
 

Pierwsze kroki z Clojure 

Witamy w świecie Clojure! Jeśli jesteś tutaj, prawdopodobnie wiesz trochę o Lisp lub Clojure, 

ale tak naprawdę nie masz pojęcia, jak to działają na tym świecie. Poznamy Clojure, 

porównując każdą z funkcji z tym, co już znasz z Javy. Zobaczysz, że istnieją listy, mapy i 

zestawy, podobnie jak w Javie, ale są one niezmienne. Aby pracować z tego typu kolekcjami, 

potrzebujesz innego podejścia, innego paradygmatu. To właśnie spróbujemy osiągnąć, aby dać 

ci inny sposób podejścia do problemów. Mamy nadzieję, że użyjesz Clojure w codziennym 

życiu, ale jeśli nie, mamy nadzieję, że zastosujesz nowe podejście do rozwiązywania 

problemów. W tej części omówimy następujące tematy: 

• Zapoznanie się z Clojure 

• Instalacja Leiningen 

• Używanie pętli drukującej do odczytu Eval (REPL) 

• Instalowanie i używanie Cursive Clojure 

• Prosta składnia Clojure 

• Typy danych Clojure i ich związek z typami danych maszyny JVM 

• Specjalna składnia funkcji 

Zapoznanie się z Clojure 

Zanim zaczniesz pracę z Clojure, powinieneś znać niektóre jego funkcje i to, co udostępnia 

Java. Clojure to język programowania, który dziedziczy wiele cech z Lisp. Możesz myśleć o 

Lispie jako o dziwnym języku programowania z wszystkimi nawiasami. Musisz pamiętać, że 

Clojure decyduje się na programowanie funkcjonalne. To bardzo różni się od obecnych 

języków programowania głównego. Dowiesz się o niezmiennych strukturach danych i pisaniu 

programów bez zmiany wartości zmiennych. Przekonasz się również, że Clojure jest 

dynamicznym językiem programowania, który sprawia, że pisanie programów jest łatwiejsze i 

szybsze niż używanie języków statycznie napisanych. Istnieje również koncepcja użycia REPL, 

narzędzia, które pozwala na łączenie się ze środowiskiem uruchomieniowym programu i 

dynamiczną zmianę kodu. To bardzo potężne narzędzie. W końcu przekonasz się, że możesz 

przekonwertować Clojure na wszystko, co ci się podoba. Możesz tworzyć lub używać 

statycznie wpisanego systemu i wygiąć język, aby stał się tym, co lubisz. Dobrym przykładem 

jest biblioteka core.typed, która pozwala na określenie informacji o typie bez dodawania 

obsługi kompilatora. 

Instalowanie Leiningen 

Jesteśmy przyzwyczajeni do posiadania pewnych narzędzi, które pomagają nam budować nasz 

kod, takich jak Ant, Maven i Gradle. W ekosystemie Clojure de facto standardem zarządzania 



zależnością i budową jest Leiningen; Leiningen stara się być znanym programistom Javy, 

otrzymuje najlepsze pomysły od Mavena, takie jak: konwencja nad konfiguracją. Dostaje 

również pomysły od Anta, takie jak niestandardowe skrypty i wtyczki. Instalacja jest bardzo 

prosta, sprawdźmy, jak to zrobić w systemie Mac OS X (instalacja w systemie Linux powinna 

być taka sama), używając bash jako domyślnej powłoki. Powinieneś również zainstalować i 

skonfigurować Java 7 lub 8 .Możesz sprawdzić szczegółowe instrukcje na stronie projektu 

Leiningen http://leiningen.org/. Jeśli chcesz zainstalować i uruchomić instalację Leiningen, 

musisz wykonać następujące czynności: 

curl -O https://raw.githubusercontent.com/technomancy/leiningen/stable/bin/lein 

# Następny krok wystarczy ustawić skrypt lein na swojej ścieżce, możesz to zrobić w dowolny 

sposób 

mv lein ~ / bin 

echo "export PATH = $ PATH: ~ / bin /" >> ~ / .bashrc 

source ~ / .bashrc 

# Teraz wszystko powinno działać, przetestujmy to 

lein pomoc 

Po pierwszym uruchomieniu polecenia lein, pobiera wszystko, co potrzebne z Internetu. Dzięki 

temu dystrybucja kodu jest bardzo łatwa, można nawet dołączyć skrypt lein do własnych 

projektów i ułatwić innym programistom rozpoczęcie pracy, a jedynym rzeczywistym 

wymaganiem jest JDK. 

Używanie REPL 

Jedną z głównych zalet Clojure (i Lisp) jest rozwój interaktywny, REPL jest podstawą tego, co 

można osiągnąć za pomocą programowania interaktywnego, pozwala na połączenie z 

działającą maszyną wirtualną z Clojure i wykonanie lub modyfikację kodu w mucha. Istnieje 

historia o tym, jak NASA była w stanie debugować i poprawiać błąd na sprzęcie wartym 100 

milionów dolarów sprzętu, który był 100 milionów km od niego . Mamy tę samą moc z Clojure 

i Leiningen, a wywołanie jej jest bardzo proste, wystarczy jedno polecenie: 

lein repl 

Oto, co otrzymasz po uruchomieniu poprzedniego polecenia: 



 

Przejdźmy do bardziej szczegółowych informacji, ponieważ widzimy, że działamy z 

następującymi programami: 

• Java 8 

• Clojure 1.6.0 

Możemy również uzyskać kilka fajnych sugestii, jak wyświetlić dokumentację, źródło, Javadoc 

i wcześniejsze błędy. 

Protokół nREPL 

Szczególną rzeczą, o której należy pamiętać, jest protokół nREPL; Któregoś dnia może nam dać 

moc, aby wejść do maszyny działającej w odległości 100 milionów km. Po uruchomieniu REPL, 

pierwszą rzeczą, którą zobaczysz jest: 

Serwer nREPL uruchomiono na porcie 55995 na hoście 127.0.0.1 - nrepl: //127.0.0.1: 55995 

REPL-y 0.3.5, nREPL 0.2.6 

Mówi się, że istnieje proces Clojure, który uruchamia serwer nREPL na porcie 55995. 

Dołączyliśmy do niego za pomocą bardzo prostego klienta, który pozwala nam na interakcję z 

procesem Clojure. Naprawdę interesującym jest to, że można połączyć się ze zdalnym hostem 

równie łatwo; spróbujmy dołączyć REPL do tego samego procesu, po prostu wpisując 

następujące polecenie: 

lein repl: connect localhost: 55995 



Większość IDE ma dobrą integrację z Clojure i większość z nich używa tego dokładnego 

mechanizmu, jako klienci, którzy działają trochę bardziej inteligentnie. 

Witaj świecie 

Teraz, gdy jesteśmy w REPL (każdy z nich), spróbujmy napisać nasze pierwsze wyrażenie, idżmy 

dalej i wpismyz: 

"Witaj świecie" 

Powinieneś odzyskać wartość z REPL mówiąc: Witaj świecie, to naprawdę nie jest program, a 

jest to wartość Hello world wyświetlona  przez fazę wyświetlaniaREPL. Spróbujmy teraz 

napisać nasz pierwszy formularz Lisp: 

(println "Witaj świecie") 

To pierwsze wyrażenie wygląda inaczej niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, nazywa się 

S-wyrażeniem i jest standardową drogą Lispa. Jest kilka rzeczy do zapamiętania za pomocą 

wyrażeń S: 

• Są to listy (stąd nazwa, Lisp) 

• Pierwszym elementem listy jest akcja, którą chcemy wykonać, pozostałe są parametrami tej 

akcji (jeden dwa trzy). Więc prosimy o napis Hello world do wyświetlenia, ale jeśli przyjrzymy 

się nieco bliżej, na wyjściu, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, jest nil, którego się nie 

spodziewaliśmy: 

 



Powodem tego jest to, że funkcja println zwraca wartość nil (odpowiednik Clojure dla null) po 

wyświetleniu Hello world. W Clojure wszystko ma wartość, a REPL zawsze je dla Ciebie 

wyświetli. 

Narzędzia i konwencje REPL 

Jak widzieliśmy, klient nREPL Leiningen wyświetla tekst pomocy; ale jak to działa? 

Przeanalizujmy niektóre z innych narzędzi, które mamy. Wypróbuj każdą z nich, aby poczuć, 

co robi za pomocą poniższej tabeli: 

Funkcja : Opis    : Próba 

doc  : Wyświetla funkcję doctring  : (doc println) 

source  : Drukuje kod źródłowy funkcji,  

   musi być napisany w Clojure : (source println) 

javadoc : Otwórz javadoc dla klasy  

   w przeglądarce  : (javadoc java.lang.Integer) 

 

Sprawdźmy, jak działają te funkcje: 

user=> (javadoc java.util.List) 

;; Should open the javadoc for java.util.List 

user=> (doc doc) 

------------------------- 

clojure.repl/doc 

([name]) 

Macro 

Prints documentation for a var or special form given its name 

nil 

user=> (source doc) 

(defmacro doc 

"Prints documentation for a var or special form given its name" 

{:added "1.0"} 

[name] 

(if-let [special-name ('{& fn catch try finally try} name)] 

(#'print-doc (#'special-doc special-name)) 



(cond 

(special-doc-map name) `(#'print-doc (#'special-doc '~name)) 

(find-ns name) `(#'print-doc (#'namespace-doc (find-ns '~name))) 

(resolve name) `(#'print-doc (meta (var ~name)))))) 

nil 

To, co tu widzisz, to metadane dotyczące funkcji doc; Clojure ma możliwość przechowywania 

metadanych dotyczących każdej używanej funkcji lub var. Większość podstawowych funkcji 

Clojure zawiera ciąg dokumentów i źródło funkcji i jest to coś, co przydaje się w codziennej 

pracy. Poza tymi funkcjami uzyskujemy również łatwy dostęp do najnowszych trzech wartości 

i najnowszych wyjątków. co stało się w REPL, sprawdźmy to: 

user=> 2 

2 

user=> 3 

3 

user=> 4 

4 

user=> (* *1 *2 *3) ;; We are multiplying over here the last three values 

24 ;;We get 24! 

user=> (/ 1 0) ;; Let's try dividing by zero 

ArithmeticException Divide by zero clojure.lang.Numbers.divide (Numbers.java:156) 

user=> *e 

#<ArithmeticException java.lang.ArithmeticException: Divide by zero> 

user=> (.getMessage *e) 

"Divide by zero" 

* e daje dostęp do rzeczywistego, zwykłego obiektu wyjątku Java, dzięki czemu można go 

analizować i introspekcjonować w środowisku wykonawczym 

Możecie sobie wyobrazić możliwości tego, aby móc wykonywać i introspektować kod, ale co z 

narzędziami, do których jesteśmy już przyzwyczajeni? Jak możemy tego użyć z IDE? 

Sprawdźmy teraz, jak stworzyć nowy projekt Clojure, skorzystamy z Leiningen z wiersza 

poleceń, aby zrozumieć, co się dzieje. 

Tworzenie nowego projektu 



Leiningen może nam pomóc w stworzeniu nowego projektu za pomocą szablonów, 

dostępnych jest wiele różnych szablonów, a Ty możesz budować i dystrybuować własne w 

Maven. Możecie sobie wyobrazić możliwości tego, aby móc wykonywać i introspekować kod, 

ale co z narzędziami, do których jesteśmy już przyzwyczajeni? Jak możemy tego użyć z IDE? 

Sprawdźmy teraz, jak stworzyć nowy projekt Clojure, skorzystamy z Leiningen z wiersza 

poleceń, aby zrozumieć, co się dzieje. 

Tworzenie nowego projektu 

Leiningen może nam pomóc w stworzeniu nowego projektu za pomocą szablonów, 

dostępnych jest wiele różnych szablonów, a Ty możesz budować i dystrybuować własne w 

Maven. Niektóre z najpopularniejszych typów szablonów to: 

• Tworzenie biblioteki słoików (domyślny szablon) 

• Tworzenie aplikacji wiersza poleceń 

• Tworzenie aplikacji internetowej Clojure 

Stwórzmy nową aplikację wiersza poleceń Clojure i uruchom ją: 

lein new app getting-started 

cd getting-started 

lein run 

# Hello, world! 

Struktura projektu 

Leiningen jest podobny do innych narzędzi programistycznych Java; używa podobnej 

konwencji i pozwala na ciężkie modyfikacje w pliku project.clj. Jeśli znasz Mavena lub Gradle, 

możesz pomyśleć o nich odpowiednio jako pom.xml lub build.gradle. Poniższy zrzut ekranu 

przedstawia strukturę projektu: 



 

Jak widać na poprzednim zrzucie ekranu, istnieją cztery główne foldery: 

• resources: zawiera wszystko, co powinno znajdować się w ścieżce klasy, takie jak pliki, 

obrazy, pliki konfiguracyjne, pliki właściwości i inne zasoby potrzebne w środowisku 

wykonawczym. 

• src: Twoje pliki źródłowe Clojure; są one uporządkowane w sposób bardzo podobny do 

ścieżki klasycznej. 

• dev-resources: Wszystko, co powinno znajdować się w ścieżce klas w fazie rozwoju (kiedy 

korzystasz z Leiningen). Tutaj możesz zastąpić pliki "produkcyjne" i dodać pliki, które są 

niezbędne do uruchomienia testów. 

• test: Twoje testy; kod ten nie jest pakowany, ale jest uruchamiany za każdym razem, gdy 

wykonywany jest test Leiningen. 

Tworzenie samodzielnej aplikacji 

Po utworzeniu projektu można łatwo zbudować i uruchomić autonomiczną aplikację Java z 

obsługą wiersza poleceń, spróbujmy teraz: 

lein uberjar 

java -jar target / uberjar / getting-started-0.1.0-SNAPSHOT-standalone.jar 

# Witaj świecie! 



Jak widać, dość łatwo jest stworzyć samodzielną aplikację i jest bardzo podobna do używania 

Mavena lub Gradle. 

Korzystanie z Cursive Clojure 

Java ma już kilka świetnych narzędzi, które pomogą nam być bardziej produktywnymi i pisać 

kod wyższej jakości, a my nie musimy zapominać o tych narzędziach. Istnieje kilka wtyczek do 

Clojure w zależności od tego, jakie jest twoje IDE. Spójrz na nie poniżej 

 

IDE  :  Wtyczki 

IntelliJ  :  Cursive Clojure, La Clojure 

NetBeans :  NetBeans Clojure (works with NetBeans 7.4) 

Eclipse  :  CounterClockwise 

Emacs  :  Cider 

VIM  :  vim-fireplace, vim-leiningen 

Wiele osób piszących prawdziwy kod Clojure używa Emacsa ,jalubię używać vima jako mojego 

głównego narzędzia programistycznego, ale nie martw się, naszym głównym IDE będzie IntelliJ 

+ Cursive Clojure 

Instalowanie Cursive Clojure 

Możesz sprawdzić pełną dokumentację Cursive na stronie internetowej 

(https://cursiveclojure.com/), jest ona wciąż rozwijana, ale jest dość stabilna i stanowi wielką 

pomoc przy pisaniu kodu Clojure. Będziemy używać najnowszej wersji IntelliJ Community 

Edition. 

Możesz pobrać IntelliJ tutaj https://www.jetbrains.com/idea/download/. 

Instalacja Cursive Clojure jest bardzo prosta, musisz dodać repozytorium dla IntelliJ. Tutaj 

znajdziesz instrukcje do swojej konkretnej wersji IntelliJ: 

https://cursiveclojure.com/userguide/. 

Po zainstalowaniu Cursive Clojure jesteśmy gotowi do pracy. 

Teraz jesteśmy gotowi zaimportować nasz początkowy projekt do Cursive Clojure. Cursive 

Clojure nie ma obecnie wsparcia w tworzeniu projektów Leiningen w ramach IDE; jednak 

obsługa jest świetna, aby je zaimportować. 

Oto, jak to zrobisz: 

1. Kliknij Plik. 

2.Import projektu. 

3. Zapoznaj się z projektem. 



4. Otwórz folder lub plik project.clj. 

5. Postępuj zgodnie z następnymi krokami w IDE. 

Teraz jesteśmy gotowi do pracy, możesz użyć Cursive Clojure jako głównego narzędzia 

programistycznego. Jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia w twoim IDE, ale polecam ich szukać; 

są ważne i przydadzą się: 

•Aby wiedzieć, jak wykonać projekt 

•Aby wiedzieć, jak wykonać testy 

•Aby otworzyć REPL połączony z jakimś projektem. 

•Klucz wiążący do wykonania danego fragmentu kodu (uruchom formularz przed kursorem w 

REPL) 

•Klucz wiążący do wykonania danego pliku (załaduj plik w REPL) 

Ważną częścią programowania Clojure jest to, że może on modyfikować i przewartościowywać 

kod w środowisku wykonawczym. Sprawdź podręcznik aktualnej wersji Clojure i sprawdź 

sekcję edycji strukturalnej (https://cursiveclojure.com/userguide/paredit.html). Jest to jedna 

z najbardziej użytecznych funkcjonalności Clojure IDE i bezpośrednia konsekwencja składni 

Clojure. Polecam sprawdzić inne funkcje z instrukcji. Polecam sprawdzenie instrukcji Cursive 

Clojure, zawiera ona animacje jak działa każda z funkcji. Użyjesz ostatnich dwóch kluczowych 

połączeń, więc jest to ważne aby ustawić je poprawnie. Więcej informacji na temat skrótów 

klawiszowych znajdziesz tu: 

https://cursiveclojure.com/userguide/keybindings.html. 

Pierwsze kroki z kodem Clojure i danymi 

Przyjrzyjmy się teraz głęboko składni Clojure, różni się ona od innych języków, ale jest znacznie 

prostsza. Lisps ma bardzo regularną składnię, z kilkoma specjalnymi zasadami. Jak 

powiedzieliśmy wcześniej, kod Clojure składa się z wyrażeń S, a wyrażeń S to tylko listy. 

Spójrzmy na kilka przykładów list, aby zapoznać się z listami w Lisp. 

(1 2 3 4) 

(println "Hello world") 

(one two three) 

("one" two three) 

Wszystkie powyższe są listami, ale nie wszystkie z nich są poprawnymi kodami. Pamiętaj, że 

tylko listy, w których pierwszy element jest funkcją, mogą być uważane za prawidłowe 

wyrażenia. Tak więc tylko poniższe mogą być poprawnymi wyrażeniami: 

(println "Witaj świecie") 

(one two three) 



Jeśli println i one są zdefiniowane jako funkcje. 

Zobaczmy fragment kodu Clojure, aby w końcu wyjaśnić, jak wszystko działa. 

(defn some-function [times parameter] 

"Prints a string certain number of times" 

(dotimes [x times] 

(println parameter)))  

Listy w Clojure 

Clojure opiera się na "formularzach" lub listach. W Clojure, tak jak w każdym Lispie, sposób 

oznaczania listy to nawias, więc oto kilka przykładów list w ostatnim kodzie: 

(println parameter) 

(dotimes [x times] (println parameter)) 

(defn some-function [times parameter] (dotimes [x times] (println parameter))  

Listy są jednym typem danych w Clojure i są również sposobem na wyrażenie kodu; później 

dowiesz się o wszystkich korzyściach z wyrażania kodu jako danych. Pierwszym jest to, że jest 

to naprawdę proste, wszystko, co możesz zrobić, musi być wyrażone jako lista! Spójrzmy na 

kilka innych przykładów kodu wykonywalnego: 

(* 1 2 3) 

(+ 5 9 7) 

(/ 4 5) 

(- 2 3 4) 

(map inc [1 2 3 4 5 6]) 

Zachęcam was do napisania wszystkiego w REPL, więc macie dobre pojęcie o tym, co się dzieje. 

Operacje w Clojure 

W Clojure większość formularzy wykonywalnych ma tę strukturę: 

(op parametr-1parametr-2 ....) 

 op to operacja do wykonania, po której następują wszystkie potrzebne parametry, 

przeanalizujmy każdą z naszych poprzednich form w tym nowym świetle: 

(+ 1 2 3) 

Prosimy o wykonanie operacji + (dodawanie) o parametrach 1, 2 i 3. Oczekiwany wynik to 6. 

Przeanalizujmy coś nieco bardziej skomplikowanego: 

(map inc [1 2 3 4 5 6]) 



W tym celu prosimy o wykonanie funkcji clojure.core / map z dwoma parametrami: 

• inc jest nazwą funkcji, pobiera liczbę i zwiększa ją 

• [1 2 3 4 5 6] to zbiór liczb 

Mapa stosuje funkcję inc dla każdego członka przekazywanej kolekcji i zwraca nową kolekcję, 

czego oczekujemy, że kolekcja zawiera [2 3 4 5 6 7]. 

Funkcje w Clojure 

Teraz sprawdźmy, jak definicja funkcji jest zasadniczo taka sama jak dwie poprzednie formy: 

(defn some-function [times parameter] 

"Prints a string certain number of times" 

(dotimes [x times] 

(println parameter))) 

Defn jest operacją, o którą prosimy. Ma kilka parametrów, takich jak: 

• some-function to nazwa funkcji, którą definiujemy 

• [times parametr] to zbiór parametrów 

• "Drukuje ciąg pewną liczbę razy" to docstring, w rzeczywistości jest parametrem 

opcjonalnym 

• (dotimes [x time] (println parametr)) jest ciałem funkcji, która zostaje wykonana po wywołaniu 

funkcji 

Defn wywołuje funkcję do istnienia. Po wykonaniu tego fragmentu kodu, niektóre funkcje 

istnieją w bieżącym obszarze nazw i można ich używać z określonymi parametrami. 

Defn jest napisany w Clojure i obsługuje kilka fajnych rzeczy. Zdefiniujmy teraz funkcję wielu 

jednostek: 

(defn hello 

([] (hello "Clojure")) 

([name] (str "Hello " name)))  

Tutaj definiujemy funkcję z dwoma ciałami, jeden z nich nie ma żadnych argumentów, a drugi 

ma jeden argument. W rzeczywistości bardzo łatwo jest zrozumieć, co się dzieje. Spróbuj 

zmienić źródło w pliku core.clj twojego projektu podobnym do pliku następujący przykład: 

(ns getting-started.core 

(:gen-class)) 

(defn hello 

([] (hello "Clojure")) 



([name] (str "Hello " name))) 

(defn -main 

"I don't do a whole lot ... yet." 

[& args] 

(println "Hello, World!") 

(println (hello)) 

(println (hello "Edu"))) 

Teraz uruchom go , a dostaniesz trzy różne wyjścia Hello. Jak widzisz, Clojure ma bardzo 

regularną składnię, a nawet jeśli jest to trochę dziwne dla nowych użytkowników, to jest 

całkiem proste. Tutaj użyliśmy kilku typów danych, które nie wprowadziliśmy poprawnie; w 

następnej sekcji przyjrzymy się im. 

Typy danych Clojure 

Teraz wszystko, co wiesz o Javie, opłaca się; nawet formularze list, które widziałeś wcześniej, 

implementują interfejs java.util.List. Clojure został zaprojektowany tak, aby można go było 

osadzać i mieć doskonałą integrację z platformą hosta, więc naturalne jest, że możesz używać 

wszystkiego, co już wiesz o typach i obiektach Java. Istnieją dwa typy danych w Clojure: skalary 

i kolekcje. 

Skalary 

W każdym języku potrzebujesz typów pierwotnych; używasz ich w życiu codziennym, 

ponieważ reprezentują one liczby, łańcuchy i znaki logiczne. Te pierwotne typy nazywane są 

skalarami w świecie Clojure. 

Clojure ma kilka bardzo interesujących typów, takich jak wskaźniki i słowa kluczowe. W 

poniższej tabeli poznasz różne typy skalarów, ich porównanie z Javą i prosty przykład 

wykorzystania każdego z nich. 

Typ danych Clojure :   String                  

Typ danych Java :   String 

Próba   : "To jest ciąg". "To jest ciąg wieloliniowy" 

Opis   : Ciąg znaków; w Clojure można bez problemu używać ciągów 

    wielowierszowych 

 

Typ danych Clojure :  Boolean                  

Typ danych Java :   Boolean  

Próba   : true, false 



Opis   : Dosłowne wartości logiczne 

 

Typ danych Clojure :  Znak                  

Typ danych Java :  Znak  

Próba   : \do , \ u0045 ;; Unicode char 45 E 

Opis   : Wartości znaków, są instancjami java.lang.Character, można 

    definiować znaki Unicode 

 

Typ danych Clojure :  Słowa kluczowe 

Typ danych Java :  Nie istnieje w języku Java  

Próba   : :klawisz, :sample, : some-keyword 

Opis   : Oceniają siebie i są często używane jako klucze. Są to również  

    funkcje, które szukają się na mapie. 

 

Typ danych Clojure : Liczba 

Typ danych Java : Liczby są automatycznie traktowane jako BigDecimal, BigInteger 

    lub niższa precyzja w zależności od tego, co jest konieczne  

Próba   : 42N ;, Big Integer ; 42 ;, long ; 0,1 M; BigDecimal 

Opis   : Ważne jest, aby pamiętać o kompromisach liczb Javy, jeśli 

    dokładność jest ważna, zawsze należy używać dużych liczb 

    dziesiętnych i bigintegerów. 

 

Typ danych Clojure : Współczynnik 

Typ danych Java : Nie istnieje  

Próba   : 22/7 

Opis   : Clojure zapewnia wielką dokładność numeryczną; w razie  

    potrzeby może zachować rację i wykonać dokładną operację. 

    Kompromisem przy stosowaniu współczynników jest szybkość. 

. 

Typ danych Clojure : Symbol 

Typ danych Java : Nie istnieje  

Próba   : jakaś-nazwa 



Opis   : Symbole są identyfikatorami w Clojure, bardzo podobnymi do 

    nazw zmiennych w Javie. 

 

Typ danych Clojure : nil 

Typ danych Java : null  

Próba   : nil 

Opis   : Wartość pusta 

 

Typ danych Clojure : Wyrażenia regularne 

Typ danych Java : java.util.regex.Pattern  

Próba   : #"\re" 

Opis   : Przy wyrażeniach regularnych, w Clojure otrzymujesz darmową 

    składnię do definiowania wyrażeń regularnych, ale ostatecznie 

    jest to zwykły stary wzór reggae Javy 

 

Typ danych kolekcji 

W Clojure istnieją dwa rodzaje kolekcji: kolekcje sekwencyjne i asocjacyjne. Sekwencyjne są 

rzeczy, które można powtórzyć, takie jak listy. Asocjacyjne kolekcje to mapy, zestawy i rzeczy, 

do których można uzyskać dostęp za pomocą określonego indeksu. Kolekcje Clojure są w pełni 

kompatybilne z Javą i mogą nawet implementować interfejsy java.util, takie jak java.util.List i 

java.util.Map. Jedną z głównych cech kolekcji w Clojure jest to, że są one niezmienne; ma wiele 

zalet, które zobaczymy później. Rzućmy okiem na cechy każdego typu danych kolekcji 

dostępnych w Clojure i porównajmy je z Javą przy pomocy próbki (w Clojure) i jej opisu. 

 

Typ danych Clojure : List 

Typ danych Java : List  

Próba   : (1,2,3,4,5) 

Opis   : Prosta lista, zwróć uwagę na znak cytowania przed listą, jeśli go 

    nie określisz, Clojure spróbuje ocenić formularz jako instrukcję 

 

Typ danych Clojure : Vector 

Typ danych Java : Array  

Próba   : [1,2,3,4,5] 



Opis   : Jest to główny wół roboczy w Clojure, jest podobny do tablicy, 

    ponieważ można uzyskać dostęp do elementów w losowej 

    kolejności 

 

Typ danych Clojure : Set  

Typ danych Java : HashSet  

Próba   : #{1,2,3,4} 

Opis   : Normalny zestaw skrótu Java 

 

 

Typ danych Clojure : Map 

Typ danych Java : HashMap  

Próba   : {:key 5 :key-2 "red"} 

Opis   : Mapa Clojure 

Podsumowanie 

Jak widać, Clojure ma dojrzałe środowisko programistyczne, które zawsze ewoluuje. Możesz 

skonfigurować narzędzia wiersza poleceń i IDE w sposób bardzo podobny do sposobu, w jaki 

będziesz robić to w normalnym rozwoju Java. Dowiedzieliśmy się również trochę o regularnej 

składni Clojure, typach danych i ich związku z własnymi typami danych Java. Ogólnie rzecz 

biorąc, powinieneś być teraz zadowolony z: 

• Składnia Lisp 

• Tworzenie od podstaw projektu Leiningen 

• Uruchamianie i pakowanie kodu 

• Importowanie projektu Leiningen do IntelliJ 

• Korzystanie z REPL 

• Znajomość związków między typami Clojure i typami Java 

W następnej części dowiemy się jak zorganizować nasz kod i jak ta organizacja korzysta z 

pakietów Javy. 

 

Przestrzenie nazw, pakiety i testy 

Mamy teraz działającą instalację Clojure i IntelliJ. Jako programista Java, jesteś przyzwyczajony 

do pracy z klasami jako minimalna jednostka organizacyjna. Clojure ma bardzo odmienny sens 



i daje różne narzędzia do organizowania kodu. Jako początkujący powinieneś pamiętać, że kod 

i dane są oddzielne; nie masz minimalnej jednostki z atrybutami i funkcjami, które działają nad 

tymi atrybutami. Twoje funkcje mogą działać na dowolnej strukturze danych, pod warunkiem, 

że postępujesz zgodnie z zasadami działania tej funkcji. W tej części zaczniemy pisać proste 

funkcje, aby zilustrować, jak działa podział funkcji i danych. spójrz na narzędzia, które Clojure 

daje nam do rozdzielenia. Omówimy następujący temat: 

• Jak działa przestrzeń nazw w porównaniu z pakietami classpath i Java 

• Testy jednostkowe 

• Więcej przykładów i składni Clojure  

Przestrzenie nazw w Clojure 

Obszary nazw Clojure mogą być ci znane, jako programiście Java, i z bardzo dobrego powodu 

mają bardzo głęboki związek z pakietami Java i ścieżką klas. Przede wszystkim przejrzyjmy to, 

co już wiemy z Javy. 

Pakiety w Clojure 

Kod Java jest zorganizowany w pakiety, pakiet w Javie to przestrzeń nazw, która pozwala 

grupować zestaw podobnych klas i interfejsów. Możesz traktować pakiet jako coś bardzo 

podobnego do folderu na twoim komputerze. Oto kilka typowych pakietów, których często 

używasz podczas programowaniaw Javie: 

• java.lang: wszystko, co pochodzi od Javy, w tym podstawowe typy (integer, long, byte, 

boolean, character, string, number, short, float, void i class), podstawowe pierwotne 

wątkowanie (running, thread), podstawowe operacje podstawowe dla wyjątków (throwable, 

error, exception), podstawowe wyjątki i błędy (NoSuchMethodError, OutOfMemoryError, 

StackOverflowError, i tak dalej) oraz klas dostępu do środowiska wykonawczego, takich jak 

środowisko wykonawcze i system. 

• java.io: Ten pakiet zawiera prymitywy wejściowe i wyjściowe, takie jak konsola, plik, czytniki, 

strumienie wejściowe i programy piszące. 

• java.util: Jest to jeden z najbardziej popularnych pakietów poza java.lang. Obejmuje to 

klasyczne struktury danych (mapę, zestaw, listę) wraz z najczęstszymi implementacjami takich 

struktur danych. Pakiet ten zawiera również narzędzia, takie jak narzędzia właściwości, skaner 

do odczytu z różnych zasobów wejściowych, ServiceLoader, aby załadować niestandardowe 

usługi z modułu ładującego klasy, generator UUID, timery i tak dalej. 

• java.util.logging: narzędzia do rejestrowania, zwykle używasz ich do nadawania różnych 

poziomów alertu, od debugowania do poważnych warunków. 

• java.text: Są to narzędzia do zarządzania tekstem, datami i liczbami w sposób niezależny od 

języka. 

• javax.servlet: obejmuje prymitywy tworzenia aplikacji internetowych i wdrażania w 

standardowych kontenerach internetowych. 



Każdy z tych pakietów grupuje kilka powiązanych funkcji, pakiet java.lang jest szczególnie 

ważny, ponieważ ma każdy typ rdzenia Java, taki jak string,  long i integer. Wszystko wewnątrz 

pakietu java.lang jest dostępne automatycznie wszędzie. Pakiet java.lang zapewnia nieco 

więcej niż tylko organizację kodu, zapewnia również bezpieczeństwo dostępu. Jeśli pamiętasz 

o Javie, są trzy poziomy dostępu bezpieczeństwa: 

•private 

•public 

•protected 

W przypadku pakietów zajmujemy się chronionym poziomem dostępu. Klasy w tym samym 

pakiecie umożliwiają każdej innej klasie w tym samym pakiecie dostęp do chronionych 

atrybutów i metod. Istnieją również sposoby analizowania pakietu w środowisku 

wykonawczym, ale są one zaangażowane i pozwalają na bardzo niewiele do zrobienia. Pakiety 

są implementowane u góry ścieżki klas języka Java i programu ładującego klasy. 

Ścieżka klas i program ładujący klasy 

Java została zaprojektowana jako modułowa i do tego potrzebuje sposobu na łatwe 

załadowanie kodu. Odpowiedzią na to był program ładujący klasy, program ładujący klasy 

umożliwia odczytywanie zasobów z każdego wpisu ścieżki klasy; możesz patrzeć na zasoby w 

ścieżce klas jako hierarchiczną strukturę podobną do systemu plików. Program ładujący klasy 

to tylko lista wpisów; każda pozycja może być katalogiem w systemie plików lub plikiem JAR. 

W tym momencie powinieneś także wiedzieć, że pliki JAR są po prostu plikami zip. Program 

ładujący klasy traktuje każdy wpis jako katalog (pliki JAR są po prostu spakowanymi 

katalogami) i będzie szukał plików w każdym katalogu. Istnieje wiele koncepcji do 

zapamiętania, spróbujmy je podsumować: 

• Pliki JAR są plikami ZIP; mogą zawierać kilka klas, właściwości, pliki i tak dalej. 

• Ścieżka klas jest listą wpisów; każda pozycja to plik JAR lub katalog systemowy. 

• Program ładujący klasy szuka zasobów w każdym wpisie ścieżki klasy, dzięki czemu można 

pomyśleć o zasobach klasy classpath jako kombinacji wszystkich katalogów w ścieżce klas 

(powtarzające się zasoby nie są nadpisywane) 

Jeśli nie wiesz już, w jaki sposób programy ładujące klasy szukają zasobów w pozycjach klasy 

classpath, jest to proces ogólny; wyobraźmy sobie, że chcesz załadować klasę :test.Test, co 

będzie dalej? 

1. Powiedz JVM, że chcesz załadować test.Test. 

2. JVM wie, aby wyszukać plik test / Test.class. 

3. Rozpoczyna go szukać w każdym wpisie ścieżki klasy. 

4.Jeżeli zasób jest plikiem ZIP, "rozpakowuje" katalog. 

5. Szuka zasobu w katalogu, który reprezentuje wpis. 



Jeśli zobaczysz domyślne zasoby klasy classpath, prawdopodobnie zobaczysz coś takiego, jak: 

java: 

lang: 

String.class 

…. 

io: 

IOException.class 

… 

util: 

List.class 

Ważne jest, aby pamiętać, że każdy wpis w ścieżce klas nie tylko przechowuje pliki klas, może 

faktycznie przechowywać każdy rodzaj zasobu. Jest to typowe przechowywanie plików 

konfiguracyjnych, takich jak .properties lub .xml. Nic nie zabrania przechowywania cokolwiek 

innego w zasobach classpath, takich jak obrazy, mp3, a nawet kod! Możesz czytać i uzyskiwać 

dostęp do wszystkiego z zasobów klasy klass, tak jak możesz z systemu plików w czasie 

wykonywania. Jedyną rzeczą, której nie możesz zrobić, jest zmodyfikowanie zawartości 

zasobów ścieżki klasowej (przynajmniej nie pozbawionej jakiejś ezoterycznej magii). 

Powrót do przestrzeni nazw Clojure 

Teraz, kiedy mieliśmy już małą recenzję, jak pakiety i ścieżki klas działają w Javie, czas wrócić 

do Clojure. Powinieneś zrozumieć, że Clojure próbuje uczynić platformę hostingową 

przejrzystą; oznacza to kilka bardzo ważnych rzeczy: 

• Wszystko, co możesz zrobić dzięki ścieżce klas z Java, możesz także zrobić z Clojure (możesz 

czytać pliki konfiguracyjne, obrazy itp.). 

• Przestrzenie nazw wykorzystują ścieżkę klas podobnie jak Java z pakietami, co ułatwia ich 

zrozumienie. Niemniej jednak, nie lekceważ ich, deklaracje obszaru nazw Clojure mogą być 

bardziej zaangażowane. Przyjmijmy praktyczne i zagrajmy trochę przestrzeniami nazw. 

Gra z przestrzeniami nazw 

Pozwala utworzyć nowy plac zabaw, aby go utworzyć, użyj następującego polecenia: 

lein new app ns-playground 

Możesz otworzyć ten projekt za pomocą szczegółowego spojrzenia IntelliJ. Na to, co zostało 

stworzone dla nas: 



 

 

Ta struktura projektu wygląda podobnie do projektów Java, mamy: 

• resources: Są to pliki niebędące źródłami, które są dodawane do ścieżki klasy 

• src: Nasz kod źródłowy 

• test: nasz kod testowy 

Kod wewnątrz src i test jest już podzielony na przestrzenie nazw: po szybkim spojrzeniu 

możemy powiedzieć, że nazwa przestrzeni nazw to ns_playground. Sprawdźmy kod źródłowy: 

(ns ns-playground.core 

(:gen-class)) 

(defn -main 

"I don't do a whole lot ... yet." 

[& args] 

(println "Hello, World!")) 

;; Code for src/ns_playground/core.clj 

dodano tu :genów-class w celu utworzenia klasy Java i umożliwienia interpreterowi języka Java 

uruchomienia statycznej metody głównej. Nie jest to konieczne, jeśli nie masz zamiaru tworzyć 

samodzielnego programu. Widzimy, że forma (ns-ns-playground.core) została użyta na górze, 

jak można się domyślić, w ten sposób deklarujemy przestrzeń nazw w Clojure. Jeśli jesteś 

spostrzegawczy, zauważysz coś dziwnego; przestrzeń nazw ma myślnik zamiast podkreślnika, 

takiego jak folder. Jest kilka powodów, które prowadzą do tego: 



• Clojure, podobnie jak większość nazw zmiennych lisp, może zawierać kreski (w 

rzeczywistości jest preferowanym stylem do nazywania zmiennych, w przeciwieństwie do 

wielbłądów w Javie). 

• Każda przestrzeń nazw w Clojure jest reprezentowana jako pakiet zawierający kilka klas Java. 

Przestrzeń nazw jest używana jako nazwa pakietu Java i jak wiadomo, myślnik nie jest 

dopuszczalny w nazwach klas lub pakietów; więc każda nazwa pliku i nazwa folderu muszą 

mieć podkreślniki. 

Ze względu na naturę Lisp można używać kresek w nazwach zmiennych (zostaną one 

przekonwertowane na podkreślenia w czasie kompilacji). W rzeczywistości jest to zalecany 

sposób nazywania zmiennych. W Clojure, (i większość Lisps), some-variable-name jest bardziej 

idiomatyczny styl niż SomeVariableName. 

Tworzenie nowej przestrzeni nazw 

Stwórzmy nowy obszar nazw; w Cursive Clojure łatwo jest to zrobić, wystarczy kliknąć prawym 

przyciskiem myszy pakiet ns_playground i przejść do New | Clojure Namespace, prosi o 

podanie nazwy i możemy nazwać ją "cześć". 

Spowoduje to utworzenie pliku hello.clj o następującej treści: 

(ns ns-playground.hello) 

Jak widać, tworzenie przestrzeni nazw jest dość łatwe; możesz to zrobić ręcznie, wykonując 

dwa proste kroki: 

1. Utwórz nowy plik; nie musi być zgodna ze specyfikacją nazewnictwa pakietów, ale pomaga 

w utrzymaniu porządku kodu i jest to de facto praktyka. 

2. Dodaj swoją deklarację przestrzeni nazw. 

To jest to! To prawda, nawet jeśli definicja przestrzeni nazw może być dość złożona, ponieważ 

jest to miejsce, w którym definiujesz pakiety Java, które chcesz zaimportować, przestrzenie 

nazw lub funkcje z tych przestrzeni nazw, które zamierzasz użyć. Ale zwykle użyjesz 

podzestawu tych funkcji. 

Należy pamiętać, że przestrzeń nazw w Clojure jest zwykle reprezentowana przez pojedynczy 

plik. Dla twoich początkowych przestrzeni nazw, doradzę ci mieć dwie z tych możliwości: 

: import - umożliwia import klas Java z pakietu, którego chcesz użyć 

: require - Pozwala ci wprowadzić dowolną przestrzeń nazw Clojure, której chcesz użyć 

Składnia obu wymaga, a import jest prosty, spójrzmy na kilka przykładów, zanim faktycznie go 

użyjemy. Zacznijmy od opcji importowania: 

(: import java.util.List) 

Zauważysz, że jest to podobne do tego, co możesz zrobić w Javie, tutaj importujemy interfejs 

List. Dobrą rzeczą w Clojure jest to, że pozwala ci to robić pewne specyficzne rzeczy. 

Sprawdźmy, jak zaimportować dwie klasy naraz: 



(: import [java.util ArrayList HashMap]) 

Możesz rozszerzyć to do liczby klas, których chcesz użyć. 

Opcja Wymagaj używa podobnej składni, a następnie buduje na niej więcej. Sprawdźmy, czy 

nie wymaga się jednej funkcji z przestrzeni nazw: 

(: require [some.package: refer [funkcja-funkcja inna funkcja]]) 

Jak widać, jest on znajomy, a interesującą częścią jest, gdy zaczniesz importować wszystko: 

(: require [some.package: refer [: all]]) 

Możesz również użyć niestandardowej nazwy dla wszystkiego wewnątrz paczki: 

(:require [some.package :as s]) 

;; And then use everything in the package like this: 

(s/a-function 5) 

Lub możesz nawet połączyć różne słowa kluczowe: 

(: require [some.package: as s: refer [a-function]]) 

Spróbujemy trochę tego, czego właśnie się nauczyliśmy, używając następującego kodu: 

(:require [some.package :as s]) 

;; And then use everything in the package like this: 

(s/a-function 5) 

Lub możesz nawet połączyć różne słowa kluczowe:  

(:require [some.package :as s :refer [a-function]]) 

Let's try a bit of what we just learned, using the following code: 

(ns ns-playground.hello 

(:import [java.util Date])) 

(def addition +) 

(defn current-date [] 

"Returns the current date" 

(new Date)) 

(defn <3 [love & loved-ones] 

"Creates a sequence of all the {loved-ones} {loved} loves" 

(for [loved-one loved-ones] 

(str love " love " loved-one))) 



(defn sum-something [something & nums] 

"Adds something to all the remaining parameters" 

(apply addition something nums)) 

(def sum-one (partial sum-something 1)) 

Musiałeś zauważyć operatora & w argumentach funkcji < 3 i funkcję sum-something; pozwala 

to tym funkcjom na otrzymanie dowolnej liczby argumentów i możemy je wywołać, jak 

pokazano: (sum-something 1 2 3 4 5 6 7 8) lub (sum-something) Są one nazywane funkcjami  

o zmiennej liczbie argumentów. W Javie nazwiesz tę funkcję varargs. Wszystko wygląda 

świetnie, ale jeszcze nie widzieliśmy, jak wymagać i korzystać z tych funkcji z jakiejś innej 

paczki. Napiszmy test, aby zobaczyć, jak to się stanie 

Praca z przestrzeniami nazw na REPL 

Świetny sposób grania za pomocą przestrzeni nazw to korzystanie z REPL, a my również 

będziemy mieli możliwość lepszego poznania. Od kiedy będziemy grać z przestrzenią nazw, 

musimy znać kilka funkcji, które pomogą nam poruszać się między przestrzenie nazw i 

wymagają innych przestrzeni nazw. Funkcje są wymienione w następujący sposób: 

 

Funkcja : Opis   :  Próbka  

in-ns  : Ustawia * ns * na przestrzeń nazw  

   określoną przez symbol, tworząc ją  

   w razie potrzeby.    (in-ns 'ns-playground.core) 

require : Ładuje biblioteki, pomijając  

   wszystkie, które są już załadowane. (require "[clojure.java.io: as io]) 

import  : Dla każdej nazwy w  

   nazwach-klasach-symboli, dodaje 

    mapowanie od nazwy do klasy o  

   nazwie nazwa_pakietu do bieżącej  

   przestrzeni nazw.    (import java.util.Date) 

refer  : odnosi się do wszystkich  

   publicznych zmiennych ns, z  

   zastrzeżeniem filtrów.   (refer "clojure.string: only"  

        [capitalize trim]) 

 

Przejdźmy do okna REPL naszego IntelliJ. Możemy sprawdzić, w jakim obszarze nazw jesteśmy, 

używając instrukcji * ns *. Spróbujmy teraz: 

* ns * 

=> # <Namespace ns-playground.core> 

Wyobraź sobie, że musimy wykonać kod i przetestować kod z przestrzeni nazw ns-

playground.hello, możemy to zrobić za pomocą funkcji in-ns: 

(in-ns 'ns-playground.hello) 



=> # <Namespace ns-playground.hello> 

 

Chcemy wiedzieć, co robi str, wydaje się, że otrzymuje trzy ciągi: 

 

(str "Hello""""world") 

=>"Hello world" 

Let's try the for form now: 

(for [el ["element1""element2""element3"]] el) 

=> ("element1""element2""element3") 

(for [el ["element1""element2""element3"]] 

(str "Hello " el)) 

=> ("Hello element1""Hello element2""Hello element3") 

 

Makro for pobiera kolekcję przedmiotów i zwraca nową leniwą sekwencję, stosując ciało dla 

każdego elementu. Wiedząc to, zrozumienie funkcji <3 jest łatwe, spróbujmy: 

 

(<3 "They""tea") 

=> ("They love tea") 

(clojure.repl/doc <3) 

ns-playground.hello/<3 

([& loved-ones]) 

 

Tworzy sekwencję wszystkich zakochanych {loved-ones} {loved}. Użyliśmy REPL do 

przetestowania kilku prostych funkcji, ale spróbujmy przetestować coś innego, jak czytanie 

pliku właściwości ze ścieżki klasy. Możemy dodać plik test.properties do folderu zasobów o 

następującej treści: 

 

user=user 

test=password 

sample=5 

Pamiętaj, aby zrestartować REPL, ponieważ zmiany w zawartości, na które wskazuje jakiś 

element ścieżki klasy, nie są widoczne dla działającego REPL. Spróbujmy odczytać nasz plik 

właściwości jako strumień wejściowy, możemy użyć clojure.java.io namespace , które to zrobi, 

a my możemy to sprawdzić, jak pokazano: 

(require '[clojure.java.io :as io]) 

(io/resource "test.properties") 

=> #<URL file:/Users/iamedu/Clojure4Java/ns-playground/resources/test.properties> 

(io/input-stream (io/resource "test.properties")) 

=> #<BufferedInputStream java.io.BufferedInputStream@2f584e71> 

;; Let's now load it into a properties object 

(import [java.util Properties]) 

=> java.util.Properties 

(def props (Properties.)) ;; Don't worry about the weird syntax, we will look it soon. 

=> #'ns-playground.core/props 



(.load props (io/input-stream (io/resource "test.properties"))) 

props 

=> {"user""user", "sample""5", "test""password"} 

Możemy teraz zdefiniować naszą funkcję odczytu właściwości, możemy to wprowadzić do 

REPL: 

 

(defn read-properties [path] 

(let [resource (io/resource path) 

is (io/input-stream resource) 

props (Properties.)] 

(.load props is) 

(.close is) 

props)) 

=> #'ns-playground.core/read-properties 

(read-properties "test.properties") 

=> {"user""user", "sample""5", "test""password"} 

 

Formularz let pozwala nam tworzyć lokalne "zmienne", zamiast używać (io / resource path) 

bezpośrednio w kodzie. Możemy utworzyć odwołanie raz i używać go za pomocą kodu. 

Pozwala nam używać prostszego kodu i mieć pojedyncze odniesienie do obiektu 

Na koniec możemy ponownie zdefiniować hello namespace, aby uwzględnić wszystko, co 

sprawdziliśmy, na przykład: 

 

(ns ns-playground.hello 

(:require [clojure.java.io :as io]) 

(:import [java.util Date Properties])) 

(def addition +) 

(defn current-date [] 

"Returns the current date" 

(new Date)) 

(defn <3 [love & loved-ones] 

"Creates a sequence of all the {loved-ones} {loved} loves" 

(for [loved-one loved-ones] 

(str love " love " loved-one))) 

(defn sum-something [something & nums] 

"Adds something to all the remaining parameters" 

(apply addition something nums)) 

(defn read-properties [path] 

(let [resource (io/resource path) 

is (io/input-stream resource) 

props (Properties.)] 

(.load props is) 

props)) 

(def sum-one (partial sum-something 1)) 



Pamiętaj o dołączeniu klasy Properties do import i zdefiniowaniu słowa kluczowego :require 

dla clojure.java.io. 

 

Testowanie w Clojure 

 

Clojure ma już wbudowane wsparcie testowania jednostkowego, a Leiningen stworzył już dla 

nas test, spójrzmy teraz na to. Otwórz plik test / ns_playground / core_test.clj, powinieneś być 

w stanie zobaczyć ten kod: 

 

(ns ns-playground.core-test 

(:require [clojure.test :refer :all] 

[ns-playground.core :refer :all])) 

(deftest a-test 

(testing "FIXME, I fail." 

(is (= 0 1)))) 

 

Ponownie, jak widać, używamy :rquire do włączenia funkcji z pakietów clojure.test i ns-

playground.core. 

Zapamiętaj:  :refer : all  działa podobnie jak char import static clojure.test. * będzie działał w 

Javie. 

 

Testowanie z wiersza poleceń 

 

Najpierw nauczmy się, jak uruchomić te testy. Z wiersza poleceń możesz uruchomić: 

 

lein test 

 

Powinieneś otrzymać następujące dane wyjściowe:  

 

lein test ns-playground.core-test 

lein test :only ns-playground.core-test/a-test 

FAIL in (a-test) (core_test.clj:7) 

FIXME, I fail. 

expected: (= 0 1) 

actual: (not (= 0 1)) 

Ran 1 tests containing 1 assertions. 

1 failures, 0 errors. 

Tests failed. 

 

Widzimy, że jeden test zawodzi, wrócimy do tego nieco; na razie zobaczmy, jak przetestować 

w IntelliJ. 

 

Testowanie w IntelliJ 



Przede wszystkim potrzebujemy nowej konfiguracji REPL. Możesz to zrobić tak jak uczyłeś się 

w poprzedniej części. Musisz tylko wykonać następujące czynności: 

 

1.Kliknij prawym przyciskiem myszy plik project.clj i wybierz Utwórz REPL dla ns-playground, 

jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu: 

 

 
 

2. Następnie kliknij OK w następnym oknie dialogowym. 

3. Po tym należy ponownie uruchomić REPL, klikając prawym przyciskiem myszy plik project.clj 

i wybierając opcję Uruchom REPL dla ns-playground. 

4. Po uruchomieniu testów, otwórz plik testowy i przejdź do Narzędzia | Uruchom testy w 

bieżącym NS w REPL. Powinieneś zobaczyć coś podobnego do następującego zrzutu ekranu: 

 



 
 

5. Jak widzisz, oznacza to, że twój test się nie udaje. Naprawmy to i ponownie uruchom nasz 

test. Zmień linię (is (= 0 1) na (is (= 1 1)). 

6. Teraz, spróbujmy prawdziwych testów dla naszych wcześniej zdefiniowanych funkcji; nie 

martw się, jeśli na razie nie możesz zrozumieć całego kodu, nie powinieneś: 

 

(ns ns-playground.hello-test 

(:import [java.util Date]) 

(:require [clojure.test :refer :all] 

[ns-playground.hello :as hello :refer [<3]] 

[ns-playground.core :refer :all])) 

(defn- lazy-contains? [col element] 

(not (empty? (filter #(= element %) col)))) 

(deftest a-test 

(testing "DONT FIXME, I don't fail." 

(is (= 42 42)))) 

(deftest current-date-is-date 

(testing "Test that the current date is a date" 

(is (instance? Date (hello/current-date))))) 

(deftest check-loving-collection 

(testing "Check that I love clojure and you" 

(let [loving-seq (<3 "I""Clojure""you""doggies""chocolate")] 

(is (not (lazy-contains? loving-seq "I love Vogons"))) 

(is (lazy-contains? loving-seq "I love Clojure")) 

(is (lazy-contains? loving-seq "I love doggies")) 

(is (lazy-contains? loving-seq "I love chocolate")) 

(is (lazy-contains? loving-seq "I love you"))))) 

 

Przeprowadź testy, a zobaczysz, że wszystko przebiega poprawnie, ale tutaj dzieje się dużo, 

przejrzyjmy to po trochu: 

 

(ns ns-playground.core-test 

(: import [data java.util]) 

(: require [clojure.test: refer: all] 



[ns-playground.hello: as hello: refer [<3]] 

[ns-playground.core: refer: all])) 

 

To jest deklaracja przestrzeni nazw, wymieńmy wszystko, co ona robi: 

• Deklaruje pakiet testowy ns-playground.core. 

• Importuje klasę java.util.Date. 

• Sprawia, że wszystko w przestrzeni nazw clojure.test jest dostępne w bieżącym obszarze 

nazw, jeśli byliśmy w Javie mogliśmy użyć importu statycznego clojure.test. *, Aby uzyskać 

podobny efekt. Możemy to osiągnąć za pomocą słów kluczowych :refer i :all 

• Dzięki skrótowi hello wszystko jest dostępne w przestrzeni nazw ns-playground.hello, ale 

musimy poprzedzić każdą funkcję lub wartość zdefiniowaną w ns-playground.hello z hello, a 

także udostępnia funkcję <3 bez prefiksu. Aby wygenerować alias i udostępnić wszystko za 

pomocą hello alias, używamy słowa kluczowego :as, a następnie przekazujemy wektor do : 

refere do uwzględnienia pewnych elementów. 

• Sprawia, że wszystko w przestrzeni nazw ns-playground.core jest dostępne w bieżącym 

obszarze nazw. Osiągamy to za pomocą :refer :all. 

(defn- lazy-contains? [col element] 

(not (empty? (filter #(= element %) col)))) 

Jest to deklaracja funkcji o nazwie lazy-contain?, jest funkcją boolean i jest zwyczajowo w 

Clojure nazywanie go predykatem.  

Nazwa funkcji, w tym znak zapytania, może wyglądać na niezręczną. W Clojure i Lisp możesz 

używać znaków zapytania w nazwach funkcji i często robisz to dla funkcji, które zwracają 

wartości logiczne. Otrzymuje dwa parametry: col i element. 

 

Właściwa treść tej funkcji wygląda nieco skomplikowanie, ale w rzeczywistości jest bardzo 

prosta. Ilekroć napotkasz funkcję podobną do tej wspomnianej w poprzednim rozdziale, 

spróbuj odczytać ją od środka. Najbardziej wewnętrzna część jest następująca: 

# (= element%) 

Jest to krótszy sposób pisania anonimowej funkcji, która ma jeden parametr. Jeśli chcemy 

napisać inną funkcję, która porównuje jej argumenty z elementem, bez cukru syntaktycznego, 

możemy to zrobić w następujący sposób: 

(fn [e1] 

(= element e1)) 

Jest to funkcja anonimowa lub innymi słowy, jest to funkcja, która nie ma nazwy, ale działa jak 

każda inna funkcja; przeczytaj więcej o anonimowych funkcjach, kiedy wrócimy do 

programowania funkcjonalnego. 

Nasza anonimowa funkcja jest parametrem w następującej formie: 

(filter # (= element%) col) 

Ta nowa forma filtruje kolekcję col i zwraca nową kolekcję tylko z elementami, które pomyślnie 

przejdą test. Zobaczmy przykład, w którym użyliśmy nawet wcześniej zdefiniowanej funkcji 

Clojure: 

;; This returns only the even numbers in the collection 

(filter even? [1 2 3 4]) 

;;=> (2 4) 



Nasza funkcja filtru zwraca teraz każdy element w kolekcji, która przechodzi przez 

Test # (= element%). Otrzymujemy więc każdy element, który jest równy pierwiastkowi 

przekazanemu dolazy-contain. 

Następnie pytamy, czy żaden z elementów nie jest równy elementowi col z następującą formą: 

(empty? (filter #(= element %) col)) 

Ale chcemy wiedzieć, czy istnieje element równy elementowi, więc w końcu negujemy 

poprzednią formę: 

(not (empty? (filter #(= element %) col))) 

 

Wyobraź sobie, że gdybyś musiał to napisać w Javie (i poprosiłem o dodanie każdego elementu 

pasującego do tego elementu do listy), będziesz miał coś podobnego do tego: 

Lista <T> filtersElements = new ArrayList <T> (); 

for (T e1: col) { 

if (e1 == element) { 

filtersElements.add (e1); 

} 

} 

return! filteredElements.isEmpty (); 

Jest duża różnica, jest bardziej gadatliwa i aby ją zrozumieć, musimy "uruchomić" algorytm w 

naszych głowach. Nazywa się to programowaniem imperatywnym, Clojure pozwala nam 

wykonywać programowanie imperatywne, a także programowanie funkcjonalne, które jest 

typem programowania deklaratywnego. Kiedy się do tego przyzwyczaisz, zobaczysz, że łatwiej 

jest rozumować niż pętli. 

 

Interaktywne programowanie oznacza, mówiąc każdy krok, jak coś należy zrobić z 

komputerem. Deklaratywne programowanie prosi tylko o wynik i nie podaje szczegółów, jak 

go osiągnąć. 

 

Rzeczywiste testy są łatwe do zrozumienia: 

(deftest current-date-is-date 

(testing "Test that the current date is a date" 

(is (instance? Date (hello/current-date))))) 

Ten test sprawdza aktualną datę zwraca instancję java.util.Date, formularz is działa tak jak 

instrukcja assert Java: 

(deftest check-loving-collection 

(testing "Check that I love clojure and you" 

(let [loving-seq (<3 "I""Clojure""you""doggies""chocolate")] 

(is (not (lazy-contains? loving-seq "I love Vogons"))) 

(is (lazy-contains? loving-seq "I love Clojure")) 

(is (lazy-contains? loving-seq "I love doggies")) 

(is (lazy-contains? loving-seq "I love chocolate")) 

(is (lazy-contains? loving-seq "I love you")))))  

Ten test sprawdza funkcję <3, sprawdza, czy zwrócona kolekcja zawiera: I love Clojure, I love 

doggies, I love chocolate i I love you i nie powinien zawierać  I love Vogons. Ten test jest łatwy 



do zrozumienia. Co może nie być tak łatwe do zrozumienia, to funkcja <3, zajmiemy się nią za 

pomocą REPL. 

 

Podsumowanie 

 

W tej części poznaliśmy niektóre narzędzia, które możemy wykorzystać do lepszego 

zarządzania naszym kodem i mamy więcej przykładów codziennego kodu Clojure. W 

szczególności: 

• Działanie przestrzeni nazw w Clojure i ich związek z pakietami Java 

• Pisanie gotowych testów jednostkowych i wykonywanie ich przy pomocy Leiningena i 

Cursive Clojure 

• Przejście do obiegu pracy Clojure Interactive i trochę myślenia Clojure 

• Pisanie bardzo prostych funkcji i testowanie ich 

W  kolejnej części dowiemy się o współdziałaniu z Javą, dzięki czemu możemy zacząć używać 

znanych klas i bibliotek, które już znamy w naszym kodzie Clojure. Nauczymy się również 

korzystać z Clojure z Java, abyś mógł zacząć używać go w swoich codziennych projektach Java. 

 

 

Interakcja z Javą 

 

Wiemy trochę o tym, jak zorganizować nasz kod i jak to dotyczy pakietów w Javie. Teraz na 

pewno musisz używać starego kodu Java i wszystkich znanych już bibliotek; Clojure zachęca 

do nowego myślenia o programowaniu, a także umożliwia korzystanie ze wszystkich zależności 

i kodu, który już wygenerowałeś. Clojure jest językiem Java Virtual Machine (JVM) i jako taki 

jest kompatybilny z większością zależności i bibliotek Java; powinieneś być w stanie używać 

wszystkich narzędzi tam. Powinieneś także móc używać programów Clojure z programami 

Java, wymaga to trochę niestandardowego kodowania, ale ostatecznie możesz użyć Clojure 

we właściwych miejscach swojego projektu. 

Aby móc to zrobić, musimy się uczyć: 

• Korzystanie z zależności Maven 

• Używanie zwykłych starych klas Java z bazy kodu Clojure 

• Nieco więcej o języku Clojure, w szczególności o letach i destrukturyzacji 

• Tworzenie interfejsu Java dla twojego kodu Clojure 

• Używanie interfejsu Java z innych projektów Java 

 

Korzystanie z zależności Maven 

 

Powiedzmy, że chcemy napisać program do obróbki zdjęć; jest to bardzo prosty program, który 

powinien być w stanie tworzyć miniatury. Większość naszego kodu źródłowego znajduje się w 

Clojure, więc chcemy napisać to również w Clojure. Istnieje wiele bibliotek Java 

przeznaczonych do manipulowania obrazami, dlatego zdecydowaliśmy się użyć imgscalr, który 

jest bardzo prosty w użyciu i wygląda na to, że jest dostępny w Maven Central 

(http://search.maven.org/). Stwórzmy nowy projekt Leiningen, jak pokazano: 

lein new thumbnails 



Teraz musimy edytować plik project.clj w projekcie miniaturek: 

 

(defproject thumbnails "0.1.0-SNAPSHOT" 

:description "FIXME: write description" 

:url "http://example.com/FIXME" 

:license {:name "Eclipse Public License" 

:url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"} 

:dependencies [[org.clojure/clojure "1.6.0"]]) 

 

Możesz dodać zależność imgscalr podobną do poniższego kodu: 

 

(defproject thumbnails "0.1.0-SNAPSHOT" 

:description "FIXME: write description" 

:url "http://example.com/FIXME" 

:license {:name "Eclipse Public License" 

:url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"} 

:dependencies [[org.clojure/clojure "1.6.0"] 

[org.imgscalr/imgscalr-lib "4.2"]]) 

 

Jak widać, wystarczy dodać zależność do wektora zależności: zależności są automatycznie 

rozwiązywane z: 

• Maven Local 

• Maven Central 

• Clojars 

 

Maven Local wskazuje na lokalne repozytorium maven, które znajduje się w folderze ~ / .m2. 

Jeśli chcesz, możesz to zmienić za pomocą klawisza Leiningen: local-repo. Możesz dodać 

własne repozytoria, powiedzmy, że musisz dodać jcenter (repozytorium Javy Bintray) możesz 

to zrobić, jak pokazano: 

 

(defproject thumbnails "0.1.0-SNAPSHOT" 

:description "FIXME: write description" 

:url http://example.com/FIXME 

:license {:name "Eclipse Public License" 

:url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"} 

:dependencies [[org.clojure/clojure "1.6.0"] 

[org.imgscalr/imgscalr-lib "4.2"]] 

:repositories [["jcenter" "http://jcenter.bintray.com/"]]) 

 

Aby pobrać zależności, musisz wykonać następujący kod: 

lein deps 

 

Możesz sprawdzić bieżące zależności uruchamiając: 

lein deps: tree 

http://example.com/FIXME


Otrzymasz coś podobnego do tego: 

 

[clojure-complete "0.2.3" :scope "test" :exclusions [[org.clojure/clojure]]] 

[org.clojure/clojure "1.6.0"] 

[org.clojure/tools.nrepl "0.2.6" :scope "test" :exclusions [[org.clojure/clojure]]] 

[org.imgscalr/imgscalr-lib "4.2"] 

 

Spisuje twoje bieżące drzewo zależności. 

 

Składnia Clojure Interop 

 

Clojure został zaprojektowany jako język hostowany, co oznacza, że może działać w różnych 

środowiskach lub środowiskach wykonawczych. Jednym z ważnych aspektów filozofii jest to, 

że Clojure nie próbuje przeszkodzić twojemu pierwotnemu gospodarzowi; to pozwala 

wykorzystać swoją wiedzę o platformie bazowej na swoją korzyść. W tym przypadku 

korzystamy z platformy Java. Spójrzmy na podstawową składnię przerwań, którą musimy znać. 

 

Tworzenie obiektu 

Istnieją dwa sposoby tworzenia obiektów w Clojure; na przykład przyjrzyjmy się, jak utworzyć 

instancję java.util.ArrayList. 

(def a (nowa java.util.ArrayList 20)) 

Tutaj używamy nowego specjalnego formularza, ponieważ widać, że otrzymuje symbol (nazwa 

klasy java.util.ArrayList) iw tym przypadku jest to liczba całkowita. Symbol java.util.ArrayList 

reprezentuje nazwę klasy i każda nazwa klasy Java będzie tutaj działała. Następnie możesz 

przekazać dowolną liczbę parametrów (w tym 0 parametrów). Kolejne parametry są 

parametrami konstruktora. Przyjrzyjmy się innej specjalnej składni, która jest dostępna do 

tworzenia obiektów: 

(def a (ArrayList.)) 

Różnica polega na tym, że mamy kropkę końcową; preferujemy tę składnię, ponieważ jest 

krótsza. 

 

Wywołanie metody instancji 

Po utworzeniu obiektu możemy wywołać metody instancji. Odbywa się to podobnie do tego, 

jak nazywamy funkcje Clojure za pomocą specjalnej formy kropki. Jeśli chcemy dodać element 

do naszej nowo utworzonej listy, będziemy musieli to zrobić, jak pokazano: 

(. add a 5) 

Ta składnia może wyglądać trochę dziwnie; Oto jak powstaje ta składnia: 

(.method-name instance args*) 

Można by pomyśleć, że jest to bardziej znane, ponieważ nazwa metody zaczynająca się od 

kropki przypomina sposób, w jaki zapisujemy wywołania metod Java. 

 

Wywołanie statycznej metody lub funkcji 

Możliwość wywoływania metod i tworzenia obiektów daje nam ogromną siłę, dzięki tak 

prostej konstrukcji zyskałyśmy dużą moc; możemy teraz używać większości standardowych 



bibliotek Java, a także niestandardowych. Jednak wciąż potrzebujemy jeszcze kilku rzeczy; 

jednym z najważniejszych jest wywoływanie metod statycznych. Metody statyczne czują się 

podobne do funkcji Clojure, nie ma takiej instancji, można po prostu nazwać je normalnymi 

funkcjami Clojure. Na przykład, jeśli chcemy pustą mapę z klasy Kolekcje, możemy zrobić to 

tak, jak pokazano: 

(java.util.Collections / emptyMap) 

Możesz traktować statyczne metody jako funkcje, a klasę jako przestrzeń nazw. To nie jest 

dokładnie w porządku, ale model mentalny pomoże ci to łatwo zrozumieć. 

 

Dostęp do wewnętrznych klas 

Inną częstą wątpliwością podczas korzystania z Java-Clojure interop jest sposób dostępu do 

klas wewnętrznych. Wyobraź sobie, że chcesz reprezentować pojedynczy wpis z mapy z klasą 

java.util.AbstractMap.SimpleEntry. 

Możesz pomyśleć, że musimy zrobić coś podobnego do tego: 

(java.util.AbstractMap.SimpleEntry. "key" "value") 

Zazwyczaj robisz to podczas pisania Javy, ale w Clojure możesz potrzebować czegoś takiego: 

(java.util.AbstractMap$SimpleEntry. "key" "value") 

To, co tu widzimy, jest w rzeczywistości wyeksponowanym szczegółem implementacji; jeśli 

spojrzysz na klasy w plikach JAR lub w ścieżce klas, zobaczysz dokładną nazwę pliku 

AbstractMap $ SimpleEntry, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu: 

 

 
Trzeba o tym pamiętać, zawsze poprzedzaj wewnętrzne klasy rodzicielską (lub bardziej 

poprawnie zawierającą) klasą (w tym przypadku java.util.AbstractMap) i znakiem dolara.   

 

Zapisywanie prostego obszaru nazw obrazu 

Napiszmy teraz kod Clojure i utwórz plik w src / thumbnails / image.clj. Spróbujmy zrobić to w 

sposób Clojure. Przede wszystkim zapisz deklarację przestrzeni nazw i oszacuj  ją: 

 

(ns thumbnails.image 

(:require [clojure.java.io :as io]) 

(:import [javax.imageio ImageIO] 

[java.awt.image BufferedImageOp] 

[org.imgscalr Scalr Scalr$Mode])) 

 

Teraz otwórz REPL i napisz poniższy kod: 

(def image-stream(io/input-stream  



"http://imgs.xkcd.com/comics/angular_momentum.jpg")) 

(def image (ImageIO/read image-stream)) 

image 

(.getWidth image) 

Mamy teraz instancję obrazu i możesz wywołać wszystkie metody Java w REPL. Jest to jedna z 

podstawowych koncepcji Clojure, możesz zagrać z REPL i sprawdzić kod, zanim naprawdę go 

napiszesz i możesz to zrobić interaktywnie, jak pokazano: 

 

 
 

Na koniec chcemy trzymać się następujących treści: 

 

(ns thumbnails.image 

(:require [clojure.java.io :as io]) 

(:import [javax.imageio ImageIO] 

[java.awt.image BufferedImageOp] 

[org.imgscalr Scalr Scalr$Mode])) 

(defn load-image [image-stream] 

(ImageIO/read image-stream)) 

(defn save-image [image path] 

(ImageIO/write image "PNG" (io/output-stream path))) 

(defn image-size [image] 

[(.getWidth image) (.getHeight image)]) 

(defn generate-thumbnail [image size] 

(Scalr/resize image Scalr$Mode/FIT_TO_WIDTH size (into-array BufferedImageOp []))) 

(defn get-image-width [image-path] 

(let [image (load-image image-path) 

[w _] (image-size image)] 

w)) 

 

Kod jest dość prosty, jest bardzo podobny do tego, co już widziałeś; przejdziemy przez różnice 

w obu kierunkach. 

Możesz zaimportować następujące klasy: 

• javax.imageio.ImageIO 

• java.awt.image.BufferedImageOp 

• org.imgscalr.Scalr 

• org.imgscalr.Scalr.Mode 

Trzeba być ostrożnym z klasą Mode, ponieważ jest to wewnętrzna klasa (jest w innej klasie) 

Clojure używa specjalnej nazwy Scalr $ Mode. Podczas importowania klas wewnętrznych 



musisz być ostrożny z procesem nazewnictwa, w Javie użyjesz nazwy: 

org.imgscalr.Scalr.Mode; w Clojure używa się nazwy: org.imgscalr.Scalr $ Mode. Funkcje load-

image, save-image i size-size są oczywiste, a funkcja generowania miniaturek jest również 

bardzo prosta; ma on jednak specjalny szczegół, wywołuje następujący argument jako ostatni 

argument: 

(into-array BufferedImageOp [])  

Jeśli spojrzysz na ImageScalr javadoc, (http://javadox.com/org.imgscalr/imgscalr-

lib/4.2/org/imgscalr/Scalr.Mode.html), zobaczysz, że metoda zmiany rozmiaru ma kilka 

przeciążonych implementacji; większość z nich ma argument varargs jako ich ostatni 

argument. W Clojure musisz zadeklarować te argumenty varargs jako tablicę. 

 

Pisanie testów 

Po napisaniu kodu przetwarzania obrazu, nadszedł czas na napisanie testów. Po prostu 

sprawdźmy, czy możemy wygenerować miniaturkę. W testach utworzymy nową przestrzeń 

nazw testowych miniaturek.thumb-test. Pamiętaj, że jeśli utworzysz plik, musi on mieć nazwę 

test/thumbnails/thumbnail_test.clj. 

Dodaj do niego następującą zawartość: 

(ns thumbnails.thumbnail-test 

(:require [clojure.test :refer :all] 

[clojure.java.io :as io] 

[thumbnails.image :refer :all])) 

(deftest test-image-width 

(testing " Powinniśmy być w stanie uzyskać obraz z " 

(let [image-stream (io/input-stream   

"http://imgs.xkcd.com/comics/angular_momentum.jpg") 

image (load-image image-stream)] 

(save-image image "xkcd-width.png") 

(is (= 600 (get-image-width (io/input-stream "xkcd-width.png"))))))) 

(deftest test-load-image 

(testing "We should be able to generate thumbnails" 

(let [image-stream (io/input-stream  

"http://imgs.xkcd.com/comics/angular_momentum.jpg") 

image (load-image image-stream) 

thumbnail-image (generate-thumbnail image 50)] 

(save-image thumbnail-image "xkcd.png") 

(is (= 50 (get-image-width (io/input-stream "xkcd.png"))))))) 

Tutaj używamy pewnych nieznanych funkcji, takich jak forma let i destructuring. Zobaczymy 

to bardziej szczegółowo w następnej sekcji. 

 

Instrukcja let 

Clojure daje nam instrukcję let, by nazwać rzeczy; pozwala nam zrobić coś bardzo podobnego 

do deklaracji zmiennych w innych językach. Pamiętaj, że tak naprawdę nie tworzymy zmiennej 

w tym samym sensie, co w Javie. W Javie, gdy deklarujemy zmienną , oświadczamy, że chcemy 

zarezerwować pewną ilość pamięci do przechowywania czegoś na późniejszych etapach; może 



to być wartość dla prymitywów lub lokalizacji pamięci dla obiektów. To, co tutaj robimy, to po 

prostu wymienić wartość. Jest to zasięg lokalny, który jest przydatny do pisania czystszego i 

łatwiejszego do zrozumienia kodu. Zobaczmy, jak to działa: 

(let [x 42] x) 

Jest to najprostsze oświadczenie, które możemy napisać i jest dokładnie takie samo jak samo 

pisanie 42. Możemy jednak napisać coś nieco bardziej złożonego, na przykład: 

(niech [x 42 

y (* x x)] 

(println "x to" x "i y" y)) 

Wygląda to na samo wyjaśniające; do wartości 42 i y przypisujemy wartość pomnożenia 42 

przez 42. Na końcu wyświetlamy x to  42 a y to  1764. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na dwie 

rzeczy: 

• Możemy użyć wcześniej zdefiniowanej wartości w instrukcji let; na przykład używamy x przy 

definiowaniu y. 

• Instrukcja let tworzy zakres, nie możemy użyć x lub y poza instrukcją let. 

 

Instrukcja let może być nawet zagnieżdżona, możemy zrobić coś podobnego do poniższego 

przykładu: 

(let [x 42] 

(let [y (* x x)] 

(println "x is " x " and y " y))) Jest to nieco bardziej skomplikowane, ponieważ otwieramy 

niepotrzebny zestaw nawiasów, a także piszemy więcej kodu; pozwala nam jednak zobaczyć, 

jak działa zakres leksykalny. Zobaczmy inny interesujący przykład: 

(let [x 42] 

(let [y (* x x)] 

(let [x 41] 

(println "x is " x " and y " y))))  

Tutaj ukrywamy wartość x 41 i znowu nie są to zmienne. Nie zmieniamy regionu pamięci, 

tworzymy jedynie nowy zakres z nową wartością X. Wracając do naszego testu, rozpoczyna się 

instrukcja let z następującym kodem: 

image (load-image image-path) 

Łatwo to zrozumieć, ale kolejna linia może okazać się nieco trudniejsza: 

[w _] (image-size image) 

Wygląda całkiem dziwnie; przypisujemy wartość (image-size image) do [w _], ale [w _] nie jest 

nazwą symbolu! To, co się tutaj dzieje, polega na tym, że używamy mechanizmu zwanego 

destrukturyzacja aby oddzielić wynik (obraz wielkości obrazu) i po prostu użyć interesującej 

nas informacji, która w tym przypadku jest szerokością obrazu. Destrukturyzacja jest jedną z 

kluczowych cech Clojure, może być używana niemal wszędzie tam, gdzie ma miejsce wiązanie 

symboli, takie jak: 

• Wyrażenia let 

• Listy parametrów funkcji 

Desktrukturyzacja pomaga napisać bardziej zwięzły kod, ale może wydawać się dziwny, gdy 

nie jesteś do tego przyzwyczajony. Porozmawiajmy o tym dogłębnie w następnej sekcji. 

 



Destrukturyzacja w Clojure 

Desktrukturyzacja jest cechą w Clojure, która nie występuje często w innych lispach; Pomysł 

polega na umożliwieniu pisania bardziej zwięzłego kodu w scenariuszach, w których kod 

naprawdę nie dodaje wartości (na przykład, pobranie pierwszego elementu z listy lub drugiego 

parametru z funkcji) i skupienie się tylko na tym, co jest dla ciebie ważne. Aby to lepiej 

zrozumieć, zobaczmy przykład, dlaczego destrukturyzacja może ci pomóc: 

(let [v [1 2 3]] [(first v) (nth v 2)]) ;; [1 3] 

Co jest nie tak z poprzednim kodem? Nic tak naprawdę, ale musisz zacząć myśleć o tym, co 

jest v, jaka jest pierwsza wartość v, co robi n-ta funkcja i od jakiego zaczyna się indeks v. 

Zamiast tego możemy to zrobić: 

(let [[f s t] [1 2 3]] [f t]) ;; [1 3] 

Kiedy już użyjesz do destrukturyzacji, zobaczysz, że nie musisz myśleć o tym, jak zdobyć 

potrzebne elementy. W tym przypadku mamy bezpośredni dostęp do pierwszego, drugiego i 

trzeciego elementu z naszego wektora i używamy pierwszego i trzeciego z trzech elementów. 

Przy dobrym nazewnictwie może stać się jeszcze łatwiejsze. Przyjrzyjmy się teraz głębokiemu 

nurkowaniu w kierunku destrukturyzacji. Istnieją dwa rodzaje destrukturyzacji: 

• Sekwencyjna destrukturyzacja: pozwala nam rozdzielić sekwencyjne struktury danych i 

związać wartości, którymi jesteś zainteresowany bezpośrednio z symbolami 

• Asocjacyjna destrukturyzacja: pozwala nam rozdzielić mapy i powiązać tylko kluczowe 

wartości odniesienia, którymi jesteś zainteresowany bezpośrednio z symbolami 

 

Sekwencyjna destrukturyzacja  

Sekwencyjne destrukturyzacja powinna być łatwa do zrozumienia z kilkoma przykładami; 

Spójrzmy: 

 
W tych przykładach, jako konwencja, używamy f dla pierwszego, s dla drugiego, t dla trzeciego 

i dla wszystkich pozostałych. Ta sama idea destrukcji i składnia mogą być używane z 

parametrami funkcji jonowych, jak pokazano w następnym przykładzie: 

 

(defn func [[f _ t]] 

(+ f t)) 

(func [1 2 3]) ;; 4 

 

Jak widać, pozwala nam to napisać znacznie bardziej zwięzły kod i skupić się tylko na tym, co 

ważne, czyli na algorytmie lub biznesie. 

 

 



Asocjacyjna destrukturyzacja 

Widzieliśmy już sekwencyjne destrukturyzacje, które pozwalają uzyskać pewne elementy 

sekwencji według indeksu. W Clojure istnieje również asocjacyjna destrukturyzacja, która 

pozwala ci wziąć tylko klucze mapy, w której jesteś zainteresowany. A przykład jest wart więcej 

niż tysiąc słów: 

 

 
 

Jak widać, jest to całkiem proste, ale mamy jeszcze kilka opcji: 

• Możemy odwoływać się do niektórych kluczy i przypisywać im nazwy, jak pokazano w 

pierwszym i drugim przykładzie 

• Możemy odwoływać się do kluczy słów kluczowych, tak jak w trzecim przykładzie 

• Możemy odwoływać się do kluczy łańcuchowych, tak jak w czwartym przykładzie 

• Możemy zdefiniować domyślne wartości za pomocą: lub słowa kluczowego! 

Destrukturyzacja jest jedną z najczęściej używanych funkcji Clojure i pozwala napisać bardzo 

zwięzły kod. Wracając do naszego kodu testowego, powinno być całkiem łatwo zrozumieć 

funkcję get-image-width: 

 

(defn get-image-width [image-path] 

(let [image (load-image image-path) 

[w _] (image-size image)] 

w)) 

 

Jak widać, ustawia wartość obrazu jako załadowany obraz, a następnie oblicza szerokość, 

pobiera tylko szerokość i zwraca tę wartość. Możemy teraz zrozumieć test testu obrazu 

obciążenia: 

 

(deftest test-load-image 

(testing "We should be able to generate thumbnails" 

(let [image-stream (io/input-stream  

"http://imgs.xkcd.com/comics/angular_momentum.jpg") 

image (load-image image-stream) 

thumbnail-image (generate-thumbnail image 50)] 

(save-image thumbnail-image "xkcd.png") 

(is (= 50 (get-image-width (io/input-stream "xkcd.png"))))))) 

 

Po prostu inicjuje wartość strumienia obrazu, a następnie ładuje obraz z tego strumienia i 

generuje miniaturę. W końcu ładuje wygenerowaną miniaturę i sprawdza, czy szerokość 

obrazu wynosi 50 pikseli. Teraz, gdy napisaliśmy nasze testy i jesteśmy pewni, że wszystko 



działa, możemy użyć naszej małej biblioteki z projektów Clojure, ale co się stanie, jeśli chcemy 

użyć to z czystego projektu Java (lub groovy lub scala)? 

 

Udostępnianie kodu do Java 

Jeśli chcesz mieć możliwość używania kodu Clojure z innych języków JVM, w Clojure możesz 

zrobić to na kilka sposobów: 

• Możesz generować nowe klasy Java i używać ich tak jak zwykle; może implementować 

pewien interfejs lub rozszerzać się na inne klasy 

• Możesz generować proxy w locie, w ten sposób możesz wdrożyć umowę (w formie klasy lub 

interfejsu), której wymaga pewna struktura, przy niewielkim kodzie i wysiłku 

• Możesz użyć pakietu clojure.java.api do wywoływania funkcji Clojure bezpośrednio z Java 

Rzućmy okiem na sposób, w jaki możemy zdefiniować klasę Java. 

Utwórz nową przestrzeń nazw o nazwie thumbnails.image-java i wpisz następujący kod: 

 

(ns thumbnails.image-java 

(:require [thumbnails.image :as img]) 

(:gen-class 

:methods [[loadImage [java.io.InputStream] java.awt.image.BufferedImage] 

[saveImage [java.awt.image.BufferedImage String] void] 

[generateThumbnail [java.awt.image.BufferedImage int] java.awt.image.BufferedImage]] 

:main false 

:name thumbnails.ImageProcessor)) 

(defn -loadImage [this image-stream] 

(img/load-image image-stream)) 

(defn -saveImage [this image path] 

(img/save-image image path)) 

(defn -generateThumbnail [this image size] 

(img/generate-thumbnail image size)) 

 

Ten kod jest bardzo podobny do kodu Clojure, który już widzieliśmy, z wyjątkiem dyrektywy 

klasy genów i nazw funkcji zaczynających się od dash. Przeczytaj bardziej szczegółowo klasę 

gem: 

 

(:gen-class 

:methods [[loadImage [java.io.InputStream] java.awt.image.BufferedImage] 

[saveImage [java.awt.image.BufferedImage String] void] 

[generateThumbnail [java.awt.image.BufferedImage int] java.awt.image.BufferedImage]] 

:main false 

:name thumbnails.ImageProcessor) 

 

Kiedy kompilator Clojure to widzi, generuje kod bajtowy klasy, ale potrzebuje trochę pomocy 

ze słów kluczowych, aby wiedzieć, jak wygenerować klasę. 

• Klawisz nazwy definiuje nazwę klasy, jest symbolem 

• Klucz główny określa, czy ta klasa powinna mieć główną metodę, czy nie 



• Klucz metody definiuje wszystkie metody i ich sygnatury, jest to wektor z trzema częściami: 

[methodName [parameterTypes] 

-returnType] 

Metody są następnie implementowane jako funkcje zaczynające się od znaku (-), prefiks 

można zmienić za pomocą klucza prefiksu. Musisz również poinformować Clojure, aby 

skompilował tę klasę wcześniej, w Leiningen można to osiągnąć za pomocą: aot, przejdź do 

twój plik project.clj i dodaj: klucz AOT z przestrzenią nazw lub przestrzeniami nazw do 

kompilacji w wektorze; Jeśli chcesz, aby wszystko zostało skompilowane wcześniej, możesz 

użyć wartości specjalnej :all. W końcu powinieneś mieć coś podobnego do tego: 

 

 
 

Teraz możemy zainstalować naszą bibliotekę w naszym lokalnym repozytorium Maven. 

Przechodzimy do linii poleceń i uruchamiamy: 

$ lein install 

Otrzymasz wynik podobny do następującego zrzutu ekranu: 

 
Teraz powinieneś mieć thumbnails:thumbnails:0.1.0-SNAPSHOT w lokalnym repozytorium 

Maven 

 

Testowanie z Groovy 

Aby zobaczyć, jak to działa w kilku językach JVM, użyjemy Groovy i Gradle do przetestowania. 

Możemy używać Java i Maven równie łatwo. Pamiętaj, że możesz pobrać źródło z pakietu 

kodu, dzięki czemu nie musisz wiedzieć wszystkiego, co się tutaj dzieje. Są tu dwa pliki; w pliku 

build.gradle określamy, że chcemy używać naszego lokalnego repozytorium Maven i 

określamy naszą zależność, jako: 

 

apply plugin: 'java' 

apply plugin: 'groovy' 

repositories { 



jcenter() 

mavenLocal() 

} 

dependencies { 

compile "thumbnails:thumbnails:0.1.0-SNAPSHOT" 

testCompile "org.spockframework:spock-core:0.7-groovy-2.0" 

} 

 

Następnie możemy napisać nasz test, jako następujący kod: 

 

package imaging.java 

import thumbnails.ImageProcessor 

import spock.lang.* 

class ImageSpec extends Specification { 

def "Test we can use imaging tools"() { 

setup: 

def processor = new ImageProcessor() 

def imageStream = getClass().getResourceAsStream("/test.png") 

when: 

def image = processor.loadImage(imageStream) 

def thumbnail = processor.generateThumbnail(image, 100) 

then: 

thumbnail.getWidth() == 100 

} 

} 

 

Następnie możesz uruchomić testy: 

gradle test 

Jak widać, bardzo łatwo jest uruchomić swój kod z Java, Groovy, a nawet Scala. Istnieją inne 

sposoby używania Clojure z Javą, szczególnie jeśli chcesz zaimplementować interfejs lub 

dynamicznie generować klasę. 

 

Proxy i reify 

Istnieją sytuacje, w których wchodzisz w interakcję z bibliotekami Java, gdzie musisz wysłać 

instancję określonej klasy Java do jakiejś metody; pisanie klasy nie jest najlepszą opcją, 

powinieneś raczej utworzyć instancję zgodną z kontraktem oczekiwanym przez niektóre ramy 

w locie. Mamy dwie opcje, aby to zrobić: 

• Proxy: Umożliwia implementację interfejsu Java lub rozszerzenie z jakiejś super klasy. W 

rzeczywistości tworzy nowy obiekt, który wywołuje funkcje Clojure w razie potrzeby 

• Reify: Reify umożliwia implementację interfejsów i protokołów Clojure (zobaczymy je 

później). Nie jest w stanie rozszerzać klas. Jest to lepsze działanie niż proxy i powinno być 

używane, gdy tylko jest to możliwe. 

Spójrzmy na minimalny przykład: 

 



(import '(javax.swing JFrame JLabel JTextField JButton) 

'(java.awt.event ActionListener) 

'(java.awt GridLayout)) 

(defn sample [] 

(let [frame (JFrame. "Simple Java Integration") 

sample-button (JButton. "Hello")] 

(.addActionListener 

sample-button 

(reify ActionListener 

(actionPerformed 

[_ evt] 

(println "Hello world")))) 

(doto frame 

(.add sample-button) 

(.setSize 100 40) 

(.setVisible true)))) 

(sample) 

 

Otwórz REPL i napisz kod; Powinien pokazać okno z przyciskiem, który po kliknięciu wyświetla 

"Hello world" (w terminalu): 

 

 
 

Jeśli znasz swing, to wiesz, że addActionListener z JButton potrzebuje wywołania zwrotnego, 

które jest instancją ActionListener, a my tworzymy wspomnianą instancję za pomocą funkcji 

reify. W kodzie Java normalnie możesz zrobić coś podobnego do następującego kodu: 

 

button.addActionListener(new ActionListener() { 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

System.out.println("Hello world")' 

} 

}) 

 

Nazywamy to anonimową klasą i zasadniczo jest to samo, co zamknięcie w językach 

funkcjonalnych. W poprzednim przykładzie kod został zastąpiony przez reify: 



 

(reify ActionListener 

(actionPerformed 

[_ evt] 

(println "Hello world"))) 

 

Instrukcja reify otrzymuje interfejs, który implementujesz, i wszystkie metody, które 

implementujesz podczas wyświetlania. W tym przypadku, po prostu zaimplementujemy 

actionPerformed, aby otrzymać zdarzenie akcji Jest to struktura: 

 

(reify InterfaceOrProtocol 

(method [self parameter-list] 

method-body) 

(method2 [self parameter-list] 

method-body)) 

 

Tworzy to instancję ActionListener, możesz zrobić to samo z serwletami, wątkami, kolekcjami, 

listami lub dowolnym innym interfejsem Java zdefiniowanym przez kogokolwiek. Jedną 

szczególną rzeczą, o której musisz pamiętać, jest to, że musisz zawsze dodawać self jako 

pierwszy parametr do twoich implementacji metod; zajmuje miejsce tego słowa kluczowego, 

które działa w Javie. 

 

Podsumowanie 

 

Uzyskałeś dużą moc od Clojure z kilkoma nowymi prymitywami. Jak widać, istnieje wiele 

sposobów interakcji z obecną bazą kodu; konkretnie, możesz teraz: 

• Użyj kodu Java z Clojure 

• Użyj kodu Clojure z Java 

• Ponownie wykorzystaj frameworki Java, tworząc obiekty zgodne z umowami 

Mając na uwadze wszystkie nasze nowe narzędzia, jesteśmy gotowi, aby poradzić sobie z 

większymi koncepcjami i nieco bardziej złożonymi z kolekcjami i strukturami danych. 

 

Kolekcje i funkcjonalne programowanie 

 

Teraz wygodnie używamy kodu Java z naszych programów Clojure, a także wiemy, jak ujawniać 

nasze programy Clojure za pomocą interfejsu API Java. Musimy jednak głębiej spojrzeć na 

Clojure i jego prawdziwą naturę, która jest programowaniem funkcjonalnym. 

 

Podstawy programowania funkcjonalnego 

Jest to temat, o którym można przeczytać w wielu różnych miejscach i wydaje się, że każdy ma 

własną opinię na temat tego, czym jest funkcjonalne programowanie. Istnieje jednak pewna 

wspólna podstawa, którą można znaleźć w prawie każdej definicji, odnoszącej się do korzyści, 

jakie można uzyskać z programowania funkcjonalnego, takich jak: 

• Łatwiejsze ponowne wykorzystanie kodu 



• Funkcje są łatwiejsze do przetestowania 

• Funkcje są łatwiejsze do zrozumienia 

Aby uzyskać te korzyści, musisz wziąć pod uwagę następujące rzeczy: 

• Powinieneś myśleć o funkcjach obywateli pierwszej klasy 

• Funkcje powinny minimalizować efekty uboczne (nie powinny zmieniać żadnego stanu) 

• Funkcje powinny zależeć tylko od ich parametrów (nazywa się to przezroczystością 

referencyjną) 

Przyjrzyjmy się dwóm przykładom funkcji (lub metod) w Javie, aby zilustrować, w jaki sposób 

nawet w Javie można uzyskać korzyści z pisania funkcji bez efektów ubocznych i zależności 

kontekstowych. 

public void payRent(BigDecimal amount) { 

User user = getCurrentUser(); 

if(user.payAmount != amount) { 

System.out.println("Cannot pay"); 

} else { 

user.money -= amount; 

} 

} 

Wyobraź sobie, że musisz przetestować poprzednią funkcję; możesz mieć wiele problemów: 

1. Musisz wiedzieć, jak zdobyć aktualnego użytkownika; może być konieczne wyśmiewanie 

bazy danych lub pamięci sesji. Lub w najgorszym przypadku możesz potrzebować prawdziwej 

usługi przechowywania sesji. 

2. Skąd możesz wiedzieć, czy coś zostało opłacone, czy nie? 

Teraz spójrz na ten inny przykład: 

public boolean payRent(User user, BigDecimal amount, ValidateStrategy strategy) { 

if(strategy.validatePayment(user, amount)) { 

user.money -= amount; 

return true; 

} else { 

return false; 

} 

} 

Poprzedni kod jest łatwiejszy do przetestowania; możesz utworzyć instancję użytkownika w 

dowolny sposób i za pomocą klasy (lub interfejsu) ValidateStrategy możesz zrobić wszystko, 

czego potrzebujesz. Na koniec, zamiast efektu ubocznego, otrzymujesz wartość zwrotną 

stwierdzającą, czy akcja była możliwa, czy nie. W ten sposób nie musisz kpić i możesz użyć go 

ponownie w różnych kontekstach. Teraz, gdy zobaczyliśmy wspólną płaszczyznę dla 

programowania funkcjonalnego, rzućmy okiem na propozycję wartości Clojure'a dla 

programowania funkcjonalnego: 

• Funkcje są obywatelami lub wartościami pierwszej klasy. Tak samo jak w przypadku liczb 

całkowitych lub ciągów znaków, można je tworzyć w środowisku wykonawczym, przekazywać 

je i odbierać w innych funkcjach. 



• W ten sam sposób, w jaki funkcje są wartościami, struktury danych są również wartościami; 

nie mogą być modyfikowane w tym sensie, że mogą być modyfikowane w Javie, ale są 

wartością stałą, tak jak liczba całkowita jest stałą wartością. 

• Niezmienne struktury danych są bardzo ważne, pozwalają na bezpieczny i prosty kod 

wielowątkowy. 

• Lenistwo (struktur danych) pozwala odroczyć ocenę, aż do wykonania, aby wykonać to, co 

trzeba. 

 

Trwałe kolekcje 

Jedną z najważniejszych cech Clojure jest to, że kolekcje są trwałe. Nie oznacza to, że są trwałe 

na dysku, to znaczy, że możesz mieć kilka historycznych wersji kolekcji z gwarancją, że 

aktualizacja lub poszukiwanie czegoś w którejś z tych wersji będzie miało ten sam wysiłek 

(złożoność). Otrzymujesz to wszystko z bardzo małą dodatkową pamięcią. W jaki sposób? To 

jest naprawdę proste. Clojure ma wspólną strukturę między kilkoma różnymi strukturami 

danych. Jeśli dodasz pojedynczy element do struktury danych, Clojure będzie dzielił część 

wspólną między dwie struktury i śledzi różnice. Zobaczmy, co mamy na myśli na przykładzie: 

(def sample-coll [:one :two :three]) 

(def second-sample-coll (conj sample-coll :four)) 

(def third-sample-coll (replace {:one 1} sample-coll)) 

sample-coll ;; [:one :two :three] 

second-sample-coll ;; [:one :two :three :four] 

third-sample-coll ;; [1 :two :three :four] 

Jak widać, po powiązaniu nowego elementu z kolekcją lub nawet po wymianie z niej 

elementów, nie zmieniasz oryginalnej kolekcji, tylko generujesz jej nową wersję. 

Ta nowa wersja nie modyfikuje poprzednich kolekcji, które miałeś w jakikolwiek sposób. Jest 

to duża różnica w porównaniu do tego, jak pospolite imperatywne języki działają i na pierwszy 

rzut oka może wydawać się to złym pomysłem, ale Clojure stosuje wydajne algorytmy, które 

dają nam kilka korzyści, w szczególności: 

• Różne wersje tej samej kolekcji mają wspólne części, co pozwala nam używać niewielkiej 

ilości pamięci 

• Gdy jakaś część kolekcji nie jest widoczna, zbiera śmieci 

To, co z tego wyniknie, to podobne wykorzystanie pamięci do tego, co można uzyskać w 

zbiorze zmiennych. Pamiętaj, że w przestrzeni i czasie jest koszt, ale jest on nieistotny dla 

większości przypadków użycia. Dlaczego chcesz mieć niezmienny zbiór danych? Główną zaletą 

jest to, że łatwo o nich myśleć; przekazywanie ich do funkcji nie zmienia ich, a podczas pisania 

kodu współbieżnego nie ma szans, że jakiś inny wątek zmodyfikował twoją kolekcję i nie 

musisz się martwić o jawne przetwarzanie blokad. 

 

Rodzaje kolekcji w Clojure 

Istnieją trzy rodzaje kolekcji w Clojure: zliczane, sekwencyjne i asocjacyjne. Nie wykluczają się 

wzajemnie, co oznacza, że jedna kolekcja może być dowolna. 

Spójrzmy na każdy typ: 

• Kolekcja zliczana: kolekcja zliczana jest kolekcją, która zna swoją wielkość w stałym czasie. 

Nie musi przechodzić przez swoje elementy, aby uzyskać liczbę. 



• Sekwencyjne gromadzenie: sekwencyjne gromadzenie może być wykonywane 

sekwencyjnie; jest to najbardziej powszechne podejście, które można zastosować do listy. 

Najprostszy sposób myślenia o tym jest podobny do listy Javy, którą możesz przetestować za 

pomocą pętli for lub iteratora. W wektorach Clojure, listy i leniwe sekwencje są kolekcjami 

sekwencyjnymi. 

• Kolekcje asocjacyjne: do kolekcji asocjacyjnych można uzyskać dostęp za pomocą kluczy; 

mapy są tu naturalnym wyborem. Powiedzieliśmy, że jedna kolekcja może być dowolnego 

rodzaju; Wektory Clojure mogą być również używane jako zbiory asocjacyjne, a każdy indeks 

elementów może być używany jako klucz. Możesz myśleć o tym jako o mapie, w której klucze 

to 0, 1, 2, 3 itd. 

 

Clojure ma kilka funkcji, które mówią nam, czy dany zbiór jest każdego typu, sekwencyjnego 

czy asocjacyjnego. Jak można się domyślić, wektory zwracają wartość true dla obu. Oto te 

funkcje: 

 

 
 



W poprzedniej tabeli i schemacie widać, że bierzemy pod uwagę zestaw i jak widać, nie jest to 

sekwencyjne ani asocjacyjne. Powinniśmy spojrzeć na inną właściwość; czy kolekcja jest 

zliczana czy nie. Oznacza to, że kolekcja wie, ile elementów posiada. Listy, wektory, mapy i 

zestawy są zliczane; Leniwe sekwencje nie są liczone, ponieważ są generowane w locie, a 

nawet mogą być nieskończonymi sekwencjami. Dowiemy się więcej o wszystkich tych 

sekwencjach w późniejszych sekcjach 

 

Abstrakcja sekwencji 

Clojure ma kilka unikalnych cech, które odróżniają go od innych Lisps; jednym z nich jest 

abstrakcja sekwencji. Możesz myśleć o tym jako o interfejsie, który jest zgodny z kolekcjami. 

Clojure ma standardowy interfejs API funkcji, których można używać z sekwencjami. Oto kilka 

przykładów tych funkcji: 

• Odrębna funkcja: Ta funkcja zwraca sekwencję, która zawiera każdy element oryginalnej 

sekwencji tylko jeden raz: 

(def c [1 1 2 2 3 3 4 4 1 1]) 

(distinct c) ;; (1 2 3 4) 

• Funkcja take: Ta funkcja pobiera kilka elementów z oryginalnej sekwencji: 

(take 5 c) ;; (1 1 2 2 3) 

• Funkcja mapy: ta funkcja stosuje funkcję do każdego elementu sekwencji i tworzy nową 

sekwencję z tymi elementami: 

(map # (+% 1) c) ;; (2 2 3 3 4 4 5 5 2 2) 

Ciekawą częścią jest to, że funkcje te odbierają i zwracają sekwencje i można je komponować 

razem. Widać to w następującym kodzie: 

(->> c 

(distinct) 

(take 5) 

(reverse)) ;; (4 3 2 1) 

;; This is known as a threading macro, it applies distinct, then take 5 then reverse to the 

;; collection c so this is the same as writing: 

;; (reverse (take 5 (distinct c))) but much more readable 

 

Są to tylko niektóre funkcje, które akceptują i zwracają sekwencje, ale jest ich znacznie więcej, 

niż można użyć po wyjęciu z pudełka. Jedynym założeniem jest to, że argument sekwencji 

może odpowiadać na trzy funkcje: 

• first: Ta funkcja zwraca pierwszą z sekwencji 

• rest: ta funkcja zwraca inną sekwencję, zawierającą wszystko oprócz pierwszego elementu 

• cons: Ta funkcja odbiera dwa parametry, element i inne seq i zwraca nowy parametr 

zawierający element, a następnie wszystkie elementy drugiego parametru 

 

Specyficzne typy kolekcji w Clojure 

Teraz, gdy już wiesz o ogólnych właściwościach kolekcji Clojure i abstrakcji sekwencji, jest to 

dobry moment na poznanie konkretnych implementacji kolekcji Clojure. 

 

Wektory 



Wektory to koń pociągowy Clojure; razem z map jest najczęściej używaną kolekcją. Nie bój się 

ich; nie mają nic wspólnego z Java java.util.Vector. Są po prostu serią uporządkowanych 

wartości, takich jak lista lub tablica. 

Mają następujące właściwości: 

• Są niezmienne 

• Dostęp do nich można uzyskać sekwencyjnie 

• Są asocjacyjne (są mapami ich indeksów, co oznacza, że ich klucze to 0, 1, 2 itd.) 

• Są policzone, co oznacza, że mają skończony rozmiar 

• Mają dostęp losowy, dzięki czemu można uzyskać dostęp do dowolnego elementu z niemal 

stałym czasem (z n-tą funkcją) 

• Funkcja conj dołącza do nich dany element 

Mają literalną składnię; możesz zdefiniować wektor za pomocą nawiasów kwadratowych, jak 

pokazano: 

[42 4 2 3 4 4 5 5] 

Oprócz literalnej składni istnieje jeszcze jedna funkcja, której można użyć do zbudowania 

wektora. Funkcja vec może zbudować wektor z dowolnej sekwencji przekazanej do niego: 

(vec (zakres 4)); [0 1 2 3] 

Inną ważną zaletą wektorów jest to, że są one używane dla argumentów funkcji dla deklaracji 

i dla wiązań niech. Spójrz na następujący przykład: 

(def f [some-param & some-other-params] …) 

(let [one 1 two (f p p-2 p-3)] …) 

Jak widać, parametry w funkcji są zdefiniowane jako wektor, taki sam jak wiązanie let. Jedną 

z głównych skarg na Lisps jest to, że używają zbyt wielu nawiasów, decyzja Clojure o użyciu 

wektorów zamiast tego w tych strukturach jest mile widziana i czyni kod łatwiejszym do 

odczytania. Istnieje kilka sposobów uzyskania dostępu do pewnego elementu wektora: 

• Używanie wektora jako funkcji: wektory mogą być używane jako funkcje ich kluczy; nie 

rozmawialiśmy jeszcze o mapach, ale przekonasz się, że to dlatego, że są powiązane: 

(def v [42 24 13 2 11 "a"]) 

(v 0) ;; 42 

(v 99) ;; java.lang.IndexOutOfBoundsException 

• Funkcja nth: n-ta funkcja może otrzymać dodatkowy parametr do sygnalizacji, gdy nie 

znaleziono indeksu i można go użyć, jak pokazano: 

(nth v 0) ;; 42 

(nth v 99 :not-found) ;; :not-found 

(nth v 99) ;; java.lang.IndexOutOfBoundsException 

• Funkcja get: Funkcja get może otrzymać dodatkowy parametr do sygnalizowania, gdy indeks 

nie zostanie znaleziony, jest używany tak, jak pokazano. Ważną rzeczą, o której należy 

pamiętać, jest to, że w przeciwieństwie do nth, get nie może być użyty w sekwencji: 

(get v 0) ;; 42 

(get v 99 :not-found) ;; :not-found 

(get v 99) ;; nil 

Powinieneś używać wektorów prawie zawsze; w szczególności, jeśli chcesz wykonać jedną z 

poniższych czynności, nie ma innego wyjścia: 

• Potrzebujesz losowego dostępu do kolekcji (modyfikując ją lub uzyskując do niej dostęp) 



• Musisz dodać elementy na końcu kolekcji 

 

Listy 

Listy są najważniejszym typem kolekcji w innych Lispach. W Clojure są one używane do 

reprezentowania kodu, ale ich funkcjonalność jest prawie ograniczona do tego. Listy w Clojure 

to pojedyncze połączone listy; jak możesz sobie wyobrazić, oznacza to, że nie są one dobre dla 

dostępu losowego (musisz iterować listę, aż dotrzesz do pożądanego indeksu). Mimo to 

możesz nadal używać list jako sekwencji z każdą funkcją API. 

Wymieńmy ich właściwości: 

• Są niezmienne 

• Dostęp do nich można uzyskać sekwencyjnie 

• Nie są stowarzyszeni 

• Są policzone, co oznacza, że mają skończony rozmiar 

• Nie powinny być dostępne w kolejności losowej. Jeśli chcesz 99 element, Clojure będzie 

musiał odwiedzić wszystkie pierwsze 98 elementów, aby uzyskać 99. miejsce. 

• Funkcja conj dodaje do niej dany element 

Możesz użyć destrukcji z listami, jak widać w poprzedniej części. Nie powinieneś się bać 

używać pierwszej funkcji (lub nawet nth z małym indeksem). 

 

Mapy 

Mapy są prawdopodobnie najważniejszym typem kolekcji we wszystkich językach. Są one 

również bardzo ważne w Clojure. Mapy są kolekcjami par wartości klucza, co oznacza, że 

możesz uzyskać dostęp lub zapisać element za pomocą klucza. Nazwaliśmy ten typ kolekcją 

zbiorową. Klucze mogą mieć dowolną wartość w Clojure, a nawet funkcje, listy, zbiory, 

wektory lub inne mapy. 

 

Posortowane mapy i mapy skrótów 

W Clojure są dwa rodzaje map, z których każda ma swoje zalety. 

• Mapy skrótu: są najczęściej używaną formą mapy w Clojure; literalna składnia map tworzy 

tego typu mapy. Mają prawie stały czas wyszukiwania, co czyni je niezwykle szybkimi i 

użytecznymi w większości scenariuszy. Ich wadą jest to, że nie można uzyskać do nich dostępu 

w sposób uporządkowany. Możesz je utworzyć, jak pokazano: 

 

{:one 1 :two 2} 

(hash-map :one 1 :two 2) 

 

• Posortowane mapy: jeśli chcesz mieć dostęp do par klucz-wartość mapy w określonej 

kolejności, musisz użyć posortowanej mapy. Wadą posortowanych map jest to, że czas 

wyszukiwania nie jest stały, co oznacza, że są nieco wolniej dostępne za pomocą klucza. 

Jednak, kiedy musisz przemieścić mapę w kolejności kluczy, to jest to jedyna droga. Mocne 

ograniczenie polega na tym, że klucze muszą być porównywalne między nimi. Posortowane 

mapy można utworzyć, jak pokazano: 

 

(sorted-map :sample 5 :map :6) ;; {:sample 5, :map 6} 



(sorted-map-by > 1 :one 5 :five 3 :three) ;; {5 :five, 3 :three, 1 :one} 

 

Typowe właściwości 

Obiekty asocjacyjne, w tym mapy, mają następujące właściwości: 

• Są to funkcje ich kluczy: 

 

(def m #{:one 1 :two 2 :three 3}) 

(m :one) ;; 1 

(m 1) ;; nil 

 

• Mogą być używane z asocjacyjnym mechanizmem destrukturyzacji: 

 

(let [{:keys [a b c d]} #{:a 5}] 

[a b]) ; 

; [:a nil] 

 

• Można uzyskać do nich dostęp za pomocą funkcji get: 

 

(get m :one) ;; 1 

(get m 1) ;; nil 

(get m 1 :not-found) ;; :not-found 

 

Możesz przekonwertować mapę na seq za pomocą funkcji seq; otrzymasz sekwencję, w której 

każdy element jest wektorem reprezentującym parę klucz-wartość na mapie: 

 

(seq {:one 1 42 :forty-two :6 6}) ;; ([:one 1] [:6 6] [42 :forty-two]) 

(doseq [[k v] (seq {:one 1 42 :forty-two :6 6})] 

(println k v)) 

;; :one 1 

;; :6 6 

;; 42 :forty-two 

 

Doseq jest podobny do pętli Java dla każdej pętli. Wykonuje ciało dla każdego elementu w 

sekwencji. Działa tak jak pokazano: (doseq [x sequence] ;; Działa to w taki sam sposób, jak 

instrukcja let, w razie potrzeby możesz użyć destructuring: 

(body-that-uses x)) 

 

Zbiory 

Zbiory Clojure to zbiór unikalnych elementów. Możesz myśleć o nich jako o zestawach 

matematycznych i jako takie, Clojure ma operacje, takie jak skrzyżowanie zjednoczenia i 

różnica. Spójrzmy na właściwości zestawów: 

• Są niezmienne 

• Są asocjacyjne (ich klucze są ich elementami) 

• Są policzone, co oznacza, że mają skończony rozmiar 



• Ich elementy są unikalne (zawarte co najwyżej raz) 

 

Zbiory posortowane  i zbiory skrótów 

Istnieją dwa rodzaje zbiorów: zbiory skrótów i zestawy sortowane. 

• Zbiór skrótów: Oprócz właściwości, które już widzieliśmy, hash-sets są nieuporządkowane. 

Są one implementowane za pomocą mapy skrótów jako implementacja podkładu. 

• Zestaw posortowany: Oprócz właściwości, które już widzieliśmy, posortowane zestawy są 

sortowane. Mogą być używane jako parametr dla wszystkich funkcji, które oczekują 

posortowanego seq. Można uzyskać do nich dostęp sekwencyjnie w uporządkowanej 

kolejności: 

(doseq [x (->> (sorted-set :b :c :d) 

(map name))] 

(println x)) 

;; b 

;; c 

;; d 

Możesz również odwrócić je bez problemów, odfiltrować je lub odwzorować podobnie do 

wektora lub listy. 

 

Typowe właściwości 

Zestawy są asocjacyjne, co daje im pewne właściwości map: 

 

• Są to funkcje ich elementów: 

(#{:a :b :c :d} :a);; :a 

(#{:a :b :c :d} :e);; nil 

 

• Można ich używać przy destrukturyzacji mapy: 

(let [{:keys [b]} #{:b}] b);; :b 

(let [{:keys [c]} #{:b}] b);; nil 

(let [{:keys [c]} (sorted-set :b)] c);; nil 

(let [{:keys [b]} (sorted-set :b)] b);; :b 

 

• Do uzyskania dostępu do ich elementów można użyć funkcji get: 

(get #{:a :b :c :d} :e :not-found) ;; :not-found 

(get #{:a :b :c :d} :a) ;; :a 

(get #{:a :b :c :d} :e) ;; nil 

 

 

Suma zbiorów,  różnica zbiorów  i część wspólna zbiorów 

Jeśli pamiętasz zbiory matematyczne, będziesz wiedział, że trzy główne operacje, które możesz 

wykonać na nich, są następujące: 

• Suma zbiorów  (unin a b): Zbiór zawiera wszystkie elementy zarówno w a i b 

• Różnica zbiorów (difference a b): Różnica dotyczy wszystkich elementów a, z wyjątkiem 

elementów, które również znajdują się w b 



•  Część wspólna zbiorów (intersection a b): Obejmuje tylko elementy, które są zarówno w a, 

jak i b.  

Oto kilka przykładów: 

(def a #{:a :b :c :d :e}) 

(def b #{:a :d :h :i :j :k}) 

(require '[clojure.set :as s]) 

(s/union a b) ;; #{:e :k :c :j :h :b :d :i :a} 

(s/difference a b) ;; #{:e :c :b} 

(s/intersection a b) ;; #{:d :a} 

 

Zastosowanie programowania funkcjonalnego do kolekcji 

Teraz, gdy mamy większą wiedzę na temat działania kolekcji, mamy lepszą podstawę do 

zrozumienia programowania funkcjonalnego i jak najlepiej z niego korzystać. Wymaga to 

innego sposobu myślenia o tym, jak rozwiązywać problemy, i należy zachować otwarty umysł. 

Coś, co może ci się wydawać naprawdę dziwne w przypadku wszystkich kolekcji, to ta funkcja: 

są niezmienne. To jest rzeczywiście coś zupełnie dziwnego; jeśli jesteś przyzwyczajony do Javy, 

jak możesz pisać programy bez dodawania lub usuwania elementów z listy lub zestawu? Jak 

to jest w ogóle możliwe? W języku Java jesteśmy przyzwyczajeni do pisania na pętle i podczas 

ich wykonywania. Jesteśmy przyzwyczajeni do mutowania zmiennych na każdym kroku. Jak 

radzić sobie z niezmiennymi strukturami danych? Dowiedzmy się w kolejnych sekcjach. 

 

Imperatywny model programowania 

Przemysł oprogramowania od dawna stosuje jeden paradygmat oprogramowania; ten 

paradygmat jest imperatywnym modelem programowania. W imperatywnym paradygmacie 

musisz powiedzieć komputerowi, co ma robić na każdym kroku. Jesteś odpowiedzialny za to, 

jak działa pamięć, czy działa w jednym rdzeniu czy w wielu rdzeniach, a jeśli chcesz używać 

wielu rdzeni, musisz upewnić się, że zmieniasz prawidłowo stan programu i unikasz 

problemów z współbieżnością. Zobaczmy, jak obliczyć silnię w imperatywnym stylu: 

int factorial(int n) { 

int result = 1; 

for (int i = 1; i <= n; i++) { 

result *= i; 

} 

return result; 

} 

Tworzysz wynik zmiennej i zmienną i. Za każdym razem zmieniasz zmienną i, przypisując jej 

wartość i + 1. Możesz zmienić wynik, mnożąc przez i. Komputer po prostu wykonuje twoje 

polecenie, porównując, dodając i mnożąc. To właśnie nazywamy imperatywnym modelem 

programowania, ponieważ musisz przekazać komputerowi dokładne polecenia, które musi 

wykonać. To działało dobrze w przeszłości z różnych powodów, takich jak: 

• Ograniczona pojemność rozmiaru pamięci wymusiły na programistach maksymalne 

wykorzystanie pamięci 

• Łatwiej było myśleć o jednym wątku wykonania i o tym, jak komputer wykonuje go krok po 

kroku 



Oczywiście, były pewne wady. Kod może się łatwo skomplikować, a świat się zmienił; 

ograniczenia, które istniały wiele lat temu, minęły. Ponadto większość dzisiejszych 

komputerów ma więcej niż jeden procesor. Wielowątkowość ze wspólnymi zmiennymi 

stanami jest uciążliwa. To sprawia, że myślenie o tym jest skomplikowane. Mamy kłopoty 

nawet w programach z jednym gwintem; tylko pomyśl, jaki byłby rezultat następującego 

kodu? 

List l = new ArrayList(); 

doSomething(l); 

System.out.println(l.size()); 

Czy to 0? Nie możesz tego wiedzieć, ponieważ metoda doSomething pobiera listę przez 

odniesienie i może dodawać lub usuwać rzeczy bez twojej wiedzy. Teraz wyobraź sobie, że 

masz program wielowątkowy i jedną listę, którą można zmodyfikować za pomocą dowolnego 

wątku. W świecie Java musisz wiedzieć o java.util.concurrent.CopyOnWriteArrayList i musisz 

wiedzieć o szczegółach jego implementacji, aby wiedzieć, kiedy warto go używać i kiedy go nie 

używać. Nawet przy tych strukturach trudno jest myśleć o wielowątkowym kodzie. Nadal 

trzeba myśleć o semaforach, zamkach, synchronizatorach i tak dalej. Imperatywny świat może 

być łatwy w łatwym przypadku, ale nie jest prosty. Cała branża zdała sobie z tego sprawę i 

istnieje wiele nowych języków i technologii, które wykorzystują pomysły z innych miejsc. Java 

8 ma streaming API i zawiera bloki lambda, które są w zasadzie funkcjami. Wszystkie te 

pomysły pochodzą ze świata funkcjonalnego. 

 

Funkcjonalny paradygmat 

Istnieją inne sposoby myślenia o tym, jak rozwiązać problem; w szczególności ostatnio ważny 

stał się paradygmat funkcjonalny. To nic nowego; Lisp wspiera ten rodzaj programowania, 

ponieważ został opracowany w 1958 roku. Prawdopodobnie do niedawna nie był silny, 

ponieważ wymaga bardziej abstrakcyjnego sposobu myślenia. Aby uzyskać lepszy pomysł, 

zobaczmy kilka przykładów, jak funkcjonalne programowanie wygląda podobnie do 

następującego kodu: 

(map str [1 2 3 4 5 6]) ;; ("1" "2" "3" "4" "5" "6") 

(defn factorial [n] 

(reduce * (range 1 (inc n)))) 

(factorial 5) ;; 120 

Jak widać, wygląda zupełnie inaczej; w pierwszym przypadku przekazujemy funkcję str do innej 

funkcji nazywanej mapą 

W drugim przypadku przekazujemy funkcję * do innej funkcji zwanej zmniejszeniem. W obu 

przypadkach używamy funkcji tak, jakbyś przekazywał listę lub liczbę, są obywatelami 

pierwszego poziomu. Jedną ważną różnicą w programowaniu funkcjonalnym jest to, że nie 

musisz mówić maszynie, jak robić rzeczy. W pierwszym przypadku mapa przesuwa wektor i 

stosuje funkcję str do każdego elementu, przekształcając go w seq ciągów. Nie musisz 

zwiększać indeksu, wystarczy powiedzieć mapie, jaką funkcję chcesz zastosować do każdego 

elementu. W przypadku silni istnieje funkcja redukująca, która odbiera * i kolejne od 1 do n. 

To po prostu działa, nie musisz mówić mu, jak robić cokolwiek, tylko to, co chcesz zrobić. 

Zarówno mapowanie, jak i zmniejszanie są funkcjami wyższego rzędu, ponieważ akceptują 

funkcje takie jak parametry; są również abstrakcjami wyższego poziomu. Funkcje wyższego 



rzędu są funkcjami, które przyjmują funkcję jako argument, zwracają funkcję jako wynik, lub 

oba. Musisz myśleć na innym poziomie abstrakcji i nie obchodzi cię, jak to się robi naprawdę , 

tylko, że to się robi. To przynosi pewne korzyści, jeśli pewnego dnia implementacja mapy 

zmieni się w wielowątkową, wystarczy zaktualizować wersje i będziesz gotowy do pracy! 

 

Funkcjonalne programowanie i niezmienność 

Być może zauważyłeś również, że funkcjonalne programowanie sprawia, że praca z 

niezmiennymi strukturami jest niezbędna, ponieważ nie możesz mutować niektórych lub 

innych stanów na każdym kroku; możesz po prostu opisać, jak chcesz utworzyć nową kolekcję 

na podstawie innej kolekcji, a następnie ją zdobyć. Wydajne kolekcje Clojure umożliwiają 

udostępnianie fragmentów kolekcji, aby utrzymać zużycie pamięci na minimalnym poziomie. 

Istnieją pewne inne korzyści dla niezmienności: 

• Możesz udostępniać struktury danych każdemu, kogo chcesz, ponieważ masz pewność, że 

nikt nie może zmienić Twojej kopii. 

• Debugowanie jest prostsze, ponieważ możesz przetestować program z pewną niezmienną 

wartością zamiast pewnego stanu mutacji. Kiedy otrzymasz wartość, możesz dowiedzieć się, 

która funkcja zwróciła wartość, którą otrzymałeś; nie ma wielu miejsc, w których kolekcja 

została zmutowana, abyś mógł to sprawdzić. 

• Równoczesne programowanie jest prostsze; Ponowne upewnienie się, że nikt nie może 

zmienić twojej kopii, nawet w innych współbieżnie działających wątkach, ułatwia 

rozumowanie twojego programu. 

 

Lenistwo 

Clojure wspiera również leniwą ocenę transformacji sekwencji. Rzućmy okiem na funkcję 

zasięgu: 

(def r (range)) 

Gdy uruchomisz tę funkcję bez parametrów, tworzysz nieskończoną sekwencję zaczynającą się 

od 0. Jest to nieskończona sekwencja; dlaczego więc Clojure REPL automatycznie powraca? 

Clojure nie oblicza wartości kolekcji, dopóki nie będzie potrzebna, więc aby uzyskać wartość, 

musisz coś zrobić, na przykład: 

(take 1 r);; (0) 

(take 5 r);; (0 1 2 3 4) 

Jeśli spróbujesz wydrukować nieskończoną sekwencję w REPL, to zawiesi się. 

Tutaj Clojure rozwiązuje pierwszy element, a następnie pięć z kolekcji r, ponieważ musi je 

wydrukować w REPL.Lazy ewaluacja działa tylko dla kolekcji i przetwarzania sekwencji. Inne 

operacje (takie jak dodatki, wywołania metod itd.) Są wykonywane z niecierpliwością. Ciekawe 

jest to, że możesz zdefiniować nową leniwą kolekcję, stosując funkcje takie jak filtr i mapę do 

określonej kolekcji. Na przykład, pobierzmy nową kolekcję zawierającą liczby nieparzyste: 

(def odd-numbers (filter odd? r)) 

(take 1 odd-numbers) ;; (1) 

(take 2 odd-numbers) ;; (1 3) 

(take 3 odd-numbers) ;; (1 3 5) 



Teraz liczby nieparzyste są nieskończoną sekwencją liczb nieparzystych, a my właśnie 

poprosiliśmy o trzy z nich. Ilekroć liczba jest już obliczona, nie jest ona obliczana ponownie. 

Zmieńmy nieco naszą kolekcję, aby zrozumieć, jak to działa: 

(defn logging-odd? [number] 

(println number) ;; This is terrible, it is a side effect and 

a source for problems 

;; Clojure encourages you to avoid side 

effects, but it is pragmatic 

;; and relies on you knowing what you are 

doing 

(odd? number)) 

(def odd-numbers (filter logging-odd? r)) 

(take 1 odd-numbers) 

;; 0 

;; 1 

;; 2 

;; 3 

;; 4 

;; 5 

;; 6 

;; 7 

;; 8 

;; 9 

;; 10 

;; 11 

;; 12 

;; 13 

;; 14 

;; 15 

;; 16 

;; 17 

;; 18 

;; 19 

;; 20 

;; 21 

;; 22 

;; 23 

;; 24 

;; 25 

;; 26 

;; 27 

;; 28 

;; 29 

;; 30 



;; 31 

;; => (1) 

(take 1 odd-numbers) 

;; => (1) 

(take 2 odd-numbers) 

;; => (1 3) 

(take 3 odd-numbers) 

;; => (1 3 5) 

(take 4 odd-numbers) 

;; => (1 3 5 7) 

(take 10 odd-numbers) 

;; => (1 3 5 7 9 11 13 15 17 19) 

 

Jak widać, niektóre liczby są obliczane jako pierwsze; nie powinieneś spodziewać się ani 

polegać na określonej liczbie elementów, które mają być wstępnie wykreślone w określonym 

czasie. Pamiętaj też, że obliczenia nie są wykonywane ponownie, gdy poprosimy o tę samą 

liczbę elementów, ponieważ została ona już zapisana w pamięci podręcznej. 

 

Podsumowanie 

 

Kolekcje i funkcjonalne programowanie w Clojure to niezwykle potężne narzędzia, które 

pozwalają nam używać zupełnie innego paradygmatu programowania. 

Oto, czego się nauczyliśmy do tej pory: 

• Mechanika niezmiennych kolekcji i do czego służy każdy typ kolekcji w Clojure 

• Jak abstrakcja sekwencji i jak wiele funkcji Clojure jest dostępnych do pracy na kolekcjach, 

używając tej abstrakcji 

• Jak funkcjonalne programowanie pozwala nam pisać prostsze programy, które działają lepiej 

w równoległych środowiskach i pomagają nam oszczędzać zasoby przy lenistwie 

 

Multimetody i Protokoły 

 

Teraz lepiej rozumiemy, jak działa Clojure; rozumiemy, jak wykonywać proste operacje z 

niezmiennymi strukturami danych, ale brakuje nam niektórych funkcji, które mogłyby 

znacznie ułatwić nam życie. Jeśli przez jakiś czas byłeś programistą Java, prawdopodobnie 

myślisz o polimorfizmie i jego szczególnym smaku w Javie. Polimorfizm jest jedną z koncepcji, 

które pozwalają nam ponownie użyć kodu. Daje nam możliwość interakcji z różnymi obiektami 

z tym samym API. Clojure ma potężny paradygmat polimorfizmu, który pozwala nam pisać 

prosty kod, tworzyć kod, który współdziała z typami, które jeszcze nie istnieją, i rozszerzyć kod 

w sposób, w jaki nie został opracowany, gdy programista go napisał. Aby pomóc nam z 

polimorfizmem w Clojure, mamy dwie ważne koncepcje: 

• Multimethods 

• Protokoły 

Każdy z nich ma swoje własne przypadki użycia i rzeczy, w których jest najlepszy; zajmiemy się 

nimi w następnej sekcji. Nauczymy się każdej z tych różnych koncepcji, przeglądając to, co już 



wiemy z Javy, a następnie nauczymy się podobnych koncepcji z Clojure, które dają nam 

znacznie więcej mocy. 

 

Polimorfizm w Javie 

Java intensywnie używa polimorfizmu, opiera się na nim API kolekcji. Prawdopodobnie 

najlepszym przykładem polimorfizmu w Javie są następujące klasy: 

• java.util.List 

• java.util.Map 

• java.util.Set 

Wiemy, że w zależności od naszego przypadku użycia, powinniśmy użyć konkretnej 

implementacji tych struktur danych. Jeśli wolimy używać uporządkowanego zestawu, możemy 

użyć TreeSet. Jeśli potrzebujemy mapy w środowisku współbieżnym, użyjemy 

java.util.concurrent.ConcurrentHashMap. Piękne jest to, że możesz napisać swój kod za 

pomocą interfejsów java.util.Map i java.util.Set i jeśli musisz zmienić na inny typ zestawu lub 

mapy, ponieważ warunki się zmieniły lub ktoś stworzył lepszą wersję kolekcji dla Ciebie, nie 

musisz zmieniać żadnego kodu! Przyjrzyjmy się bardzo prostemu przykładowi polimorfizmu w 

Javie. Wyobraź sobie, że masz hierarchię Shapes; może wyglądać podobnie do następującego 

kodu: 

package shapes; 

public interface Shape { 

public double getArea(); 

} 

public class Square implements Shape { 

private double side; 

public Square(double side) { 

this.side = side; 

} 

public double getArea() { 

return side * side; 

} 

} 

public class Circle implements Shape { 

private double radius; 

public Circle(double radius) { 

this.radius = radius; 

} 

public double getArea() { 

return Math.PI * radius * radius; 

} 

} 

Na pewno wiesz o sile tego pojęcia, możesz teraz obliczyć sumowanie wszystkich obszarów 

zbioru liczb, takich jak to: 

 



 
 

Metoda totalArea nie dba o konkretne typy kształtów, które do niej przechodzisz, i możesz 

dodawać nowe typy kształtów, takie jak prostokąty lub trapezoidy. Ten sam kod będzie teraz 

działał z nowymi typami danych. Teraz, używając tej samej podstawy kodu Java, wyobraź 

sobie, że chcesz dodać nową funkcję do interfejsu kształtów, coś prostego, na przykład metodę 

getPerimeter. Wydaje się to dość proste; będziesz musiał zmodyfikować każdą klasę, która 

implementuje interfejs Shape. Jestem pewien, że napotykałeś ten problem wiele razy, kiedy 

nie masz dostępu do podstawowego źródła. Rozwiązaniem jest napisanie wrappera wokół 

obiektów Shape, ale wprowadza to więcej klas i nieprzewidywalną złożoność. Clojure ma 

własną koncepcję polimorfizmu, jest znacznie prostszy, ale także bardzo potężny; w 

rzeczywistości możesz rozwiązać problem z perymetrem w bardzo prosty sposób. Jednym ze 

sposobów rozwiązania tego problemu jest multimetody ; spójrzmy, jak działają. 

 

Multimetody w Clojure 

Multimetody są podobne do interfejsów, umożliwiają napisanie wspólnej umowy, a następnie 

rodzina funkcji może realizować ten interfejs z określoną implementacją. Są bardzo elastyczne, 

jak widać, dają ci bardzo dobrą kontrolę nad tym, która funkcja zostanie wywołana dla 

określonego obiektu danych. 

Metody multimetody składają się z trzech części: 

• Deklaracja funkcji (lub metody) 

• Funkcja dispatch 

• Każda możliwa implementacja funkcji 

Jedną z najciekawszych funkcji multimetd jest możliwość implementacji nowych funkcji dla już 

istniejących typów bez konieczności pisania wrapperów wokół obecnego obiektu. Deklaracja 

multimetody działa w taki sam sposób jak interfejs; definiujesz wspólną umowę dla funkcji 

polimorficznej, jak pokazano: 

(defmulti name docstring? attr-map? dispatch-fn& options) 

Makro defmulti definiuje kontrakt dla twojego multimetoda, składa się z: 

• Nazwa multimetru 



• Opcjonalne doctstring (jest to ciąg dokumentacji) 

• Mapa atrybutów 

• Funkcja dispatch-fn 

Funkcja dispatch otrzymuje te same parametry, które wywołuje funkcja, do której dzwoni, i 

zwraca klucz wysyłki, który jest używany do określenia funkcji, która powinna wysłać żądanie. 

Każda funkcja implementacji musi zdefiniować klucz wysyłki, jeśli jest zgodny z wynikiem 

funkcji wysyłki, wtedy ta funkcja jest wykonywana. Przykład powinien wyjaśnić: 

(defmultiarea :shape) 

(defmethodarea :square [{:keys [side]}] (* side side)) 

(area {:shape :square :side 5}) 

;;=> 25 

Tutaj definiujemy multimodę zwaną obszarem; instrukcja defmulti ma następującą strukturę: 

(defmultifunction-name dispatch-function) 

W tym przypadku multimetody jest nazywanay obszarem, a funkcja wywołania to: słowo 

kluczowe :shape. Następnie definiujemy metodę, jak pokazano: 

(defmethodfunction-name dispatch-key [params] function-body) 

Zauważ, że klucz wysyłki jest zawsze wynikiem wywołania funkcji dispatch z parametrami jako 

parametrami. Na koniec spójrzmy na inwokację (area {: shape: square: side 5}), która 

wywołuje multimetr. Pierwszą rzeczą, która się dzieje, jest wywołanie funkcji wysyłki: shape, 

jak pokazano: 

(: shape {: shape: square: side 5}) 

;; :square 

 

Funkcja :square jest teraz kluczem wysyłki, musimy szukać metody, która ma ten klucz wysyłki; 

w tym przypadku działa jedyna zdefiniowana przez nas metoda. Tak więc funkcja jest 

wykonywana i otrzymujemy wynik 25. Łatwo dodać obszar i obwód zarówno dla kwadratu, jak 

i koła, pozwala sprawdzić implementację: 

 

(defmethodarea :circle [{:keys [radius]}] 

(* Math/PI radius radius)) 

(defmultiperimeter :shape) 

(defmethodperimeter :square [{:keys [side]}] (* side 4)) 

(defmethodperimeter :circle [{:keys [radius]}] (* 2 Math/PI radius)) 

 

Teraz zdefiniowaliśmy sposób obliczania obwodu i obszaru okręgów i kwadratów przy bardzo 

niewielkim wysiłku i bez konieczności definiowania bardzo ścisłej hierarchii obiektów. Jednak 

dopiero zaczynamy odkrywać moc multimetod. Spróbujmy innego przykładu, skopiuj poniższy 

kod do REPL: 

 



 

 

Jak widać, działa tak, jak można tego oczekiwać. Zobaczmy jednak, jak utworzyć hierarchię 

słów kluczowych, aby była nieco bardziej elastyczna. 

Hierarchie słów kluczowych 

Możesz zadeklarować, że słowo kluczowe pochodzi od innego słowa kluczowego, a następnie 

odpowiadać na inne klucze wysyłki, ponieważ możesz użyć funkcji wyprowadzenia: 

(wyprowadzić :: hominid :: primate) 

Tutaj deklarujesz, że klucz :: hominid pochodzi od klucza :: animal i możesz teraz użyć :: 

hominid jako :: animal; zobaczmy teraz: 

(walk {:type ::hominid}) 

;; Primate Walk 

Podczas definiowania hierarchii mamy pewne problemy, na przykład, co się stanie, jeśli to 

samo słowo kluczowe zostanie wyprowadzone z dwóch konfliktowych słów kluczowych? 

Spróbujmy: 

(derive ::hominid ::animal) 

(walk {:type ::hominid}) 

;;java.lang.IllegalArgumentException: Multiple methods in multimethod 'walk' match dispatch 

value: :boot.user/hominid -> :boot.user/animal and :boot.user/primate, and neither is 

preferred 

Otrzymujemy komunikat o błędzie, są dwie metody, które pasują do wartości wysyłki. 

Ponieważ nasz hominid wywodzi się zarówno od zwierząt, jak i naczelnych, nie wie, jakie jest  

rozwiązanie. Możemy to wyraźnie wyjaśnić za pomocą: 



(prefer-method walk ::hominid ::primate) 

(walk {:type ::hominid}) 

; Primate walk 

Teraz wszystko działa poprawnie. Wiemy, że wolimy rozwiązywać problem z naczelnym, gdy 

wywołujemy multimetodę z kluczem hominid. Można również zdefiniować bardziej 

szczegółową metodę, tylko dla klucza hominid: 

(defmethodwalk ::hominid [_] "Walk in two legs") 

(walk {:type ::hominid}) 

;; Walk in two legs 

Hierarchia wyprowadzeń może być trochę skomplikowana i potrzebujemy pewnych funkcji do 

introspekcji relacji. Clojure ma następujące funkcje do pracy z hierarchiami typów: 

•isa? 

•parents 

•descendants 

•underive 

isa? 

Funkcja isa sprawdza, czy typ pochodzi od innego typu, działa z klasami Java oraz słowami 

kluczowymi Clojure. Łatwo to wyjaśnić na przykładach: 

(isa? java.util.ArrayListjava.util.List) 

;;=> true 

(isa? ::hominid ::animal) 

;;=> true 

(isa? ::animal ::primate) 

;;=> false 

parents 

Funkcja parent zwraca zestaw rodziców typu, mogą to być słowa kluczowe Java lub Clojure: 

(parents java.util.ArrayList) 

;;=> 

#{java.io.Serializablejava.util.Listjava.lang.Cloneablejava.util.RandomAccessjava.util.Abstract

List} 

(parents ::hominid) 



#{:user/primate :user/animal} 

descendants 

Funkcja potomna, jak można sobie wyobrazić, zwraca zestaw potomków słowa kluczowego 

passd; należy pamiętać, że w tym przypadku dozwolone są tylko słowa kluczowe Clojure: 

(descendants ::animal) 

;;=> #{:boot.user/hominid} 

underive 

Funkcja underive rozbija relacje między dwoma typami, ponieważ możesz wyobrazić sobie, że 

działa tylko ze słowami kluczowymi Clojure: 

(underive :: hominid :: animal) 

;; => (isa? :: hominid :: animal) 

Zwykle funkcja ta będzie używana w czasie programowania i pozwoli na zabawę z hierarchią 

typów w bardzo prosty i dynamiczny sposób. 

Funkcje ekspedycyjne a la carte 

Do tej pory użyliśmy słowa kluczowego jako funkcji dispatch, ale możesz użyć dowolnej funkcji 

z dowolną liczbą argumentów. Rzućmy okiem na kilka przykładów: 

(defn dispatch-func [arg1 arg2] 

[arg2 arg1]) 

Jest to prosta funkcja, ale pokazuje dwa ważne fakty: 

• Funkcja wysyłania może otrzymać więcej niż jeden argument 

• Klucz wysyłki może być wszystkim, a nie tylko słowem kluczowym 

Zobaczmy, jak możemy skorzystać z tej funkcji wysyłki: 

(defmulti sample-multimethod dispatch-func) 

;; Here we are saying that we want to use dispatch-func to calculate the dispatch-key 

(defmethod sample-multimethod [:second :first] [first second] [:normal-params first second]) 

(defmethod sample-multimethod [:first :second] [first second] [:switch-params second first]) 

(sample-multimethod :first :second) 

;;=> [:normal-params :first: second] 

(sample-multimethod :second :first) 

;; =>[:switch-params :first: second] 



Dowiedziemy się nieco lepiej o funkcji wysyłki, teraz, gdy wiesz, że możesz zaimplementować 

dowolną funkcję wysyłki, masz bardzo drobną kontrolę nad tym, do której funkcji zostanie 

wywołana i kiedy. Przyjrzyj się jeszcze jednemu przykładowi, abyśmy mogli w końcu uchwycić 

kompletny pomysł: 

 

Teraz prawdziwa moc multimethods staje się widoczna. Masz teraz adhoc sposób 

definiowania funkcji polimorficznych, który ma możliwość definiowania hierarchii typów, a 

nawet wykonywania własnej logiki w celu określenia funkcji, która ma zostać wywołana w 

końcu. 

Protokoły w Clojure 

Multimetody to tylko jedna z opcji dla polimorfizmu, który posiadasz w Clojure, istnieją inne 

sposoby realizacji polimorficznych funkcji. Protokoły są nieco łatwiejsze do zrozumienia i mogą 

być bardziej podobne do interfejsów Java. Spróbujmy zdefiniować nasz program kształtów za 

pomocą protokołów: 

(defprotocol Shape 

"This is a protocol for shapes" 

(perimeter [this] "Calculates the perimeter of this shape") 

(area [this] "Calculates the area of this shape")) 



Tutaj zdefiniowaliśmy protokół i nazywa się on kształtem, a wszystko, co implementuje ten 

protokół, musi realizować następujące dwie funkcje: obwód i obszar. Istnieje wiele sposobów 

wdrożenia protokołu; jedną interesującą cechą jest to, że można nawet rozszerzyć klasy Java, 

aby zaimplementować protokół bez dostępu do źródła Java i bez konieczności rekompilacji 

czegokolwiek. Zacznijmy od utworzenia rekordu, który implementuje typ. 

Rekordy w Clojure 

Rekordy działają dokładnie tak, jak mapy, ale są znacznie szybsze, jeśli trzymasz się wstępnie 

zdefiniowanych klawiszy. Definiowanie rekordu jest podobne do definiowania klasy, Clojure 

wie wcześniej o polach, które będą miały rekord, więc może generować kod bajtowy w locie, 

a kod, który używa rekordów, jest znacznie szybszy. Zdefiniuj rekord Square, jak pokazano : 

(defrecord Square [side] 

Shape 

(perimeter [{:keys [side]}] (* 4 side)) 

(area [{:keys [side]}] (* side side))) 

Tutaj definiujemy rekord Square i ma on następujące właściwości: 

• Ma tylko jedno pole, rozmiar; to będzie działało jak mapa z tylko bocznym kluczem 

• Implementuje protokół Shape 

Zobaczmy, jak powstaje rekord i jak możemy go wykorzystać: 

(Square. 5) 

;;=> #user/Square{:size 5} 

(def square (Square. 5)) 

(let [{side :side} square] side) 

;;=> 5 

(let [{:keys [side]} square] side) 

;;=> 5 

(doseq [[k v] (Square. 5)] (println k v)) 

;; :side 5 

Jak widać, działa dokładnie tak samo jak mapa, możesz nawet powiązać z nią różne rzeczy: 

(assoc (Square.5): hello: world) 

Minusem tego jest to, że nie mamy już gwarancji wydajności, które mieliśmy przy definiowaniu 

tylko rekordowych pól; niemniej jednak jest to świetny sposób na nadanie struktury naszemu 

kodowi. Nadal musimy sprawdzić, jak możemy korzystać z naszych funkcji obwodowych i 

obszarowych, jest to dość proste. Spójrzmy: 



(perimeter square) 

;;=> 20 

(area square) 

;;=> 25 

Aby kontynuować przykład, zdefiniujmy rekord Circle: 

(defrecord Circle [radius] 

Shape 

(perimeter [{:keys [radius]}] (* Math/PI 2 radius)) 

(area [{:keys [radius]}] (* Math/PI radius radius))) 

(def circle (Circle. 5)) 

(perimeter circle) 

;;=> 31.41592653589793 

(area circle) 

;;=> 78.53981633974483 

Jedną z obietnic było to, że będziemy mogli rozszerzyć nasze istniejące zapisy i typy bez 

konieczności dotykania obecnego kodu. Cóż, dotrzymajmy tej obietnicy i sprawdźmy, jak 

rozszerzyć naszą dokumentację bez konieczności dotykania istniejącego kodu. Wyobraźmy 

sobie, że musimy dodać predykat informujący nas, czy kształt ma obszar, czy nie; możemy 

wtedy zdefiniować następny protokół, jak pokazano: 

(defprotocolShapeProperties 

(num-sides [this] "How many sides a shape has")) 

Przejdźmy bezpośrednio do typu rozszerzenia, co pomoże nam zdefiniować tę funkcję num-

sides dla naszych starych protokołów. Zauważ, że przy rozszerzeniu możemy nawet 

zdefiniować funkcje dla istniejących typów Java: 

(extend-type Square 

ShapeProperties 

(num-sides [this] 4)) 

(extend-type Circle 

ShapeProperties 

(num-sides [this] Double/POSITIVE_INFINITY)) 

(num-sides square) 



;;=> 4 

(num-sides circle) 

;;=> Infinity 

Protokoły stają się o wiele bardziej interesujące po rozszerzeniu ich o typy Java. Pozwala 

utworzyć protokół, który zawiera niektóre funkcje dla struktur typu list: 

(defprotocolListOps 

(positive-values [list]) 

(negative-values [list]) 

(non-zero-values [list])) 

(extend-type java.util.List 

ListOps 

(positive-values [list] 

(filter #(> % 0) list)) 

(negative-values [list] 

(filter #(< % 0) list)) 

(non-zero-values [list] 

(filter #(not= % 0) list))) 

A teraz możesz używać wartości dodatnich, ujemnych i niezerowych z czymkolwiek, co 

rozciąga się od java.util.List, włączając w to wektory Clojure'a: 

(positive-values [-1 0 1]) 

;;=> (1) 

(negative-values [-1 0 1]) 

;;=> (-1) 

(no-zero-values [-1 0 1]) 

;;=> (-1 1) 

Rozszerzenie java.util.List może nie być bardzo ekscytujące, ponieważ można zdefiniować te 

trzy funkcje i działa w ten sam sposób, ale można rozszerzyć każdy niestandardowy typ Java 

za pomocą tego mechanizmu. 

Podsumowanie 



Teraz rozumiemy nieco lepiej sposób Clojure i lepiej rozumiemy, czego szukać, gdy 

potrzebujemy polimorfizmu. Rozumiemy, że gdy potrzebujemy funkcji polimorficznej, mamy 

kilka opcji: 

• Możemy wdrożyć multimetody, jeśli potrzebujemy wysoce spersonalizowanego 

mechanizmu dyspozytorskiego 

• Możemy wprowadzić multimetody, jeśli potrzebujemy zdefiniować złożoną strukturę 

dziedziczenia 

• Możemy zaimplementować protokół i zdefiniować niestandardowy typ, który implementuje 

ten protokół 

• Możemy zdefiniować protokół i rozszerzyć istniejące typy Java lub Clojure o nasze 

niestandardowe funkcje dla każdego typu 

 

Polimorfizm w Clojure jest bardzo potężny. Pozwala rozszerzyć funkcjonalność istniejących już 

typów Clojure lub Java; to jest jak dodawanie metod do interfejsu. Najlepszą rzeczą jest to, że 

nie musisz niczego redefiniować ani rekompilować. 

 

Współbieżność 

Programowanie się zmieniło, w przeszłości mogliśmy polegać na komputerach, które z roku 

na rok stają się coraz szybsze. To okazuje się coraz trudniejsze; dlatego producenci sprzętu 

stosują inne podejście. Teraz osadzają więcej procesorów na komputerach. W dzisiejszych 

czasach często zdarza się, że telefony mają tylko rdzenie lub cztery rdzenie. Wymaga to innego 

sposobu pisania oprogramowania, w którym jednoznacznie możemy wykonywać niektóre 

zadania w innych procesach. Współczesne języki próbują uczynić to zadanie łatwiejszym i 

łatwiejszym dla współczesnych programistów, a Clojure nie jest wyjątkiem. W tej części 

zobaczymy, w jaki sposób Clojure umożliwia pisanie prostych programów współbieżnych, 

przeglądając podstawowe pojęcia i prymitywy Clojure; w szczególności musimy zrozumieć 

pojęcie tożsamości i wartości, które Clojure włączył do języka. 

Korzystanie z wiedzy Java 

Znajomość języka Java i sposób radzenia sobie z interfejsami API języka Java daje ci wielką 

przewagę, ponieważ Clojure opiera się na narzędziach, które już znasz. Tutaj zobaczysz, jak 

korzystać z wątków i możesz rozszerzyć wszystko, co widzisz tutaj, aby wykonać inne usługi. 

Zanim przejdziesz dalej, stwórzmy nowy projekt, który będziemy używać jako piaskownicy dla 

wszystkich naszych testów. Stwórz to, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu: 

 



Zmodyfikuj przestrzeń nazw clojure-concurrency.core, aby wyglądała podobnie do 

następującego fragmentu kodu: 

(ns clojure-concurrency.core) 

(defn start-thread [func] 

(.start (Thread. func))) 

Łatwo zrozumieć, co się tutaj dzieje. Tworzymy wątek z naszą funkcją, a następnie 

uruchamiamy; abyśmy mogli go użyć w REPL w następujący sposób: 

 

Zobaczysz wartości nil i Hello w dowolnej kolejności losowej. Wartość nil jest tym, co zwraca 

wątek początkowy. Świat wątków Hello jest wiadomością z innego wątku. Dzięki temu mamy 

teraz podstawowe narzędzia do poznania i zrozumienia sposobu działania wątków w Clojure. 

 

Model stanu i tożsamości Clojure 

Clojure ma bardzo silne opinie na temat współbieżności, aby w prostszy sposób zdefiniować 

na nowo stan i tożsamość. Zbadajmy znaczenie tych pojęć w Clojure. Mówiąc o stanie w Javie, 

prawdopodobnie myślisz o wartościach atrybutów twoich klas Javy. Stan w Clojure jest 

podobny do Javy, odnosi się do wartości obiektów, ale są bardzo ważne różnice, które 

pozwalają na prostszą współbieżność. W Clojure tożsamość jest bytem, który z czasem może 

mieć różne wartości. Rozważ następujące przykłady: 

• Mam tożsamość; Będę i nadal będę tą konkretną osobą, moje opinie, pomysły i wygląd mogą 

się z czasem zmieniać, ale jestem tą samą osobą o tej samej tożsamości. 

• Masz konto bankowe; ma konkretny numer i jest prowadzony przez konkretny bank. Ilość 

pieniędzy w nim zmieniana zmienia się z czasem, ale jest to to samo konto bankowe. 

• Rozważ symbol giełdowy (taki jak GOOG), identyfikuje akcje na giełdzie; wartość z nim 

związana zmienia się w czasie, ale nie jest tożsama z tożsamością. 

Stan to wartość, którą tożsamość przyjęła w pewnym momencie. Jedną z jego ważnych cech 

jest to, że jest niezmienny. Stan jest migawką wartości tożsamości w danym czasie. 

Tak więc w poprzednich przykładach: 

• Kim jesteś teraz, jak się czujesz, jak wyglądasz i jaki jest twój obecny stan 

• Obecne pieniądze na koncie bankowym to jego obecny stan 

• Wartość akcji GOOG jest jej obecnym stanem 

Wszystkie te stany są niezmienne; nie ma znaczenia, kim jesteś jutro, ani ile wygrywasz lub 

wydajesz. To prawda i zawsze będzie prawdą, że w tym szczególnym momencie masz pewien 

stan. Wyjaśnijmy teraz dwa kluczowe pojęcia w Clojure: 



• Tożsamość: Przez całe życie masz jedną tożsamość; nigdy nie przestajesz być sobą, nawet 

jeśli ciągle się zmieniasz przez całe życie. 

• Stan: w danym momencie życia jesteś osobą, która lubi, nie lubi i wierzy. Nazywamy ten 

sposób bycia w momencie twojego życia, stanu. Jeśli spojrzysz na konkretny moment swojego 

życia, zobaczysz ustaloną wartość. Nic nie zmieni faktu, że byłeś taki, jak byłeś w tamtej chwili. 

Ten szczególny stan jest niezmienny; z czasem masz różne stany lub wartości, ale każdy z tych 

stanów jest niezmienny. 

Używamy tego faktu do pisania prostszych programów współbieżnych. Gdy chcesz interakcji z 

tożsamością, patrzysz na nią i dostajesz jej aktualną wartość (migawka w tym czasie), a 

następnie operujesz tym, co masz. W imperatywnym programowaniu, zwykle masz gwarancję, 

że masz najnowszą wartość, ale bardzo trudno jest utrzymać ją w stałym stanie. Powodem 

tego jest to, że polegasz na wspólnym, zmiennym stanie. Wspólny zmienny stan jest 

powodem, dla którego musisz użyć zsynchronizowanego kodu, blokad i muteksów. Jest to 

również powód bardzo złożonych programów, z trudnymi do śledzenia błędami. Obecnie Java 

uczy się lekcji z innych języków programowania, a teraz ma prymitywy, które umożliwiają 

prostsze współbieżne programowanie. Pomysły te pochodzą z innych języków i nowszych 

pomysłów, więc jest duża szansa, że pewnego dnia zobaczysz podobne koncepcje do tego, 

czego będziesz uczyć się tutaj w innych popularnych językach programowania. Nie ma 

gwarancji, że zawsze będziesz mieć najnowsze wartości, ale nie martw się, musisz po prostu 

myśleć o różnych rzeczach i używać prymitywów współbieżności, które daje Ci Clojure. Jest to 

podobne do tego, jak pracujesz w prawdziwym życiu, nie wiesz dokładnie, co dzieje się ze 

wszystkimi Twoimi przyjaciółmi lub współpracowników, gdy robisz coś dla nich; rozmawiasz z 

nimi, poznajesz aktualne fakty, a potem zaczynasz pracować. Podczas gdy jesteś w tym, coś 

musi się zmienić; w tym przypadku potrzebujemy mechanizmu koordynacji. Clojure ma różne 

takie mechanizmy koordynacji, spójrzmy na nie 

 

Obietnice 

Jeśli jesteś programistą Java w pełnym stosie, istnieje duża szansa, że spełniłeś obietnice w 

JavaScript.Promise to proste abstrakcje, które nie narzucają ci ścisłych wymagań; możesz ich 

użyć do obliczenia wyniku w innym wątku, procesie światła lub cokolwiek chcesz. W Javie jest 

kilka sposobów, aby to osiągnąć; jednym z nich jest futures (java.util.concurrentFuture) i jeśli 

chcesz czegoś bardziej podobnego do obietnicy JavaScriptu, istnieje miła implementacja o 

nazwie jdeferred (https://github.com/jdeferred/jdeferred), którą mógłbyś użyć wcześniej . W 

gruncie rzeczy obietnica jest tylko obietnicą, którą możesz dać swojemu rozmówcy, dzwoniący 

może jej użyć w dowolnym momencie. Istnieją dwie możliwości: 

• Jeśli ta obietnica już się spełniła, połączenie wraca natychmiast 

• Jeśli nie, osoba dzwoniąca zablokuje się, dopóki obietnica nie zostanie spełniona 

Rzućmy okiem na przykład; pamiętaj, aby użyć funkcji wątku początkowego w pakiecie clojure-

concurrency.core: 

 



 
 

Zatrzymajmy się tutaj i przeanalizujmy kod, tworzymy obietnicę zwaną p, a następnie 

zaczynamy wątek, który robi dwie rzeczy. Próbuje uzyskać wartość od p (funkcja deref próbuje 

odczytać wartość z obietnicy), a następnie drukuje Witaj, świecie. Jeszcze nie widzimy 

wiadomości Hello world; zamiast tego zobaczymy wartość zerową. Dlaczego tak jest? Wątek 

początkowy zwraca wartość zerową i to, co dzieje się teraz, jest tym, co opisaliśmy w pierwszej 

kolejności; p jest obietnicą, a nasz nowy wątek zablokuje go, dopóki nie uzyska wartości. Aby 

zobaczyć wiadomość Hello world, musimy dostarczyć obietnicę. Zróbmy to teraz: 

 

 
 

Jak widać, otrzymujemy wiadomość Hello world! Jak już powiedziałem, nie ma potrzeby 

używania innego wątku. Zobaczmy teraz inny przykład w REPL: 

 

 
 

W tym przykładzie nie tworzymy oddzielnych wątków; tworzymy obietnicę, dostarczamy ją, a 

następnie używamy w tym samym wątku. Jak widzisz, obietnice są niezwykle prostym 

mechanizmem synchronizacji, możesz zdecydować, czy używać wątków, usług executorów 

(które są po prostu pulami wątków), lub jakiś inny mechanizm, taki jak lekkie nici. Rzućmy 

okiem na bibliotekę Pulsar, aby stworzyć lekkie wątki. 

 

Pulsar i lekkie wątki 

Tworzenie wątku jest kosztowną operacją i zużywa pamięć RAM. Aby dowiedzieć się, ile 

pamięci tworzy wątek w systemie Mac OS X lub Linux, uruchom następne polecenie: 

java -XX: + PrintFlagsFinal -version | grep ThreadStackSize 

To, co tutaj widzisz, będzie zależało od wersji systemu operacyjnego i JVM, z której korzystasz, 

z językiem Java 1.8u45 na Mac OS X, otrzymujemy następujące dane wyjściowe: 



 
 

Dostaję rozmiar stosu 1024 kilobajtów na wątek. Co możemy zrobić, aby poprawić liczbę? Inne 

języki, takie jak Erlang i Go, tworzą od początku kilka wątków, a następnie wykonują swoje 

zadania za pomocą tych wątków. Ważne jest, aby móc zawiesić określone zadanie i uruchomić 

inne w tym samym wątku. W Clojure znajduje się biblioteka o nazwie Pulsar 

(https://github.com/puniverse/pulsar), która jest interfejsem dla API Java o nazwie Quasar 

(https://github.com/puniverse/quasar). Aby obsługiwać Pulsar, począwszy od wersji 0.6.2, 

musisz zrobić dwie rzeczy. 

• Dodaj zależność co.paralleluniverse/pulsar "0.6.2"] do twojego projektu 

• Dodaj agenta oprzyrządowania do swojej maszyny JVM (dodając do pliku project.clj: java-

agents[[co.paralleluniverse/quasar-core "0.6.2"]] 

Agent oprzyrządowania powinien mieć możliwość zawieszenia funkcji w wątku, a następnie 

zmienić je na inne funkcje. Na koniec twój plik project.clj powinien wyglądać podobnie do: 

(defproject clojure-concurrency "0.1.0-SNAPSHOT" 

:description "FIXME: write description" 

:url "http://example.com/FIXME" 

:license {:name "Eclipse Public License" 

:url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"} 

:dependencies [[org.clojure/clojure "1.6.0"] 

[co.paralleluniverse/pulsar "0.6.2"]] 

:java-agents [[co.paralleluniverse/quasar-core "0.6.2"]]) 

Napiszmy nasz ostatni przykład z obietnicami przy użyciu lekkich nici Pulsar zwanych 

włóknami. Emulsje są dostarczane z własnymi obietnicami w pakiecie 

co.paralleluvenverse.pulsar.core i mogą być użyte jako zamiennik dla obietnic w 

clojure.core: 

(clojure.core/use 'co.paralleluniverse.pulsar.core) 

(def p1 (promise)) 

(def p2 (promise)) 

(def p3 (promise)) 

(spawn-fiber #(clojure.core/deliver p2 (clojure.core/+ @p1 5))) 

(spawn-fiber #(clojure.core/deliver p3 (clojure.core/+ @p1 @p2))) 

(spawn-thread #(println @p3)) 

(clojure.core/deliver p1 99) 

;; 203 

 



Ten przykład jest nieco bardziej interesujący, używamy dwóch funkcji Pulsara: 

• spawn-fiber: ta funkcja tworzy lekki wątek, możesz stworzyć tysiące włókien, jeśli chcesz w 

jednym programie. Są tanie w tworzeniu i tak długo, jak je programujesz ostrożnie, nie 

powinno być z tego powodu wiele problemów. 

• span-thread: jest to wersja wątku Pulsara, tworzy prawdziwy wątek i uruchamia go. 

W tym konkretnym przykładzie obliczamy p2 i p3 w dwóch włóknach, a następnie p3 w wątku. 

W tym momencie wszystko czeka na nas, aby dostarczyć wartość p1; robimy to z funkcją 

dostarczania. Pular ma inne bardzo interesujące funkcje, które pozwalają na prostsze 

programowanie równoległe, zajrzyj do dokumentacji, jeśli jesteś zainteresowany. W ostatniej 

części tego rozdziału zajmiemy się core.async. Pulsar ma interfejs wzorowany na core.async, 

którego możesz użyć, jeśli chcesz. 

 

Futures 

Jeśli używasz Javy przez jakiś czas, możesz znać klasę java.util.concurrent.Future, jest to 

implementacja przyszłości Clojure i jest bardzo podobna do Javy, tylko trochę prostsza. Jego 

interfejs i użycie są prawie identyczne z obietnicami z bardzo ważną różnicą, gdy przy 

wykorzystaniu futures wszystko uruchomi się automatycznie w innym wątku. Zobaczmy prosty 

przykład wykorzystania kontraktów futures, w każdym REPL wykonaj następujące czynności: 

(def f (future (Thread/sleep 20000) "Hello world")) 

(println @f) 

Twój REPL powinien zastyc na 20 sekund, a następnie wyświetlić Hello world. 

Na pierwszy rzut oka futures wyglądają znacznie łatwiej niż obietnice. Nie musisz martwić się 

o tworzenie nici lub włókien, ale są pewne wady tego podejścia: 

• Masz mniejszą elastyczność; możesz uruchamiać kontrakty futures tylko w puli 

predefinedthread. 

• Powinieneś być ostrożny, jeśli twoja przyszłość zajmie zbyt dużo czasu, może się NIE 

skończyć, ponieważ ukryta pula wątków ma dostępną liczbę wątków. Jeśli wszystkie są zajęte, 

niektóre z twoich zadań zostaną umieszczone w kolejce i czekają. Futures mają swoje 

przypadki użycia, jeśli masz bardzo mało zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej, jeśli 

masz zadania związane z IO, dobrym pomysłem może być wykorzystanie obietnic z włóknami, 

ponieważ pozwalają one na utrzymanie procesora za darmo, aby jednocześnie wykonywać 

więcej zadań. 

 

Oprogramowanie pamięci transakcyjnej i pliki referencyjne 

Jedną z najbardziej interesujących cech Clojure jest pamięć transakcyjna oprogramowania 

(STM). Korzysta z wielowariantowej kontroli współbieżności (MVCC), w sposób bardzo 

podobny do działania baz danych, wdrażając formę optymistycznej kontroli współbieżności. 

Zacznijmy od najbardziej oczywistego przykładu, konta bankowego. 

Napisz teraz kod, wpisz w REPL i napisz: 

 

(def account (ref 20000)) 

(dosync (ref-set account 10)) 

(deref account) 

(defn test [] 



(dotimes [n 5] 

(println n @account) 

(Thread/sleep 2000)) 

(ref-set account 90)) 

(future (dosync (test))) 

(Thread/sleep 1000) 

(dosync (ref-set account 5)) 

Spróbuj napisać future i funkcje DOSYNC w tym samym czasie, aby uzyskać takie same wyniki. 

Mamy tylko trzy linie kodu, ale zdarza się, że dzieje się całkiem sporo. Najpierw definiujemy 

ref (konto); refs są zmiennymi zarządzanymi w transakcjach. Są także pierwszą implementacją, 

jaką widzimy w idei tożsamości Clojure. Zauważ, że konto jest teraz tożsamością i może zająć 

wiele wartości przez całe życie. Teraz modyfikujemy jej wartość, robimy to w ramach 

transakcji, ponieważ nie można modyfikować refinów poza transakcjami; w ten sposób blok 

dosync. Na koniec drukujemy konto i możemy używać konta (deref) lub konta @, tak jak to 

robiliśmy w przypadku obietnic i kontraktów terminowych. Refs można odczytać z dowolnego 

miejsca, nie ma potrzeby, aby był on w ramach transakcji. Spójrzmy teraz na coś bardziej 

interesującego, napisz lub skopiuj następny kod do REPL: 

 

(def account (ref 20000)) 

(defn test [] 

(println "Transaction started") 

(dotimes [n 5] 

(println n @account) 

(Thread/sleep 2000)) 

(ref-set account 90)) 

(future (dosync (test))) 

(future (dosync (Thread/sleep 4000) (ref-set account 5))) 

 

Jeśli wszystko idzie dobrze, powinieneś mieć wyjście podobne do 

następujący zrzut ekranu: 

 

 



To może wydawać się trochę dziwne, co się dzieje? Pierwsza transakcja rozpoczyna proces 

przy użyciu bieżącej wartości dla konta, druga transakcja modyfikuje wartość konta przed 

zakończeniem pierwszej transakcji; Clojure zdaje sobie z tego sprawę i uruchamia ponownie 

pierwszą transakcję. Jest to pierwszy przykład działania transakcji, ale użycie ref-setu nie jest 

dobrym pomysłem. Rzućmy okiem na inny przykład, klasyczny przykład przenoszenia 

pieniędzy z konta A na konto B: 

(def account-a (ref 10000)) 

(def account-b (ref 2000)) 

(def started (clojure.core/promise)) 

(defn move [acc1 acc2 amount] 

(dosync 

(let [balance1 @acc1 

balance2 @acc2] 

(println "Transaction started") 

(clojure.core/deliver started true) 

(Thread/sleep 5000) 

(when (> balance1 amount) 

(alter acc1 - amount) 

(alter acc2 + amount)) 

(println "Transaction finished")))) 

(future (move account-a account-b 50)) 

@started 

(dosync (ref-set account-a 20)) 

Jest to lepszy przykład działania transakcji; prawdopodobnie zobaczysz coś podobnego do 

poniższego zrzutu ekranu: 

 

 
 

Przede wszystkim musisz zrozumieć, jak działa funkcja alter; to jest proste i 

otrzymuje: 

• Odnośnik, który musi zmodyfikować 



• Funkcja, którą musi zastosować 

• Dodatkowe argumenty 

Ta funkcja: 

(alter ref fun arg1 arg2) 

Jest tłumaczone na coś takiego: 

(ref-set ref (fun @ ref arg1 arg2)) 

Jest to preferowany sposób modyfikowania bieżącej wartości. Zobaczmy, krok po kroku, co 

tutaj się dzieje: 

1. Definiujemy dwa konta o saldzie 10000 i 2000. 

2. Próbujemy przenieść 500 jednostek z pierwszego konta do drugiego, ale najpierw śpimy 

przez 5 sekund. 

3. Ogłaszamy (przy użyciu obietnicy), że rozpoczęliśmy transakcję. Bieżący wątek przesuwa się, 

ponieważ oczekuje na uruchomioną wartość. 

4. Ustawiamy saldo konta-a na 20. 

5. Pierwsza transakcja zdaje sobie sprawę, że coś się zmieniło i uruchomiła się ponownie. 

6. Transakcja trwa i kończy się tym razem. 

7. Nic się nie dzieje, ponieważ nowy balans nie wystarcza na przeniesienie 50 jednostek. 

W końcu, jeśli sprawdzisz saldo, np. [@ Konto-a @ konto-b], zobaczysz, że pierwsze konto ma 

20, a drugie konto ma 2000. Jest jeszcze inny przypadek użycia, który powinieneś wziąć pod 

uwagę; sprawdźmy następujący kod: 

(def account (ref 1000)) 

(def secured (ref false)) 

(def started (promise)) 

(defn withdraw [account amount secured] 

(dosync 

(let [secured-value @secured] 

(deliver started true) 

(Thread/sleep 5000) 

(println :started) 

(when-not secured-value 

(alter account - amount)) 

(println :finished)))) 

(future (withdraw account 500 secured)) 

@started 

(dosync (ref-set secured true)) 

Chodzi o to, że jeśli zabezpieczenie jest ustawione na prawdziwe, nie powinno być możliwości 

wypłacania pieniędzy. Jeśli go uruchomisz, a następnie sprawdzisz wartość @konta, zobaczysz, 

że nawet po zmianie wartości zabezpieczonej na wartość true nastąpi wycofanie. Dlaczego? 

Powodem jest to, że transakcje sprawdzają jedynie wartości, które modyfikujesz w ramach 

transakcji lub wartości, które czytasz; tutaj odczytujemy zabezpieczoną wartość przed 

modyfikacją, więc transakcja nie zawiedzie. Możemy stwierdzić, że transakcja jest nieco 

bardziej ostrożna, używając następującego kodu: 

(zapewnić zabezpieczenie) 

(ensure secured) 



;; instead of 

@secured 

(def account (ref 1000)) 

(def secured (ref false)) 

(def started (promise)) 

(defn withdraw [account amount secured] 

(dosync 

(let [secured-value (ensure secured)] 

(deliver started true) 

(Thread/sleep 5000) 

(println :started) 

(when-not secured-value 

(alter account - amount)) 

(println :finished)))) 

(future (withdraw account 500 secured)) 

@started 

(dosync (ref-set secured true)) 

Tutaj prawie to samo się stało. Jaka jest różnica? Istnieje jedna subtelna różnica, druga 

transakcja nie może się skończyć, dopóki pierwsza transakcja nie zostanie zakończona. Jeśli 

spojrzysz na to szczegółowo, zauważysz, że nie możesz zmodyfikować zabezpieczonej 

wartości, dopóki druga transakcja nie zostanie uruchomiona. Jest to podobne do blokady; nie 

jest to najlepszy pomysł, ale w niektórych przypadkach jest przydatny. 

Atomy 

Widzieliśmy teraz, jak obietnice, futures i transakcje działają w Clojure. Zobaczymy teraz 

atomy. Mimo że STM jest bardzo użyteczny i potężny, zobaczysz, że w praktyce nie jest on 

powszechnie używany. Atomy są jednym z koni roboczych Clojure, jeśli chodzi o współbieżne 

programowanie. Atomy można uważać za transakcje modyfikujące jedną wartość. Być może 

myślisz, jakie to dobre? Wyobraź sobie, że masz wiele wydarzeń, które chcesz przechowywać 

w jednym wektorze. Jeśli jesteś przyzwyczajony do Javy, prawdopodobnie wiesz, że używanie 

pakietu java.util.ArrayList z pewnością będzie miało problemy; ponieważ prawie na pewno 

stracisz dane. W takim przypadku prawdopodobnie chcesz użyć klasy z pakietu 

java.util.concurrent, w jaki sposób możesz zagwarantować, że nie utracisz danych w Clojure? 

To proste, atomy przychodzą na ratunek! Spróbujmy tego kawałka kodu: 

(clojure.core/use 'co.paralleluniverse.pulsar.core) 

(def events (atom [])) 

(defn log-events [count event-id] 

(dotimes [_ count] 

(swap! events conj event-id))) 

(dotimes [n 5] 

(spawn-fiber #(log-events 500 n))) 

Ponownie używamy Pulsara i jego lekkich nici. Tutaj definiujemy atom zdarzeń i funkcję log-

events. Log-events wykonują zamianę! określoną liczbę razy. Zamień! jest podobny do funkcji 

alter, którą otrzymuje: 

• Atom, który powinien zmodyfikować 



• Funkcja, która ma zastosowanie do atomu 

• Dodatkowe argumenty 

W tym przypadku nadaje atomowi nową wartość, która pochodzi z: 

(id zdarzenia koni) 

Następnie spawnujemy pięć włókien, każde włókno dodaje 500 zdarzeń do atomu zdarzeń. Po 

uruchomieniu tego możemy sprawdzić liczbę zdarzeń z każdego z włókien w następujący 

sposób: 

(count (filter # (= 0%) @events)) 

;; 500 

(count (filter # (= 1%) @events)) 

;; 500 

(count (filter # (= 2%) @events)) 

;; 500 

(count (filter # (= 3%) @events)) 

;; 500 

(count (filter # (= 4%) @events)) 

;; 500 

Jak widać, mamy 500 elementów z każdego włókna bez utraty danych i przy użyciu domyślnych 

struktur danych Clojure. Nie ma potrzeby używania specjalnych struktur danych dla każdego 

przypadku użycia, zamków lub muteksów. Pozwala to na większą współbieżność. 

Kiedy modyfikujesz atom, musisz poczekać na zakończenie operacji, co oznacza, że jest ona 

synchroniczna. 

 

Agenci 

Co jeśli nie dbasz o wynik jakiejś operacji? Musisz tylko coś strzelić, a potem o tym zapomnieć. 

W takim przypadku agenci są tym, czego potrzebujesz. Agenci działają również w oddzielnych 

pulach wątków, są dwie funkcje, których możesz użyć do wystrzelenia agenta: 

• send: Ta funkcja wykonuje twoją funkcję w niejawnej puli wątków 

• send-off: Próbuje wykonać twoją funkcję w nowym wątku, ale jest zmiana, to ponownie 

użyje innego wątku. Agenci są do zrobienia, jeśli chcesz spowodować efekty uboczne w 

transakcji; ponieważ będą one wykonane dopiero po pomyślnym zakończeniu transakcji. 

Działają w bardzo prosty sposób, oto przykład użycia: 

(def agt (agent 0)) 

(defn sum [& nums] 

(Thread/sleep 5000) 

(println :done) 

(apply + nums)) 

(send agt sum 10) ;; You can replace send with send-off 

;; if you want this to be executed in a different thread 

@agt 

Jeśli skopiujesz i wkleisz dokładnie poprzedni kod, zobaczysz komunikat 0, a następnie: done, 

jeśli zaznaczysz wartość @agt, zobaczysz wartość 10. Agenci są dobrym sposobem na 

wykonanie danego zadania i zmodyfikuj pewną wartość w innym wątku z prostszą semantyką 

niż w przypadku futures lub ręcznie modyfikuj wartości w innym wątku. 



 

Walidatory 

Widzieliśmy podstawy pierwotnej współbieżności teraz, zobaczmy niektóre narzędzia, które 

odnoszą się do wszystkich na raz. Możemy zdefiniować walidator, który sprawdza, czy nowa 

wartość jakiejś funkcji jest pożądana, czy nie; możesz użyć ich dla refs, atomów, agentów, a 

nawet vars. Funkcja walidatora musi otrzymać pojedynczą wartość i zwrócić true, jeśli nowa 

wartość jest poprawna lub false inaczej. Stwórzmy prosty weryfikator, który sprawdza, czy 

nowa wartość jest niższa niż 5: 

(def v (atom 0)) 

(set-validator! v #(< % 5)) 

(swap! v + 10) 

;; IllegalStateException Invalid reference state clojure.lang.ARef.validate (ARef.java:33) 

 

Dostajemy wyjątek. Powodem jest to, że nowa wartość (10) jest nieprawidłowa. Możesz dodać 

4 bez problemu: 

(swap! v + 4) 

;; 4 

 

Uważaj na walidatora i agenty, ponieważ prawdopodobnie nie będziesz wiedzieć, kiedy 

wystąpił wyjątek: 

 

(def v (agent 0)) 

(set-validator! v #(< % 5)) 

(swap! v + 10) 

;; THERE IS NO EXCEPTION 

 

Obserwatorzy 

Podobnie jak walidatory, są też obserwatorzy. Obserwatory to funkcje, które są wykonywane 

za każdym razem, gdy tożsamości Clojure otrzymują nową wartość. Ważnym pytaniem jest 

wątek, w którym biegną obserwatorzy. Obserwatorzy działają w tym samym wątku, co 

obserwowany obiekt (jeśli dodasz watcher do agenta, który będzie uruchamiany w wątku 

agenta), zostanie uruchomiony przed wykonaniem kodu agenta, więc powinieneś zachować 

ostrożność i używać starszej wartości nowa wartość zamiast odczytywania wartości za pomocą 

deref: 

 

(def v (atom 0)) 

(add-watch v :sample (fn [k i old-value new-value] (println (= i v) k old-value new-value))) 

(reset! v 5) 

 

Funkcja add-watch otrzymuje: 

• Ref, atom, agent lub var, które powinny być obserwowane 

• Klucz, który zostanie przekazany do funkcji obserwatora 

• Funkcja z czterema parametrami: kluczem, samą referencją, starą wartością i nową 

wartością 



Po wykonaniu poprzedniego kodu otrzymujemy: 

true :sample 0 5 

core.async 

 

core.async 

Core.async to jeszcze jeden sposób programowania jednocześnie; wykorzystuje ideę lekkich 

wątków i kanałów do komunikacji między nimi. 

 

Dlaczego lekkie wątki? 

Lekkie wątki są używane w językach takich jak Go i Erlang. Doskonale radzą sobie z 

uruchamianiem tysięcy wątków w jednym procesie. Jaka jest różnica między lekkimi wątkami 

a tradycyjnymi wątkami? Tradycyjne wątki wymagają zarezerwowania pamięci. Zajmuje to 

również trochę czasu. Jeśli chcesz utworzyć kilka tysięcy wątków, będziesz używał zauważalnej 

ilości pamięci dla każdego wątku; wymaganie od jądra, aby to zrobić, wymaga czasu. Jaka jest 

różnica z lekkimi wątkami? Aby mieć kilkaset lekkich wątków, wystarczy utworzyć kilka 

wątków. Nie ma potrzeby rezerwowania pamięci, a lekkie wątki są zwykłym pomysłem na 

oprogramowanie. Można to osiągnąć za pomocą większości języków, a Clojure dodaje obsługę 

pierwszej klasy (bez zmiany języka będącego częścią mocy Lisp) za pomocą core.async! 

Zobaczmy, jak to działa. Istnieją dwie koncepcje, o których należy pamiętać: 

• Goblocks: Są to lekkie wątki. 

• Kanały: Kanały są sposobem na komunikację między goblami, możesz myśleć o nich jako o 

kolejkach. Goblock może opublikować wiadomość na kanale, a inne goblocki mogą odebrać 

od niej wiadomość. Tak jak istnieją wzorce integracji dla kolejek, istnieją wzorce integracji dla 

kanałów i znajdziesz pojęcia podobne do rozgłaszania, filtrowania i mapowania.  

Teraz zagrajmy trochę z każdym z nich, aby lepiej zrozumieć, jak z nich korzystać program. 

 

Gobloki 

Znajdziesz gobloki w przestrzeni nazw clojure.core.async.Goblocks są niezwykle łatwe w 

użyciu, musisz uruchomić makro, a zrobisz coś podobnego do tego: 

 

(ns test 

(:require [clojure.core.async :refer [go]])) 

(go 

(println "Running in a goblock!")) 

 

Są podobne do wątków; musisz tylko pamiętać, że możesz swobodnie tworzyć goblocki. W 

pojedynczej wirtualnej maszynie wirtualnej mogą znajdować się tysiące uruchomionych 

gobloków. 

 

Kanały 

W rzeczywistości możesz używać czegokolwiek, co chcesz, aby komunikować się pomiędzy 

goblokami, ale zaleca się używanie kanałów. Kanały mają dwie główne operacje: 

wprowadzanie i pobieranie. Sprawdźmy, jak to zrobić: 

(ns test 



(:require [clojure.core.async :refer [go chan >! <!]])) 

(let [c (chan)] 

(go (println (str "The data in the channel is" (<! c)))) 

(go (>! c 6))) 

 

To jest to!! Wygląda całkiem prosto, ponieważ widzisz, są trzy główne funkcje, których 

używamy z kanałami: 

• chan: Ta funkcja tworzy kanał, a kanały mogą przechowywać niektóre wiadomości w 

buforze. Jeśli chcesz korzystać z tej funkcji, powinieneś po prostu przekazać rozmiar bufora do 

funkcji chan. Jeśli nie określono rozmiaru, kanał może przechowywać tylko jedną wiadomość. 

•> !: Funkcja put musi być używana w obrębie gobloku; otrzymuje kanał i wartość, którą chcesz 

do niego opublikować. Ta funkcja blokuje, jeśli bufor kanału jest już pełny. Będzie blokować, 

dopóki coś nie zostanie zużyte z kanału. 

• <!: Ta funkcja działa; ta funkcja musi być używana w obrębie gobloku. Odbiera kanał, z 

którego korzystasz. Jest blokowany i jeśli nie opublikujesz czegoś w kanale, będzie on 

zaparkowany, dopóki nie będą dostępne dane. 

Istnieje wiele innych funkcji, których możesz używać z kanałami, na razie dodajmy dwie 

powiązane funkcje, które prawdopodobnie wkrótce wykorzystasz: 

•> !!: Blokowanie put, działa dokładnie tak samo, jak funkcja put; z wyjątkiem tego, że można 

go używać z dowolnego miejsca. Pamiętaj, że jeśli kanał nie może pobrać więcej danych, ta 

funkcja zablokuje cały wątek z miejsca, w którym działa. 

• <!!: Blokowanie działa dokładnie tak samo, jak funkcja pobierania, z tą różnicą, że możesz 

używać tego z dowolnego miejsca, a nie tylko z wewnętrznych gobblerów. Pamiętaj, że blokuje 

to wątek, w którym działa, dopóki nie będzie dostępnych danych. 

 

Jeśli zajrzysz do dokumentacji core.async API (http://clojure.github.io/core.async/), znajdziesz 

sporo funkcji. Niektóre z nich wyglądają podobnie do funkcji, które dają funkcje podobne do 

kolejek, rzućmy okiem na funkcję nadawania: 

(ns test 

(:require [clojure.core.async.lab :refer [broadcast]] 

[clojure.core.async :refer [chan <! >!! go-loop]]) 

(let [c1 (chan 5) 

c2 (chan 5) 

bc (broadcast c1 c2)] 

(go-loop [] 

(println "Getting from the first channel" (<! c1)) 

(recur)) 

(go-loop [] 

(println "Getting from the second channel" (<! C2)) 

(recur)) 

(>!! bc 5) 

(>!! bc 9)) 

 



Dzięki temu możesz opublikować go na kilku kanałach jednocześnie, jest to pomocne, jeśli 

chcesz zasubskrybować wiele procesów w jednym źródle wydarzeń z dużą dozą obaw. Jeśli 

spojrzysz dobrze, znajdziesz tam także znajome funkcje: mapę, filtrowanie i zmniejszanie. 

Dlaczego te funkcje są dostępne? Te funkcje mają na celu modyfikację kolekcji danych, 

prawda? Powodem jest to, że dołożono starań, aby wykorzystać kanały jako abstrakcje na 

wyższym poziomie. Chodzi o to, aby zobaczyć kanały jako kolekcje wydarzeń, jeśli myślisz o 

nich w ten sposób, łatwo zobaczysz, że możesz utworzyć nowy kanał, mapując każdy element 

starego kanału lub możesz utworzyć nowy kanał, odfiltrowując niektóre elementy. W 

najnowszych wersjach Clojure abstrakcja stała się jeszcze bardziej zauważalna dzięki 

przetwornikom. 

 

Przetworniki 

Przetworniki są sposobem na oddzielenie obliczeń od źródła wejściowego. Po prostu są 

sposobem na zastosowanie sekwencji kroków do sekwencji lub kanału. Spójrzmy na przykład 

sekwencji: 

(let [odd-counts (comp (map count) 

(filter odd?)) 

vs [[1 2 3 4 5 6] 

[:a :c :d :e] 

[:test]]] 

(sequence odd-counts vs)) 

 

Komponent jest podobny do makr do wątków, komponuje funkcje i zapisuje kroki obliczeń. 

Ciekawe jest to, że możemy użyć tej samej transformacji liczb nieparzystych z kanałem, na 

przykład: 

 

(let [odd-counts (comp (map count) 

(filter odd?)) 

input (chan) 

output (chan 5 odd-counts)] 

(go-loop [] 

(let [x (<! output)] 

(println x)) 

(recur)) 

(>!! input [1 2 3 4 5 6]) 

(>!! input [:a :c :d :e]) 

(>!! input [:test])) 

 

Podsuwmowanie 

 

Sprawdziliśmy podstawowe mechanizmy Clojure do programowania współbieżnego, które, 

jak widać, są naturalne i opierają się na już istniejących paradygmatach, takich jak 

niezmienność. Najważniejszą ideą jest tożsamość i wartość; teraz wiemy, że możemy mieć 

następujące wartości jako identyfikatory: 



• Refs 

• Atomy 

• Agenci 

Możemy również uzyskać migawkę ich wartości za pomocą funkcji odroczenia lub skrótu @. 

Jeśli chcemy użyć czegoś bardziej prymitywnego, możemy użyć obietnic lub przyszłości. 

Widzieliśmy również, jak używać nici lub włókien Pulsara. Większość typów pierwotnych 

Clojure nie jest specyficzna dla jakiegoś mechanizmu współbieżności, więc możemy użyć 

dowolnego mechanizmu programowania równoległego z dowolnym typem pierwotnym 

Clojure. 

 

Makra w Clojure 

 

W tej części poznajemy jedno z najbardziej skomplikowanych obiektów Clojure: makra. 

Dowiemy się, do czego służą, jak je pisać i jak z nich korzystać. Może to być trochę trudne, ale 

jest też dobra wiadomość. Powinieneś zdawać sobie sprawę z niektórych narzędzi ze 

znajomości języka Java, które mogą pomóc ci lepiej zrozumieć makra. Będziemy postępować 

krok po kroku w porównaniu z innymi językami JVM, a na koniec napiszemy kilka makr i 

zrozumiemy, że używamy ich przez jakiś czas. 

 

Podstawowe założenia Lispa 

Lisp to zupełnie inna bestia niż z tego, co kiedyś wiedziałeś. Według Paula Grahama istnieje 

dziewięć pomysłów, które sprawiają, że Lisp jest inny (te pomysły istnieją od późnych lat 

pięćdziesiątych) i są to: 

1.Warunki (pamiętajcie, rozmawiamy w latach 1950-1960) 

2. Funkcje jako pierwszorzędni obywatele 

3.Rekurencja 

4.Dynamiczne pisanie 

5.Garbaż kolekcji 

6.Programy jako sekwencje wyrażeń 

7. Typ symbolu 

8. Składnia Lisp 

9. Cały język jest tam cały czas: podczas kompilacji, w czasie działania - zawsze! 

 

Pomysły te kwitły nawet po wieku Lisp; większość z nich jest obecnie powszechna (czy można 

wyobrazić sobie język bez warunków warunkowych?). Ale ostatnie kilka pomysłów sprawia, że 

kochankowie Lisp kochają składnię (w pełni zrozumiemy, co rozumieją przez tę część). 

Wspólne języki próbują osiągnąć to samo, teraz z nieco innym podejściem, a ty, jako 

programista Java, prawdopodobnie to widziałeś. 

 

Makra jako narzędzia do modyfikacji kodu 

Jednym z pierwszych i najczęstszych zastosowań makr jest możliwość modyfikacji kodu; 

działają na poziomie kodu, jak zobaczysz. Dlaczego mielibyśmy to robić? Spróbujmy zrozumieć 

problem z czymś, co bardziej ci się podoba - Java. 

 



Modyfikowanie kodu w Javie 

Czy kiedykolwiek używałeś AspectJ lub Spring AOP? Czy kiedykolwiek miałeś problemy z 

narzędziami takimi jak ASM lub Javassist? Prawdopodobnie użyłeś modyfikacji kodu w Javie. 

Jest to powszechne w aplikacjach Java EE, tylko nie jawne. (Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się 

nad tym, co robi adnotacja @Transactional w aplikacjach Java EE lub Spring?) Jako programiści 

staramy się zautomatyzować wszystko, co możemy, więc jak możemy pominąć nasze własne 

devtools? Próbowaliśmy stworzyć sposoby modyfikacji kodu bajtowego w czasie 

wykonywania, abyśmy nie musieli pamiętać o otwieraniu i zamykaniu zasobów, lub abyśmy 

mogli odłączyć zależności i uzyskać wtrysk zależności. 

Jeśli używasz Springa, prawdopodobnie wiesz o następujących przypadkach użycia: 

• Adnotacja @Transactional modyfikuje metodę z adnotacjami, aby zapewnić, że kod jest 

zawijany w transakcji bazy danych 

• @Autowired adnotacja wyszukuje wymagany komponent bean i wstrzykuje go do 

adnotowanej właściwości lub metody 

• Adnotacja @Value wyszukuje wartość konfiguracji, a następnie ją wstrzykuje 

Możesz prawdopodobnie pomyśleć o kilku innych adnotacjach, które zmieniają sposób 

działania twoich zajęć. Ważną rzeczą jest to, że rozumiesz, dlaczego chcemy zmodyfikować 

kod i prawdopodobnie znasz już kilka mechanizmów, w tym AspectJ i Spring AOP. Spójrzmy, 

jak to się dzieje w świecie Java; tak wygląda aspekt w Javie: 

package macros.java; 

public aspect SampleJavaAspect { 

pointcutanyOperation() : execution(public * *.*(..)); 

Object around() : anyOperation() { 

System.out.println("We are about to execute this " + thisJoinPointStaticPart.getSignature()); 

Object ret = proceed(); 

return ret; 

} 

} 

Aspekty mają tę zaletę, że możesz modyfikować dowolny kod bez konieczności jego dotykania. 

Ma to również swoje wady, ponieważ można zmodyfikować kod w sposób, jakiego nie 

oczekiwał oryginalny autor, a co za tym idzie powodować błędy. Kolejną wadą jest to, że masz 

bardzo ograniczone pole działania; możesz owinąć swoje modyfikacje wokół jakiegoś kodu lub 

wykonać coś przed lub po. Biblioteki, które generują ten kod są niezwykle złożone i mogą albo 

utworzyć proxy wokół twoich obiektów, albo zmodyfikować kod bajtowy, w czasie działania 

lub czasie kompilacji. Jak możesz sobie wyobrazić, jest wiele rzeczy, które musisz zdawać sobie 

sprawę, i wszystko może być poszło źle. Dlatego debugowanie może okazać się 

skomplikowane. 

 

Modyfikacja kodu w Groovy 

Groovy poszedł dalej i dostarcza nam więcej rozwiązań i więcej funkcji podobnych do makr. 

Od wersji Groovy 1.8 mamy wiele transformacji AST. Co oznacza skrót AST? Oznacza 

abstrakcyjną składnię drzewiastych komplikacji, prawda? Przed wyjaśnieniem wszystkiego, 

sprawdźmy, co niektórzy z nich robią. 

 



Adnotacja @ToString 

Adnotacja @ToString generuje prostą metodę toString, która zawiera informacje o klasie 

obiektu i wartości jego właściwości. 

 

Adnotacja @TupleConstructor 

@TupleConstructor tworzy konstruktor, który może jednocześnie pobrać wszystkie wartości 

twojej klasy. Oto przykład: 

 

@TupleConstructor 

class SampleData { 

int size 

String color 

boolean big 

} 

new SampleData(5, "red", false") // We didn't write this constructor 

 

Adnotacja @ Slf4j 

Adnotacja @ Slf4j dodaje instancję rejestratora, domyślnie nazywaną logiem, do klasy, dzięki 

czemu możesz: 

log.info'hello world " 

Można to zrobić bez konieczności ręcznego deklarowania instancji dziennika, nazwy klasy i tak 

dalej. Jest wiele innych rzeczy, które możesz zrobić dzięki temu rodzajowi adnotacji, ale jak 

działają? Teraz, co to jest AST i co ma wspólnego z makrami Clojure? Myślenie o tym, ma to 

naprawdę wiele wspólnego z nimi. Aby odpowiedzieć na to ostatnie pytanie, musisz trochę 

zrozumieć, jak działają kompilatory. Wszyscy wiemy, że maszyny (Twoja maszyna, maszyna 

JVM, maszyna Erlang BEAM) nie są w stanie zrozumieć ludzkiego kodu, więc potrzebujemy 

procesu przekonwertować to, co twórcy piszą na to, co rozumieją maszyny. 

Jednym z najważniejszych etapów procesu jest utworzenie drzewa składni, podobnie jak na 

poniższym rysunku: 

 

 
 

Jest to bardzo prosty przykład następującego wyrażenia: 



3 + 5 

To drzewo jest tym, co nazywamy drzewem składni abstrakcyjnej. Zobaczmy drzewo czegoś, 

co jest nieco bardziej skomplikowane, takie jak ten fragment kodu: 

if (a> 120) { 

a = a / 5 

} else { 

a = 1200 

} 

 

Zatem drzewo będzie wyglądać jak na poniższej ilustracji: 

 

 
 

Jak widać, liczba ta jest wciąż dość prosta i prawdopodobnie można zrozumieć, w jaki sposób 

ktoś wykona kod z takiej struktury. Transformacja AST firmy Groovy jest sposobem na 

mieszanie się z tak wygenerowanym kodem. Jak możesz sobie wyobrazić, jest to znacznie 

potężniejsze podejście, ale teraz masz kłopot z tym, co wygenerował kompilator; 

prawdopodobnym minusem jest złożoność kodu. Sprawdźmy, na przykład, kod @ Slf4j AST. 

Powinno być całkiem proste, prawda? Po prostu dodaje właściwość dziennika: 

private Expression transformMethodCallExpression (Expression exp) { 

MethodCallExpressionmce = (MethodCallExpression) exp; 

if (! (mce.getObjectExpression () instanceofVariableExpression)) { 

return exp; 

} 

VariableExpressionvariableExpression = (VariableExpression) mce.getObjectExpression (); 

if (! variableExpression.getName (). equals (logFieldName) 

|| ! (variableExpression.getAccessedVariable () instanceofDynamicVariable)) { 

return exp; 

} 

String methodName = mce.getMethodAsString (); 

if (methodName == null) return exp; 

if (usesSimpleMethodArgumentsOnly (mce)) return exp; 



variableExpression.setAccessedVariable (logNode); 

if (! loggingStrategy.isLoggingMethod (methodName)) return exp; 

return loggingStrategy.wrapLoggingMethodCall (variableExpression, methodName, exp); 

} 

 

To wcale nie wygląda na proste. To tylko fragment i nadal wygląda na bardzo skomplikowany. 

To, co dzieje się tutaj, to że musisz radzić sobie z formatem kodu bajtowego Java i 

komplikacjami kompilatora. Tutaj powinniśmy pamiętać o numerze 8, który Paul Graham 

napisał o składni Lispa. Napiszmy nasz ostatni przykładowy kod w Clojure: 

(jeśli (> a 120) 

(/ a 5) 

1200) 

Jest coś dziwnego w tym kawałku kodu: jest bardzo podobny do AST! To nie jest przypadek. 

W rzeczywistości, w Clojure i Lisp, piszesz bezpośrednio AST. Jest to jedna z cech, które czynią 

Lisp bardzo prostym językiem; bezpośrednio piszesz, co komputer rozumie. To może pomóc ci 

zrozumieć nieco więcej o tym, dlaczego kod to dane, a dane to kod. Wyobraź sobie, że możesz 

zmodyfikować AST w ten sam sposób, w jaki modyfikujesz dowolną inną strukturę danych w 

swoich programach. Ale możesz i do tego właśnie są makra! 

 

Pisanie  pierwszego makra 

Teraz, gdy już wiesz, jak działają makra i do czego służą, zacznijmy pracować z Clojure. Pozwól, 

że przedstawię Ci wyzwanie: napisz, chyba że funkcja w Clojure, coś, co działa tak: 

(def a 150) 

(my-if (> a 200) 

(println"Bigger than 200") 

(println"Smaller than 200")) 

Spróbujmy najpierw; może z czymś podobnym do następującej składni: 

(defn my-if [cond positive negative] 

(if cond 

positive 

negative)) 

Czy wiesz, co by się stało, gdybyś napisał ten kod, a następnie go uruchomił? Jeśli ją 

przetestujesz, uzyskasz następujący wynik: 

Bigger than 200 

Smaller than 200 

Ni 

Co tu się dzieje? Zmodyfikujmy to nieco, aby uzyskać wartość i możemy zrozumieć, co się 

dzieje. Zdefiniujmy to nieco inaczej, a zwracamy wartość, abyśmy zobaczyli coś innego: 

(def a 500) 

(my-if (> a 200) 

(do 

(println"Bigger than 200") 

:bigger) 

(do 



(println"Smaller than 200") 

:smaller)) 

Otrzymamy następujące wyniki: 

Bigger than 200 

Smaller than 200 

:bigger 

 

Co tu się dzieje? 

Kiedy przekazujesz parametry do funkcji, wszystko jest sprawdzane przed uruchomieniem 

aktualnego kodu funkcji, więc tutaj, przed uruchomieniem treści twojej funkcji, wykonujesz 

obie metody println. Po tym, jeśli działa poprawnie, a otrzymasz: większy, ale nadal mamy 

wyjście dla pozytywnych i negatywnych przypadków naszego if. Wygląda na to, że nasz kod 

nie działa! Jak możemy to naprawić? Przy naszych obecnych narzędziach prawdopodobnie 

będziemy musieli pisać zamknięcia i zmieniać kod my-if, aby akceptować funkcje jako 

parametry: 

(defn my-if [cond positive negative] 

(if cond 

(positive) 

(negative))) 

(def a 500) 

(my-if (> a 200) 

#(do 

(println"Bigger than 200") 

:bigger) 

#(do 

(println"Smaller than 200") 

:smaller)) 

Działa to, ale jest kilka wad: 

• Obecnie istnieje wiele ograniczeń dla kodu (obydwie klauzule powinny być teraz funkcjami) 

• Nie działa w każdym przypadku 

• Jest to bardzo skomplikowane 

Aby rozwiązać ten problem, Clojure daje nam makra. Rzućmy okiem na to, jak działają: 

(defmacro my-if [test positive negative] 

(list 'if test positive negative)) 

(my-if (> a 200) 

(do 

(println"Bigger than 200") 

:bigger) 

(do 

(println"Smaller than 200") 

:smaller)) 

Wynik będzie następujący: 

;; Bigger than 200 

;; :bigger 



 

To świetnie! Działa, ale co się właśnie stało? Dlaczego po prostu używamy makra i dlaczego to 

działa? Makra nie są normalnymi funkcjami Clojure; mają one generować kod i powinny 

zwracać formularz Clojure. Oznacza to, że powinni zwrócić listę, której możemy użyć jako 

normalnego kodu Clojure.Macros zwraca kod, który zostanie wykonany później. I tu pojawia 

się punkt numer dziewięć na liście Paula Grahama: cały czas masz cały język. W C ++ masz 

mechanizm nazywany makro; kiedy go używasz, masz bardzo ograniczony zestaw rzeczy, które 

możesz zrobić w porównaniu do rzeczywistego kodu C ++. W Clojure możesz manipulować 

kodem Clojure w dowolny sposób i możesz tutaj również korzystać z pełnego języka! Ponieważ 

kod Clojure to dane, manipulowanie kodem jest tak proste, jak manipulowanie dowolną inną 

strukturą danych. 

 

Debugowanie twojego pierwszego makra 

Teraz, jak możesz sobie wyobrazić, ponieważ rzeczy mogą się skomplikować podczas używania 

makr, powinno być jakiś sposób na ich debugowanie. Mamy dwie funkcje do osiągnięcia tego: 

• macroexpand 

• macroexpand-1 

Różnica między nimi ma związek z makrami rekurencyjnymi. Nie ma reguły mówiącej, że nie 

można użyć makra z makra (cały język jest tam cały czas, pamiętasz?). Jeśli chcesz przejść przez 

dowolne makro, możesz użyć macroexpand; jeśli chcesz zrobić krok do przodu, możesz użyć 

makroexpand-1. Oba pokazują kod wygenerowany przez wywołanie makr; tak się dzieje, gdy 

skompilujesz swój kod Clojure. Wypróbuj to: 

(macroexpand-1 

'(my-if (> a 200) 

(do 

(println"Bigger than 200") 

:bigger) 

(do 

(println"Smaller than 200") 

:smaller))) 

;; (if (> a 200) (do (println"Bigger than 200") :bigger) (do (println"Smaller than 200") :smaller)) 

To niewiele więcej niż makro; teraz rozumiesz je na dobrym poziomie szczegółowości. Istnieje 

jednak wiele typowych problemów, z którymi się spotkasz i narzędzi do ich rozwiązania, o 

których powinieneś wiedzieć. Spójrzmy. 

 

Cytaty cytaty z synktatyki i zamykanie cudzysłowu 

Jak widać, makro my-if używa cytatu: 

(defmacro my-if [test positive negative] 

(list 'if test positive negative)) 

Dzieje się tak, ponieważ potrzebujesz symbolu if jako pierwszego elementu w wynikowej 

formie. Cytowanie jest bardzo popularne w makrach, ponieważ musimy budować kod zamiast 

oceniać go w locie. Istnieje inny typ cytowania bardzo często w cytowaniu makros-składni - 

ułatwia to pisanie kodu podobnego do końcowego kodu, który chcesz wygenerować. Zmieńmy 

implementację naszego makra na: 



(defmacro my-if [test positive negative] 

'(if test positive negative)) 

(macroexpand-1 

'(my-if (> a 200) 

(do 

(println"Bigger than 200") 

:bigger) 

(do 

(println"Smaller than 200") 

:smaller))) 

;; (if clojure.core/test user/positive user/negative) 

 

Zobaczmy, co się tutaj stanie. Po pierwsze, (jeśli wynik jest pozytywny dla testu) wygląda o 

wiele piękniej niż poprzednia funkcja listy, ale kod wygenerowany za pomocą polecenia 

macroexpand-1 wygląda dość dziwnie. Co się stało? Użyliśmy innej formy cytowania, która 

pozwala nam zacytować pełne wyrażenia. Robi kilka interesujących rzeczy. Jak widać, zmienia 

parametry na w pełni kwalifikowane nazwy var (clojure.core / test, user / positive, user / 

negative). To jest coś, za co będziesz wdzięczny w przyszłości, ale na razie nie potrzebujesz 

tego. Potrzebne są wartości testu, pozytywne i negatywne. Jak możesz je zdobyć w tym 

makro? Używając cytatów ze składni, możesz poprosić o coś, co zostanie poddane ewaluacji 

bezpośrednio z operatorem unquote, na przykład: 

(defmacro my-if [test positive negative] 

(if ~test ~positive ~negative)) 

Spróbujmy ponownie przeprowadzić naszą makrową eksplorację i zobaczmy, co otrzymamy: 

 

 
 

Cytowanie z rozplataniem 

W makrach występuje kilka innych przypadków. Wyobraźmy sobie, że chcemy ponownie 

wdrożyć funkcję> jako makro i zachować zdolność porównywania kilku liczb; Jakby to 

wyglądało? Może pierwsza próba może wyglądać następująco: 

(defmacro>-macro [&params] 

'(> ~params)) 

(macroexpand'(>-macro 5 4 3)) 

Wynik poprzedniego kodu jest następujący: 

 



 
 

Czy widzisz tu problem? 

Problem polega na tym, że próbujemy przekazać listę wartości do pliku clojure.core /> zamiast 

przekazywać wartości same. 

Można to łatwo rozwiązać za pomocą czegoś, co nazywa się nieciągłym łączeniem. Unquote 

splicing pobiera wektor lub listę parametrów i rozwija je tak, jakbyś użył parametru as jako 

funkcji lub makra. Działa to tak: 

 

(defmacro>-macro [&params] 

'(> ~@params)) ;; In the end this works as if you had written 

;; (> 5 4 3) 

(macroexpand'(>-macro 5 4 3)) 

 

Wynik poprzedniego kodu jest następujący: 

 

 
 

Będziesz korzystać z cytowania z rozplataniem prawie za każdym razem, gdy masz zmienną 

liczbę argumentów do makra. 

gensym 

Generowanie kodu może być kłopotliwe, a my odkrywamy wspólne problemy. Sprawdź, czy 

możesz znaleźć problem w następującym kodzie: 

(def a-var"hello world") 

(defmacro error-macro [&params] 

'(let [a-var"bye world"] 

(println a-var))) 

;; (macroexpand-1 '(error-macro)) 

;; (clojure.core/let [user/a-var user/"bye user/world"] (clojure.core/println user/a-var)) 



Jest to częsty problem podczas generowania kodu. Nadpisujesz inną wartość, Clojure nawet 

nie pozwala ci tego uruchomić, i wyświetla coś takiego jak na poniższym zrzucie ekranu: 

 

 
 

Ale nie martw się; istnieje inny sposób, dzięki któremu możesz upewnić się, że nie masz 

problemów ze środowiskiem, które jest funkcją gensym: 

(defmacro error-macro [&params] 

(let [a-var-name (gensym'a-var)] 

`(let [~a-var-name "bye world"] 

(println ~a-var-name)))) 

Funkcja gensym tworzy nową nazwę zmiennej za każdym razem, gdy uruchamiane jest makro, 

co gwarantuje, że nie ma żadnej innej nazwy zmiennej, którą zasłania. Jeśli wypróbujesz teraz 

rozszerzenie makra, otrzymasz to: 

(clojure.core / let [a-var922 "bye world"] (clojure.core / println a-var922)) 

Poniższy zrzut ekranu jest wynikiem poprzedniego kodu: 

 

 
 

Makra w prawdziwym świecie 

Czy chcesz wiedzieć, kiedy makra są szeroko używane? Pomyśl o defn; co więcej, zrób to: 

(macroexpand-1 '(defn sample [a] (println a))) 

;; (def sample (clojure.core/fn ([a] (println a)))) 

Czy wiesz, że defn to makro w clojure.core, które tworzy funkcję i wiąże ją z var w bieżącym 

obszarze nazw? Clojure jest wypełniony makrami; jeśli chcesz próbek, możesz spojrzeć na 

rdzeń Clojure, ale co jeszcze możesz zrobić z makrami? 



Rzućmy okiem na kilka interesujących bibliotek: 

• yesql: biblioteka yesql jest bardzo interesującą próbką generowania kodu. Odczytuje kod 

SQL z pliku SQL i generuje odpowiednio funkcje Clojure. Poszukaj makr defraudacji i 

defragmentacji w projekcie yesql na GitHub; może być bardzo pouczające. 

• core.async: Jeśli znasz język go i goroutines, prawdopodobnie chciałbyś mieć tę samą 

funkcjonalność w języku Clojure. Nie jest to konieczne, ponieważ mogłeś je sam dostarczyć! 

Biblioteka core.async jest po prostu goroutinem dla Clojure i jest dostarczana jako biblioteka 

(nie jest potrzebna niejasna zmiana języka). To pokazuje świetny przykład potęgi makr. 

• core.typed: Za pomocą makr można nawet zmienić dynamiczny charakter Lisp. Biblioteka 

core.typed to wysiłek, który pozwala zdefiniować ograniczenia typów dla twojego kodu 

Clojure; Makra są tutaj szeroko stosowane do generowania kodu i sprawdzania. Jest to 

prawdopodobnie znacznie bardziej skomplikowane. 

 

Podsumowanie 

 

Teraz rozumiesz moc makr i bardzo dobrze wiesz, jak działają, ale po prostu dotknęliśmy 

wierzchołka góry lodowej, jeśli chodzi o makra. 

Dowiedzieliśmy się o następujących kwestiach: 

• Podstawy działania makr 

• Modyfikowanie kodu w Groovy 

• Relacja makr do innych narzędzi w świecie Java 

• Pisanie własnych makr 

Jestem pewien, że cieszył cię jak dotąd współpraca z Clojure i posuwanie się naprzód, 


