون علين ا أن نلتق ط االس تثناءات ونحس ب ع دد المل وك ال ذين اجت ازوا االختب ار ،ويخفي
مثيرا لالهتمام:
المفتش هذا الجزء لنا .المفتش التالي سيكون
ً
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{ )(class InspectorTests : StringSpec
{ init
{ ""some kings have regal number II
{ )forSome(kings
)"it should endWith("II
}
}
}
}
ه ذا مث ال على مفتش  forSomeال ذي يؤك د أن عنص ر واح د على األق ل ،وليس جمي ع العناص ر ،ق د اجت از
االختبار ،ولذلك بالنسبة لـ  nعناصر في التجميعة ،فإن االختبار سيمر إذا تطابق عنصر بين  1و  n-1مع التأكيد.
هنالك العديد من المفتشين ،لكن سنعرض واحد آخر فقط:
{ )(class InspectorTests : StringSpec
{ init
{ ""at least one King has the name Henry
{ )forAtLeastOne(kings
)"it should startWith("Henry
}
}
}
}

مفتش  ،forAtLeastOneكما يوحي االسم ،يتحقق ببساطة من وجود عنصر واحد قد اجت از االختب ار ،وه و
يختلف عن مفتش  forSomeولذلك سيسمح لجميع العناصر أن تمر.

 .5املعرتضات

َّ
تتطلب م واردً ا ،فس نحتاج في
عند التح رك خ ارج نط اق اختب ارات الوح دة المس تقلة ونح و االختب ارات ال تي
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ً
الحق ا ،على س بيل المث ال ،ق د يل زم تهيئ ة اتص ال
الكثير من األحيان إلى إعداد هذه الموارد قبل االختبار وتدميرهم
قاعدة البيانات الستخدامها من قبل االختبار ومن ثم إغالقها بشكل صحيح بمجرِّ د االنتهاء من االختبار؛ يمكنن ا فع ل
ذلك يدويً ا في االختبار ،ولكن إذا كان لدينا مجموعة من االختبارات ،فسيصبح هذا األمر ً
شاقا.
ألن يكون ذلك أجمل إذا كان بإمكاننا فقط تحديد دالة مرَّ ة واحدة ومن ثم تشغيلها قبل وبعد ك ل اختب ار أو ك ل
مجموعة من االختبارات ،هذه الوظيفة موجودة في  KotlinTestتحت اسم المعترضات ( .)interceptorsيعرَّ ف
البرمجية ،دعنا نناقش أنواعً ا مختلفة من المعترضات.
كل نوع من المعترضات للتشغيل قبل وبعد اختبار الشيفرة
ّ

أ .معرتض حالة االختبار
النوع األول من المعترضات هو معترض حالة االختبار (  ،)test case interceptorتضاف هذه المعترضات
مباشر ًة إلى حاالت االختبار نفسها ،وهي تنطبق فقط على حاالت االختبار ال تي أض يفت إليه ا .يتلقى مع ترض حال ة
االختبار معاملين ،األول هو سياق حالة االختبار ،ويحتوي هذا على تفاصيل االختبار ،مثل اسم االختبار ،ومكان ملف
المواصفات وكم عدد االستدعاءات التي يجب أن تك ون ،وهك ذا .المعام ل الث اني ه و االختب ار نفس ه في ش كل دال ة
عديمة الرتبية ( .)zero arityيجب استدعاء ه ذه الدال ة من قب ل المع ترض أو س يتخطى االختب ار .س يعطي ه ذا
معترضات االختبار القدرة على اختيار ما إذا كان سيجري االختبار أم ال.
ً
معترضا سيرجع لنا الوقت الذي يستغرقه إجراء االختبار:
في المثال التالي ،سنعرِّ ف
{ = val myinterceptor: (TestCaseContext, () -> Unit) -> Unit
>context, test -
)(val start = System.currentTimeMillis
)(test
)(val end = System.currentTimeMillis
val duration = end - start
)"println("This test took $duration millis
}
الحظ كيف يُ ستدعى االختبار داخل المعترض ،الخطوة التالية هي إضافة المعترض إلى االختب ارات ال تي تري د
توقيتها:
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{ ""this test has an interceptor
// test logic here
))}.config(interceptors = listOf(myinterceptor
{ ""so does this test
// test logic here
))}.config(interceptors = listOf(myinterceptor
الحظ أن كل حالة اختبار تقب ل قائم ة من المعترض ات ،على ال رغم من أنن ا في ه ذه الحال ة اس تخدمنا واح دة
فقط ،فيمكننا إضافة رقم عشوائي.

ب .معرتض املواصفات
النوع الت الي من المعترض ات ه و مع ترض المواص فات (  ،)spec interceptorويُ س تخدم الع تراض جمي ع
االختبارات في صنف اختبار واحد ،يتشابه مع ترض المواص فات إلى مع ترض حال ة االختب ار ،الف رق الوحي د ه و أن
سياق حالة االختبار يُ ستبدَ ل بس ياق المواص فات ،ومث ل المع ترض الس ابق ،يجب اس تدعاء الدال ة المقدم ة ،وخالف
المخص ص لتحدي د م ا إذا ك انت
لذلك ،سيتخطى كامل المواصفات ،لذلك يمنحك ذلك القدرة على استخدام المنط ق
َّ
المواصفات ستشتغل أو ال:
{ = val mySpecInterceptor: (Spec, () -> Unit) -> Unit
>spec, tests -
)(val start = System.currentTimeMillis
)(tests
)(val end = System.currentTimeMillis
val duration = end - start
)"println("The spec took $duration millis
}
قمنا هنا بتنفيذ معترض ال وقت م رَّ ة أخ رى ،وه ذه الم رَّ ة ل وقت المواص فات الكامل ة .الس تخدام ه ذا ،تجاوزن ا

خاصية تسمى ِّ specInterceptors
توفر قائمة من المعترضات:
َّ

= >override val specInterceptors: List<(Spec, () -> Unit) -> Unit
)listOf(mySpecInterceptor
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كل هذا مشابه للغاية لمثال حالة االختبار.

 .6ضبط املرشوع وتهيئته
البرمجية قب ل إج راء أي اختب ارات على اإلطالق أو بع د
في بعض األحيان قد ترغب في تنفيذ بعض التعليمات
َّ
اكتم ال جمي ع االختب ارات (س واء ك انت ناجح ة أم ال) .يمكن تحقي ق ذل ك من خالل اس تخدام ص نف المج رّ د
يوسع هذا الصنف المجرَّ د ويتأكد من أنه ا على مس ار الص نف .وبع د
 ProjectConfigوذلك من خالل إنشاء كائن ِّ
تلقائيا وسيستدعيها:
ذلك ،سيجد KotlinTest
ً
{ )(object MyProjectConfig : ProjectConfig
var server: HttpServer? = null
{ )(override fun beforeAll
)val addr = InetSocketAddress(8080
)val server = HttpServer.create(addr, 0
)(server.executor = Executors.newCachedThreadPool
)(server.start
)"println("Server is listening on port 8080
}
{ )(override fun afterAll
)server!!.stop(0
}
}
في ه ذه الحال ة ،أنش أنا نس خة  ProjectConfigال تي تنش ئ خ ادم  HTTPمُ ض مَّ ن بحيث يمكن لجمي ع
االختبارات استخدام هذا الخ ادم دون الحاج ة إلى إنش اء خ ادم خ اص بهم .بع د إكم ال جمي ع االختب ارات ،س ُيغلَق
الخادم مرَّ ة أخرى.
البرمجي ة في أي مواص فات مح دَّ دة (مجموع ة اختب ارات) ألنن ا ال نع رف
لن نتمكن من وض ع ه ذه الش يفرة
ّ
ّ
تنفذ ب ه االختب ارات .إذن كي ف نع رف أي مل ف س يحتوي علي ه؟ ح تى ل و ك ان
ال ترتيب ال ذي س
حتميا ،ال يوجد شيء يمكن القيام به لوقف مواصفات أخرى من إضافتها ،أيهما يأتي أواًل في الطلب.
هنالك أمر
ً
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 .7اختبار الخاص ّية
هنالك طريقة بديلة لالختب ار ش ائعة في األط ر مث ل  QuickCheckفي هاس كل و  ScalaCheckفي س كاال،
الخاصية ( )property testingوالذي يهدف إلى اختب ار خاص َّية واح دة من الدال ة في الم رة
وهي فكرة اختبار
َّ
الواحدة ،فعلى سبيل المثال ،عند تسلسل سلسلتين نصيتين مع بعض ها البعض ،يجب أن تظ ل خاص َّية الط ول ثابت ة
كمجموع قيمة األطوال األصلية ،وهذا على نقيض النمط العادي لالختبار ،والذي يعتمد على المثال.

مالحظة

الحظ أن الخاصية في هذه الحالة ال تشير إلى خاصيات الكائنات ،كما هو الحال في الحقول
أو األعضاء .بداًل من ذلك ،فإنها تشير إلى بعض الثوابت

( )invariantأو الخبريات ( )predicateالتي يجب أن تكون محققة .true

خاصية تحمل قيم إدخال متعددة ،فيتبع ذل ك أ َّنن ا ن رغب في اس تخدام أك بر
بالنظر إلى أننا سنقوم باختبار أن
ِّ
عدد ممكن من القيم المختلفة ،ولهذا ،فإن االختب ار المب ني على الخاص ّية غال ًب ا م ا يرتب ط م ع التولي د التلق ائي لقيم

اإلدخ ال .ت ِّ
وفر  KotlinTestه ذه القيم من خالل المول دات المس ماة باس م مناس ب (aptly named
.)generators
الخاصية ،نحتاج إلى استخدام استدعاء نمط المفتش والذي سنمرر دالة اختب ار أخ رى
الستخدام مولد الختبار
َّ
ادرا على اس تنتاجها .يجب على
إليه .يجب أن تملك دالة االختبار أن واع المعام ل المح ددّ ة ألن المص رّ ف لن يك ون ق ً
نفس الدالة إرجاع قيمة منطقية ( ،)Booleanوستشير هذه القيمة المنطقي ة م ا إذا ك انت الخاص ّية مقتص رة على
الخاصية .قيمة اإلرجاع للدال ة ستش ير في ح د ذاته ا
قيم اإلدخال ،أي أننا ال نحتاج إلى استخدام مطابق في اختبار
ّ
الخاصية.
إلى صحة
ّ
ً
سابقا ،على سبيل المثال:
في هذا المثال ،سنختبر طول السلسلة المتسلسلة ،كما ذكرنا
{ ""String.size
>forAll({ a: String, b: String -
(a + b).length == a.length + b.length
)}
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}
الحظ أنَّ المع امالت له ا ص فة كتابي ة ( .)ascriptionsتس تخدم  KotlinTestأن واع المعام ل لتحدي د ن وع

ِّ
ِّ
المولد حتى لو كانت األن واع نفس ها .اس تخدمنا
المولد الستخدامه لكل مدخل .يتلقى كل مدخل نسخة خاص به من
 forAllفي مثالنا هذا ،لكن يمكن أن نستخدمها بداًل من ذلك ،والذي هو العكس.
َّ
تتطلب قيم جدي دة من
عند تنفيذ حالة االختبار ،سيعيد إطار العم ل ه ذا االختب ار مئ ات الم رات ،في ك ل م رَّ ة

ْجعَ دديَّ ة ( ،alphanumericوه و جم ع بين أبجدي ة وعددي ة) ،لكن
المولدات .لن تكون المدخالت بين  a-zأو أي أب َ
يمكن أن تكون أي قيمة أو قيم  .unicodeهذا النوع من المولدات مفيد لتوليد مدخالت قد نتغاضى عنها عند كتابة
اختبار وحدة على أساس المثال.
الفائ دة الواض حة له ذا النهج ه و أ َّنه يمكنن ا اختب ار العدي د من التجميع ات األخ رى ي دويً ا،
البرمجية .الجانب السلبي هو أ َّننا ال نس يطر على قيم مح دَّ دة ،فق د ت نزلق
وسيعطينا هذا ثقة أكبر في متانة شيفرتنا
ّ
عشوائية.
حالة حافة ( )edge caseعدَّ ة مرات قبل أن ُتختَ ار كقيمة
َّ

أ .تحديد ِّ
مولد
الخاصية الختبار مدخالت متعدّ دة بسرعة .ومع ذلك ،في بعض األحي ان ،ق د
كما رأينا ،غال ًبا ما يُ ستخدم اختبار
ّ
تلقائيا هي بالضبط ما نريده ،على سبيل المثال ،إذا أردنا تجربة دالة الجذر ال تربيعي ،فلن
ال تكون المولدات المتوفرة
ً
نرغب في توليد األرقام السالبة ،لذلك بداًل من السماح لـ  KotlinTestباختيار ِّ
مولد افتراضي ،س نقدم واح دً ا ي دويً ا

عند كتابة االختبار:
{ ""squareRoot
>forAll(Gen.int(), { k -
)val square = squareRoot(k
square * square == k
)}
}
ت أتي  KotlinTestم ع العدي د من المول دات المض منة ،مث ل األع داد الطبيعي ة ،األع داد الس لبية ،الملف ات
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العشوائية ،وما إلى ذلك.
َّ

ِّ
مولد ُم َّ
خصص
في بعض األحيان ،نريد تحديد مجاالت أو قيم المدخالت الخاصة بنا بالكامل والمولدات المدمجة ليست كافية

بما فيه الكفاية ،وتكمن هنا فائدة المول دات المخصص ة .تمل ك  KotlinTestع دة طرائ ق إلنش اء ِّ
مولد بش كل مالئم،

على سبيل المثال ،يمكننا إنشاء ِّ
عشوائيا من تجميعة ويعيده في كل مرة يُ ستدعَ ى فيها:
عنصرا
مولد يختار
ً
ً

)"val values = listOf("pick", "one", "of", "these
>forAll(Gen.oneOf(values), { element -
// test logic
)}
ِّ
أو يمكننا إنشاء ّ
عشوائيا منها:
المولد يختار عددً ا
مولد على مجال من األعداد ونجعل
ً
>forAll(Gen.choose(1, 10000), { k -
// test logic
)}
دائم ا إنش اء واح دة
بداًل من ذلك ،إذا لم يكن المساعدون الم دمجون ( )built-in helpersك افيين ،فيمكنن ا ً
بأنفسنا من الصفر ،كل ما نحتاج له هو توسيع الواجهة > ،Generator<Tإذ أنَّ  Tهي ن وع اإلرج اع ،ومن ثم تنفي ذ
الدالة ُ .generateتس تدعَ ى الدال ة  generateفي ك ل م رَّ ة يتطلب اإلط ار ع ددً ا آخ ر ،ل ذلك يجب أال يخ َّزن في
ِّ
عشوائيا في كل مرة:
صحيحا
المخصص عددً ا
المولد
رجع
َّ
ً
ً
الذاكرة المؤقتة ،وفي المثال التالي ،يُ ِ

{ >fun evenInts() = object : Gen<Int
{ override fun generate(): Int
{ )while (true
)(val next = Random.default.nextInt
)if (next % 2 == 0
return next
}
}
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}
بمجرَّ د الحصول على العدد الصحيح ،يمكنك وضعه في المكان الصحيح:
>forAll(evenInts(), { k -
)val square = squareRoot(k
square * square == k
)}

 .8االختبار القائم على جدول
تتشابه فك رة االختب ارات القائم ة على الج دول (  )table-driven testsم ع فك رة االختب ارات القائم ة على
الخاصية (  ،)property-based testingالفرق هنا أ َّنه بداًل من مولدات ِّ
عشوائية ،تكون مجموعة قيم
توفر أرقام
ّ
ّ
المدخالت محدَّ دة يدويً ا ،والطريقة التي نفعل بها ذلك هي عن طريق إعالن بني ة ج دول يمكن ض مه إلى االختب ار أو
تحميله من ملف.
غيرا من قيم اإلدخ ال أو
جيد إذا كان لدينا مجااًل ص ً
النهج األسهل هو كتابة الجدول ببساطة ،وهذا يعمل بشكل ِّ
منطقية ( )Booleanون رغب في
معينة نريد اختبارها .على سبيل المثال ،قد تكون لدينا دالة مع ثالث ة قيم
َّ
حاالت َّ
اختبار التركيبات .الخطوة األولى هي تعريف الجدول الذي يحتوي على التجميعات التي نريد اختبارها:
(val table = table
headers("a", "b", "c"),
row(true, true, true),
row(true, false, true),
)row(true, false, false
)
الحظ أ َّننا نستخدم الدالتين المساعدتين  headersو  ،rowفاألولى مهمة وال ُتستخدَ م لإلدخ ال لكن تس تخدَ م
لتسمية القيم التي ستفشل عندما ال تنجح في االختبار ،بالنسبة لهذا الجدول ،سنمرِّ ره على شكل كت ل ،وال تي س وف
تشبه دوال المفتش ( )inspector functionsمرَّ ة أخرى:

وادي التقنية

439

أتقن لغة كوتلن

الفصل الحادي عشر :االختبار في كوتلن

>forAll(table) { a, b, c -
a shouldBe true
)if (b
c shouldBe true
}
منطقية ،لذا
الحظ أ َّنه في االختبار القائم على الجدول ،ال تحتاج الدالة إلى إرجاع قيمة
َّ

مالحظة

الخاصية ،يجب علينا استخدام المطابقات العاديَّ ة.
على عكس اختبار المبني على
َّ

كم ا ذكرن ا س ً
معين ،ف إن الن اتج
ابقاُ ،تس تخدَ م الترويس ات ( )headersلإلبالغ عن األخط اء ،إذا فش ل ص ف َّ
سيكون مشابه لما يلي:
Test failed for (x, 9), (y, 12), (z, 18) with error 225 did not equal 324
هنالك تنفيذات من أجل  rowو  headerالتي تغطي تجميعات من النوع  tupleتص ل إلى  22عنص ر ،وإذا لم
ختبرة ربما تكون كبيرة جدً ا ويمكنك تقسيمها.
يكن هذا
كافيا ،فإنَّ الدالة المُ
َ
ً

أ .اختبار شيفرة غري حتميَّة
قطعية ( ،)non-deterministic codeمث ل  futuresأو  sctorsأو مخ ازن
عن د اختب ار ش يفرة غ ير
َّ
البيانات الثابتة ،فمن المفيد أن تتأكَّد أنه في مرحلة م ا ،من المتوق ع أن ينجح االختب ار ،ح تى ل و فش ل االختب ار في
البداية ،ومن الطرائق الشائعة لتحقي ق ذل ك هي اس تخدام م زالج الع د التن ازلي (  )countdown latchوتك ييف
البرمجية:
البرمجية تحت االختبار لفتح المزالج بمجرَّ د اكتمال الشيفرة
الشيفرة
ّ
ّ
)val latch = CountDownLatch(1
)} )(createFile("/home/davidcopperfield.txt", { latch.countDown
)latch.await(1, TimeUnit.MINUTES
// continue with test
في المثال السابق ،سنكون قادرين على استخدام المزالج في دالة  createFileأل َّنها تقبل مس تمعً ا يُ س تدعَ ى
عند إنشاء الملف.
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الحظ أنَّ مزالج العد التنازلي هو نوع أساسي متزامن ()concurrency primitive

يحظر أي خيط يستدعي  awaitعليه ،حتى إ َّنهاء العد عدَّ ة مرات.

ال تعمل هذه الخدعة إذا لم نتمكن من تغيير الشيفرة تحت االختب ار لقب ول بعض ال دوال أو رد ن داء أو مس تمع.
في بعض األحيان ،نضطر للرجوع إلى النهج الساذج لألسف ،وهو جعل الخيط ينام ( )sleepلبعض الوقت:
)"createFile("/home/davidcopperfield.txt
)Thread.sleep(5000
// continue with test
مبكرا ونفشل في البن اء ،ومن
لهذا النهج إشكالية ألنَّ مهلة النوم يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لكي ال نستيقظ
ً
ناحية أخرى ،إذا كانت القيمة كبيرة للغاية ،فسينخفض إنتاجية االختبار إذ سنض طر النتظ ار انته اء م دة الن وم ،على
الرغم من أ َّننا قد نكون قادرين على االستمرار في وقت سابق.
ما نريده ً
حقا هو جعل االختبار ينتظر عندما يكون االختبار  falseومن ثم إنهاء االختبار بمجرّ د أن تنقلب إلى
ِّ .true
تنفذ  KotlinTestهذه الخدعة عن طريق ميزة تسمى  ،Eventuallyوالتي هي مستوحاة من دالة مماثلة
في .ScalaTest
ميزة  ،eventuallyيجب علينا توسيع الواجهة  Eventuallyالتي ِّ
تقدم هذه الوظيفة:
الستخدام ِّ
class EventuallyExample : WordSpec(), Eventually
ثاني ا .س َّ
ومن ثم ،استدعي الدالة  eventuallyمع تمرير المدة أواًل والدالة المُ ج رَّ دة ال تي س َّ
تنفذ الدال ة
تنفذ ً
بشكل متكرِّ ر حتى تنتهي المدة أو تنتهي الدال ة المُ ج رَّ دة بنج اح االختب ار .ل نزور مث ال إنش اء المل ف الس ابق ،فيمكن
إعادة كتابته باستخدام التابع  eventuallyكالتالي:
{ class FileCreateWithEventually : ShouldSpec(), Eventually
{ init
{ )"should("create file
{ )eventually(60.seconds
)"createFile("/home/davidcopperfield.txt

وادي التقنية

441

أتقن لغة كوتلن

الفصل الحادي عشر :االختبار في كوتلن

}
}
}
}

مالحظة

تغيرت في
الحظ أ َّنه ً
نظرا لتقييم الدالة عدَّ ة مرات ،فال يجب االعتماد على أي حالة َّ
التشغيل السابق.

 .9الوسوم والرشوط والتهيئة
كيفية تنفي ذ
في هذا القسم ،سنغطي باختصار خيارات التهيئة المختلفة ال تي يمكن اس تخدامها للس يطرة على
َّ
االختبارات وما هي االختبارات التي ُت َّ
نفذ.

أ .التهيئة ()Config
توفر كل حال ة اختب ار الدال ة  ،configوال تي يمكن اس تخدامها لض بط تكوين ات مح دَّ دة له ذا االختب ار ،مث ل
الخيوط ( ،)threadingوالوسوم ( )tagsوما إذا تم تمكين االختبار أم ال .فعلى س بيل المث ال ،يمكنن ا تغي ير ع دد
مرات تنفيذ االختبار:
{ class ConfigExample : ShouldSpec(), Eventually
{ init
{ )"should("run multiple times
// test logic
)}.config(invocations = 5
}
}
عيننا عدد االستدعاءات إلى  ،5هذا هو عدد الم رات ال تي س ُي َّ
نفذ فيه ا االختب ار نفس ه ك ل م رَّ ة يُ س تدعَ ى في ه
َّ
مرحل ة اختب ارات الوح دة .باإلض افة إلى ع دد االس تدعاءات هنال ك ع دد الخي وط ال تي ستُ س تخدَ م ،وهي بش كل
افتراضي تساوي :1
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{ )"should("run multiple times in multiple threads
// test logic
)}.config(invocations = 20, threads = 4
سي َّ
سيستخدَ م مجمَّ عٌ ألربعة خيوط لتنفيذ االختبارات ،ويجب علين ا
شغل االختبار  20مرَّ ة ،لكن ُ
في هذا المثالُ ،
عند استخدام هذا الخيار بالطبع التأكُّد من أنَّ االختبارات آمنة الخيوط.
الخيار المفيد اآلخر هو تع يين مهل ة يمكن فيه ا إنه اء الخي ط إذا اس تغرق وقتً ا ط وياًل ج دً ا لينتهي ،ويمكن أن
يملك كل اختبار إعدادات التكوين الخاصة به مستقاًل عن اآلخرين.

ب .الرشوط
ار يعتم د على تق ييم وقت التش غيل ،تحت وي كتل ة التهيئ ة
الشروط هي طريقة بسيطة لتمكين أو تعطيل اختب ٍ

خاصية  ،enabledوال تي ُتس تدعَ ى قب ل تنفي ذ االختب ار من أج ل معرف ة م ا إذا ك ان يجب تنفي ذ االختب ار أو
على
َّ
تخطيه (ال تتحمَّ ل أي منطق إضافي في االعتراض).
قيمة إلى :false
أبسط حالة تتمثَّ ل في ضبط
ٍ
{ )"should("be disabled
// test logic
)}.config(enabled = false
القيمة االفتراضي ،إن ُأ زيلَت ،هي القيمة  .trueبشكل عام ،فإنَّ خيار إيق اف االختب ار بالكام ل من خالل إجب ار
القيم أن تكون  falseيجب أن يُ ستخدَ م باعتدال .فلربما يمكنك اس تعادة آخ ر بن اء س ليم (  )green buildأثن اء
التحقق من سبب فشل االختبار.
يمكننا توسيع هذا الستخدام عملية بحث وقت التشغيل عن طريق تعريف دالة بداًل من وضع القيم في الشيفرة
البرمجية .في الواقع ،يمكن استخدام أي شيء ِّ
تعبيرا ،على سبيل المث ال ،ق د نق رِّ ر أ َّنن ا ن رغب فق ط في تنفي ذ
يمثل
ً
ِّ
متعدد النوى:
االختبار على نظام
= fun isMultiCore(): Boolean
Runtime.getRuntime().availableProcessors() > 1
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{ )"should("only run on multicore machines
// test logic
))(}.config(enabled = isMultiCore
معين ة أو آالت
يمكن كتابة الشروط لدعم حاالت استخدام عديدة ،مثل تحديد االختب ارات على أنظم ة تش غيل َّ
معينة من اليوم.
معينة أو تشغيل االختبارات في أوقات َّ
ذات أجهزة َّ

ت .الوسوم
على غرار الشروط ،تسمح الوسوم ( )tagsبتجميع االختبارات بحيث يمكن تمكينها أو تعطيلها وقت التش غيل،
ويمكن أن تحتوي كل حال ة اختب ار على وس م خ اص به ا أو مجموع ة وس وم (يمكن أن تك ون واح دة أو أك ثر) ،من
الممكن أيضا تركها دون وسم .عند وقت التش غيل ،يمكن تع يين خاص َّية النظ ام ،وال تي من ش أنها أن تح ِّدد الوس وم
التي ُتضمَّ ن أو ُتستبعَ د ،مما يشير إلى أن االختبارات التي تطابق المتطلبات ستُ َّ
نفذ فقط.
وسع من الصنف المجرَّ د  ،Tagاسم الوسم ه و اس م الص نف دون أي فض اء اس م
الوسم ( )tagهو مجرَّ د كائن يُ َّ
معين:
للحزمة .فعلى سبيل المثال ،يمكننا وضع وسم اختبار مع متطلبات قاعدة بيانات ونظام تشغيل َّ
)(object ElasticSearch : Tag
)(object Windows : Tag
{ )"should("this test is tagged
// test logic
))}.config(tags = setOf(ElasticSearch, Windows
إذا كنت تستخدم  ،Gradleفيمكننا تنفيذ هذه االختبارات فقط باستخدام األمر التالي:
gradle test -DincludeTags=Windows,ElasticSearch
َّ
يتطلب نظ ام التش غيل وين دوز أل َّنن ا ن رغب في تش غيل وظيف ة بن اء على لينكس،
إذا أردت استبعاد أي اختبار
فيمكننا استخدام األمر التالي:
gradle test -DexcludeTags=Windows
إذا ضبطنا قيمة كل من الخاصيتين  includeو  ،excludeفإنَّ الوسم الذي يطابق كال المجموعتين هو ال ذي
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كليا ،فستُ َّ
سي َّ
نفذ جميع االختبارات ،وهو الوضع العادي.
ُ
نفذ ،وإذا حذفت خاصيات وقت التشغيل ً

مالحظة

ِّ
متعددة مع نفس االسم في حزم
نظرا أل َّنه يُ ستخدَ م اسم بسيط للوسم ،فإذا عرَّ فت وسوم
ً
مختلفة فستظهر على أ َّنها نفس الوسوم بالنسبة إلى .KotlinTest

نسخة واحد
في بعض األحيان ،قد ترغب في الحصول على نسخة جديدة لصنف اختب ار لك ل حال ة اختب ار ال تي َّ
تنفذ ،ربم ا
البرمجية للتهيئة من خ ارج كتل ة }{  initوت رغب في إع ادة تهيئته ا لك ل اختب ار .الطريق ة
لديك بعض شيفرات
َّ
السهلة لفعل ذلك هي عن طريق إنش اء نس خة  KotlinTestجدي دة لنس خة الص نف .ولفع ل ذل ك ،اس تبدل قيم ة
الخاصية  oneInstancePerTestواضبطها إلى القيمة :true
َّ
{ )(class OneInstanceOfTheseTests : ShouldSpec
override val oneInstancePerTest = true
{ init
// tests here
}
}

ث .املوارد
تلقائي ا م رَّ ة واح دة عن د إنه اء جمي ع
واح دة من مم يزات  KotlinTestهي الق در على إغالق الم وارد
ً
االختبارات ،وهذا اختصار لكتابة اعتراض وإغالقها بنفسك ،وهو مفيد إذا كان كل ما علي ك القي ام ب ه ه و التأك د من
إغالق بعض المقابض:
{ )(class ResourceExample : StringSpec
))"val input = autoClose(javaClass.getResourceAsStream("data.csv
{ init
{ ""your test case
// use input stream here
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}
}
}
إن استخدامها واضح للغاية ،فما عليك القيام به سوى تغلي ف الم ورد ،مث ل مج رى ال دخل في ه ذا المث ال ،م ع
ً
صحيحا.
إغالقا
الدالة  ،autoCloseبغض النظر عن نتيجة االختبارات ،وستغلق الموارد
ً

 .10خالصة الفصل
كيفية استخدام كوتلن لكتابة اختبارات أنظف وسهلة القراءة ،لقد رأين ا كي ف يعم ل إط ار
يركِّز هذا الفصل على
َّ
 KotlinTestالرائج وكيف يمكن توسيعه ليناسب حاالت االستخدام الخاصة ب ك .يتحس ن  KotlinTestباس تمرار،
دوما من صفحة  readmeعلى موقع  GitHubلالطالع على الميزات الجديدة التي ُأ ض َ
يفت إلي ه من ذ
لذلك تحقق ً
تاريخ نشره.
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ال تقتصر كوتلن على تطوير تطبيقات آندروي د فق ط ،فهنال ك الكث ير من الش يفرات المكتوب ة للواجه ة (back-
 ،)endوجميعها مكتوبة بجافا ،وال شيء يمنعك من إضافة كوتلن إلى إليها كلما احتجت إلى إضافة وظيفة جدي دة.
َّ
يتعلق األمر بلغة  JVMالم راد اس تخدامها في مش روعك الجدي د .عن دما يحص ل
ال تجعل جافا خيارك الوحيد عندما
ّ
المصغرة ( )microservices-oriented systemعلى الضوء األخضر لب دء البرمج ة،
الموجه للخدمات
نظامك
ّ
فلماذا ال تعتمد على كوتلن؟
ً
عميق ا في ع الم تص ميم الخ دمات المص َّغرة ،ولكن اإلطالع على بعض
ليس الهدف من هذا الفصل هو الغ وص
المفاهيم فيه .هنالك الكثير من التوثيقات المكتوبة حول موضع الخ دمات المص َّغرة ( )microservicesوربم ا ق د
تعرف بالفعل مبادئه ا ،وم ع ذل ك ،أن ا أش جعك على ق راءة كت اب Reactive Microservices Architecture:
 Design Principles for Distributed Systemsللكتاتب  ،Jonas Bonérيمكنك الحصول على الكتاب
مجا ًنا بصيغة  pdfمن دار النشر  O'Reillyوذلك عبر هذا الرابط.
َّ
سنتعلم في هذا الفصل:
•

َّ
المصغرة
ما هي هيكلية الخدمات

•

لماذا سنستخدم هذا النهج وما هي عيوبه

•

إنشاء مشروع  Lagom mavenللسماح بالبرمجة بكوتلن

•

تعريف خدمات Lagom

•

تشغيل عنقود تطوير Lagom

 .1التعريف
تغيرت الطريقة التي نصمم البرمجيات ونطورها به ا في الس نوات القليل ة الماض ية ،فب دأنا اآلن بتط وير ب رامج
َّ
مصمَّ مة لتعمل في السحابة ( )cloudتلك الفكرة الوليدة من التطور الس ريع والحاج ة الملح ة؛ إذا كنت بالفع ل على
دراية بهذا العالم ،فسوف تتعرَّ ف على بعض تلك الحاجات التي أسهمت بوالدة هذا النهج الذي نتخذه هذه األيام:
•

هنالك طلب لتخفيض التكاليف مع االستمرار في تحسين األداء.

•

ِّ
المتقلب ،ويجب أن
يجب عليك تق ديم وظ ائف جدي دة لتلبي ة المتطلب ات ال تي يفرض ها الواق ع المتط وِّ ر
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يكون التحوُّ ل سريعً ا.
•

يجب على البرن امج الوص ول إلى العمالء ح ول الع الم والتعام ل م ع ارتف اع الطلب ال ذي ق د ينتج أثن اء
التشغيل على هذا النطاق.

تخيل أن ل ديك
إن أردت معرفة ما هي الخدمات المص َّغرة وكي ف وص لنا إلى مث ل ه ذه المب ادئ ،لنقم بتم رينَّ .
فك رة مذهل ة مث ل فك رة  ،Airbnbولم يكن هنال ك ش يء مط َّبق مثله ا في الس وق .أنت اآلن في وض ع يس مح ل ك
بتحديد عرض عالي المستوى لبنية نظامك .عند اتخاذ نهج بسيط للغاية ،قد ينتج شيء مماثاًل لهذا:

أنا متأكد من أنك حدَّ دت التصميم النموذجي ذي المستويات الثالثة( :)three-tier-level design
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•

طبقة واجهة المستخدم

•

طبقة النطاق/األعمال

•

طبقة التخزين

أتقن لغة كوتلن

في البداي ة ،يمكن أن يثبت بس هولة أن ه الح ل المناس ب ،إذ يمكن ك تح زيم التط بيق ونش ره كتط بيق واح د،
ويمكن ك ح تى تش غيل نس خ متع ِّددة من ه بمج رَّ د ض بط م وازن حم ل (  . )load balancerك ل ه ذا يب دو س هاًل
وليا ،اق ترح علي ك إج راء بحث
ً
وصحيحاـ في البداية ،لكن تظهر فكرتك الثوري ة وينم و عمل ك ب اطراد (إذا كنت فض ً
سريع على نمو قاعدة عمالء  Airbnbورؤية األرقام المثيرة لإلعجاب) ،وستفهم أ َّنه إذا ّ
حققت ه ذا النج اح ،فيجب
عليك دفع المزيد والمزيد من الوظائف والمزايا الجديدة للتعامل مع الطلب المتزايد.
البرمجية باإلضافة إلى تعقيد برنامجك ،وستبدأ ب دفع التكلف ة ،مث ل
وعندما تفعل ذلك ،ستزداد أسطر شيفرتك
َّ
إصالح المشاكل وإضافة الوظائف وكل هذا سيبدو تح ديً ا أك بر .س يؤدي ذل ك إلى تقيي د س رعة التط وير ،ولن تنبه ر
بذلك بما أ َّنك تمتلك العمل وتشرف عليه مباشر ًة ،وبالطبع لن تصل أرباحك إلى أقصى إمكانياتها ،وسيأخذ النشر وقتً ا
نظرا ألن تطبيقك سيحتاج على األرجح إلى وقت أطول حتى يعمل بالشكل المطل وب ،ومن َث َّم س تتأثر عملي ة
أطول ً
التسليم المستمر (  )continuous deliveryبشكل كبير .فكِّر ً
أيضا في الموثوقية ( )reliabilityفك ل الوح دات
العملية .في حين أنَّ مس ألة الموثوقي ة بالتأكي د من أولى األولوي ات لح ٍد م ا ،فك ل م ا
الخاصة بك تعم ل تحت نفس
َّ

َّ
يتطلبه األمر هو حدوث تسريب في الذاكرة (  )memory leakفي إحدى وحدات النظام لينهار نظامك وبرنامجك
بالكام ل .ال أحت اج إلى إخب ارك كم ه و م زعج أن ت رى أن الخدم ة غ ير مت َّ
وفرة إذا كنت بحاج ة إليه ا .واح دة من

البرمجية .فعملية ترقي ة أو ح تى اس تبدال إط ار م ا
السلبيات الكبيرة األخرى من هذا النهج هو إعادة بناء الشيفرات
َّ

ّ
ً
ً
ً
وحرجة ً
وسيتطلب اختباره كاماًل كذلك.
أيضا .على األرجح سيؤثر هذا على التطبيق كله
مهمة
عملية

هذا هو المك ان ال ذي يس اعد في ه النهج الجدي د للخ دمات المص َّغرة .الفك رة بس يطة ج دً ا وس يقول البعض أنَّ
الموجه ة للخ دمات
الخ دمات المص ّغرة هي مج رَّ د كلم ة طنان ة لم ا ه و مع روف بـالمعماريَّ ة
َّ
( Service Oriented Architectureوتختص ر إلى  .)SOAاس توحيت بني ة  SOAمن ه ذه المب ادئ األربع ة
المفروضة على المستأجرين (:)tenants
•

الحدود صريحة
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•

الخدمات مستقلة

•

تتشارك الخدمات المخطط ( )schemaوالعقد وليس الصنف

•

تعتمد توافقية الخدمة على سياسة الخدمة ()policy

أتقن لغة كوتلن

َّ
المصغرة وس تالحظ الف رق الحقيقي في بمعماري ة SOA
ستتعرَّ ف في الفقرتين التاليتين على مبادئ الخدمات
يكمن في حجم ونطاق الخدمات.
تقسم تطبيقك الخاص إلى عدة خدمات ص غيرة ،تركِّز ك ل واح دة منه ا
لتجنُّب وعثاء الطريق ،من المفترض أن ِّ
معينة ،وتتفاعل تلك الخدمات مع بعضها ً
بعضا من أجل توفير جميع متطلبات عمل التطبيق.
على وظيفة َّ
ال يوجد تعريف قياسي للخدمات المُ َّ
صغرة ،فعند البحث في اإلن ترنت س تجد تعريف ات مختلف ة ح ول ماهيته ا
وما تفعله ،لكن جميعها تشترك في بعض األشياء ،إذ كل خدمة:
•

يمكن تطويرها باللغة واإلطار الذي يعجبك.

•

تتواصل الخدمات المُ َّ
صغ رة فيما بينها باستخدام بروتوكول واضح المعالم وعلى مجموعة من الواجهات.

•

ِّ
توفر سيناريو عمل واحد فقط.

•

يمكن توفير إصدار لكل خدمة بشكل مستقل عن األخرى.

•

يمكن نشرها وترقيتها بشكل مستقل.

•

يمكن توسيعها.

•

يمكن أن تحمل أي خدمة حالة ( ،)stateإذا لزم األمر.

•

تتجنب حاالت الفشل.

•

الحالية والمقاييس وعمليات التشخيص.
ُتبلغ عن الحالة
َّ

َّ
المصغرة.
سيعطيك كل ما سبق ذكره فكرة عن الخدمات
َّ
المصغرة ،ف دعنا نرج ع إلى الرس م البي اني ع الي المس توى للنظ ام الش بيه بخدم ة
غطينا اآلن تعريف الخدمات
Airbnb؛ ما يلي هو نهج واحد لتجزيء تطبيق متآلف إلى أجزاء أصغر:
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ربما الحظت أن مخزن قاعدة البيانات في المخطط السابق قد أزيلت ،وهناك سبب لذلك ،وهو أنَّ ووجود قاعدة
َّ
المصغرة ،،به ذه الطريق ة ال يمكن ك الحص ول على
بيانات لكل خدمة هو الحل األفضل لضمان االقتران بين الخدمات
نموذج بيانات ()data modelعلى مستوى التط بيق وبه ذا س ينتهي ب ك المط اف ببيان ات متك رِّ رة بالتأكي د ،لكن
هنال ك بعض األس باب ال تي ت دفعك لفع ل ش يء مث ل ه ذا ،فهي نتيج ة لع دم اقترانه ا بإحك ام بالمكون ات (
 .)componentsبهذه الطريقة ،يمكن لكل خدمة العمل مع نس خة قاع دة البيان ات وليس بالض رورة أن تك ون ك ل
قواع د البيان ات من نفس الن وع .يمكن ك الحص ول على عمي ل وخ دمات استض افة تعم ل م ع قاع دة بيان ات مث ل
 MongoDBأو  RethinkDBفي حين أن خدم ة ال دفع تعتم د على قاع دة بيان ات  ،MySQLفالحص ول على
مخطط بيانات مختل ف لك ل قاع دة بيان ات ال ي ؤثر على الخ دمات األخ رى .وسيض يف ه ذا المزي د من التعقي د في
عمليات التطوير ( ،DevOpsاختصار إلى  )Development Operationsعن طريق االضطرار إلى صيانة أكثر
من قاعدة بيانات.
َّ
المصغرة عن وج ود «اس تدعاء إج راء بعي د» (remote
ستتحدَّ ث العديد من المراجع حول معمارية الخدمات
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 procedure callويختصر إلى  )RPCكوسيلة للتواصل بين الخدمات ،ويه دف ه ذا االس تدعاء توف ير التواص ل
بين العمليات ،إذ تستطيع التطبيقات عبرها استدعاء دوال عن بعد ويمكنها ً
أيضا تنفيذ عمليات على الحاسوب نفس ه
المتواجدة فيه أو على حواسيب موجودة على الشبكة نفسها .النهج النموذجي هو إمكانية استدعاء كل مك وِّ ن حيث
الس بل م ع
يملك نق ط نهاي ات  RESTمكش وفة من أج ل إطالق ( )triggerمجموع ة من اإلج راءات .س تنتهي ب ك ُ
زيادة تعقي د برنامج ك بأن ابيب بيان ات (  )data pipelinesمتش ابكة كالس باغيتي؛ إذا كنت تع رف إط ار Kafka
ً
مألوفا ل ديك،
فستعرف التحديات التي واجهها موقع  LinkedInواألسباب التي بني من أجلها .إذا لم يكن هذا شيًئا
فأرجو منك أن تطلع عليه أو تستمع إلى بعض محادثات .Jay Kreps

 .2العيوب واملساوئ
مثالي ة ول دى الخ دمات المص ّغرة بعض الس لبيات ،كم ا يق ول العم ل فري د
ال توج د تكنولوجي ا
ّ
( ،)Fred Brooksال توجد رصاصة فضية (.)No Silver Bullet
َّ
المصغرة لديها مخطط قاعدة بيانات خاص بها ،لذلك ال يمكن ك الحص ول على تح ديثات
لقد ذكرنا أن الخدمات
انتقالية ( )transactional updatesعلى نطاق وحداتك كما تفعل عاد ًة عند التعامل مع تطبيق أح ادي الن وى (
 )monolithic applicationيملك قاعدة بيانات واحدة .سينتهي األمر في نهاية المط اف إلى أن يك ون نظام ك
ً
متناسقا وذلك ال يكون إال بمواجهة تحديات كبيرة.
إن تنفيذ تغيير يمس أكثر من خدم ة واح دة ل ه تعقي ده الخ اص .في التطبيق ات أحادي ة الن واة ،س تكون ه ذه
األشياء سهلة للغاية ،كل ما عليك القيام به هو تغيير الوحدات المطلوبة ومن ثم نشر كل منه ا دفع ة واح دة ،لكن في
ّ
المصغرة ،توجد تبعيات مشاركة بين الخدمات يجب ترقيتها .سينتهي بك األمر إلى نشر الخدمة ال تي
نظام الخدمات
تعتمد عليها جميع الخدمات األخرى أواًل ثم تكرر هذه الخطوة حتى تترقى آخر خدم ة مطلوب ة .لحس ن الح ظ ،ه ذه
التغييرات ليست شائعة جدً ا ،عادة ما تكون التغييرات قائمة بذاتها إلى خدمة واحدة فقط.
ّ
المصغرة ،فإن نشر تطبيق أحادي
نتوسع في سلبيات نظام مع معمارية الخدمات
بما أ َّننا نتحدَّ ث عن النشر ،دعنا
ّ
النواة هو بسيط للغاية ألنه ينطوي على توزيع قطع البناء ،وإذا كان التوافر العالي ( )high availabilityمطل وب،
يرا بالنس بة لنظ ام يتك وَّ ن
فستفعل ذلك على مجموعة من الخوادم تملك موازن حمل في واجهتها ،تختلف األمور كث ً
يرا بالنس بة لنظ ام يتك ون من خ دمات منفص لة عدي دة ،بعض
من العديد من الخدمات المنفص لة .تختل ف األم ور كث ً
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التطبيقات المعروفة لديها المئات من الخدمات ،وكل واحدة من هذه الخدمات تملك نسخ عديدة لض مان ت وافر دائم.
َّ
تتطلب المزيد من التحكم في النشر ومستوى ع الي من التش غيل
عملية التكوين ،أو النشر ،أو التوسيع أو المراقبة
إن
ّ
التلق ائي ،ولتحقي ق ه ذا ،ربم ا ق د تس تعمل ح ل  ،PaaSأو تنفي ذ ح ل خ اص ب ك من خالل الم زج بين  Dockerو
.Kubernetes
ّ
المصغرة تأتي عند محاولة اختب ار تطبيق ك .فعن د اختب ار
أحد التحديات األخرى التي تواجه معماريَّ ة الخدمات
ّ
المصغرة ستكون األمور مختلفة قلياًل  .في
التطبيق أحادي النواة سيكون األمر سهاًل للغاية لكن بالنسبة إلى الخدمات
ّ
يتطلب ه ذا
هذه الحال ،تحتاج االختبارات إلى إطالق الخدمة ورب ط جمي ع الخ دمات التابع ة له ا ،وبطبيع ة الح ال،
كبيرا.
المزيد بذل المطور جهدً ا
ً
هذه النقاط يجب أن ال تجعلك تستسلم وتتجنَّب اعتماد معماريّ ة الخدمات المص َّغرة ،فالفوائ د تف وق الس لبيات
بكثير ،وإذا كانت الشركات الكبيرة تستعملها ،فيجب أن يكون هنالك شيء أو اثنين يدفها على األقل لفع ل ذل ك .على
َّ
المصغرة ،لكنه ا تنتق ل ببطء إلى ه ذا األس لوب راغم ًة بس بب
جانب آخر ،لم تستخدم أوبر  Uberمعمارية الخدمات
جيدً ا في البداية للتأكد من أن المعمارية تعمل على نم و نش اطك التج اري ب داًل من
حاجة العمل الملحة .لذلك ،خطط ّ
ً
عائقا في وجهه.
وقوفها

َّ
املصغرة؟
 .3ملاذا الخدمات
ً
ربما تشاءمت برؤيتك لقائمة العيوب التي قدَّ مناها ً
جمة يدفعك لتبني
آنفا ،وحان الوقت لتعرف أنَّ هنالك فوائد
هذا النهج.
الرئيسية لتصميم لمثل هذا التصميم هو كسر تعقيد التطبيق أح ادي الن واة ،وس ينتهي األم ر
واحدة من الفوائد
َّ
برمجية س هلة
بتوفير مجموعة محدودة من الخدمات التي تسمح بمجملها بتحقيق نفس الوظيفة مع وج ود ش يفرة
َّ
الفهم والصيانة والتطوير.
َّ
المصغرة ،فإنك ال تقتصر على تكنولوجيا أو لغة محدَّ دة لتنفي ذ كام ل التط بيق به ا،
ستجد أ َّنه مع نهج الخدمات
إذ يمكن تطوير كل خدمة على حدة باستقاللية كاملة عن األخرى وعبر فريق واحد منفصل ،ويمكن للفريق أن يخت ار
أك ثر التقني ات مالئم ة لتنفي ذها به ا .فكم من م رَّ ة أردت اس تخدام إط ار/لغ ة أح دث أل َّنه ا ستض يف قيم ة جدي دة
ً
كبيرا ال داعي له آنذاك مثاًل ؟
مبلغا
لتطبيقك كاماًل لكنك عالق بإطار أو لغة قديمة يكلف تغييرها
ً
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ي دعم تص ميم الخ دمات المص ّغرة النش ر المس تمر (  ،)continuous deploymentفيمكن نش ر الخ دمات
َّ
المصغرة بشكل مس تقل ،بمج رَّ د اختب ار التغي يرات ،يمكن نقله ا إلى بيئ ة اإلنت اج مباش رة .ونظ ًرا ألنَّ النش ر مع زول
ومنفصل ،يمكنك توفير عدَّ ة ترقيات لتطبيقك خالل اليوم نفسه دون إيقافه.
اإلنتاجية ،يمكن قياس كل خدمة مص َّغرة على ح دة ،وعالوة على ذل ك ،يمكن ض بط خ ادم استض افة
لتحقيق
َّ

َّ
تتطلب الكث ير من ال ذاكرة ،فيمكن ك الحص ول على
لخدمتك على أساس الموارد المطلوبة فقط ،ف إذا ك انت الخدم ة
خ ادم ب ذاكرة أك بر دون زي ادة الم وارد األخ رى مث ل المع الج والعكس ب العكس يق اس ،وبالت الي تخفيض التك اليف
الخاصة بك.
هنالك أسباب أخرى تجعل ك تص مِّ م نظام ك باس تخدام مب ادئ الخ دمات المص َّغرة ،لكن يجب علي ك أن ت ذهب
وتقرأ بحو ًثا متعمِّ قة حول الموضوع ،على األقل ،اآلن ،يجب أن تكون القيمة المضافة من خالل النهج قد اتضحت.

 .4إطار العمل Lagom
َّ
المصغرة؛ هذا إطار جديد ومفت وح المص در
يُ عد  Lagomإطار  JVMجديد من  Lightbendلكتابة الخدمات
صدر في بداية عام  ،2016وفي وقت مراجعة وتدقيق ه ذا الكت ابُ ،أ ص دَ رت النس خة  ،1.6.1ويمكن ك العث ور على
الش يفرة المص درية على  github.com/lagom/lagomومن هنال ك يمكن ك االنتق ال إلى موق ع اإلط ار وال ذي
يحتوي على المزيد من التفاصيل والمعلومات.
يأتي  Lagomم ع دعم ألرب ع مم يزات رئيس َّية هي :الواجه ة  Serviceالبرمجي ة ،والواجه ة Persistence
البرمجية وبيئة تطوير وبيئة إنتاج.
يجري التصريح عن الخدمات وتنفيذها عبر الواجهة  Serviceليستخدمها العميل؛ يسمح مك وِّ ن تحدي د موق ع
الخدم ة باكتش اف خ دمتك ،وعالوة على ذل ك ،تس مح ل ك الواجه ة باس تعمال بروتوك ول طلب-اس تجابة م تزامن
باإلضافة إلى مجرى ُّ
تدفق غير متزامن.
ّ
دعم ا الس تمرار كيان ات النط اق (  )domain entitiesفي خ دماتك .يعت ني
توفر الواجه ة ً Persistence
 Lagomبتوزيع تلك الكيانات المستمرَّ ة عبر مجموعة من العق د ( ،)nodesمم ا يمكن المش اركة والتوس يع األفقي
م ع قاع دة بيان ات Cassandra؛ ال ش يء يمنع ك من توص يل أي ن وع تخ زين تري ده .مص طلح «المش اركة» (
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 ،)shardingبالنسبة للذين ال يعرفونه ،هي طريقة لتقسيم البيان ات لقاع دة بيان ات على ع دَّ ة أجه زة ،والس بب في
ذلك هو توزيع الحمل وتحقيق توسيع خطي (  )linear scalingمن أجل تلبية متطلبات األداء.
التحتية من خالل اس تخدام أم ر واح د.
تسمح لك بيئة التطوير بتشغيل جميع خدماتك ودعم  Lagomللبنية
َّ
ويمكن للمط ور باس تخدام  Lagomإحض ار خدم ة جدي دة أو االنض مام إلى فري ق تط وير  Lagomفي دق ائق
معدودة.
ِّ
دعما جيدً ا لبيئة اإلنت اج عن طري ق  Lightbend ConductRوال ذي يس مح بنش ر خ دمات
يوفر ً Lagom
 Lagomومراقبتها وتوسيع نطاقها في البيئة الحاوية.
ّ
المتوفرة في السوق SBT :و  .Mavenبم ا أنَّ  SBTليس
يدعم  Lagomبشكل كامل ألداتين من أدوات البناء
شائعً ا كما  ،Mavenفسنركِّز على األخيرة .أسهل طريقة للبدء وتعلم  Lagomه و االس تفادة من اإلض افة Maven
 archetypeلتوليد مشروع أساس ي .بمج رَّ د أن تعت اد على التخطي ط والتبعي ات ( ،)dependenciesفستنش ئ
ملف  pomبنفسك .بما أ َّنه ليس هنالك دعم لمشروع يعتمد على كوتلن وقت كتابة هذا الكت اب ،14فسنض طر إلى إلى
البدء مع مشروع جافا ومن ثم تع ديل  pomلتمكين ك وتلن .من المتوق ع أنَّ يك ون  Apache Mavenمثبتً ا على
جهازك .إن لم يكن ،يرجى اتباع التعليمات على موقع  Apache Mavenلتثبيته.
الطرفية ،اكتب األمر التالي:
من نافذة
َّ
\ mvn archetype:generate -DarchetypeGroupId=com.lightbend.lagom
-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-lagom-java -DarchetypeVersion=1.2.0
سيطالبك بتوفير قيمة للحق ول ( GroupIdليكن  )com.programming.kotlinو ( ArtifactIdليكن
َّ
ً
المجلد هذا:
فارغا) ،بمجرَّ د تشغيل هذا ،يجب أن تشاهد هيكل تخطيط
 )chapter12و ( versionاتركه

 14قد يضحي الدعم متوافرًا في وقت قراءتك لهذا الكتاب ،لذا تحقق منها.
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نحتاج بعد ذلك إلى إضافة ملحق  Mavenلمصرِّ ف كوتلن ،لقد غطينا هذا بالفعل في الفصل األول ،ل ذلك دعن ا
ونعدل ملف ً pom
ِّ
وفقا لذلك.
نذهب
بالنسبة لهذا المشروع ،سنستخدم  ،Kotlin 1.1-M04وهذه آخر نسخة لإلصدار  1.1وقت كتابة هذا الكت اب،
إذا حاولت استخدامه مع أي من النسخ  x.1.0فلن يعمل ألن دعم جافا  8يأتي فقط مع اإلصدار  .1.1ق د تع رف اآلن
أن هذا اإلصدار يأتي مع مجموعة من التحسينات ،واألهم من ذلك ،دعم الروتين المشترك.
حدثنا إصدار كوتلن في بداية الكتاب إلى اإلصدار  1.3.31ولكن لم ُن ِّ
حدث هذا الفصل منذ

تنبيه

كتابة الكتاب على عكس الفصول السابقة .على أي حال ،انتبه إلى إصدار كوتلن وجافا

وحاول استعمال أحدث إصدار مع تحديث الشيفرة ً
وفقا لذلك ،وحتى إن جرى تحديث

اإلصدارات إلى أحدث ما يمكن ،فستختلف في الوقت الذي ستقرأ الكتاب فيه ،إذ التقنية

سريعة التطور.
يفتقد مطوّ ر  c#هذا النوع من الوظائف عندما تبرمج آللة جافا االفتراضية  .JVMأول شيء يجب علي ك فعل ه
خاصية جديدة في ملف  pomالخاص بك إلصدار كوتلن:
هو إضافة
َّ
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<properties>
...
<kotlin.version>1.1-M04</kotlin.version>
<lagom.version>1.2.0</lagom.version>
...
</properties>
ّ ال ُت
. وسنحتاج إلى إضافتها له من أجل الحص ول على التبعي ات،Maven خزن اإلصدارات البارزة في مستودع
:pom ستحتاج إلى إضافة التالي إلى ملف
<project>
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.programming.kotlin</groupId>
<artifactId>chapter12</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<packaging>pom</packaging>
<pluginRepositories>
<pluginRepository>
<snapshots>
<enabled>true</enabled>
</snapshots>
<id>bintray-kotlin-kotlin-dev</id>
<name>bintray</name>
<url>http://dl.bintray.com/kotlin/kotlin-dev</url>
</pluginRepository>
</pluginRepositories>
<repositories>
<repository>
<snapshots>
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<enabled>true</enabled>
</snapshots>
<id>bintray-kotlin-kotlin-dev</id>
<name>bintray</name>
<url>http://dl.bintray.com/kotlin/kotlin-dev</url>
</repository>
</repositories>

…
غيرن ا
ّ  لذلك،Maven  نحتاج إلى تمكين مصرِّ ف كوتلن والسماح بتشغيل مصرِّ ف جافا بعده أثناء بناء،بعد ذلك
 أرجو منك مراجعة الفصل األول للحصول على المزيد من التفاص يل ح ول س بب الحاج ة إلى.pom التالي في ملف
.ذلك
<build>
<plugins>
...
<plugin>
<groupId>com.lightbend.lagom</groupId>
<artifactId>lagom-maven-plugin</artifactId>
<version>${lagom.version}</version>
</plugin>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.5.1</version>
<configuration>
<source>1.8</source>
<target>1.8</target>
<compilerArgs>
<arg>-parameters</arg>
</compilerArgs>
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></configuration
><executions
...
></executions
></plugin
></plugins
...
البرمجية المرافقة للكتاب .نأمل قري ًب ا أنن ا س نرى
ال تقلق بشأن كتابة هذا بنفسك ،ستجد كل شيء في الشيفرة
ّ
قالب  Maven archetypeيسمح بمشروع  Lagomبدعم كوتلن.15
الطرفية ،ش ّغل الس طر الت الي لب دء جمي ع
ح تى اآلن ،يمكنن ا بن اء الش فرة المص دريّ ة وتش غيل الخ دمات ،من
َّ
الخدمات:
mvn lagom:runAll
البرمجية ،يش ّغل االختب ارات ،ويب دأ جمي ع الخ دمات ،وس نغطي ك ل واح دة منه ا اآلن.
سيصرف هذا الشيفرة
َّ
للتحق ق من أن ك ل واح دة منه ا على م ا ي رام ،اكتب  localhost:9000/api/hello/Worldفي متص فحك
ً
الحق ا.
ويجرب أن ت رى  Hello, Worldمطبوع ةعلى الشاش ة .هنال ك نقط تي نهاي ة لـ  /api/helloكم ا س تعرف
للتحقق من أن  HTTP POSTيعمل ،أوقف عمل أمر :curl
'}"curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"message":"Hi
http://localhost:9000/api/hello/Gabriela
بم ا أنن ا فعَّ لن ا ك وتلن ،فس نترجم الش يفرة البرمجي ة من جاف ا إلى ك وتلن ،لنب دأ بمش روع
 hello-apiوص نف  ،GreetingMessageس تحتاج في البداي ة إلى إنش اء مجل د  ،kotlinأح د أخ وة مجل د
 ،Javaوال ذي س يحتوي على الملف ات المص درية لك وتلن ،وبع د ذل ك أض ف الحزم ة التالي ة إلى المجل د الجدي د:
 .com.programming.kotlin.chapter12.hello.apiأنش ئ مل ف ك وتلن جدي د وألص ق الش يفرة

البرمجية التاليةِّ ،
وعلق (ضع تعليقات) لملف جافا المطابق:

 15يمكن أن يكون هنالك دعم متوافر لذلك أثناء قراءتك لهذا الكتاب.
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)@JsonDeserialize data class GreetingMessage(val message: String
تعد األصناف الثابتة مهمة لـ  Lagomوهنالك عدد من األماكن التي تحتاج إلى استخدامها:
•

أنواع طلبيات  Serviceواستجاباتها.

•

أوامر كيانات  Persistentوأحداثها وحاالتها.

•

رسائل النشر واالشتراك ( .)Publish and subscribe messages

إذا كنت تستخدم جافا وتريد معالجة الشيفرة المتداولة فستحتاج إلى استخدام وإع داد أداة Immutables
( )immutables.github.ioلكن لحسن الحظ ،تسمح لنا كوتلن بإنشاء صنف غير قابل للتغيير بسرعة مع التوابع
َّ
المولدة لنا .تذكر ،إذا كان الصنف غير القابل للتغيير يحتوي على عضو وه و
 ،equalsو  hashCodeو toString
تجميعة ،فيجب على هذه التجميعة أن تكون غير قابلة للتغيير إذا كان الصنف ِّ
يوفر جالب  getterله ا وخالف ذل ك
دعما للتجميعات غير قابلة للتغيير في المكتب ة
فإن ضمان عدم
خرق ،وكما تعلم بالفعل ،تقدم كوتلن ً
قابلية التغيير ستُ َ
ّ
القياسي ة ،لذلك من السهل جدً ا تقديم صنف غير قابل للتغيير حتى إذا كان يحتوي على تجميعة.
َّ
لنترجم  HelloService.javaبعد ذلك إلى كوتلن:
{ interface HelloService : Service
>fun hello(id: String): ServiceCall<NotUsed, String
>fun useGreeting(id: String): ServiceCall<GreetingMessage, Done
{ override fun descriptor(): Descriptor
{ = >val helloCall: (String) -> ServiceCall<NotUsed, String
} )this.hello(it
= >val helloGreetings: (String) -> ServiceCall<GreetingMessage, Done
} ){ this.useGreeting(it
)"return named("hello
(.withCalls
pathCall("/api/hello/:id", helloCall),
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pathCall("/api/hello/:id", helloGreetings))
.withAutoAcl(true)
}
}
ِّ
 (تحتاج إلى تعليقHelloServiceImpl ونوفر تنفيذ كوتلن للصنف
hello-impl لنركز اآلن على مشروع
َّ
:)المولد لك
تنفيذ جافا
class HelloServiceImpl
@Inject
constructor(private val persistentEntityRegistry:
PersistentEntityRegistry) : HelloService {
init {
persistentEntityRegistry.register(HelloEntity::class.java)
}
override fun hello(id: String): ServiceCall<NotUsed, String> {
return ServiceCall<NotUsed, String>{
val ref = persistentEntityRegistry.refFor(HelloEntity::class.java,
id)
ref.ask<String, Hello>(Hello(id, Optional.empty<String>()))
}
}
override fun useGreeting(id: String): ServiceCall<GreetingMessage,
Done> {
return ServiceCall<GreetingMessage, Done>{
val ref = persistentEntityRegistry.refFor(HelloEntity::class.java,
id)
ref.ask<Done, UseGreetingMessage>(UseGreetingMessage(it.message))
}
}
}
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تغيرت ق د ُح ِّددت ل ك ،ف الملحق
إذا ش ّغلت  mvn lagom:runAllفي
الطرفية ،فس تجد أن ك ل ش يفرة َّ
َّ
Lagom

 Mavenه و المس

ؤول على مش

اهدة تغي

يرات المل

ف وإع

ادة تص

ريف التعليم

ات

تلقائيا .مع التغييرات السابقة ،سيظهر لك خطأ اآلن أثناء محاولة بدء تشغيل الخدمات مرَّ ة أخرى:
البرمجية
ّ
ً
Error in custom provider, java.lang.IllegalArgumentException:
Service.descriptor must be implemented as a default method
at
com.lightbend.lagom.javadsl.server.ServiceGuiceSupport.bindServices(Servic
eGuiceSupport.java:33) ...
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Service.descriptor must be
implemented as a default method at
com.lightbend.lagom.internal.api.ServiceReader$ServiceInvocationHandler.in
)voke(ServiceReader.scala:280
تتحق ق الش يفرة المص دريَّ ة حيث رُ مي االس تثناء أواًل من أنَّ الت ابع  descriptorيحت وي على الت ابع
االفتراض ي لواجه ة جاف ا  ،8وإذا لم يكن األم ر ك ذلك ،تتحق ق مم ا إذا ك ان ق د ُأ نش ئ م ع س كاال
( Lamomمكتوب بلغة  Scalaو على إطار  .)Akkaلسوء الح ظ ،ف إن  Java 8 interopق ادم إلى ك وتلن وه و
ليس ك اماًل اآلن وال يع الج تواب ع الواجه ة االفتراض ّية .ال توج د طريق ة إلعالم المص رّ ف بت ابع  descriptorفي
البرمجية السابقة الذي يجب أن يصرّ فها كتابع جافا  8االفتراضي .ولذلك في الوقت الح الي ،يجب علين ا أن
الشيفرة
َّ
نعتم د على جاف ا لتعري ف واجه ة الخدم ة ،وبالت الي ،إذا ألغيت تعلي ق ش يفرة جاف ا لـ  HelloServiceوح ذفت
تنفيذات كوتلن ،ستكون قادر على تشغيل البيئة مرَّ ة أخرى.16
البرمجية س هلة التغي ير ،فس ينتهي األم ر
بع د ذل ك س نترجم مش روع  api-implإلى ك وتلن ،أغلب الش يفرة
َّ

بتقليل عدد األسطر قلياًل  ،وسترى أدناه الملفات الجديدة لـ  HelloCommandو  HelloEventو :HelloState
//HelloCommand.kt
interface HelloCommand : Jsonable

 16وجب التنبي€ه إىل أنَّ المعلوم€€ات ال€€واردة في ه€ذه الفق€€رة ذات ص€الحية مح€€دودة ،وق€د تك€ون انتهت وج€اءت

إصدارات الحقة لما ُذكِر وتوافر دعم أثناء قراءتك لهذه النسخة المترجمة من الكتاب لم يكن متوافرًا أثن€اء كتاب€€ة
الكتاب وترجمته.
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@JsonDeserialize data class UseGreetingMessage @JsonCreator
constructor(val message: String) : HelloCommand, CompressedJsonable,
PersistentEntity.ReplyType<Done>
@JsonDeserialize data class Hello @JsonCreator constructor(val name:
String, val organization: Optional<String>) : HelloCommand,
PersistentEntity.ReplyType<String>
//HelloEvent.kt
interface HelloEvent : Jsonable
@JsonDeserialize data class GreetingMessageChanged @JsonCreator
constructor(val message: String) : HelloEvent
//HelloState.kt
@JsonDeserialize data class GreetingMessage @JsonCreator
constructor(val message: String)
 فال يفع ل المح رِّ ر وظيف ة كب يرة عن د، األك ثر ص عوبة للتحوي ل بش كل طفي فHelloEntity يعتبر الص نف
 ألن ه من الص عب تحويل ه من جاف ا.برمجي ة ال ُتص رَّ ف
 وينتهي األم ر بإنت اج ش يفرة،تحويل شيفرة جافا إلى ك وتلن
ّ
 في وقت، س ندرجه بع د قلي ل،)(المحرِّ ر مضلل يشير إلى الموضع الخطأ من الشيفرة معتق دً ا أنه ا من س ببت الخط أ
ً
 أن ا متأك د في،متوافق ا بش كل كام ل م ع اإلص دار الق ادم
IDE  ولم يكنKotlin 1.1  لم يصدر،كتابة هذه السطور
. سينتهي هذا كله،الوقت التي تقرأ فيه هذه السطور
class HelloEntity : PersistentEntity<HelloCommand, HelloEvent,
HelloState>() {
override fun initialBehavior(snapshotState: Optional<HelloState>):
PersistentEntity<HelloCommand, HelloEvent, HelloState>.Behavior {
val b = newBehaviorBuilder(snapshotState.orElse(HelloState("Hello",
LocalDateTime.now().toString())))
b.setCommandHandler(
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UseGreetingMessage::class.java,
>{ cmd, ctx -
(ctx.thenPersist
GreetingMessageChanged(cmd.message),
)} ))({ evt -> ctx.reply(Done.getInstance
}
)
b.setEventHandler(GreetingMessageChanged::class.java,
} ))({ evt -> HelloState(evt.message, LocalDateTime.now().toString
)
b.setReadOnlyCommandHandler(Hello::class.java,
} )"!" { cmd, ctx -> ctx.reply(state().message + ", " + cmd.name +
)
)(return b.build
}
}
قادرا على التعامل مع بقي ة التح ويالت بنفس ك ،يمكن ك دائم ا التحق ق م ع الش يفرة المص درية
يجب أن تكون
ً
المتوفرة لهذا الفصل.
قبل االنتقالّ ،
شغل أم ر  curlالم ذكور س ً
ابقا في ه ذا الفص ل ليق وم بـ  postعلى  ،/api/helloس تالحظ
رمي استثناء ألنه ال يمكن تع يين لحمول ة  JSONلص نف  .GreetingMessageيح دث ه ذا ح تى على ال رقم من
إضافة التوصيفات  jsonإلى الصنف ،نحن بحاجة إلى التعامل مع التسلسل وإلغاء التسلسل بأنفسنا.
تبعية وح دة مكتب ة ( Jackson Kotlinيق دم واح دً ا من أفض ل ال دعم لـ  JSONلـ
أواًل  ،نحت اج إلى إض افة َّ
 )JVMإلى مشروع  .hello-apiنحن نستخدم اإلصدار  2.7.8ألن إصدار  Lagomهذا يستخدم مكتب ة Jackson
األساسية:
ّ
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<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.module</groupId>
<artifactId>jackson-module-kotlin</artifactId>
<version>2.7.8</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
<artifactId>kotlin-stdlib</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
<artifactId>kotlin-reflect</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
: عبر نمط المفردObjectMapper الخطوة التالية هي إنشاء نسخة
object Jackson{
val mapper: ObjectMapper = {
ObjectMapper().registerKotlinModule()
}()
}
،StrictMessageSerializer  يجب توف ير ص نف وراث ة،GreetingMessage ل دعم تسلس ل ص نف
:البرمجية واضحة للغاية كما يمكنك أن ترى هنا
الشيفرة
َّ
class GreetingMessageSerializer : StrictMessageSerializer<GreetingMessage>
{
internal var serializer:
MessageSerializer.NegotiatedSerializer<GreetingMessage, ByteString> =
object : MessageSerializer.NegotiatedSerializer<GreetingMessage,
ByteString> {
override fun protocol(): MessageProtocol {
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return MessageProtocol().withContentType("application/json")
}
@Throws(SerializationException::class)
override fun serialize(messageEntity: GreetingMessage): ByteString {
return
ByteString.fromArray(Jackson.mapper.writeValueAsBytes(messageEntity))
}
}
internal var deserializer =
MessageSerializer.NegotiatedDeserializer<GreetingMessage, ByteString> {
bytes -> Jackson.mapper.readValue(bytes.iterator().asInputStream(),
GreetingMessage::class.java)
}
override fun serializerForRequest():
MessageSerializer.NegotiatedSerializer<GreetingMessage, ByteString> =
serializer
@Throws(UnsupportedMediaType::class)
override fun deserializer(protocol: MessageProtocol):
MessageSerializer.NegotiatedDeserializer<GreetingMessage, ByteString> =
deserializer
@Throws(NotAcceptable::class)
override fun serializerForResponse(acceptedMessageProtocols:
List<MessageProtocol>):
MessageSerializer.NegotiatedSerializer<GreetingMessage, ByteString> =
serializer
}
 أنHelloService descriptor  يجب أن تك ون ش يفرة المص دريّ ة لـ،للسماح لإلطار باستخدام هذا الصنف
ً
يليا لكيفي ة تق ديم تسلس ل
Lagom  ي وفر توثي ق.إلغ اء التسلس ل- الصنف للتسلسلmap تعدّ ل لتعيين
ً عرض ا تفص
. يرجى قراءة التوثيق، إذا أردت معرفة المزيد،مخصص
ّ
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@Override
default Descriptor descriptor() {
return named("hello").withCalls(
namedCall("hi", this::sayHi),
pathCall("/api/hello/:id", this::hello),
pathCall("/api/hello/:id", this::useGreeting)
).withAutoAcl(true)
.withMessageSerializer(GreetingMessage.class, new
GreetingMessageSerializer());
}
 يمكنك إعادة إطالق الخ دمات عن، باستخدام كوتلنLagom اآلن نحن نحظى بدعم كامل لمشروع قائم على
. والتحقق من أنها تعملmaven طريق أمر

 تعر يف الخدمات.5
(  ويجب وض ع واجه ة أي خدم ة، يجب علي ك االل تزام بأفض ل الممارس ات والمع ايير،عن د كتاب ة مش روعك
 تتب ع نفسHelloService  فيمكن ك رؤي ة الواجه ة،*-api ) في مش روع جدي د باس مservice interface
ِّ  وتLagom  الشرط هو أن تم دّ د واجه ة الخدم ة الخاص ة ب ك واجه ة الخدم ة،القاعدة
وفر تنفي ًذا افتراض ًيا للت ابع
. هو المسؤول عن تعيين الخدمة إلى بروتوكول النقل األساسيdescriptor  إذ سيكون،descriptor
public interface HelloService extends Service {
ServiceCall<NotUsed, String> hello(String id);
ServiceCall<GreetingMessage, Done> useGreeting(String id);
@Override
default Descriptor descriptor() {
return named("hello").withCalls(
pathCall("/api/hello/:id",

this::hello),

pathCall("/api/hello/:id", this::useGreeting)
).withAutoAcl(true);
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}
}
ٌ
وصف لخدمة تعرض استدعاء خدمتين :األولى  helloوالثاني ة  ،useGreetingيرج ع كال الت ابعين
هذا هو
ً
نس خة من ِّ ServiceCall
مقبض ا إلى اس تدعاء الت ابع ال ذي يمكن اس تدعاؤه عن د اس تهالك الخدم ة .إلي ك
تمثل
تعريف الواجهة :ServiceCall
{ >interface ServiceCall<Request, Response
;)CompletionStage<Response> invoke(Request request
}
تعري

ف الواجه

ةه

ذه بس

يط ،وكم

ات

رى ،فإن

ه ِّ
يغلف مفه

وم نم

وذج طلب-ال

رد

(.)request-response
البرمجي ة
ملتزما ببروتوكول النقل المُ ستخدَ م ،وهو ال بروتوكول  HTTPكم ا في الش يفرة
يجب أن يكون تنفيذ
ً
ّ

ّ
المولدة ،ومع ذلك ،ال شيء يمنعك من تغيير ذلك إلى  WebSocketsأو أي بروتوكول آخر يناسب احتياجاتك بش كل
أفضل.
يجب أن يحمل كل استدعاء لخدمة معرِّ ًفا ،إذ يربط هذا المعرِّ ف االستدعاء بالتابع المناسب في الواجه ة .يمكن
َّ
المولدة) ،لكن يمكن حم ل
البرمجية
أن تتخذ هذه المعرفات شكل أسماء ثابتة أو مس ارات (كم ا رأين ا في التعليم ات
َّ

َّ
المسلمة إلى توابع استدعاء الخدمة.
المعامالت الحيويَّ ة

المعرف البسيط هو المعرِّ ف عبر التابع  ،namedCallوكما ي وحي االس م ،ستس مي اس تدعاء الخدم ة الخاص ة
نوس ع  HelloServiceلتض مين مث ل ه ذا االس تدعاء؛ ُأ ض ِيف الت ابع  sayHiإلى الواجه ة ،وتس تخدم
ب ك .دعن ا ِّ
الشيفرة هذه المرة  namedCallبداًل من :pathCall

{ public interface HelloService extends Service
;)(ServiceCall<NotUsed, String> sayHi
...
@Override
{ )(default Descriptor descriptor
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(return named("hello").withCalls
namedCall("hi", this::sayHi),
...
;)).withAutoAcl(true
}
}
يجب اآلن تحديث الصنف  HelloServiceImplلتوفير تنفيذ للتابع :sayHi
override fun sayHi(): ServiceCall<NotUsed, String> = ServiceCall<NotUsed,
{>String
)"!completedFuture("Hi
}

بمج رَّ د إع ادة التص ريف ،يجب أن تتمكن من لص ق عن وان  URLالت اليhttp://localhost:9000/hi :
إلى المتصفح ورؤية الكلمة ! Hiعلى الشاشة.
يستخدم المشروع النموذجي هذا المعرِّ فات المستندة إلى المس ار (  ،)path-based identifiersإذ يمكن ك
البرمجية  HelloServiceالسابق .يس تخدم ه ذا الن وع من المعرف ات مس ار URI
رؤية ذلك في مقتطف الشيفرة
ّ
نصية لتوجيه االستدعاءات ،ويمكن اختياريً ا توفير المع امالت ال تي يمكن اس تخراجها ،وإذا عملت
واستعالم سلسلة ّ
مع خدمة  ،RESTستكون على دراية ب المفهوم ،ف إذا افترض نا أن ك تعم ل على نظ ام ت أمين ص حي وتري د أن يك ون
قادر ا على إعادة بوليصة التأمين ،فقد يبدو تعريف الخدمة الخاص بك على النحو التالي:
العميل
ً
ServiceCall<NotUsed, PSequence<Customer>> getDependents(long
;)policyHolderId, int pageNo, int pageSize
{ )(default Descriptor descriptor
(return named("customers").withCalls
pathCall("/customer/:policyHolderId/dependencies?pageNo&pageSize",
)this::getDependents
;)
}
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بة؛ اكتب

 مناسREST ع

أنواع تواب

ةب

ابع الخدم

طت

 ربLagom ار

ك إط

من ل

سيض

: في متصفحك وستحصل على قائمة بجميع نقاط النهاية المتاحةhttp://localhost:9000
GET \Q/hi\E Service: hello ( http://0.0.0.0:57797 )
GET \Q/api/hello/\E([^/]+) Service: hello ( http://0.0.0.0:57797 )
POST \Q/api/hello/\E([^/]+) Service: hello ( http://0.0.0.0:57797 )
GET \Q/stream\E Service: stream ( http://0.0.0.0:58445 )
 وق د تتس اءل أين عُ رِّ ف ذل ك؟،/api/hello  م دعومين لمس ارGET  وPOST يمكن ك أن تالح ظ أنَّ كال من
 وإذا ك ان تع يين المعام ل ال وارد ليسServiceCall  سننظر إلى تعريف، نفسهLagom يتوفر هذا بواسطة إطار
.POST فسيعين استدعاء الخدمة إلى نوع طلب
،NotUsed
َّ
ً
تعريف ا
 وهي تق دم ل كREST  وه و مُ عرِّ ف ات اس تدعاءات،يوجد نوع أخير من مُ عرِّ ف االستدعاء يدعمه اإلطار
ّ أكثر
CRUD فتخيل أنَّ ل ديك خدم ٌة لتوف ير عملي ات
،REST دقة لربط خدمة االستدعاء الخاصة بك باس تدعاءات
َّ
: فستأخذ واجهة الخدمة الخاصة بك الشكل التالي، لقاعدة العمالءDelete وUpdate  و،Read  و،Create وهي
ServiceCall<Customer, NotUsed> addCustomer(long customerId);
ServiceCall<NotUsed, Customer> getCustomer(long customerId);
ServiceCall<NotUsed, NotUsed> deleteCustomer(long customerId);
default Descriptor descriptor() {
return named("orders")
.withCalls(
restCall(Method.POST,

"/api/customer", this::addCustomer),

restCall(Method.GET,
"/api/customer/:customerId/",
this::getCustomer),
restCall(Method.PUT,
"/api/customer/:customerId",
this::updateCustomer)
restCall(Method.DELETE, "/api/customer/:customerId",
this::deleteCustomer)
);
}
 ويرش د ه ذا الن وع اإلط ار أنَّ المعام ل،NotUsed  وج ود الص نفdescriptor ربما قد الحظت في تعريف
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ال وارد أو ك ائن االس تجابة الص ادرة لن يُ س تخدَ م .إذا نظ رت إلى تعري ف ح ذف أح د العمالء ،س تالحظ أن كليهم ا ال
البرمجية المقدمة حتى اآلن تستخدم ما يعرف باسم الرس ائل
يستخدمان الطلب واالستجابة ،جميع أمثلة التعليمات
َّ

ٌ
ً
صارمة إذا كان من الممكن ربطها بصنف JVM؛ هنالك نوع آخ ر من
رسالة ما
الصارمة ( .)strict messagesفتُ عدُّ
ُّ
التدفق على واجهة  .Akka Streamsوستتعرَّ ف على رسالة
الرسائل ،وهو مجرى التدفق  ،streamبنيت وظيفة

التدفق عندما ترى استخدام النوع ِّ .Source
ُّ
ً
ً
سهلة لوص ف إع دادات معالج ة بيان ات
طريقة
توفر الواجهة البرمجية
التدفق ،ويمكن تنفيذها بكفاءة وبموارد محدودة االستخدام.
)(ServiceCall<String, Source<String, ?>> gbpToUsd
)(ServiceCall<Source<String, ?>, Source<String, ?>> chatRoom
مجرى أحادي االتجاه ( )unidirectional streamفي حين أنَّ الثاني ثنائي االتج اه (
يصف اإلدخال األول
ً
 .)bidirectional streamبشكل افتراضي ،إنَّ  Lagomيستخدم  WebSocketsلتوف ير طبق ة النق ل لمج رى
البيانات لكن لك الحريَّ ة في ربط آلية النقل الخاصة بك .لن نتعمَّ ق في تفاص يل دعم  Lagomللمج اري ،لكن يمكن ك
الذهاب ومعرفة المزيد عبر الرجوع إلى توثيق اإلطار.

 .6تنفيذ خدمة Lagom
كيفي ة تعريف الخدمة ،الخطوة الطبيعية التالية هي تنفيذ واجهة الخدمة ،وهذا م ا يتحق ق في
لقد رأينا بالفعل
َّ

ٌ
مسؤول عن تنفيذ الواجهة البرمجية  APIالخاصة بك،
مشروع  .hello-implإنَّ الصنف HelloServiceImpl

ً
سابقا .س تالحظ ش يء مهم وه و ع دم تنفي ذ جمي ع التواب ع
البرمجية المذكورة
لقد رأينا هذا عبر مقتطفات الشيفرة
َّ
فعليا ،بل ترجع مقبض تابع ( )method handleعبر نسخة  ،ServiceCallالس بب وراء ه ذا النهج
االستدعاء
ً
ه و الس ماح ب تركيب دال ة ( )function compositionمن أج ل تحقي ق خ ط أن ابيب معالج ة (processing
 )pipelineحيث يمكن إض افة المص ادقة ( )authenticationوالتخوي ل ( )authorizationوالتس جيل (
 )loggingومعالجة االستثناءات ( )exception handlingبسهولة.
لننقل التركيز مرَّ ة أخرى إلى الصنف  ،ServiceCallمن التعريف المقدَّ م بالفعل ،يمكنك أن ترى أنه يأخذ كائن
الطلب ويرجع > ،CompletionStage<Responseهذه الحاوية ليست سوى وعد يقوم به  ،APIوفي مرحل ة م ا
حسب االستجابة وستكون متاحة لالستهالك ،ويمكن ك تعي ير ن وع االس تجابة ع بر ت ابعي الواجه ة
في المستقبل،ستُ َ
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البرمجية  thenApplyو  .thenComponseوسينتج هذا بالطبع وعدً ا آخر ،النوع  CompletionStageوتوابعها
تسمح لك ببناء تطبيقات تفاعلية غير متزامن ة بالكام ل .ينبغي أن يك ون تنفي ذ ت ابع  sayHiالمق دَّ م في وقت س ابق
منطقية اآلن.
أكثر
َّ
بمجرَّ د تنفيذ الخدمة الخاصة بك ،ستحتاج إلى تسجيلها مع إطار العمل من أجل االستفادة منهاُ .ب ني Lagom
على إط ار  Playوال ذي يس مح ل ك ببن اء تطبيق ات ال ويب القابل ة للتط وير باس تخدام جاف ا أو س كاال ،وافتراض ًيا،
التبعي ة وبالت الي يعتم د  Lagomعلي ه ً
أيض ا .وه ذا ه و س بب وج ود ص نف
يستخدم اإلط ار  Guiceكإط ار حقن
ّ
 HelloModuleويرث من ( AbstractModuleصنف خاص بـ  )Guiceو ( ServiceGuiceSupportص نف
خاص بـ .)Lagom
{ class HelloModule : AbstractModule(), ServiceGuiceSupport
{ )(override fun configure
bindServices(serviceBinding(HelloService::class.java,
))HelloServiceImpl::class.java
}
}
يمكن أن يأخذ تابع  bindServicesأمثلة  ServiceBindingمتعدَّ دة ،ومع ذلك ،ق دمنا في المث ال واح د
فقط ،ولكن ال ينبغي أن يمنعك هذا من توفير أكبر ع دد ممكن من أربط ة الخ دمات (  )service bindingsحس ب

حاجتك ،ولكن تأكد من استدعاء  bindServicesمرَّ ة واحدة ،وإال سينتهي بك األمر بخط أ Guice runtime-
.configuration
عن دما تب دأ العم ل م ع  ،Lagomس تتعرَّ ف على مص طلحات  )ES( Event Sourcingو Command
األساسية للحدث:
.)CQRS( Query Responsibility Segregationقبل تحديد ما هو  ،ESدعنا نرى السمات
َّ
•

نشاطا تجاريً ا ،فكر في حجز رحلة طيران ،ستقول " ُحجز مقعد على متن الرحلة  BA0193من قب ل
ً
يمثّ ل
."Alex Smith

•

تحمل بعض معلومات الوصف معها ،تحمل معلومات المثال الس ابق ،وتض يف بيان ات إلى الح دث الخ اص
ب
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إلى ذلك.
•

هي رسائل غير قابلة للتغيير وذات اتجاه واحد ،فالناشر ،والذي هو في ه ذه الحال ة موق ع الحج ز ،س يبث
الرسالة و  Nمن المشتركين سيتحصلون عليها.

•

دائما.
حدث في الماضي ،عند وصف حد ًثا ،ستستخدم فعل الماضي ً

ِّ
يحدد حالته الحالية ،ففي مثال شراء تذكرة
يعدُّ  ESنهج الستمرار حالة التطبيق من خالل تخزين التاريخ الذي
المتبقية المتاح ة؛ هنال ك
المعنية والمقاع د
الطيران ،سيتتبع نظام الحجز عدد الحجوزات المكتمل ة لل رحالت الجويَّ ة
َّ
َّ
خيارات لتتب ع المقاع د المتاح ة :إم ا الب دء م ع المجم وع المت اح وتقلي ل ه ذا الع دد ح تى يص ل إلى ص فر ،أو جم ع
دائم ا لمعرفة ما إذا كانت قد وصلت إلى الحد األقصى لعدد المقاعد المتاحة على الطائرة.
الحجوزات
الحالية ً
َّ
برنامج ا لمؤسس ة
قد تسأل نفسك ما فائدة  ،ESبخالف إنشاء س جل ت دقيق لجمي ع معلومات ك ،إذا كنت تط وِّ ر
ً
مالية ،فهذا بالفعل مكسب مهم ،ومع ذلك ،هنالك فوائد أخرى ً
أيضا:
َّ
•

األداء :بم ا أن األح داث غ ير قابل ة للتغي ير ،فيمكن االس تفادة في الكتاب ة من وض ع اإللح اق فق ط (
 ،)append-onlyمما يجعله ا أس رع في التخ زين ،ولكن يجب االنتب اه عن طري ق اس تخدام ه ذا النهج
أل َّنك تحتاج إلى إعادة إنشاء حالة التطبيق عن طريق الم رور من خالل جمي ع الس جالت ،وق د يك ون ه ذا
ً
مكلفا وغير مقبول أحيا ًنا ،ومع ذلك ،هنالك طرق للتغلب على السلبيات.

•

البساطة :يمكن أن يوفر عليك تخزين األحداث تعقيد التعامل مع نماذج المجال المعقدَّ ة.

•

القدرة على إعادة قراءة البيانات :لديك تسلسل األحداث والعلل ،دعنا نقول أن بعض القيمة المصرِّ فة خطأ،
يمكن حلها عن طريق المرور من خالل البيانات المُ َّ
برمجية جديدة.
خزنة وتطبيق قاعدة
َّ

بالطبع يأتي  ESمع تحدياته الخاصة ،فتحتاج إلى التأكد من أن النظام الخاص بك يمكنه التعامل مع إص دارات
متعدَّ دة من نوع رسالة/حدث ،فكيف يمكنك التعامل مع استعالمات َّ
نظاما مثل  ،Airbnbسؤال واح د
تخيل
ً
معقدةَّ ،
قد ترغب في اإلجابة عليه هو :ما هي جميع الحجوزات التي تمت لروما في يولي و  2015بس عر ليل ة أعلى من 100
َّ
سيتدخل فيه .CQRS
يورو؟ هذا هو المكان الذي
 CQRSهو نمط الذي نشئ في نمط  )DDD( Domain Driven Designوهذا األخ ير ه و نهج لتص ميم
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َّ
فتحلل أنت مشكلة المجال إلنتاج نموذج مف اهيمي (conceptual
المتغيرة باستمرار،
نظم معقدَّ ة مع قواعد العمل
ِّ
 ،)modelوالذي يصبح األساس الخاص بك لحلك.
لن نتعمّ ق أكثر في ( DDDفهو أك بر من نط اق ه ذا الفص ل) ،لكنن ا س نحدَّ د بعض المص طلحات المح دَّ دة ال تي
ستواجهها أثناء العمل مع  ،Lagomعند تحديد نموذج المجال الخاص بك ،ستستخدم الشروط التالية:
•

تتغير أبدً ا ،ومرجع حجز الرحلة هو واحد منها.
الكيانات :الكائنات التي يمكن وصفها بواسطة الهوية لن َّ

•

قيمة-كائنات :ال يمكن لجميع الكائنات الخاصة بك أن تكون كيان ات ،وله ذه الكائن ات ،قيم ة س ماتها مهم ة،
على سبيل المثال ،ال يوجد نظام حجز رحالت لتوفير معرِّ ف فريد لعنوان العميل.

•

الخدمات :ال يمكنك تصميم كل شيء ككائن ،سيعتمد نظام الدفع على األرجح على معالج دفع طرف ثالث،
وعلى األرجح س تبني خدم ة دون حال ة ،وهي مس ؤولة عن تمري ر جمي ع المعلوم ات المطلوب ة من قب ل
الطرف الثالث لمعالجة الدفع.

في عالم  ،DDDيحدد مصطلح «التجميع» ( )aggregateكتلة من الكيان ات ( )entitiesوكائن ات القيم ة (
 )value objectsوالتي تشكل حدود االتساق داخل النظام .الكيانات وكائنات القيم مرتبطة ببعضها ً
بعضا.
للوصول إلى الكائنات داخل التجميع ( )aggregateيجب المرور من خالل ج ذر التجمي ع ،وه ذا ه و ح ارس
البوابة ( ،)gatekeeperومن خالل التجميع ،يصف  DDDويدير جزء مجموعة عالقات الن وع من نم وذج النط اق
النموذجي.
وب العودة إلى نم ط  ،CQRSف إنَّ اله دف ه و تخص يص المس ؤولية للتع ديل واالس تعالم عن أن واع الكائن ات
المختلفة ،ينتهي األمر بإنشاء نموذج الكتابة والقراءة ،وبما أنَّ الكائنات لديها مسؤولية واحدة ،إم ا لتع ديل أو لق راءة
البيانات ،فإ َّنها ستجعل شيفرتك أبسط وأسهل.
واآلن ،بع د أن غطين ا الس ياق ،يمكنن ا التح دث بمزي د من التفاص يل ح ول الكيان ات المس تمرَّ ة
َّ
المولدة على الص نف  HelloEntityالمش تق من
(  ،)persisting entitiesفستحص ل في الش يفرة المص دريَّ ة
 ،PersistentEntityوهو صنف أساسي ِّ
يتغير أب دً ا ،ومن خالل ه ذا المعرف ة ،يمكن الوص ول إلى
يقدم معرّ ًفا ال
َّ
أي كائن ،ومن وراء الكواليس ،يستخدم اإلطار  ESالستمرار الكيان ،وبالطبعُ ،ت ِّ
سجل جميع التغييرات التي تط رأ على
الحالة في التسلسل الذي ظهرت به من خالل إلحاقها بسجل األحداث ،فالكيان المستمر هو ما يعادل جذر التجمي ع (
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 )aggregate rootالذي ناقشناه ً
آنفا.
يأتي التفاعل مع  PersistentEntityفي شكل رسالة أمر ( ،)command messageهذه هي الرسائل
سي ِّ
سجل بعد ذلك:
التي ترسلها وتعالجها واحدة تلو األخرى ،ويمكن أن تؤدي رسالة األمر إلى تغيير الحالة ،والذي ُ
{ b.setCommandHandler(UseGreetingMessage::class.java,
{ cmd, ctx -> ctx.thenPersist(GreetingMessageChanged(cmd.message),
)} ))(evt -> ctx.reply(Done.getInstance
)}
يجب عليك توفير معالج أمر لكل نوع من الرسائل ،في هذه الحالة ،لدينا واحد فقط ،كل مع الج أوام ر مس ؤول
عن إرجاع نسخة  ،Persistوالذي يصف الحدث (األحداث) الذي سيستمر إذا كان هنالك مثل هذا الش رط ،نم وذج
البرمجي ة هي تعليمات استمرار لحدث واحد فقط ،ومع ذلك ،هنالك دعم استمرار أكثر من حدث واح د من
التعليمات
ّ
خالل .thenPersistAll
إذا لم تكن الرس الة ال واردة ص حيحة ،فيمكن ك رفض ها باس تخدام  ctx.invalidCommandأو
 ،ctx.failedCommandفعلى س بيل المث ال ،إذا ك انت  GreetingMessageتحت وي على حق ل رس الة ف ارغ
فسترغب في رفض األمر.
ال تع ِّدل جمي ع الرس ائل الحال ة ( ،)stateفه ذه مُ همَّ ة رس ائل االس تعالم (  ،)query messagesوفي ه ذه
الحالة ،سنستخدم  setReadonlyCommandHandlerلتسجيل معالج األوامر الخاص بك:
{b.setReadOnlyCommandHandler(Hello::class.java,
)} )"!" cmd, ctx -> ctx.reply(state().message + ", " + cmd.name +
الحالي ة والح دث ال وارد؛
بمج رَّ د تخ زين الح دث ،يُ ح دَّ ث مخ زن الكي ان الح الي من خالل الجم ع بين الحال ة
ّ
ستس تخدم  setEventHandlerلتس جيل المع الج الخ اص ب ك ،وال ذي يجب أن يع ود بحال ة جدي دة غ ير قابل ة
ِّ
ويوفر  PersistentEntityت ابع حال ة للحص ول على حال ة الكي ان األخ يرة .يجب علي ك توف ير مع الج
للتغيير،
البرمجية الس ابقة ،هنال ك ن وع رس الة واح د فق ط وك ل م ا يفعل ه ه و
أحداث حالة لكل نوع رسالة أمر ،في الشيفرة
ّ
االحتفاظ بالرسالة األخيرة ووقت االستالم:

وادي التقنية

476

َّ
المصغرة مع كوتلن
الفصل الثاني عشر :الخدمات

أتقن لغة كوتلن

{ b.setEventHandler(GreetingMessageChanged::class.java,
))(evt -> HelloState(evt.message, LocalDateTime.now().toString
)}
تلقائي ا إلى واح دة من العق د ،إذا ك انت العق دة
عاد ًة ،ستش غل بعض نس خ خ دمتك وس ُيحدَّ د موق ع ك ل كي ان
ً
الجيد أنَّ أم ر  producerال
المخصصة لها سيعاد توجيهه ا إلى عق دة عم ل أخ رى ،ومن
تنخفض ،فإنَّ تلك الكيانات
َّ
ِّ
ِّ
يخزن
يجب أن يعرف الموقع الحالي .س يهتم اإلط ار بإع ادة التوجي ه إلى العق دة المناس بة ،وألغ راض التحس ين ،س
معين .عن د تحمي ل كي ان ،فإ َّنه
اإلطار الكيان وحالته إذا ُأ ستخدِ م ،وسيحرِّ ر الموارد بعد عدم الوص ول إليه ا في وقت َّ
َّ
المخزنة أو سيستخدم نهج اللقطة للحصول على أحدث حالتها.
قد يعيد تشغيل جميع األحداث

 .7خالصة الفصل
َّ
نظام ا كمجموع ة من الخ دمات الص غيرة والمعزول ة
المصغرة تبني
تعلمت في هذا الفصل كيف أن بنية الخدمة
ً
عن بعضها ،إذ تملك كل خدمة بياناتها الخاصة ويمكن تغيير حجمها بشكل مستقل لتوفير مرونة للفشل .تتفاعل ه ذه
الخدمات مع بعضها ً
بعضا لتشكيل نظ ام متماس ك .ك ان ه ذا الفص ل بمثاب ة ِّ
مقدم ة س ريعة إلط ار العم ل ،Lagom
َّ
المصغرة التفاعلية على  ،JVMهنالك الكثير من األشياء التي يمكنن ا التح دث
والذي هو إطار جديد لتطوير الخدمات
َّ
يتعلق األمر بـ  ،Lagomفهو يحتاج إلى كتاب بأكمل ه ،ونأم ل ،به ذه المقدم ة الس ريعة أ َّنن ا أش علنا في ك
عنها عندما
الفض ول لت ذهب وتتعلم المزي د عن ه ذا اإلط ار ،فلق د تعلمت كي ف ِّ
تفعل ك وتلن لمش روع  ،Lagomويمكن ك اآلن
االستمرار واالستفادة من جميع فوائد كوتلن لزيادة سرعة تطوير نظام التوزيع الخاص بك القادم.
مقدمة للتزامنِّ ،
سيكون الفصل األخير من هذا الكتاب هو ِّ
سنطلع على المص طلحات وكي ف يمكن ح ل مش اكل
التزامن الشائعة في كوتلن ،وستقرأ عن  Akkaوستكتش ف م ا ه و وكي ف يس اعد على ال تزامن وب الطبع كي ف يمكن
دمجه مع كوتلن.
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على األرجح س معت بق انون م ور ( ،)Moore's Lawففي ع ام  ،1965الح ظ ج وردن م ور أن ع دد
الترانزستورات التي يمكن وضعها في دارة كهربائية (شريحة معالج) لكل بوصة مربعة قد تضاعفت كل عام مرة منذ
حيحا ويتحق ق
اختراعها ،لذا أعطي اسم قانون مور على االعتقاد بأنَّ هذا األمر سيستمر ،وفي الحقيقة ك ان ه ذا ص
ً
شهرا ،وحتى اآلن .نتيجة لذلك ف إن أجه زة الحاس وب أص بحت أس رع وأص غر وتس تخدم طاق ة أق ل،
تقري ًبا كل 18
ً
ودليل ذلك وجود الهواتف المحمولة في كل مكان.
ومع ذلك ،ال شيء يدوم إلى األبد ،النمو األسي ( )exponential growthفي سياق ق وَّ ة المعالج ة ي تراجع
بالفعل ،فإذا كنا غير قادرين باستمرار على جعل األنظمة تعمل بشكل أسرع عن طريق زي ادة الس رعة الص افية (raw
 ،)speedفيجب البحث عن بديل.
أح د ه ذه الب دائل ه و تقس يم ال برامج إلى أج زاء يمكن تش غيلها بش كل م تزامن (  )concurrentlyومن ثم
استخدام معالجات متع ِّددة .معً ا ،يمكن لمجموع ة من ش رائح المعالج ة بطيئ ة األداء أن تعم ل أس رع مم ا ل و ك انت
شريحة المعالجة واحدة وذلك ما دامت البرامج قادرة على تنفيذ الشيفرات على التوازي فيم ا بينه ا لالس تفادة منه ا
جميعا .يشار إلى مجموعة الشرائح المتوضعة على وحدة المعالجة المركزيَّ ة ( )CPUعلى أ َّنها معالج متع ِّدد الن واة (
.)multicore processor9
َّ
سمح بتشغيلها في وقت واحد مناهج وتقنيات جديدة ،ونجد أنَّ العديد من األفكار
تتطلب هيكلة البرامج التي يُ َ
المستندة إلى مفهوم التزامن ليست جديدة وق د ك انت موج ودة من ذ الس بعينات ،والجدي د ه و أنَّ اللغ ات الحديث ة
تسمح لنا باستخدام هذه األفكار بسهولة أكبر مما نستطيع في اللغات منخفضة المستوى في غابر العصور.
التزامن ( )Concurrencyهو موضوع كبير ال يسعه قسم واحد ويجب تخصيص كتاب كامل ل ه ،ل ذلك يرك ز
التالية:
هذا الفصل على بعض األساسيات األساسية فقط ،فسيغطي هذا الفصل المواضيع
َّ
•

مفهوم الخيوط ()Threading

•

عملية المزامنة ( )Synchronizationوالمراقبين ()monitors

•

األنواع األساسية المتزامنة ( )Concurrency primitives

•

التقنيات غير متزامنة ( )Asynchronous techniquesوالتقنيات الغير معطلة أو الحاجزة ( non-
)blocking techniques
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أتقن لغة كوتلن

 .1الخيوط
الخي ط ( ،threadأو الن َْيسب )17ه و واح د من أبس ط اللبن ات األساس َّية للش يفرة المتزامن ة ،فه و ج زء من
البرمجية .يمكن لك ل خي ط مش اركة الم وارد
بقية الش يفرة
َّ
البرنامج الذي يمكنه تنفي ذ خي وط متزامن ة بالنس بة إلى َّ
عملية على خيط واح د أو أك ثر ،وإذا
كالذاكرة ومقابض الملفات ،وفي النظام الذي يسمح بإنشاء الخيوط ،تنقسم كل
َّ

تزامنيا ،فسيسمى بعملية الخيط الواحد أي يعد عملي ًة واح د ًة ويُ َّ
نفذ
لم يستفيد البرنامج من الخيوط لتنفيذ شيفرته
ً
عبر خيط واحد.
في نظام وحدة المعالج ة المركزيَّ ة الواح د (  ،)single CPU systemتت داخل الخي وط المتع دَّ دة في وقت
ستقطع لها (  ،)time slicingمع تلقي كل خيط مقدار وقت قص ير من وقت المع الج يس مى مق دار
َ
المعالجة الذي يُ
المعالجة ( quantumأو مقدار معالجة الخيط  ،)Thread Quantumإذ تحدث عملية استقطاع هذا المقدار من
الوقت بسرعة كبيرة غير ملحوظة ،ويبدو كما لو أن الخيوط تعمل في نفس ال وقت ،فعلى س بيل المث ال ،ق د يح ِّدث
خيط واحد الملف في حين يعيد آخ ر رس م الناف ذة على الشاش ة .بالنس بة للمس تخدم ،تظه ر الخي وط وكأ َّنه ا تعم ل
بالتوازي ولكنها في الحقيقة تعمل بالتسلسل كم ا ش رحنا ً
آنف ا .ويط َّبق نفس المب دأ على تش غيل العملي ات باس تخدام
مُ جدول نظام التشغيل (.)operating system scheduler
تقطع لخي ط ،يُ َ
نتق ل إلى الخي ط الت الي ،وعن دما يكتم ل تنفي ذ خي ط ،يجلب
عن د انته اء وقت المعالج ة المُ س َ
خيط ا آخ ر لتنفي ذه ب داًل من ه ،ويس مى ه ذا بس ياق تب ديل الخي ط (
دول الخي وط (ً )thread scheduler
مُ ج ِ
 )thread-context-switchوه و مش ابه لمب دل الس ياق ( )context switchال ذي تم ر ب ه العملي ات (
 .)processesإن ِّ
مبدل س ياق الخي ط أخ ف من مب دل عملي ة كامل ة ،ه ذا ألنَّ الخي وط تتش ارك في م وارد كث يرة
وبالتالي تكون البيانات المراد معالجتها مُ َّ
خزنة وجاهزة.
تلميح :التزامن ( )Concurrencyهو مصطلح عام يعني أن مهمتين نش طتين تتق دمان في نفس ال وقت ،في
حين أن التوازي (  )parallelismهو مصطلح أكثر صرامة ،ألنَّ ذلك يعني أن المهمتين تنفذان في لحظة معينة معً ا.
سب هو تسمية تُطلَق عىل مسرى من النمل السائر أي الطريق ال€€ذي يُ€رَى من خالله€€ا عن€€د مس€€يرها ،وهي
 17ال َن ْي
ُ
المحرِّر -ألنَّها تطابق تمامً ا العملي€€ة أو التس€€مية ال€€تي تص€€فها .عىل أي ح€€ال ،آث€€رت
الترجمة األدق برايي -يقول ُ
استعمال «خيط» وهي الترجمة الشائعة في موسوعة حسوب ،إىل حين اعتماد هذه الترجمة وشيوعها.
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ً
عوض ا عن اآلخ ر والعكس لكن الت وازي الحقيقي ه و ه دف البرمج ة التزامني ة (
ع اد ًة م ا يُ س تخدَ م أح دهما
.)concurrent programming
في  ،JVMيرتبط كل كائن  Threadبحالة ( ،)stateفيمتلك الخيط حالة واحد في وقت مح دَّ د ،و ُتس رد ه ذه
الحاالت في الجدول التالي:
الحالة

الوصف

NEW

أنشئ الخيط لكن لم يبدأ استخدامه بعد.

RUNNABLE

الخيط في هذه الحالة يعمل من وجهة نظر  ،JVMوهذا
ال يعني بالضرورة أنَّه ينفذ أي شيء من الشيفرة ،فقد
يكون في انتظار مورد من نظام التشغيل ،ويقتطع
آنذاك وقتًا من المعالجة دون فعل شيء.

BLOCKED

يسمى الخيط الذي ينتظر الحصول عىل ملك ّية م ّورد

WAITING

الخيط دخل في حالة االنتظار ،ولن يستيقظ في هذه

TIMED_WAITING

يشبه هذا حالة  WAITINGباستثناء أن الخيط هنا

بمراقب (.)monitor

الحالة حتى تخطره بعض الخيوط األخرى بذلك.

سيخرج من حالة االنتظار بعد مرور فترة من الوقت،
إذا لم يُخطِ ره أحد.

TERMINATED

الخيط قد خرج وانتهى.

أ .الحجب والتعطيل
يستهلك الخي ط ال ذي يعم ل م وارد وح دة المعالج ة المركزيَّ ة (  ،)CPUوإذا لم يتمكن خي ٌط قي د التش غيل من
خصص لخيط آخر يريد أن يستفيد منها هو اآلخر .مثال على ذلك
إجراء تقدم ،فيعني أ َّنه يستمسك بموارد يمكن أن ُت َّ
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خيط يقرأ بيانات من الشبكة ،فالقراءة من الش بكة الالس لكية يمكن أن يك ون أبط أ بـ  1000إلى  10000ض عف من
القراءة من الذاكرة  ،RAMولذلك يقضي الخيط غالبية الوقت بانتظار استالم البيانات من الشبكة.
ً
متحقق ا من وج ود المزي د من البايت ات ح تى
في تنفيذ الخيوط الغبي ،فإنَّ الخيط سيعصى داخل حلقة تك رار
ستقطع ل ه ،وه ذا مث ال عن انش غال الخي ط،
َ
اكتمال العملية أو التحقق مما إذا كان الخيط قد أنهى وقت المعالجة المُ
مستخدما وقت وحدة المعالجة المركزيّ ة) ،فإ َّنه ال يفع ل أي
الفنية (
فعلى الرغم من وجود خيط مشغول من الناحية
ً
ّ
شيء مفيد.
حالي ا على التق دم ومن ثم س حبه من مجموع ة الخي وط
في  ،JVMيمكنن ا أن نش ير إلى أنَّ الخي ط غ ير ق ادر
ً
حجب الخيط ،يتخطاه
المؤهلة للجدولة ،ويسمى هذا بتعطيل الخيط أو حجبه ( .)blockedالميزة اآلن هي حينما يُ َ
منثورا.
هباء
مجدول الخيوط وبذلك لن يضيع وقت المعالج
ً
ً
تق

وم العدي

د من عملي

ات اإلدخ

ال/اإلخ

راج في المكتب

ة القياس

ّية بعملي

ة الحجب ،مثل

)( InputStream.readأو ) Thread.sleep(timeأو )(.ServerSocket.accept

إنشاء خيط
تمتلك كوتلن دالة تابعة لجعل عملي ة إنش اء خي ط س هلة للغاي ةُ ،تس َمى ه ذه الدال ة ذات المرتب ة األعلى (top-
 ،)level functionوهي جزء من مكتبة كوتلن القياسية ،باس م  threadببس اطة ،وتقب ل دال ة مُ ج رَّ دة للتنفي ذها
باإلضافة إلى العديد من المعامالت المسماة للتحكم في إعداد الخيط:
{ )"thread(start = true, name = "mythread
{ )while (true
)"println("Hello, I am running on a thread
}
}
مسمى (  )named threadيبدأ في التنفيذ على الفور ،وإذا أردنا تأخير تنفيذ
خيطا
ً
في المثال السابق ،أنشأنا
ً
الخيط حتى بعض الوقت في المستقبل ،فيمكننا تخ زين مقبض ( )handleفي نس خة  threadومن ثم اس تدعاء
:start
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{ )"val t = thread(start = false, name = "mythread
{ )while (true
)"println("Hello, I am running on a thread sometime later
}
}
)(t.start
إذا لم تسمي الخيط ،فسيحصل على االسم االفتراضي الذي يوفره له .JVM

إيقاف خيط
سيتوقف الخي ط بش كل ط بيعي بمج رَّ د إرج اع الدال ة المُ ج رَّ دة المُ م رَّ رة ل ه ،ولوق ف الخي ط بش كل وق ائي أو
إجباري ،فال ينبغي لنا استخدام الدالة  stopالموجودة في الصنف  ،Threadفقد توق ف اس تخدام ه ذه الدال ة من ذ
سنوات ،ويجب علينا بداًل من ذلك استخدام شرط يمكننا التكرار عليه ،أو فاستخدم مقاطع ة ( )interruptإذا ك ان
الخيط يستدعى دوال حاجبة ( )blocking functionsوالسماح للدالة المُ جرَّ دة باإلرجاع لنعود للحالة األولى.
بالنسبة إلى الحالة السابقة ،صرحنا عن خاصية  varتسمى  ،runningوالتي ضبطناها إلى القيمة  ،trueومن
ثم ،نسمح ألي شيفرة تريد إيقاف هذا الخيط بضبها إلى القيمة  .falseنحتاج بذلك إلى تحقق الخيط من قيمة هذا
المتغير (الذي ِّ
يمثل حالة) ،وإال فإنَّ الخيط قد يصل إلى الحالة التي ال يتوقف فيها أبدً ا:
ِّ
{ class StoppableTask : Runnable
@Volatile var running = true
{ )(override fun run
{ thread
{ )while (running
)"println("Hello, I am running on a thread until I am stopped
}
}
}
}
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متغير
من النقاط المهمة التي يجب ذكرها هنا هو استخدام التوصيف  @Volatileعلى
ِّ

المتغير تنتشر بين الخيوط .فبدون هذا
الحالة ،وهذا األمر بالغ األهمية لضمان أنَّ حالة
ّ

مالحظة

ِّ
المتغير إلى القيمة  ،falseومع ذلك ،فقد ال يرى
يحدد الخيط الخارجي
التوصيف ،فقد
ِّ

الخيط الحاوي لها هذه القيمة أي ال يرى التغيير المجرى عليها ،وهذا جزء من نمط ذاكرة

جافا ( Java Memory Modelوتختصر إلى  ،)JMMوالذي هو خارج نطاق هذا

مهتما ،فإ َّنه عند البحث على اإلنترنت على  JMMفستحصل على ما
الكتاب ،ولكن إذا كنت
ً

يكفي من المعلومات لفهمه.

إذا كان لدينا خيط يستدعي نداءات مُ ِّ
المتغير  runningوح ده لن
عطلة ( ،)blocking callsفإنَّ اس تخدام
ِّ

عطاًل عندما ُتض َبط قيمة  runningإلى  .falseفك ر في ه ذا المث ال
يعمل بسبب أنَّ الخيط قد يكون محجوبًا أو مُ َّ
للمنتج والمستهلك:
{ )>class ProducerTask(val queue: BlockingQueue<Int
@Volatile var running = true
)(private val random = Random
{ )(fun run
{ )while (running
)Thread.sleep(1000
))(queue.put(random.nextInt
}
}
}
{ )>class ConsumerTask(val queue: BlockingQueue<Int
@Volatile var running = true
{ )(fun run
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{ )while (running
)(val element = queue.take
)"println("I am processing element $element
}
}
}
ابورا ( ،)queueه و نس خة
يتش ارك ك ل من المُ نتِ ج ( )producerوالمس تهلك ( )consumerط
ً

 ،BlockingQueueوالذي ِّ
يوفر دوااًل حاجب ة للحص ول لجلب قيم ووض عها في الط ابور take() ،و )( putعلى
في َّ
حجب ح تى تت وفر قيم ة .الح ظ أنَّ
عطل الخي ط ويُ َ
التوالي ،فإذا لم تكن هنال ك عناص ر يمكن جلبه ا من الط ابورُ ،
الخيط ينام في حالة المُ نتِ ج ،فهو مصمم إلبطاء سرعة المُ نتِ ج ،وهذا مثال على مُ نتِ ج بطيء ومستهلك سريع.
لبدء المثال ،ننشئ نس خ للمه ام ونب دأ مس تهلكين بتنفي ذ ع دة مس تهلكات ومنتج واح د ،ك ل واح د في خي ط
بمفرده:
)(>val queue = LinkedBlockingQueue<Int
} )val consumerTasks = (1..6).map { ConsumerTask(queue
)val producerTask = ProducerTask(queue
} } )(val consumerThreads = consumerTasks.map { thread { it.run
} )(val producerThread = thread { producerTask.run
} consumerTasks.forEach { it.running = false
producerTask.running = false
في مرحل ة م ا في المس تقبل ،ق د نق رِّ ر إغالق المنتج والمس تهلك ،وس نفعل ذل ك باس تخدام
متغير التحكم:
ِّ
} consumerTasks.forEach { it.running = false
producerTask.running = false
ً
فارغ ا واآلن ه و في
دعنا اآلن نتخيل أن أحد عمالئنا كان في الحالة التالية :اس تدعى  ،takeلكن الط ابور ك ان
حالة التعطيل ،بما أنَّ المُ نتِ ج مغلق اآلن ،فلن يتلقى المُ ستهلِك أي عنصر وسيبقى مُ عطاًل ومُ ِّ
عطاًل  ،وأل َّنه س يظل ك ذلك
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فلن يتحقق أبدً ا من متغير التحكم وبالتالي لن يخرج برنامجنا أبدً ا بشكل طبيعي.
الحظ أ َّنه في هذا المثال ،ستؤثر هذه المشكلة فق ط على المُ س تهلِك وليس على المُ نتِ ج ألنَّ المُ نتِ ج يُ ِّ
عطل لف ترة
متغير التحكم.
محدودة من الزمن وسيستيقظ في النهاية للتحقق من
ِّ

مقاطعة الخيوط
لتجنب مث ل ه ذه المش اكل الس ابقة ،يجب علين ا إيج اد م ا يق اطع عم ل الخي ط ،فالمقاطع ة
حرفي ا الخي ط ،وعن د ح دوث
حاليا غص ًبا لمتابعة عمل ه ،فه و يق اطع
عطل
( )interruptهي طريقة إليقاظ خيط مُ َّ
ً
ً
هذا ،ترمي الحالة الحاجبة االستثناء  InterruptedExceptionوال ذي يجب التعام ل مع ه وه ذا االس تثناء ه و
طريقك لمعرفة أنَّ الخيط قد جرى مقاطعته أم ال.
لنضيف على المثال السابق مفهوم المقاطعات وذلك إلى المستهلك:
Runnable

class InterruptableConsumerTask(val queue: BlockingQueue<Int>) :
{
{ )(override fun run
{ try
{ ))(while (!Thread.interrupted
)(val element = queue.take
)"println("I am processing element $element
}
{ )} catch (e: InterruptedException
// shutting down
}
}
}

كما ترى ،فإنَّ الحلقة مضمنة في كتلة  ،try...catchإذا اشتغلت ،وهذا يسمح بتشغيل الدالة بشكل طبيعي،
مما يضمن انتهاء الخيط ،والحظ أنَّ حلقة  whileالالنهائية أصبحت تعليمة  whileمع شرط كذلك .يتحقق الشرط
)( Thread.interruptedما إذا كان قد تمت مقاطعة الخيط منذ آخر مرة استدعيت فيه الدالة ،وهذا مطل وب
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أل َّنه إذا لم يحظر الخيط الحالي في )( takeعند حدوث المقاطعة ،فلن ي رمى أي اس تثناء ولن نتمكن من الخ روج،
وهذا مهم جدً ا عند استخدام المقاطعات للتعامل مع الحالتين.
البرمجي ة إليق اف
لتنفي ذ المقاطع ة ،نس تدعي  interruptعلى نس خة  ،Threadول ذلك ،تحت اج ش يفرة
ّ
التشغيل إلى العمل على نسخ الخيط نفسها وليس المهام:
)(>val queue = LinkedBlockingDeque<Int
{ val consumerTasks = (1..6).map
)InterruptableConsumerTask(queue
}
)val producerTask = ProducerTask(queue
{ val consumerThreads = consumerTasks.map
} )(thread { it.run
}
} )(val producerThread = thread { producerTask.run
} )(consumerThreads.forEach { it.interrupt
producerTask.running = false
الحظ أ َّنه بالنسبة إلى المنتج ،فال ِّ
جيد.
ننفذ المقاطعة حيث تعمل متغيرات التحكم بشكل َّ

قيد وحدة املعالجة املركز يَّة مقابل قيد الدخل والخرج
أحد المصطلحات المشهورة من مصطلحات عالم الخيوط هو مفهوم حس ابات قي د وح دة المعالج ة المركزيّ ة (
 )CPU-boundوقيد اإلدخال/اإلخراج ( ،)I/O-boundوهذا يعني ببساطة أن تهيمن مهمة معينة على اس تخدام
 CPUأو  I/Oبغض النظر عما إذا كانت شبكة أو مل ف أو أي ش يء آخ ر؛ فعلى س بيل المث ال ،فحس ابات قي د وح دة
المعالجة المركزيّ ة (  )CPU-bound computationهو الحساب الذي يمكنك من خالله حساب أرقام  ،Piومث ال
محليا.
على حسابات قيد  I/Oهو الذي يمكنك تنزيل الملفات منه من اإلنترنت وحفظها
ً
في المثال األول ،يمكننا تحقي ق تق دم س ريع بس رعة واح دة المعالج ة المركزي ة  CPUعن دما تع الج العملي ات
الرياضية ،وفي المثال الثاني ،يمكننا إحراز التقدم بسرعة الشبكة التي تزودنا بالبايتات ،وستكون الحالة األخيرة أبطأ
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بكثير.
المفه وم مهم عن د تقري ر كيفي ة تقس يم عملي ات التنفي ذ إلى خي وط؛ لنف ترض أن ه ك ان ل دينا مجمَّ ع خي وط (
خصصنا هذا المُ جمَّ ع لكل من حسابات قيد وحدة المعالجة المركزيّ ة وقيد
 )thread poolمكون من  8خيوط ولقد َّ
عطل فيه ا الخي وط الثماني ة م ع ش بكة بطيئ ة
 .I/Oفإذا كانت ه ذه هي الحال ة ،فمن الممكن أن يك ون ل دينا حال ة ُت َّ
منتظرة استالم البايتات منها في حين أن حساب  Piلن يتقدم على الرغم من أنَّ وحدة المعالجة المركزيّ ة في وض ع
الخمول.
الحل الشائع لهذا هو أن يكون لديك مجمِّ عين من الخيوط ،واحد لعمليات قيد وحدة المعالجة المركزيَّ ة ،وال ذي
قد يقتصر حجمها على عدد نوى وحدة المعالجة المركزيَّ ة ،واآلخر لعمليات قيد  ،I/Oوالذي يكون في العادة أك بر ألنَّ
هذه الخيوط غال ًبا ما تكون في حالة التعطيل في انتظار البيانات.

 .2قفل جامد وقف متحرك
في ِّ
منتظرا ه ذا الم ورد؛
عطل
ً
عندما يتعذر استمرار عمل خيط أل َّنه يتطلب بعض الموارد التي يمتلكها خيط آخرُ ،
عطل ه و ويُ ِّ
في المقابل ،الخيط الذي يمتلك هذا المورد بدوره يتطلب شيًئا يمتلك ه الخي ط األول وب ذلك يُ ِّ
عطل ذل ك
الخيط اآلخر ً
أيضا ،وال يمكن ألي واحد منهما التقدم ،وهذا ما يس مى بالقف ل الميت ( )Deadlockأو القف ل ال ذي ال
يُ فتَ ح.
االفتراضية ،يمكن أن يُ فتَ ح هذا القفل بإيقاظ أح د الخيطين
إذا كان المورد يتيح تدخل النظام التشغيل أو اآللة
َّ
وعمليا فهذه الحالة هي ليست حال ة قف ل
وسيستَ أنف التقدم،
ومن ثم سيتمكن الخيط آخر من الحصول على المورد،
ُ
ً
جامد (قفل ميت) .أضف إلى ذلك أنَّ الموارد يجب أن ال تك ون قابل ة للمش اركة ،وإال لم ا حص لت تل ك الحال ة وتمكن
الخيطان من العمل وبالتالي لن تكون الحالة حالة قفل جامد.
إحدى طرق تجنب حالة القفل الجامد هي التأكد من أنَّ الخيوط تطلب ملكية مورد في نفس الترتيب؛ فإذا ك ان

ثم )lock(r2
لديك الخيطان  t1و  t2وكالهما يتطلبان الموردين  r1و  ،r2وإذا كان ا يتطلب ان دائم ا )َّ lock(r1
فإ َّنه من المستحيل الوصول إلى حالة يملك فيها أحد الخيطين المورد  r1و الخيط آخ ر يمل ك الم ورد  ،r2وه ذا ألنَّ
الخيط الذي سيحصل على ملكية المورد  r1سيمنع الخيط اآلخر من طلب المورد  r2إلى أن يملك المورد  r1أوال.
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في الجهة المقابلة ،حالة القفل الحي ( )livelockأو القفل المتحرِّ ك هو الوضع الذي تك ون في ه الخي وط ق ادرة
ّ
تتحق ق من ح دوث
برمجي ة
على تغيير حالتها لكن في النهاية ال تتقدم ،فعلى السبيل المثال ،إذا ك انت ل دينا ش يفرة
ّ
حالة قفل ميت جامد ،وواحدة تجبر الخيطين على فك األقفال ،فيمكن أن نص ل إلى حال ة تعي د فيه ا الخي وط طلب
األقف ال في نفس ال ترتيب الس ابق ،والع ودة إلى حال ة القف ل الميت ،فعلى ال رغم من أنَّ الخي وط تنتق ل من حال ة
التعطيل إلى العمل والعكس ،فعلى األقل تبدو أ َّنها تفعل شيًئا ما رغم أ َّنها لن ُت ِّ
حقق أي تقدم في نهاية المطاف إلكم ال
حساباتها.
من المهم التفكير في حالتي القف ل الميت الجام د والقف ل الحي المُ تح رِّ ك عن د كتاب ة ش يفرة برمجي ة متزامن ة
لضمان صحة البرنامج واألداء ،وهذا صحيح بشكل خاص ألنَّ هذه األنواع من العلل يمكن أن تظهر في بعض األحيان
البرمجية ص حيحة
معين ة وتحت ظ روف معين ة ،ول ذلك ق د تب دو الش يفرة
َّ
فقط عند تشغيل برنامج ك على أنظم ة َّ
عندما يكون هنالك خلل خفي.

أ .مشكلة عشاء الفالسفة
كالسيكية في علوم الحاس وب،
مشكلة عشاء الفالسفة (  )dining philosophers problemهي مشكلة
َّ
إذ ظه رت المش كلة على ي د إدس جير ديكس ترا (  )Edsger Dijkstraالش هير بالعدي د من المس اهمات في تط وير
البرمجيات ،وهي مشكلة تستخدم إلظهار كيف يمكن أن تؤدي مشكالت المزامنة إلى حالة توقف تام (أقفال جام دة)
دائما.
وتلك التي لها حل ليست بسيطة ً
تخيل أن طاول ة من خمس ة فالس فة ،ك ل واح د يجلس أم ام وع اء من
المشكلة في ش كلها الح الي تش به ه ذاَّ :
السباغيتي ،بين كل فيلسوف شوكة ،حيث لكل واحد منهم حق الوص ول إلى ش وكتين ،واح دة على ك ل ج انب من ه.
عشوائيا .ومن أجل تن اول الطع ام ،يجب علي ه أو عليه ا
يمكن للفيلسوف التفكير واألكل والتنقل بين هاتين الحالتين
ً

شوكة غ ير مت ِّ
ٌ
وفرة ،أي يس تخدمها فيلس وف آخ ر ،فس ينتظر
أن يحصل على الشوكتين في نفس الوقت ،وإذا كانت
هذا الفيلسوف حتى تكون متاحة ،ليحمل األخرى حالما تصبح متاحة .نفترض أنَّ الصحن لن يفرغ أبدً ا وأن الفالس فة

دوما.
سيكونون جائعين ً
إلظهار أنَّ الحل الواضح سيؤدي إلى حالة توقف تام بقفل ميت ،ضع في اعتبارك األخطاء التالية في الحال:
يجب على كل فيلسوف:
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•

التفكير لفترة عشوائية من الزمن.

•

محاولة الحصول على الشوكة اليسرى ،والتعطيل حتى تكون متاحة.

•

محاولة الحصول على الشوكة اليمنى ،والتعطيل حتى تكون متاحة.

•

زمنية عشوائية.
تناول الطعام لفترة
َّ

•

تحرير كال الشوكتين.

•

تكرار العملية.

أتقن لغة كوتلن

ه ذا خط أ أل َّنه من الس هل ال دخول في حال ة يمل ك فيه ا ك ل فيلس وف ش وكته اليس رى مم ا يع ني أ َّنه ال يمكن
ً
مطلقا (ألنَّ ك ل ش وكة يم نى ألح د الفالس فة هي الش وكة اليس رى لفيلس وف
للفالسفة الحصول على الشوكة اليمنى
آخر).
تخيل معي أ َّننا نعزز الحل بقاعدة
يمكن استخدام المشكلة كذلك مثااًل على حالة قفل حي متحرك ()livelock؛ ّ
أخرى :إذا تعطلت عملية الحصول على شوكة ألكثر من دقيقة ،ينبغي إسقاط جمي ع الش وك وإع ادة تش غيل اإلج راء،
دائما (من معطل إلى عامل)،
ففي هذه الحالة ال يمكن حصول حالة قفل ميت جامد ،ويمكن للنظام آنذاك إحراز تقدم ً
وم ع ذل ك ،فمن الممكن ً
أيض ا حص ول حال ة يلقي فيه ا ك ل الفالس فة األش واك في نفس ال وقت ،مم ا يع ني أ َّنهم
سيستمرون في العودة إلى حالة التعطيل (.)blocking state

ِّ .3
املنفذون
إن إنشاء خيط يدويً ا جيد عندما نرغب في بأن ينجز خيط واحد بعض العمل ،وربما خيط طويل العمر أو مهمة
تزامني ا
لمرة واحدة بسيطة للغاية ستعمل في نفس الوقت ،ومع ذلك ،عندما نريد تشغيل العديد من المهام المختلف ة
ً
أثناء مشاركة وقت وحدة المعالجة المركزيّ ة المحدود ،تتبع عملية المه ام بطريق ة س هلة ،أو علي ك ببس اطة تجري د (
 )abstractعمل كل مهمة ،وهنا يمكننا االنتق ال إلى  ،ExecutorServiceويس مى ه ذا «منف ًذا» ()executor
القياسية.
كذلك ،وهو جزء من مكتبة جافا
َّ
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المنفذ ( )executorهو أكثر من واجهة مُ عمَّ َمة األنواع ( )generic interfaceمنه من

مالحظة

ً
تميزا وعادة ما
الدالة )( runالوحيدة .الواجهة  ExecutorServiceهي واجهة أكثر
ِّ
تستخدم التجريد ( ،)abstractionومن الشائع بالنسبة للناس استخدام مصطلح المُ نفذ
عند اإلشارة إلى أي واحد منهما.

إنَّ  ExecutorServiceهو ببس اطة ك ائن ِّ
ينفذ المه ام المرس لة بينم ا يس مح لن ا بالس يطرة على دورة حي اة
المُ ِّ
نفذ ،أي رفض المهام الجديدة أو مقاطعة المهام العاملة ،كما يسمح لن ا المنف ذون بتجري د آلي ة تخص يص الخي وط
خيطا جديدً ا لك ل مهم ة يرس لها .وأي
ً
إلى المهام ،مثاًل قد يكون لدينا منفذ مع عدد محدد من الخيوط أو منفذ ينشئ
داخليا في المُ ّ
نفذ.
حاليا ستوضع في الطابور
مهمة ال تنفذ
ً
ً
تعميم ا ( )genericوتس تخدم الواجه ة
يعمل المنفذون بواجهتين رئيسيتين ،األولى  Runnableوهي األكثر
ً

عندما نريد فقط أن ُن ِّ
غلف بعض التعليمات البرمجية لتعمل في مُ ّ
نفذ ،الثاني ة وهي  Callableتض يف قيم ة إرج اع
عند اكتمال المهمة .لمَّ ا كانت كل واجهة منهم ا هي واجه ة ذات ت ابع-مج رَّ د-مف رد ( single-abstract-method
 ،)interfaceفيمكننا تمرير دالة مُ جرَّ دة ( )function literalفقط في كوتلن.
القياسية مع عدد من المنفذين الضمنيين ( ،)built-in executorsإذ تم إنشاءها من تواب ع
تأتي مكتبة جافا
ّ

مس اعدة في  ،Executorsوال تي تس مح ل ك بإنش اء مُ ِّ
نفذ مخص ص بس هولة .أك ثر المُ ّ
نف ذين المس تخدمين هم ا

)(Executors.newSingleThreadExecutor
وال ذي ينش ئ منف ًذا يع الج مهم ة واح دة في وقت واح د و ) Executors.newFixedThreadPool(nال ذي
منفذا مع مجمِّ ع خيوط داخلي يُ ِّ
ً
مهاما تصل إلى nمهمة بشكل متزامن.
شغل
يُ نشئ
ً
ِّ
المنفذ:
دعنا نرى كيف يمكننا التعامل مع دورة حياة
)val executor = Executors.newFixedThreadPool(4
{ )for (k in 1..10
{ executor.submit
)"})(println("Processing element $k on thread ${Thread.currentThread
}
}
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في هذا المثال ،أنش أنا مُ جمِّ ع خي وط من أربع ة خي وط ومن ثم أرس لنا  10مه ام ،يجب على ك ل مهم ة طباع ة
مع رّ ف الخي ط ال تي تش غله .الت ابع الس اكن )( Thread.currentThreadيرج ع الخي ط ال ذي ُت َّ
نفذ تعليمات ه
حاليا ،ويجب أن تبدو المخرجات كالتالي:
البرمجية
ّ
ً
]2 on thread Thread[pool-1-thread-2,5,main
]5 on thread Thread[pool-1-thread-2,5,main
]1 on thread Thread[pool-1-thread-1,5,main
]7 on thread Thread[pool-1-thread-1,5,main
]8 on thread Thread[pool-1-thread-1,5,main
]9 on thread Thread[pool-1-thread-1,5,main
]10 on thread Thread[pool-1-thread-1,5,main
]3 on thread Thread[pool-1-thread-3,5,main
]4 on thread Thread[pool-1-thread-4,5,main
]6 on thread Thread[pool-1-thread-2,5,main
لن تك

ون بنفس ال

ترتيب بالض

بط ،ألنَّ الن

اتج غ

ير مح

دَّ د ،وي

element
element
element
element
element
element
element
element
element
element

بين ه
ِّ

Processing
Processing
Processing
Processing
Processing
Processing
Processing
Processing
Processing
Processing

ذا كي

ف تت

داخل

المهام المختلفة:
)(executor.shutdown
)executor.awaitTermination(1, TimeUnit.MINUTES
افية ومن ثم اس تخدام
بمج رد االنته اء من المث ال ،نس تدعي )( shutdownبحيث يمكن رفض المه ام اإلض ّ
)( ،awaitالذي من شأنه أن يحجب البرنامج حتى ينتهي المنف ذ من تنفي ذ جمي ع المه ام ،إذا كن ا نري د إلغ اء مه ام
ّ
المنفذ ،والتي سترفض المزي د من المه ام وتق اطع تش غيل
التشغيل ،فيمكننا استخدام دالة )( shutdownNowعلى
المهام قبل إعادتها.

 .4حاالت التسابق
حالة التسابق ( )race conditionهو نوع آخر من أخطاء التزامن التي تحدث عند يصل خيطين أو أكثر إلى
بيانات مشاركة بينهما ومحاولة تغييرها في نفس الوقت ،وهذا يعني الحالة التي تتطلب فيها مخرجات ج زء منطقي
معين ،األمر الذي ال يمكن ضمانه.
تنفيذ تلك الشيفرة البرمجية المتداخلة أو المشتركة بترتيب ّ
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مثال كالسيكي على ذلك هو حساب مصرفي ،حيث يضع الخيط األول المال في الحساب والثاني يخص م من ه.
َّ
تتطلب عملي ة الحس اب من ا اس ترداد قيم ة الحس اب ،وتح ديثها وتخزينه ا م رَّ ة أخ رى ،مم ا يع ني أن ت رتيب ه ذه
التعليمات يمكن أن يتداخل مع بعض.
دوالرا وسحب  100دوالر
دوالرا ،ومن ثم نرغب بإضافة 50
فعلى سبيل المثال ،افترض أن حسابًا يحوي 100
ً
ً
منه ،فيمكن أن يكون أحد هذه الترتيبات شيًئا كهذا:
خيط الدائن

رصيد الحساب

خيط المدين

<>credit thread

<>account balance

<>debit thread

قيمة البداية = 100
الحصول عىل الرصيد الحالي =
100

الحصول عىل الرصيد الحالي =
100

ضبط الرصيد الجديد:
150 = 50 + 100

تحديث إىل 150
تعيين الرصيد الجديد=
100 - 100

تحديث إىل 0

كما ترى ،فإن العميل قد فقد إيداعه (لن يشعروا بالقلق إذا خسروا السحب .) D-:
يمكن أن يختلف الترتيب الفعلي في كل مرة نديرها ،هذا أل َّنه إذا كان كل خيط يعمل على مع الج منفص ل ،ف إن
تماما ،وإذا كانت الخيوط تعمل على نفس الن واة ،فإن ه ال يمكنن ا أن نك ون على يقين من
التوقيتات لن تكون متزامنة ً
وادي التقنية

493

أتقن لغة كوتلن

الفصل الثالث عشر :التزامن

فترة الخيط قبل حدوث تبديل السياق.
واحدة من القضايا الخاصة مع حاالت التسابق هو أ َّنها بطبيعتها قد ال تكون واضحة على الفور ،وهذا يعني أ َّنه ا
ستعمل
سي
غير
َ
حتمي ة الحدوث ،فاآللة التي تستخدم للتطوير سيكون لديها سرعات معالجة مختلفة عن الخادم الذي ُ
َّ
كافيا لبدء حالة سباق قد ال تراها في بيئة التطوير.
في بيئة اإلنتاج ،أو عدد المستخدمين المتزامنين ،وهذا قد يكون
ً

أ .املراقبون
في  ،JVMتملك جميع النُسخ ما يع رف ب المراقب ( ،)Monitorفيمكن ع دُّ ه بمثاب ة رم ز خ اص وال ذي يس مح
لخي ط واح د فق ط بامتالك ه في أي لحظ ة معين ة ،يمكن ألي خي ط أن يطلب مراق ًب ا ألي نس خة ،وفي ه ذه الحال ة
سيستلمه أو يُ ِّ
معين ،فيق ال أ َّنه يمل ك الم راقب (hold
عطله حتى تقديم الطلب ،وبمجرَّ د أن يمتل ك الخي ط لم راقب َّ
.)the monitor
لطلب المراقب ،نستخدم الدالة  synchronizedوالتي تعد في كوتلن إحدى دوال المكتب ة القياس ّية ب داًل من
ميزة مدمجة كما هو الحال في جافا؛ تقبل هذه الدالة معاملين :األول هو الكائن الذي نرغب في منحه مراق ًبا والث اني
ّ
البرمجية التالية:
ستنفذ بمجرَّ د تعيين المراقب .إليك الشيفرة
هو دالة مُ جرَّ دة ،والتي
ّ
)(val obj = Any
{ )synchronized(obj
)"println("I hold the monitor for $obj
}
إذا فحص نا الب ايتكود له ذا ،فس نرى أ َّنن ا نحص ل على الم راقب (  )monitorenterونطل ق
سراحه (:)monitorexit
0: new
3: dup
4: invokespecial
7: astore_0
9: aload_0
10: monitorenter
13: getstatic
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astore_2
aload_0
monitorexit
aload_2
goto
astore_2
aload_0
monitorexit
aload_2
athrow
pop
return

16:
17:
18:
19:
20:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:

نفذ عندما تكون داخل المراقب أن ُت َّ
برمجية ُت َّ
نفذ بالكام ل (س واء بش كل ع ادي أو عن طري ق
ضمن ألي شيفرة
يُ َ
َّ
رمي استثناء) قبل تحرير الم راقب وقب ل أن يحص ل أي خي ط على ملكي ة ه ذا الم راقب ،والش يفرة البرمجي ة ال تي
نشغلها مع االحتفاظ بمراقب يشار إليها على أ َّنها قسم حرج (.)critical section
عندما يصل الخيط إلى استدعاء متزامن لمراقب مملوك بالفعل بواسطة خيط آخر ،فسيوض ع في مجموع ة من
سيختَ ار أح د الخي وط المنتظ رة المتالك ه،
الخيوط المنتظرة (في حالة االنتظار) .وبمجرَّ د أن يترك الخيط المراقبُ ،

وال يوجد أي ضمان بشأن أي الخيوط سيحصل على المراقب أواًل  ،فالخيط الذي يأتي أواًل ليس ل ه أولوي ة على ال ذي

آخرا.
يصل ً
االستخدام الرئيسي للكتلة المتزامنة ( )synchronized blockهو التأكد أنَّ خيط واحد فقط يمكن ه تغي ير
المتغيرات المشاركة في نفس الوقت .إذا عدنا لمث ال الحس اب البنكي وه ذه الم رة لتحديث ه الس تخدام ال تزامن في
بعض الحاالت الشائعة ،فسنرى ً
البرمجية:
فرقا في تداخل الشيفرة
َّ
خيط الدائن

رصيد الحساب

خيط المدين

<>credit thread

<>account balance

<>debit thread

قيمة البداية = 100
طلب المراقب للحساب
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طلب المراقب للحساب
الحصول عىل المراقب
الحصول عىل الرصيد الحالي =
100

رصيد جديد = 50+ 100
تحديث إىل 150
تحرير المراقب
الحصول عىل المراقب
الحصول عىل الرصيد الحالي =
150

رصيد جديد = 50+ 150
تحديث إىل 200
تحرير المراقب

للتوضيح ،ال تعمل المزامنة كتقني ة إال إذا ك انت الخي وط تطلب مراق ًب ا لنفس النس خة بالض بط؛ ك ل نس خة من
صنف لها مراقب خاص بها ولذلك ال يستفيد وجود خيطين من نسخ مختلف ة من نفس الص نف ،وه ذا أح د األخط اء
الشائعة للمبتدئين.
بيا من التعليم ات ال تي
التزامن هي تقنية متقدمة إلى حد ما ،إذ تستخدم عادة للمزامنة عبر مجموعة كبيرة نس ً
ِّ
البرمجي ة ع بر ال تزامن،
تعطل خيوط أخرى لفترة طويلة ،ونحن نسعى لتحقيق أكبر قدر من اإلنتاجي ة في الش يفرة
ّ
ويجب علينا أن نحاول تقليل مقدار الوقت الذي نقضيه في أي قسم حرج من الشيفرة.
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ب .األقفال
بديل التزامن هو استخدام إحدى تنفيذات القفل الموجودة في حزمة ،java.util.concurrent.locks
وعاد ًة ،التنفيذ هو  ،ReentrantLockفقف ل إع ادة ال دخول ( )reentrant lockه و ال ذي يس مح لمال ك القف ل
الحالي أن يطلب القفل مرَّ ة أخرى دون التسبب حالة قفل ميت جامد ،وهذا يبسط التعليمات التي تس تخدم العودي ة
أو تمرير القفل إلى دوال أخرى.
رغم تشابه استخدامات األقفال ( )locksوالمزامنة ( )synchronizationإلى حد بعيد ،مثل تقييد الوصول
البرمجية ،فإن واجهة القف ل أك ثر ق وَّ ة؛ على س بيل المث ال ،يس مح لن ا القف ل بالحص ول على
إلى كتلة من التعليمات
ّ
يعطل االستدعاء المتزامن فقط.
الملكية ثم التراجع إذا لم تكن ناجحة ،بينما َّ
في المثال التالي ،إذا لم نحصل على  lockعلى الفور ،فسنستمر؛ تشير قيمة الع ودة لدال ة )( tryLockم ا إذا
حصلنا على القفل أم ال:
)(val lock = ReentrantLock
{ ))(if (lock.tryLock
)"println("I have the lock
)(lock.unlock
{ } else
)"println("I do not have the lock
}
عطل ً
تذكَّر أن تحرر  lockبعد استخدامه ،فيمكن  lockأن يُ ِّ
أيضا مع السماح لك بمقاطعته:
)(val lock = ReentrantLock
{ try
)(lock.lockInterruptibly
)"println("I have the lock
)(lock.unlock
{ )} catch (e: InterruptedException
)"println("I was interrupted
}
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ّ
تلقائيا:
وسعة تسمح لنا باستخدام  lockوتحريره
توفر كوتلن دالة مُ ِّ
ً
)(val lock = ReentrantLock
{ lock.withLock
)"println("I have the lock
}
ميزة أخرى هي أنَّ القفل يسمح لن ا بف رض الطلب الع ادل (  ،)fair orderingمم ا يض من ع دم وج ود خي ط
ّ
يموت أثناء انتظار فتح القفل ،ويتم ذلك عن طريق تخصيص القفل للخيط الذي كان ينتظر ألطول فترة ،ولكن يمكن
لهذا أن يكون له مساوئ سلبية على األداء ،ال سيما مع أقفال متنافسة للغاية (.)highly contended locks

مالحظة

التنافس ( )Contentionهو المصطلح المعطى لمقدار الطلب على القفل أو المراقب،

ويعني وجود قدر كبير من التنازع أنَّ العديد من الخيوط تتنافس على نفس القفل في نفس

الوقت.

أقفال القراءة والكتابة
مخصص للمشاكل
نوع أكثر تعقيدً ا من األقفال الذي توفره المكتبة القياسية هو  ،ReadWriteLockوهذا قفل
َّ
ال تي تش مل تجميع ات من ُ
برنامج ا يق رأ البيان ات من المل ف
الق رَّ اء ( )readersوالكُتَّ اب ( .)writersتخي ل معي
ً
ً
ِّ
دفعة واح د ًة ولكن فق ط طالم ا لم يتم تع ديل المل ف من
تماما ألن تقرأه عدة خيوط
وأحيا ًنا
يحدث الملف ،وهو آمن ً
قبل أي شخص؛ باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يكتب كاتب واحد في كل مرة على الملف منعً ا لتعديله في الوقت نفس ه
من أكثر من كاتب.
لتحقي ق ه ذا ،يمل ك قف ل الق راءة والكتاب ة (  )read-write lockن وعين من األقف ال :قف ل الق راءة
( )read lockوقفل الكتابة ( .)write lockيمكن طلب قفل القراءة بواسطة خيوط متعدَّ دة وأما قفل الكتابة فال
يمكن إال لخيط واحد االحتفاظ به فقط .إذا كان هنالك من يمتلك قفل القراءة ،فال يمكن الحصول على قف ل الكتاب ة،
وبمجرَّ د الحصول على قفل الكتابة ،فال يمكن للخيوط األخرى الحصول عليه أو على قفل القراءة حتى تحريره.
ؤخذ التصميم األساسي لقفل القراءة والكتابة في الحس بان ً
يجب أن يُ َ
ان يطلب قف ل
أيض ا م ا إذا ك ان لق ارئ ث ٍ
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تخيل أنَّ الخي ط األول يحتف ظ بقف ل الق راءة والخي ط
القراءة األفضلية على الذي ينتظر قفل الكتابة ،ولش رح ه ذاَّ ،
الث اني يطلب قف ل الكتاب ة .فعلى ال رغم من أنَّ الخي ط الث اني ينتظ ر الق ارئ األول أن ينتهي ،فق د ي أتي ق ارئ آخ ر
ويطلب قفل القراءة ،فلمن يجب تخصيص ذلك القفل إذا؟ فال مشكلة من الحصول على قرَّ اء متعددين ،ولكن ماذا ل و
منتظرا دوره.
بقي هذا ألجل غير مسمى؟ من المؤكد أن الكاتب سيموت
ً
لتجنب هذا ،يمكنن ا إنش اء قف ل الق راءة والكتاب ة في الوض ع الع ادل على غ رار تنفي ذات القف ل القياس ي؛ ففي
الوضع العادل ،الكاتب الذي كان ينتظر أطول فترة سيحصل على قفل الكتابة ،وإذا ك ان الق ارئ ينتظ ر لف ترة أط ول،
عطى إلى جميع القراء الذين ينتظرون القفل في نفس الوقت.
فسي َ
ُ

ت .الوصول الحرصي
ابتك ر ص ديقنا الق ديم إدس جير ديكس ترا (Dijkstra

 )Edsgerمفه وم الوص ول الحص ري

( ،Semaphoreأو الكائن حصري الوصول) ،على الرغم من أ َّنه هذه األيام قد ال تستخدم هذا المفهوم بالق در ال ذي
ً
سابقا مع لغات برمج ة عالي ة المس توى ،فإن ه من المفي د فهم ماهيت ه وفائدت ه ،وه ذا ألن مفه وم الوص ول
كان عليه
الحصري يُ ستخدَ م عادة كأساس للتجريدات على مستوى أعلى ( .)higher level abstractions
فالوصول الحصري هو آلية تحتف ظ بع دد الم وارد وتس مح بتغي ير ع داد ( )counterبطريق ة آمن ة :إمَّ ا لطلب
متاح ا؛ في
الموارد أو إعادتها ،مع القدرة اإلضافية على االنتظ ار اختياريً ا إلى أن يك ون الع دد المطل وب من الم وارد
ً
التصميم األصلي ،سميت عملية طلب مورد باسم  pوعملية إرجاع الم ورد باس م  ،vوت أتي الح روف ه ذه من كلم ات
هولنديَّ ة ،ألن صديقنا إدسجير كان هولنديً ا.
تع

رض مكتب

ة جاف

ا القياس

َّية تنفي

ذ مفه

وم الوص

ول الحص

ري في الص

نف

 .java.util.concurrent.Semaphoreفي مصطلحات جافا ،يدعى التعداد بع دد التص ريحات (number
 )of permitsوتدعى  pأو  upبالطلب ( )acquireويدعى  vأو  downبالتحرير أو اإلفالت (.)release
الفائدة من الوصول الحصري ليس فقط أنه يمكن استخدام الموارد بأمان من قبل خيوط متع دَّ دة دون الوق وع
في حال ة تس ابق ،ولكن إن انتظ ار أي خي ط لعملي ة طلب الم ورد س يؤدي إلى التعطي ل ،وب ذلك نتجنب الحاج ة إلى
محاولة فتح القفل وإهدار وقت وحدة المعالجة المركزيّ ة.
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شرط ليكم ل
محاولة فتح القفل ( )spin lockهي نوع من أنواع األقفال إذ يختبر الخيط بشكل متكرّ ر تحقق
ٍ
عمله ،وبما أن الخيط نشط ،فسيهدر وقت المعالج دون تنفيذ أي عملية مفيدة ،وهذا مثال ما يسمى بعملية االنش غال
باالنتظار ( )busy-waitingوهو حل أدنى لتعطيل خيط بشكل صحيح.
حالة خاصة من الوصول الحصري هو ما يس مى الوص ول الحص ري الثن ائي (  ،)binary semaphoreال ذي
يحتوي على مورد واحد لذلك فهو يمتلك الحالتين  0و  1أو مقفل وغير مقفل .ويمكن استخدام هذه لتنفي ذ قف ل أو
تقييد وصول المورد إلى مستهلك واحد في أي لحظة.

َّ
مشكلة املخزن املؤقت املُقيَّد
قيد ( bounded bufferأو المنتج-المس تهلك  )producer-consumerهي
مشكلة المخ زن الم ؤقت المُ َّ

مشكلة كالسيكية في التزامن ،فهذه المشكلة هي كالتالي :وجود مُ نتِ ج من شأنه أن ِّ
يولد العناص ر ال تي يمكن وض عها
ّ

في مخزن مؤقت ثابت الحجم ويوجد مستهلك يقرأ هذه العناصر .يجب أن ال يحاول المُ نتِ ج تولي د العناص ر إذا ك ان
ً
فارغا.
المخزن ممتلًئا ،ويجب أال يحاول المستهلك قراءة العناصر إذا كان المخزن
ستش به محاول ة كتاب ة ش يفرة أولي ة س اذجة دون اس تخدام أن واع أساس ية متزامن ة مث ل
الشيفرة التالية:
)(>val buffer = mutableListOf<Int
val maxSize = 8
{ (1..2).forEach
{ thread
)(val random = Random
{ )while (true
)if (buffer.size < maxSize
))(buffer.plus(random.nextInt
}
}
}
{ (1..2).forEach
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{ thread
{ )while (true
{ )if (buffer.size > 0
)val item = buffer.remove(0
)"println("Consumed item $item
}
}
}
}
نتج ْين ومُ ستهلك َ ْين كل واحد منهما يصل إلى اآلخر ،ويتحقق المنتج ان والمس تهلكان
يوجد مخزن مشترك مع مُ َ
على التوالي ما إذا كان هنالك مساحة إلنتاج عنصر أو استهالك عنصر ،ويفعالن ذلك بمجرَّ د التحقق من حجم القائم ة
التي ِّ
تمث ل المخزن ،والمشكلة مع هذا الحل هو أننا نقوم ندور القفل محاولين فتحه بانتظار العنصر في كل م رة ،وإذا
ً
فارغ ا ،فسيستمر المستهلك في التحقق من الشرط وإهدار وقت وحدة المعالجة المركزيّ ة.
كان المخزن
ل ذلك ،نحن بحاج ة إلى كتاب ة تنفي ذ آخ ر ،ألنَّ ل دينا ع ددً ا من األم اكن في المخ زن ،فعلى م ا يب دو أن مفه وم
الوصول الحصري جيد هنا ،ويرجع هذا إلى القدرة على االحتفاظ بالعدد ()count؛ والفكرة وراء التك رار الت الي ه و
أن لدينا وصولين حصريين :يحتوي األول على األماكن الفارغة والث اني على األم اكن الممتلئ ة في المخ زن .س ينتظر
ً
فارغ ا قب ل أن ينتج أي عنص ر ،وإن أنتج عنص ًرا فس يزيد ع دد األم اكن الممل وءة ،وس ينتظر المس تهلك
المُ نتِ ج مكا ًنا
بدوره مكا ًنا ممتلًئا قبل استهالك أي عنصر ،وبعد هذا ،سيزيد عدد األماكن الشاغرة:
)val emptyCount = Semaphore(8
)val fillCount = Semaphore(0
)(>val buffer = mutableSetOf<Int
{ thread
)(val random = Random
{ )while (true
)(emptyCount.acquire
))(buffer.plus(random.nextInt
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)(fillCount.release
}
}
{ thread
{ )while (true
)(fillCount.acquire
)val item = buffer.remove(0
)"println("Consumed item $item
)(emptyCount.release
}
}
جيد بالتأكيد ويتج ّنب الوقوع بأي حالة قفل ،ومع ذلك ،بما أ َّنه ال يزال بإمكان عدة خيوط الوصول
هذا تحسين ِّ
إلى القائمة في وقت واحد ،فيمكن تعديل القائمة من قبل أكثر من خي ط في نفس ال وقت ،ويمكنن ا أن ن رى ذل ك من
خالل جدول التعليمات الذي ّ
يوضح تداخاًل محتماًل للتعليمات:
عملية أوىل

ِّ
تمثل المخزن
القائمة التي

عملية ثانية

<>producer 1

<>list

<>producer 2

الحجم = 6
طلب مكان شاغر
طلب مكان شاغر
أخذ مكان شاغر
أخذ مكان شاغر

تعيين المكان الشاغر  7إىل x
الحجم = 7
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تعيين المكان الشاغر  7إىل y
الحجم = 7

داخليا في نفس الوقت ،وإن تح ديث القائم ة ال
ستغير القائمة
تحدث هذه المشكلة بسبب أن الخيوط المتعدّ دة
ّ
ً

ّ
ويتطلب العديد من التعليمات ،والتي تخضع بأنفسها لحاالت التسابق.
يجري بضربة واحدة

مالحظة

كعملية واحدة
يقال أنَّ العملية تكون أحادية التنفيذ ( )atomicإذا ظهرت لبقية النظام
ّ
مرئية أبدً ا خارج الخيط.
وأي حالة وسيطة لن تكون
َّ

لذلك فإن الحل اآلمن هو زيادة تقييد الوصول إلى القائمة لخي ط واح د في ك ل م رّ ة ،ويمكنن ا القي ام ب ذلك عن
طريق تقديم :mutex
)emptyCount = Semaphore(8
)fillCount = Semaphore(0
)mutex = Semaphore(1
)(>buffer = mutableSetOf<Int

val
val
val
val

{ thread
)(val random = Random
{ )while (true
)(emptyCount.acquire
)(mutex.acquire
))(buffer.plus(random.nextInt
)(mutex.release
)(fillCount.release
}
}
{ thread
{ )while (true
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)(fillCount.acquire
)(mutex.acquire
)val item = buffer.remove(0
)(mutex.release
)"println("Consumed item $item
)(emptyCount.release
}
}
تغير يجرى على المخزن،
في التكرار النهائي ،قمنا بإضافة  mutexلمسك ( )acquireوتحرير ( )releaseكل َّ
وهذا الحل هو آمن للخيوط.

ث .التجميعات املزتامنة
َّ
موضح في القسم الخاص بحاالت التسابق ،فيمكن أن يؤدي وصول عدة خيوط إلى البيان ات المش تركة
كما هو
برمجي ة آمن ة للخي وط
في حالة غير متناسقة ،كما رأين ا في القس م الخ اص ب المراقبين والقف ل ،ف إن كتاب ة ش يفرة
ّ

لتحديث التجميعات قد يكون خادعً ا ،ولحسن الحظ ،مكتبة جافا القياسية قد َّ
حلت العديد من هذه المشاكل لنا .ففي

اإلص دار  1.5من جاف ا (أو النس خة  )5وم ا بع ده ،تحت وي المكتب ة القياس َّية على ع دد كب ير من األن واع األساس ية
المتزامنة ( )concurrency primitivesوالتجميعات المتزامنة ( .)concurrent collections
ستغطي األقسام العديد التالية ً
بعضا من هذه األنواع األساسية ،وسنركِّز في بقية ه ذا الفص ل على التجميع ات
على وجه التحديد وثالثة أنواع أساسية أخرى ال عالقة لها بالتجميعات.
التجميعة المتزامنة ( )concurrent collectionهو المصطلح الذي يطلق على التجميعات اآلمنة الخيوط (
البرمجية ذات الخي وط المتع دّ دة ،فهي
 )thread-safeومصممة على وج ه الخص وص لالس تخدام في التعليم ات
َّ
أداء من تغليف التجميعات في كتل متزامن ة
أقل في األداء من التجميعة العاديّ ة في بيئة الخيط الواحد ،لكنَّها أفضل ً
(والذي كان الحل قبل إصدار جافا .)1.5
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ConcurrentHashMap
تخداما بين
أول تجميع ة هي  java.util.concurrent.ConcurrentHashMapوربم ا هي األك ثر اس
ً
جميع التجميعات المتزامنة؛ كما يوحي االسم ،هذه التجميعة هي تنفيذ للواجهة  Mapآمن ة الخي وط ،فالمش كلة م ع
الخريطة العادية هي أن خيطين قد يح اوالن وض ع عنص ر فيه ا ،فق د يكتب أح دهما ف وق اآلخ ر إذا كال المفت احين
وحا هي أن ه إذا وص لت خريط ة ألقص ى س عتها م ع
تماما .إن المشكلة األخ رى األق ل وض ً
اللذين يملكانهما متماثلين ً
ِّ
ستنفذ عملية تغيير الحجم ،والتي ستنطوي على إعادة كل عنصر في دلو جديد ،وفي أثن اء ذل ك،
الخيط األول ،فإنها
فإنَّ عملية اإلضافة من الخيط الثاني قد تضيع.
تتجنب التجميع ة  ConcurrentHashMapه ذه المش كالت ،فهي تحاف ظ على مجموع ة من األقف ال،
زء من الخريط ة (  ،)stripe of the mapوبه ذه الطريق ة ،يمكن أن
ويُ ستخدم ك ل قف ل لتقيي د الوص ول إلى ج ٍ
ِّ
البرمجي ة ال تي يجب تنفي ذها بش كل
متعددة في الوقت نفس ه بأم ان ،والح د من كمي ة التعليم ات
تحدث تحديثات
ّ
ّ
تتطلب عملية الجلب )( getقفاًل على اإلطالق ،وسترجع نتيجة التحديث األحدث.
متسلسل ،باإلضافة إلى ذلك ،ال

ِّ
املعطل
الطابور
الطابور المُ ِّ
خاصة ،فهي امتداد لواجهة java.util.Queue
عطل (  )blocking queueهو تجميعة أخرى
َّ
ل دعم عملي ات تعطي ل الخي وط اآلمن ة (  ،)thread-safe blocking operationsفهي تع رِّ ف عملي ة تس مى
عطل حتى يكون الطابور غير فارغ ،والعملية )( putالتي س تمنع التعطي ل ح تى يك ون هنال ك
)( ،takeوالتي ستُ َّ
عطلة بس بب نفس العملي ة ،لنق ل أن ثالث ة خي وط تح اول أن
مجال في الطابور لقبول عنصر؛ إذا كانت عدة خيوط مُ َّ
متاحا ،فسينجح خيط واحد فقط وسيبقى اآلخرون في حالة تعطيل آمنة.
عنصرا واحدً ا عندما يُ صبح
تأخذ
ً
ً
يوج

د تنفي

ذان في مكتب

ة جاف

ا القياس

و

َّية ،األول وه

 java.util.concurrent.ArrayListBlockingQueueم دعوم من قب ل تنفي ذ  Arrayوالث اني وه و
 java.util.concurrent.LinkedBlockingQueueم دعوم من قب ل  ،LinkedListلك ل واح دة منهم ا
داخليا ،واحد لرأس القائمة والثانية للذيل.
مميزاتها بالطبع ،وهذه األخيرة مفيدة بشكل خاص الستخدامها قفلين
ً
سيؤدي استخدام طابور الحظر إلى تبسيط مش كلة المخ زن الم ؤقت ال تي رأيناه ا في وقت س ابق ،دعن ا نعي د
صياغة هذه المشكلة باستخدام  LinkedBlockingQueueحتى نتمكن من رؤية الفرق:
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)(>val buffer = LinkedBlockingQueue<Int
{ thread
)(val random = Random
{ )while (true
))(buffer.put(random.nextInt
}
}
{ thread
{ )while (true
)val item = buffer.take(0
)"println("Consumed item $item
}
}
خفيت جميع التعقيدات المتعلقة بالتزامن من أجلنا ،يمكننا استخدام الطابور كما لو كنا في بيئة خيط
كما ترىُ ،أ َ
واحد:
13.7.x

ج .املتغريات الفردية
سنتحاج في كثير من األحيان إلى قيمة واح دة يمكنن ا تح ديثها بش كل أح ادي ( )atomicallyبين الخي وط،
مبالغ ا فيه لهذا الغرض وربما أبطأ لذلك الغرض متغير خاص من نوع أساسي .ت ِّ
ً
وفر لن ا المكتب ة
أمرا
فالمجموعة تبدو ً
القياسية مثل هذه األنواع األساسية في الحزمة .java.util.concurrent.atomic
هنالك فرق في التنفيذات لكل ن وع أساس ي ،باإلض افة إلى تنفي ذ لمراجع ة الك ائن ( )object references؛
ِّ
ويوفر عملي ات جلب القيم ة الحالي ة أو تح ديث القيم ة
على سبيل المثال ،يحتوي  AtomicLongعلى عداد Long
ِّ
كمولد  IDمتزايد:
النموذجية هي عداد مشترك بين الخيوط ،ربما
بطريقة آمنة للخيط .حالة االستخدام
ّ

)val counter = AtomicLong(0
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{ (1..8).forEach
{ thread
{ )while (true
)(val id = counter.incrementAndGet
)"println("Creating item with id $id
}
}
}

مالحظة

إصدارا أحدث ،فستشحن مع نوعين أساسيين
إذا كنت تستخدم اإلصدار  1.8من  JDKأو
ً

فاعلية لتلخيص القيم مع وجود عيب في
هما  LongAdderو  ،DoubleAdderوهما أكثر
َّ
الثبات.

الصنف  AtomicReferenceهو صنف مشابه ،لكن بداًل من عدد ،فهو يسمح بأي نوع من المراجع ،وهو مفي د
للسماح لعدَّ ة خيوط بمشاركة كائن واحد والسماح لها جميعها بتحديث الكائن بش كل آمن ،إح دى ح االت االس تخدام
هذه هي التهيئة الكسولة ( )lazy initializationبين الخيوط ،فالقيمة االفتراضية هي  nullوكل خيط يتحق ق
من منها وإذا وجدها فسيحدث القيمة إلى القيمة الصحيحة:
)(>val ref = AtomicReference<Connection
{ (1..8).forEach
{ thread
))(ref.compareAndSet(null, openConnection
)(val conn = ref.get
}
}
اآلن خيط واحد فقط سيستدعي الدالة )( ،openConnectionوسيحدث هذا بتكاس ل في الم رة األول عن د
تنفيذ الخيط.
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ح .الكائن CountDownLatch
الكائن  CountDownLatchهو عبارة عن نوع أساس ي م تزامن ( )concurrency primitiveموج ود في
بناء على نظام ترقيم جافا الذي تستخدمه) .الفكرة األساسية للمزالج ( )latch
جافا منذ اإلصدار ( 1.5أو النسخة ً ،5
تتخيل أن التسمية ت أتي من الم زالج ال ذي
هي السماح لخيط واحد أو أكثر بالتعطيل حتى تحرير المزالج ،يمكنك أن
ّ
نراه على البواب ة – بمج رَّ د فتح البواب ة بتحري ك الم زالج ،فيمكن لألغن ام خل ف البواب ة الف رار ،وهك ذا بالمث ل ،ف إنَّ
سمح للخيوط بالتحرك عبرها.
الخيوط تصطف خلف البوابة ،وبمجرَّ د تحريك المزالج وتحريره ،يُ َ
هيأ المزالج بعداد ،ويمكن استخدام التابع )( countDownإلنقاص العداد ،وبمجرَّ د أن يصل العداد إلى الصفر،
يُ َّ
يلغى تعطي

ل الخي

وط ال

تي تنتظ

ر فتح الم

زالج؛ يمكن للخي

ط تعطي

زالج

ل الم

باستخدام الت ابع  awaitوفي الحقيق ة يمكن ألي ع دد من الخي وط تعطي ل الم زالج وس يتحررون جميعً ا في نفس
الوقت آنذاك.

مالحظة

أي خيط يستدعي  countDownيمكنه االستمرار بحريَّ ة ،فقط الخيوط التي تستدعي

عطل ،والحظ ً
أيضا أ َّنه يمكن ألي خيط استدعاء  countDownعدَّ ة مرات ،وهو ما
ُ awaitت َّ

يحدث غال ًبا عندما يكون لدينا العديد من المهام التي تعالج من خالل خيوط متعددَّ ة.

للمزالج العديد من االستخدامات ،ذكرنا واحدً ا باختص ار في الفص ل الح ادي عش ر ،االختب ار في ك وتلن ،عن دما
أظهرنا أن المزالج هي أداة مفيدة الختبار الدوال غير المتزامنة ،وتذكر أ َّنن ا رغبن ا بمن ع التأكي دات من تنفي ذها ح تى
ينتهي تنفيذ الشيفرة البرمجية غير المتزامنة التي تعتمد عليها.
ومن االس تخدامات األخ رى للم زالج هي من ع بعض الخي وط الرئيس ية من المتابع ة ح تى اس تخدام الخي وط
ً
تطبيق ا يحت اج إلى تنزي ل ومعالج ة مص ادر تغذي ة  feedمختلف ة قب ل إرس ال تنبي ه ع بر
العاملة؛ لنفترض أن لدينا
مقيدة بوحدة المعالج ة المركزيّ ة ( )CPUونحن
الطابور ،فنحن نرغب في تعدد خيوط معالجة التغذية السيما وأنها ّ
ِّ
متعدد النواة ،فيجب إرس ال اإلش عار األخ ير عن دما تنتهي معالج ة جمي ع التغ ذيات؛ نحن ال نع رف
نعمل على معالج
نظرا ألنَّ الطلب غير محدَّ د ،فال يمكنن ا االعتم اد على المنط ق ال ذي
مقدما أي التغذيات ستنتهي أواًل أو حتى ترتيبهاً ،
ً
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أخيرا.
يقول أنَّ آخر تغذية ستبدأ هي التي ستنتهي
ً
تخيل التغ ذيات الم راد معالجته ا كرك ام (
هذا مث ال على نم ط رك ام العم ل ( ،)workpile patternفيمكن َّ
تمام ا كم ا ل و ك ان ل ديك قائم ة
 )pileمن المه ام وخي ط يمكن ه أن يأخ ذ مهم ة من ه ذا الرك امً ،
مهام وكل واحد ِّ
تمثل مالحظة ،فيمكنك اختيار المالحظة العليا والقيام بكل ما ترغب به قبل االنتق ال إلى المالحظ ة
الثانية ،وهذه هي طريقة عمل هذا النمط.
سنصمِّ م مهامنا كدالة تسمى  ،processFeedوالتي تقبل كائن  Feedالذي يصف التغذية الم راد معالجته ا؛ إن
مهما لهذا إليك هذا المثال:
تنفيذ هذه المهمة ليس ً
{ fun processFeed(feed: Feed): Unit
)"}println("Processing feed ${feed.name
}
سنفترض أننا أعطينا قائمة من التغذيات ،ربما يمكننا قراءتها من قاعدة البيانات ،سيرسل كل تغذي ة ب دوره إلى
مُ ِّ
نفذ  ،Executorوسيكون  Executorالخاص بنا هو مجمِّ ع الخيوط المؤقت (:)cached thread poo
)(val executor = Executors.newCachedThreadPool
وأخيرا ،سنحتاج إلى إرسال دالة عبر التنبيهات بمجرَّ د اكتمال جميع التغذيات:
ً
{ fun sendNotification(): Unit
)"println("Sending notification
}
ح تى اآلن ،قمن ا بتع دد الخي وط لمعالج ة ك ل تغذي ة ،لكن كي ف يمكنن ا اآلن التأك د من اس تدعاء الدال ة
 sendNotificationمرَّ ة واحدة بمجرَّ د اكتم ال جمي ع التغ ذيات؟ الفك رة األولى هي اس تخدام ع دَّ اد وتح ديث
التعداد بعد انتهاء كل مهمة تغذية ،ومع ذلك ،كيف ننتظر العداد؟ مرَّ ة أخرى ،يمكننا ببساطة هي زيادة العداد عند ك ل
محاول لفتح القفل ( )spin lockحتى نصل إلى العدد المطلوب.
ً
معيت
جاهزا ،هذا هو مكان العد التنازلي للمزالج ،إذا أنشأنا
الحل األفضل هو تعطيل الخيط حتى يصبح
ً
مزالجا َّ
تنازليا كل المهام قبل أن تنتهي ،فيمكنن ا بع د ذل ك جع ل الخي ط الرئيس ي ينتظ ر الم زالج،
إلى عدد التغذيات وعددنا
ً
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:وهذا هو المثال الكامل
fun processFeed(feed: Feed): Unit {
println("Processing feed ${feed.name}")
}
fun sendNotification(): Unit {
println("Sending notification")
}
val feeds = listOf(
Feed("Great Vegetable Store",
"http://www.greatvegstore.co.uk/items.xml"),
Feed("Super Food Shop", "http://www.superfoodshop.com/products.csv")
)
val latch = CountDownLatch(feeds.size)
val executor = Executors.newCachedThreadPool()
for (feed in feeds) {
executor.submit {
processFeed(feed)
latch.countDown()
}
}
latch.await()
println("All feeds completed")
sendNotification()
 ح تى يص بحCPU  ولن يس تهلك المزي د من وقتlatch.await عطل اآلن الخيط الرئيسي عن د الس طر
َّ سي
ُ
.قدما
ً جاهز للمضي
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خ .الحاجز الدوري
نوع أساسي متزامن آخر يش به م زالج الع د التن ازلي ه و  ،CyclicBarrierوال ذي يس مح لخي وط متع ِّددة
باالنتظ

ار ح

تى تص

ل جميعه

ا إلى النقط

ة المطلوب

ة ،االس

تخدام الش

اجز

ائع للح

( )barrierهو عندما يكون لديك مجموعة من الخيوط يجب أن تؤدي بعض المنطق ثم تنتظر حتى تصبح جميعه ا
جاهزة قبل االنتقال.
نظاما ينسخ ً
ملفا في أماكن متع دَّ دة ،فنحن ال ن رغب في ب دء نس خ المل ف الث اني قب ل نس خ
لنتخيل أ َّننا نكتب
ً
َّ
الملف األول بنجاح في جميع األماكن؛ كل مهمة تعمل في خيط منفصل وال ذي يكتب في مك ان واح د ،ويمكن تنفي ذ
هذه الحالة عن طريق تشغيل مهام متعدَّ دة على خيوط متعدَّ دة ،وك ل مهم ة تهتم في مك ان خ رج واح د؛ يمكن لك ل
مهمة االنتظار على الحاجر ليبدأ الملف الثاني وذلك بمجرَّ د اكتمال النسخ في جميع المواضع.
لنعرّ ف أواًل مهمة تنسخ الملف بشكل متكرِّ ر ثم تنتظر على الحاجز:
class CopyTask(val dir: Path, val paths: List<Path>, val barrier:
{ CyclicBarrier) : Runnable
{ )(override fun run
{ )for (path in paths
)val dest = dir.resolve(path
)Files.copy(path, dest, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING
)(barrier.await
}
}
}
بعد ذلك ،أعدَّ ِّ
منف ًذا وأرسل المهام لكل موقع من مواقع اإلخراج:
fun copyUsingBarrier(inputFiles: List<Path>, outputDirectories:
{ )>List<Path
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)val executor = Executors.newFixedThreadPool(outputDirectories.size
)val barrier = CyclicBarrier(outputDirectories.size
{ )for (dir in outputDirectories
{ executor.submit
)CopyTask(dir, inputFiles, barrier
}
}
}
كما ترى ،أحد المزايا وجود حاجز ه و أ َّنه يمكن إع ادة اس تخدامه .في ك ل م رَّ ة يح رَّ ر فيه ا ،فإ َّنه على اس تعداد
الستخدامه مرَّ ة أخرى ،يمكننا ً
أيضا استخدام مزالج العد التن ازلي هن ا ،لكنَّن ا سنض طر إلى إنش اء واح د في ك ل م رة
ومن ثم لدينا مشكلة مشاركة النسخة الجديد.

د .الدخل والخرج الغري ُم ِّ
عطل والربمجة غري املزتامنة
ركزنا خالل هذا الفصل على الخيوط كأداة التزامن الرئيس ية ،فهي حاس مة ومفي دة ج دً ا ولكن م ع زي ادة ع دد
الهامشية ،فبوجود عدد أكبر من الخيوط ،سيصرف المزيد من ال وقت على تب ديل الس ياق بينه ا؛
الخيوط تقل الفائدة
َّ
من الناحية المثالية ،ن رغب في أن نك ون في الموق ف حيث ل دينا خي ط واح د لك ل ن واة (  )coreلوح دة المعالج ة
تمام ا ،وه ذا اله دف مس تحيل إلى ح د م ا ،ولكن يمكنن ا تقلي ل ع دد المواض يع
المركزيّ ة ،وتجنب س ياق التب ديل ً
المستخدمة بشكل كبير.
تخيل مشكلة نريد فيها تنزيل عشرة تغذيات من موقع المورِّ د ،وبمجرَّ د تنزيلها ،نريد كتابتها إلى قاعدة البيان ات
الخاصة بنا ،الحل لهذه المشكلة هو إنشاء عشرة خيوط يتلقى كل خيط منها تغذية واحدة.
نظ ًرا ألنَّ ك ل خي ط ينتظ ر ت ُّ
الحية م دة
عطل ،وبتعطي ل الخي وط أو انته اء ص
وفر المزي د من البيان ات ،فس ُي َّ
َّ
المعالج ة المُ س تقطعَ ة له ا ،س يقوم النظ ام بالتب ديل بين الخي وط ،ول و أردن ا تكب ير ه ذا النظ ام إلى  1000تغذي ة،
صرف الجزء األكبر من وقت المعالجة باالنتظار البيانات من الشبكة.
فسيكون هنالك تبديالت كثيرة عندما يُ َ
ثم يمكنن ا تخص يص
قد يكون الحل األفضل هو أن يخطرنا نظام الدخل/الخرج  I/Oمتى ما ت وافرت البيان اتَّ ،
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ً
جاهزا ،وهذه الدال ة أو
خيط لمعالجة هذه البيانات؛ وإلخطارنا ،يجب علينا توفير دالة يشغلها نظام  I/Oعندما يكون
الكتل ة يش ار إليه ا ع ادة ب رد الن داء ( ،)callbackوه ذه هي الفك رة وراء  I/Oغ ير المُ ِّ
عطل ة .ق دَّ مت جاف ا نظ ام
دخل/خرج غير مُ ِّ
بدءا من اإلصدار  1.4من .JDK
عطل ً
عطل لتنزيل جميع التغذيات من الموردين ،فيجب أن ِّ
إذا استخدمنا نظام دخل/خرج غير مُ ِّ
نوفر عدة ردود نداء،
ونظرا لعدم وجود فكرة حول ترتيب التنفيذ ،فسيحدَّ د هذا بالترتيب الذي ينتهي عنده التنزيل ،وبعضها س يكون أك بر
ً
بكث ير من غيره ا ،ويش ار إلى ه ذا الن وع من البرمج ة على أ َّنه البرمج ة غ ير المتزامن ة ( asynchronous
.)programming
ال تعمل البرمجة غير المتزامنة على نظام الدخل/الخرج فقط ،فقد يكون الحال أن لدينا رد نداء يعمل بمجرَّ د أن
مقيدة لوحدة المعالجة المركزية ( )CPU-bound operationمثل حس اب  Piلمئ ة أل ف مك ان ومن
ننهي عملية ِّ
ثم تشغيل رد نداء لتكميل العملية.
التقنية قويّ ة جدً ا ،فيمكن أن تؤدي أيضا إلى ما يعرف باس م جحيم رد الن داء (،)callback hell
رغم أنَّ هذه
َّ
ِّ
متعددة من ردود النداء المتداخلة ،حيث يؤدي ك ل رد ن داء إلى المزي د من
وهذا هو المكان الذي لدينا فيه مستويات
العمليات لتنفيذها:
fun persistOrder(order: Order, callback: (String) -> Unit): Unit = ...
fun chargeCard(card: Card, callback: (Boolean) -> Unit): Unit = ...
fun printInvoice(order: Order, callback: (Unit) -> Unit): Unit = ...
{ persistOrder(order,
)"println("Order has been saved; charging card
>chargeCard(order.card, { result -
{ )if (result
)"println("Order has been charged; printing invoice
{ printInvoice(order,
)"println("Invoice has been printed
)}
}
)}
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)}
البرمجية على ثالث ة مس تويات من ردود الن داء ،في الحال ة القص وى ،س تكون
كما ترى ،تحت وي ه ذه الش يفرة
َّ
المستويات بالعشرات ،وعلى الرغم من أنَّ هذا فعَّ ال للغاية ،ألنَّ كل عملية ستعمل فقط بمجرَّ د اكتمال العملية السابقة
برمجية غير قابلة للقراءة إلى حد ما.
ولن تحجب أي موارد أثناء االنتظار ،فإ َّنها تؤدي إلى شيفرة
ّ

ذُ .بىَن املستقبل
تخيل أ َّننا نريد إرسال المهام إلى ِّ
منفذ (  ،)executorلكنَّنا نريد أن نعرف متى سيكتمل تنفيذها؛ إحدى الحلول
ّ

َّ
يتطلب منا إدارة تقلبات
هي تمرير متغير لكل مهمة ،والتي يمكننا قراءة قيمته للتحقق من الحالة ،ومع ذلك ،فإن هذا
المتغير ،ويحتمل أن تحدث حالة قفل (  )spin lockingريثما يجري التحقق منه.
هذا
ِّ

الحل األفضل سيكون ً
بنية ما ِّ
تمثل حسابًا لم يكتمل بعد وستسمح هذه البنية بالحصول على قيمة اإلرجاع فور
اكتمالها ،أو وضع عملية في الطابور لتعمل عليها عندما تك ون ج اهزة ،أو تعطيله ا ح تى تنتهي .ه ذا الن وع من الب نى
يمثل القيم ة ال تي س تكون مت ِّ
يس مى ( futureالمس تقبل) ،ي أتي االس م من حقيق ة أ َّنه س ِّ
وفرة في وقت م ا في
المستقبل( .تسمى في بعض األحيان الوع ود  promisesفي لغ ات أخ رى مث ل جافاس كربت .على ال رغم في لغ ات
أخرى مثل سكاال ،إن بنى مثل  futureو  promiseهي بنيات مختلفة لكن ذات صلة).
سنحتاج إلى دعم  ExecutorServiceإلرجاع بنية  futureعند إرس ال مهم ة ،ولفع ل ذل ك ،س نحتاج إلى
استخدام الواجهة  Callableبداًل من :Runnable
)val executor = Executors.newFixedThreadPool(4
{ >val future: Future<Double> = executor.submit(Callable<Double
)Math.sqrt(15.64
)}
ترجع  futureالبسيطة دوااًل للتحقق م ا إذا انتهى وحص ل على القيم ة معطاًل اس تدعاء الخي ط ح تى يص بح
ً
جاهزا.
إن القوَّ ة الحقيقية ،مع ذلك ،تكمن في تجريد  ،CompletableFutureإذ تع زز ه ذه دعم  futureللعملي ات
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 استخدام، مثل هذاfuture  إلنشاء.غير متزامنة وتعمل عن طريق ردود النداء بداًل من تعطيل الخيط بشكل واضح
ِّ ، والتي تقبل اختياريً ا،التوابع الثابتة المعرَّ فة في الصنف
:منف ًذا
val executor = Executors.newFixedThreadPool(4)
val future = CompletableFuture.supplyAsync(Supplier {
executor)

Math.sqrt(15.64) },

: يمكننا اآلن إرفاق رد نداء،future مع هذا
future.thenApply {
println("The square root has been calculated")
}
 ف إذا زرن ا مث ال معالج ة الطلب، إلى واح د آخ رfuture يمكن سلس لة ردود الن داء بحيث يمكن تمري ر نت ائج
: فيمكن كتابته على النحو التالي،السابق
fun persistOrder(order: Order): String = TODO()
fun chargeCard(card: Card): Boolean = TODO()
fun printInvoice(order: Order): Unit = TODO()
CompletableFuture.supplyAsync {
persistOrder(order)
}.thenApply { id ->
println("Order has been saved; id is $id")
chargeCard(order.card)
}.thenApply { result ->
if (result) {
println("Order has been charged; printing invoice")
printInvoice(order)
}
}
 يمكن.لس لة ردود الن داء
َ هذا أسهل قراء ًة ويتج ّنب العديد من المستويات المتداخلة من ردود النداء في حالة َس
ً future تنفيذ بنى
،فتخيل أ َّنن ا قرَّ رن ا االس تمرار في الطلب
، واح دةfuture أيضا معً ا م ع دمج النت ائج في بني ة
َّ
515

وادي التقنية

أتقن لغة كوتلن

الفصل الثالث عشر :التزامن

شحن البطاقة ،وطباعة الفاتورة في وقت واحد مثل:
)(fun persistOrder(order: Order): CompletableFuture<String> = TODO
)(fun chargeCard(card: Card): CompletableFuture<Boolean> = TODO
)(fun printInvoice(order: Order): CompletableFuture<Unit> = TODO
(CompletableFuture.allOf
persistOrder(order),
chargeCard(order.card),
)printInvoice(order
{ ).thenApply
)"println("Order is saved, charged and printed
}
يمل ك  CompletableFutureالعدي د من ال دوال ،مث ل قب ول أول قيم ة مكتمل ة من ع دة ب نى ،future
وتعيين النتائج ومعالجة لألخطاء.

 .5خالصة الفصل
األساسية للتزامن في  ،JVMوكيفية استخدامها بفعالي ة في ك وتلن .ال تزامن
ركزنا في هذا الفصل على األسس
َّ

هو موضوع كبير ،وقد َّ
وفر لك هذا الفصل قاع دة ص لبة إذا كنت جدي دً ا في ه ذا الموض وع ،وبالنس بة ألولئ ك ال ذي
جيدة بالتزامن وكتابة شيفرات متزامنة ،قد رؤوا كيف ِّ
تقدم كوتلن مس اعدة ص غيرة ودوال مس اعدة
يملكون معرفة َّ
مفيدة في الحزمة  concurrentوصقلوا ما تعلموه.
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