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JĘZYKI PROGRAMOWANIA

Artykuł ten powstał z jednego, bardzo prostego powodu 
– nie ma projektu napisanego w Swift 2.x, który po automa-
tycznej migracji do Swift 3 będzie się kompilował. Pojawiają 

się głosy, że migracja do poprzedniej pełnej wersji – Swift 2, choć 
trudna, była niczym przy obecnej. Nie będzie pliku czy klasy, której 
nie dotkną zmiany. Oczywiście w Xcode 8 wbudowany został kre-
ator migracji, który wprowadzi w kodzie większość niezbędnych 
zmian. Nie należy jednak polegać na nim bezgranicznie. Rozsądny 
programista musi zrozumieć, jakiego rodzaju zmian należy spo-
dziewać się po przesiadce na Swift 3.

W poniższym tekście spróbuję wymienić zmiany najważniejsze, 
najciekawsze i mające największy wpływ na pisany przez nas kod. 
Wybór poruszonych tematów jest czysto subiektywny, choć po-
party doświadczeniem w programowaniu na platformę iOS.

Chciałbym choć trochę pomóc czytelnikowi w zrozumieniu tego, 
co oferuje Swift 3 i, być może, zachęcić do aktualizacji waszych pro-
jektów. Prędzej czy później będzie to wszak nieuchronne.

Spróbujmy zatem przebrnąć przez nowe cechy języka Swift 
w wersji 3.

BIBLIOTEKA STANDARDOWA PO LIFT
INGU – NOWE WYTYCZNE DLA SWIFT API
Największa rewolucja w języku dotyczy biblioteki standardowej (ang. 
Standard Library). W zamyśle pomysłodawców powinna ona stanowić 
przykład wytycznych projektowych (ang. Design Guidelines) Swift API. 
Właśnie dlatego wzięto pod lupę tę bibliotekę. Dodatkowo wprowa-
dzono szereg, pozornie kosmetycznych, uaktualnień, tak by podążały 
za wspomnianymi już wytycznymi. Innymi słowy – standardowa biblio-
teka powinna być przykładem tego, w jaki sposób tworzyć interfejsy.

Na tę jedną, kluczową zmianę składają się trzy pomniejsze, wdrażane 
niezależnie: uaktualnienie samych wytycznych dla Swift API (SE-00231), 
ścisłe wprowadzenie ich do biblioteki standardowej (SE-0006) oraz lep-
sza translacja Objective-C API do Swifta (SE-0005). W praktyce oznacza 
to, że zmienia się niemal każda standardowa klasa, znikają metody, któ-
rych zwykliśmy używać, a w efekcie zmuszeni jesteśmy do zmiany swo-
ich nawyków i ponownej nauki dobrych praktyk. Poniżej podsumowuję 
najważniejsze zmiany w bibliotece standardowej Swift 3.

Usuwamy zbędne słowa

Swift 3 wyznacza dla swojego API bardzo prostą zasadę: unikamy 
zbędnych słów, jeśli są powtórzeniem lub mogą być wywniosko-

1. Wszystkie zmiany oznaczone podobną sygnaturą są opisane w szczegółach na stronie poświę-
conej wydaniu Swift 3: https://swift.org/blog/swift-3-0-released/.

wane z kontekstu. Jest to naturalna konsekwencja sprawdzania 
typów, jakie oferuje kompilator Swifta – wskazywanie poprzez na-
zwę typu argumentów nie jest już niezbędne.

Doprowadziło to do znacznych skrótów w dużej liczbie wywo-
łań. Kilka przykładów:

Listing 1. Przykłady uproszczeń w nazewnictwie

// przykład w Swift 2.x, a pod nim nowa składnia Swift 3
someString.stringByAppendingString("foo")
someString.appending("foo")

UIColor.redColor().colorWithAlphaComponent(0.1)
UIColor.red.withAlphaComponent(0.1)

NSBundle.mainBundle()
Bundle.main

numbers.maxElement()
numbers.max()

food.insert("Ham", atIndex: 0)
food.insert("Ham", at: 0)

button.setTitle("text", forState: .Selected)
button.setTitle("text", for: .selected)

let data = NSData(contentsOfURL: someURL)
let data = NSData(contentsOf: someURL)

"Taylor".containsString("ayl")
"Taylor".contains("ayl")

dismissViewControllerAnimated(true, completion: nil)
dismiss(animated: true) // bo completion: jest także opcjonalne

Enumerujemy małą literą

Swift 3 traktuje elementy enumeracji jak właściwości (ang. proper-
ty), dlatego używany jest teraz lowerCamelCase zamiast dotych-
czasowego UpperCamelCase. Ta sama reguła dotyczy statycznych 
właściwości. Na przykład:

Listing 2. Przykłady elementów enumeracji pisanych małą literą

CGFloat.nan
UIControlEvents.touchUpInside
UIColor.red.cgColor
UIInterfaceOrientationMask.portrait
NSTextAlignment.left

Uważaj na gramatykę

Swift 3 grupuje metody w dwie kategorie – te, które zwracają okre-
śloną wartość, oraz te, które wykonują pewną akcję. Dla tych pierw-
szych zaleca się używanie rzeczowników, dla drugich – czasowników.

Swift 3 – głęboka rewolucja
Najnowsza pełna wersja Swift – oznaczona numerem 3 – pojawiła się 13 wrze-
śnia 2016 r. na konferencji WWDC. Jest to pierwsza wersja wydana po otwar-
ciu źródeł języka, która pracuje zarówno na Mac OS X, jak i na systemach Linux. 
Prawdopodobnie to dopuszczenie do głosu społeczności programistów zaowo-
cowało wprowadzeniem niezliczonej liczby zmian w języku – jego modernizacją, 
usunięciem pewnych naleciałości z C czy Objective-C, a także ustandaryzowa-
niem składni i wytycznych projektowych.

https://github.com/apple/swift-evolution/blob/master/proposals/0023-api-guidelines.md
https://swift.org/blog/swift-3-0-released/
http://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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