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• Po zainstalowaniu CocoaPods wchodzimy 

do katalogu z naszym projektem  
i wydajemy polecenie:

• Powoduje to powstanie pliku Podfile w 
katalogu projektu, do którego dopisujemy:
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• Teraz wydajemy polecenie pod install

Od teraz otwieramy 
plik z rozszerzeniem 

xcwofrkspace
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Swift (pol. jerzyk)

nowy język programowania zaprezentowany latem 2014 
r. (prace od 2010 r.)

przeznaczony do programowania zarówno pod iOS jak i 
macOS

bazuje na logice Objective-C bez kompatybilności z C

należy do języków wykorzystujących LLVM

obecnie wersja 5.1
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Podobieństwa do Objective-C
typy podstawowe

operatory

użycie nawiasów klamrowych {}

użycie nawiasów kwadratowych [] (tablice)

operator przypisania =, porównania ==

podobne instrukcje (pętle, warunkowe)

dziedziczenie metod klas i instancji

słowo kluczowe self
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nowy operator === porównujący obiekty

pełne wsparcie Unicode w string

inferencja typów

programowanie generyczne
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Różnice vs Objective-C
domyślnie nie ma wskaźników

przypisanie nie zwraca wartości

brak konieczności używania break w instrukcji switch 
(instrukcja fallthrough)

zmienne i stałe są zawsze inicjalizowane

przepełnienie zakresu jest wykrywane, chyba, że użyjemy 
specjalnych operatorów, np. &+, &-
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Słowa kluczowe let i var

let definiuje stałą

var definiuje zmienną

podstawienie wartości określa typ zmiennej/stałej dzięki 
inferencji typów
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Typy podstawowe
Int8

UInt8

Int (Int32, Int64)

UInt (UInt32, UInt64)

Double (64 bity - 15 cyfr)

Float (32 bity - 6 cyfr)

String

Bool (true lub false)
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Dla których ma to sens mają własności max i min

Można stosować aliasy nazw typów



Operatory



Operatory
Podstawowe operatory: +,-,*,/,% (modulo)



Operatory
Podstawowe operatory: +,-,*,/,% (modulo)

Operatory złożone: +=, -=, *=, /=, %=, &&, ||



Operatory
Podstawowe operatory: +,-,*,/,% (modulo)

Operatory złożone: +=, -=, *=, /=, %=, &&, ||

Od Swift 3 nie ma operatorów inkrementacyjnych: ++, —



Operatory
Podstawowe operatory: +,-,*,/,% (modulo)

Operatory złożone: +=, -=, *=, /=, %=, &&, ||

Od Swift 3 nie ma operatorów inkrementacyjnych: ++, —

Operatory porównania: ==, >, <, >=, <=, !=



Operatory
Podstawowe operatory: +,-,*,/,% (modulo)

Operatory złożone: +=, -=, *=, /=, %=, &&, ||

Od Swift 3 nie ma operatorów inkrementacyjnych: ++, —

Operatory porównania: ==, >, <, >=, <=, !=

Operatory zakresu: x…y, x..<y



Operatory
Podstawowe operatory: +,-,*,/,% (modulo)

Operatory złożone: +=, -=, *=, /=, %=, &&, ||

Od Swift 3 nie ma operatorów inkrementacyjnych: ++, —

Operatory porównania: ==, >, <, >=, <=, !=

Operatory zakresu: x…y, x..<y

Operatory bitowe: &, |, ^, <<, >>, &=, |=, ^=, <<=, >>=
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Operatory typów
Operator is sprawdza, czy obiekt jest danego typu i 
ma wartość boolowską

Operator as? rzutuje obiekt na typ opcjonalny, a gdy 
jest to niemożliwe podstawia nil

Operator as! wymusza rzutowanie na typ, a jeżeli jest 
niemożliwe to występuje błąd wykonania

Operator as można stosować przy rzutowaniu w górę
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wartości nigdy nie są domyślnie konwertowane do 
innych typów - trzeba stworzyć nową wartość

wartości w stringach można osadzać łatwiej

typy opcjonalne (nullowe) - dodajemy ? wtedy zmienna 
może mieć wartość nil
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Tablice i słowniki
Deklaruje się je za pomocą nawiasów kwadratowych

Dostęp do elementów też przez nawiasy

Słowniki klucz:wartość

Aby utworzyć puste korzystamy ze składni 
konstruktorów
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Krotkę można zdekomponować na składowe
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Do zobaczenia

速


