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>>>Pytania?

Zadawaj je, oceniaj prelekcję, komentuj 
lub polub poprzez sli.do:
WarszawskieDniInformatyki.pl/slido 



Agenda

1. Nazwanie problemu.
2. Biblioteki.
3. Definicje i bloki składowe.
4. Przekształcanie i komponowanie strumieni.
5. Strumienie a interfejs użytkownika.
6. Typowe błędy.
7. Czy warto?

1



Problem



Jak działają komputery?

Komputer działa w oparciu o
modyfikacje stanu:

Procesor - rejestry.
Pamięć - kondensatory.

Dysk twardy - talerze / pamięć flash.

main:

mov eax, 45
mov ebx, 55
add eax,ebx
push eax
push message
call printf
add esp, 8
ret
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Co oznacza „stan” aplikacji mobilnej?

Raz pobrane i wyświetlone dane nie aktualizują się:

• powrót na poprzedni ekran przez navigation bar,
• zmiana zakładki w tab barze,
• przełączenie aplikacji w systemie,
• aktualizacja danych z sensorów (np. pozycja GPS),
• modyfikacja danych w lokalnej bazie danych aplikacji.
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Aplikacje mobilne w praktyce

Czas rzeczywisty:

• websockety,
• MQTT,
• push...

Źródła danych:

• GPS,
• sensory,
• beacony...
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Programowanie reaktywne



Programowanie reaktywne w Excelu

kwota netto % VAT kwota brutto
12 000,00 PLN 23% 14 760,00 PLN
3 200,00 PLN 8% 3 456,00 PLN
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Programowanie reaktywne w Excelu

kwota netto % VAT kwota brutto
12 000,00 PLN 23% 14 760,00 PLN
3 200,00 PLN 8% 3 456,00 PLN

...

kwota netto % VAT kwota brutto
12,000 0,23 = (A1 ∗ (1+ B1))
3,200 0,08 = (A2 ∗ (1+ B2))
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Definicje

Programowanie reaktywne
Programowanie reaktywne opisuje przepływ danych oraz
sposób propagacji zmian w programie.
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Jak zacząć?

iOS:

• RxSwift* ReactiveX/RxSwift 
• ReactiveSwift ReactiveCocoa/ReactiveSwift 

Android:

• RxJava ReactiveX/RxJava 

Pozostałe:

• reactivex.io
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https://github.com/ReactiveX/RxSwift
https://github.com/ReactiveCocoa/ReactiveSwift
https://github.com/ReactiveX/RxJava
http://reactivex.io/


Podstawowe bloki składowe



Źródło danych

Obserwowalne źródło danych
powiadamia zainteresowanych
o zmianie stanu.

Spotykane pod nazwami
Observable lub Subject.
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Obserwator

Obserwator (Observer) śledzi
powiadomienia o zmianie
stanu nadsyłane przez źródło
danych:

• zapisuje się na
powiadomienia
o zmianach (subscribe),

• rezygnuje z otrzymywania
powiadomień
(unsubscribe).
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Zdarzenie

Zdarzenie (Event) modeluje
informację przesłaną przez źródło
danych. Obejmuje 3 przypadki:

• nowa wartość,
• błąd,
• zakończenie przesyłania
zdarzeń.

public enum Event<Element> {
case next(Element)
case error(Error)
case completed

}
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Strumień zdarzeń

Poprawny strumień danych:

• Obejmuje emisję dowolnej liczby wartości < 0,∞).
• Kończy się:

• pojedynczym zdarzeniem zakończenia lub
• pojedynczym błędem. 11



Przykład tworzenia źródła danych

Utworzymy źródło danych, które:

1. Wykonuje zapytanie do pastebin.com.
2. Wyciąga z zapytania wklejony tekst.
3. Jest typu Observable<String>:

• emituje jedną wartość (odczytany tekst) oraz zakończenie
strumienia (.completed) lub,

• emituje błąd (jeśli nie udało się odczytać tekstu).
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https://pastebin.com/raw/3gi2j9ha


Tworzenie obserwowalnego strumienia

let paste: Observable<String> = Observable.create { observer in
let url = URL(string: "https://pastebin.com/raw/3gi2j9ha")!

let task = URLSession.shared.dataTask(with: url) { data, _, error in
let text = data.flatMap { String(data: $0, encoding: .utf8) }

if let text = text {
observer.onNext(text)
observer.onCompleted()

} else {
observer.onError(error ?? APIError.unknown)

}
}

task.resume()

return Disposables.create {
task.cancel()

}
}
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Tworzenie obserwowalnego strumienia
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Subskrypcja i anulowanie subskrypcji

Subskrypcja:

• Efekt uboczny w postaci zapytania.
• Automatycznie anulowania przy zwalnianiu disposeBag.

var disposeBag = DisposeBag()

paste
.subscribe(onNext: { paste in

print("Received paste: \(paste)")
}, onError: { error in
print("No paste today cause of \(error)")

})
.disposed(by: disposeBag)

// disposeBag = DisposeBag()
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Przekształcanie strumieni



Operatory - diagramy

Zbiór interaktywnych diagramów ilustrujących działania
operatorów:

rxmarbles.com

15

http://rxmarbles.com


Przekształcanie wartości

Wartości emitowane w strumieniach można przekształcać
z wykorzystaniem bloków programowania funkcyjnego:

• map przekształca wartość w inną wartość,
• filter filtruje wartości spełniające dane kryteria...
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Przykład przekształcenia

let lights: Observable<Color> = .just(.red, .green, .yellow)
let canGo: Observable<Bool> = lights.map { light in

switch light {
case .red, .yellow:
return false

case .green:
return true

}
}

canGo
.filter { $0 }
.subscribe(onNext: { _ in print("Pedal to the metal!") })
.disposed(by: disposeBag)

canGo
.filter { !$0 }
.subscribe(onNext: { _ in print("Stop now") })
.disposed(by: disposeBag)

// "Stop now", "Pedal to the metal!", "Stop now"
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flatMap

Do przekształcenia całego strumienia w inny strumień służy
flatMap:

• map przekształca wartości w strumieniu w inne wartości.
• flatMap przekształca wartości w strumienie, subskrybuje
je i spłaszcza wszystkie wynikowe emisje.

let workPerformer: (Int) -> Observable<String> = // ...
let observable: Observable<Int> = // ...

observable.map(workPerformer) // Observable<Observable<String>>
observable.flatMap(workPerformer) // Observable<String>
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Użycie operatora flatMap

Wykonywanie zapytań do API:

let usernames: Observable<String> = // Mark, John, Jacob, ...
let userService: UserService = // performs network requests
// userService.getUserID: (String) -> Observable<Int>
// userService.accountBalanceInfo: (Int) -> Observable<BalanceInfo>

usernames
.flatMap { userService.getUserID(forUsername: $0) }
.flatMap { userService.accountBalanceInfo(forUserID: $0) }
.subscribe(onNext: { info in

print("\(info.user) has \(info.credits)")
})
.disposed(by: disposeBag)
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Komponowanie strumieni



Kompozycja zdarzeń

Strumienie zdarzeń można komponować z wykorzystaniem
operatorów:

combineLatest połączenie najświeższych wartości
wyemitowanych przez strumienie,

merge natychmiast propaguje zdarzenia nadchodzące
z dowolnego ze strumieni...
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combineLatest

let s1: Observable<String> = // 1, 2, 3, 4, 5
let s2: Observable<String> = // A, B, C, D

Observable.combineLatest(s1, s2) { "\($0)($1)" }
.subscribe(onNext: { print($0) })
.disposed(by: disposeBag)

21



merge

let s1: Observable<String> = // 20, 40, 60, 80, 100
let s2: Observable<String> = // 1, 1

Observable.merge(s1, s2)
.subscribe(onNext: { print($0) })
.disposed(by: disposeBag)
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Interfejs użytkownika



Binding

Wartości emitowane przez strumienie zdarzeń mogą być
bezpośrednio powiązane z ich reprezentacją w interfejsie
użytkownika (binding):

• RxSwift→ RxCocoa,
• ReactiveSwift→ ReactiveCocoa,
• RxJava→ RxBinding.

Elementy UI-owe mogą również emitować strumienie zdarzeń:

• strumień wartości pola tekstowego,
• strumień wybranych wierszy w liście (UITableView).
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Przykładowy binding - aplikacja
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Przykładowy binding - kod

let button: UIButton = // ...
let textField: UITextField = // ...
let tableView: UITableView = // ...

button.rx.tap
.withLatestFrom(textField.rx.text.orEmpty)
.flatMap { username in
userService

.fetchFriends(forUserNamed: username)

.catchErrorJustReturn([])
}
.observeOn(MainScheduler.instance)
.bind(to: tableView.rx.items(
cellIdentifier: "FriendCell",
cellType: FriendCell.self)

)) { (_, friend: Friend, cell) in
cell.firstNameLabel.text = friend.firstName
cell.lastNameLabel.text = friend.lastName

}
.disposed(by: disposeBag)
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Przykładowy binding - kod

textField.rx.text.orEmpty
.filter { $0.count > 2 }
.flatMapLatest { username in
userService

.fetchFriends(forUserNamed: username)

.catchErrorJustReturn([])
}
.observeOn(MainScheduler.instance)
.bind(to: tableView.rx.items(
cellIdentifier: "FriendCell",
cellType: FriendCell.self)

)) { (_, friend: Friend, cell) in
cell.firstNameLabel.text = friend.firstName
cell.lastNameLabel.text = friend.lastName

}
.disposed(by: disposeBag)
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Typowe błędy



Wiele subskrypcji

protocol Factory {
var observable: Observable<User> { get }

}

class Consumer {
let factory: Factory = // ...
let disposeBag: DisposeBag = DisposeBag()

var user: Observable<User> {
return factory.observable

}

func presentUser() {
user.map { $0.firstName }
.bind(to: nameLabel.rx.text)
.disposed(by: disposeBag)

user.map { $0.lastName }
.bind(to: surnameLabel.rx.text)
.disposed(by: disposeBag)

}
} 26
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let factory: Factory = // ...
let disposeBag: DisposeBag = DisposeBag()

var user: Observable<User> {
return factory.observable

}

func presentUser() {
user.map { $0.firstName }

.bind(to: nameLabel.rx.text)
.disposed(by: disposeBag)

user.map { $0.lastName }
.bind(to: surnameLabel.rx.text)
.disposed(by: disposeBag)

}
}
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Wiele subskrypcji

protocol Factory {
var observable: Observable<User> { get }

}

class Consumer {
let factory: Factory = // ...
let disposeBag: DisposeBag = DisposeBag()

lazy var user = factory.observable .share(replay: 1)

func presentUser() {
user.map { $0.firstName }
.bind(to: nameLabel.rx.text)
.disposed(by: disposeBag)

user.map { $0.lastName }
.bind(to: surnameLabel.rx.text)
.disposed(by: disposeBag)

}
}
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Zimne i gorące strumienie

Zimny strumień (cold observable)
Zaczyna emitować zdarzenia dopiero w momencie subskrypcji.
Przykład: zapytanie do serwera.

Gorący strumień (hot observable)
Emituje zdarzenia niezależnie od subskrypcji. Przykład:
strumień kliknięć przycisku.
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Nieprawidłowa obsługa błędów

let tableView: UITableView = // ...
let refreshControl: UIRefreshControl = // ...
let usersService: UsersService = // performs network requests

let initialUpdate: Observable<Void> = .just(())
let pullToRefresh: Observable<Void> = refreshControl.rx

.controlEvent(.valueChanged)

.asObservable()

Observable.merge(initialUpdate, pullToRefresh)
.flatMap { usersService.fetchUsers() }
.catchErrorJustReturn([])
.bind(to: tableView.rx.items(/* cell */)) {

/* configuration */
}
.disposed(by: disposeBag)
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Błędne założenia dotyczące właściwości strumieni

func updatedUser() -> Observable<User> {
let repository: UserRepository = // ...
// repository.users: () -> Observable<[User]>
// repository.loggedInUser: () -> Observable<User>
let synchronizer: UserSynchronizer = // ...
// synchronizer.synchronize: (Int) -> Observable<Void>

return reposity.users
.map { users in

users.map { $0.timestamp }.max()
}
.flatMap { synchronizer.synchronize(timestamp: $0) }
.map { repository.loggedInUser }

}
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Błędne założenia dotyczące właściwości strumieni

func updatedUser() -> Observable<User> {
let repository: UserRepository = // ...
// repository.users: () -> Observable<[User]>
// repository.loggedInUser: () -> Observable<User>
let synchronizer: UserSynchronizer = // ...
// synchronizer.synchronize: (Int) -> Observable<Void>

return reposity.users.take(1)
.map { users in

users.map { $0.timestamp }.max()
}
.flatMap { synchronizer.synchronize(timestamp: $0) }
.map { reposity.loggedInUser.take(1) }

}
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Czy warto?



Za i przeciw

+ Uczy myślenia funkcyjnego.
+ Znacznie upraszcza obsługę zadań z „naturalną” dziedziną

czasu:
• odczyt danych z sensorów,
• wyświetlanie danych z baz danych (CoreData, Realm).

+ Banalna obsługa powtarzania operacji w przypadku
błędów.

− Kompletna zmiana podejścia do programowania, wymaga
sporo nauki.

− Błędy kompilacji w miejscach, które nie są przyczyną
błędu.

− Może być nieopłacalne z perspektywy biznesowej.
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Dziękuję za uwagę!
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Dodatkowe źródła

Jakub Turek
Introduction to reactive programming (on iOS)
https://jakubturek.com/talks/

Florent Pillet, Junior Bontognali, Marin Todorov, Scott
Gardner
RxSwift: Reactive Programming with Swift
https://store.raywenderlich.com/

Realm Team
Learning Path: RxSwift from Start to Finish
https://academy.realm.io/
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