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Ievads 

 
Smalltalk ir objektorientēta programmēšanas valoda ar dinamisko tipizāciju, kuru izstrādāja 

Alans Kejs, Dens Ingallass, Teds Keglers, Adela Goldberga un citi pētnieciskajā centrā Xerox 
PARC 1970. gados. Valoda tika stādīta priekšā kā Smalltalk-80 un kopš tā laika tiek plaši pielietota. 
Smalltalk turpina aktīvi attīstīties un pulcēt ap sevi uzticamu lietotāju sabiedrību. 

Smalltalk ietekmēja daudzu citu programmēšanas valodu attīstību, piemēram, Objective-C, 
Actor, Java un Ruby. Daudzas 1980. un 1990. gadu idejas programmu izstrādē parādījās Smalltalk 
sabiedrībā. Tām var pieskaitīt refaktoringu, projektēšanas šablonus, Klase-Pienākumi-Mijiedarbība 
kartes un ekstrēmo programmēšanu kopumā. Wiki Wiki koncepcijas dibinātājs Vards Kanningems 
arī darbojas Smalltalk sabiedrībā. 

Tagad ar vārdu Smalltalk visbiežāk apzīmē programmēšanas valodu Smalltalk-80. 
 
 

Vēsture 

 
Smalltalk izveidoja  pētnieku grupu ar Alanu Keju priekšgalā pētnieciskajā centrā Xerox 

PARC. Pirmā šīs programmēšanas valodas realizācija ir pazīstama kā Smalltalk-71, kuras pamatā 
bija pārĦemta no Simula ideja par ziĦojumu apmaiĦu. Nedaudz vēlāka versija, kura tika izmantota 
pētnieciskajam darbam, bija Smalltalk-72. Tās sintakse un izpildes modelis tik atšėīrās no mūsdienu 
Smalltalk, ka to var uzskatīt par atsevišėu valodu. 

Pēc būtiskas pārstrādes, kuras laikā tika noteiktas vairākas semantikas izpildes puses 
efektivitātes paaugstināšanai, tika izveidota versija, kas ir pazīstama kā Smalltalk-76. Šai versijai 
tika pievienota mantošana, tuvāka Smalltalk-80 sintakse un izstrādes vide, kas ietver sevī lielāko 
daĜu rīku, kurus pazīst Smalltalk izstrādātāji šobrīd. 

Smalltalk-80 tika pievienotas metaklases. Smalltalk-80 bija pirmā versija, kas kĜuva 
pieejama ārpus PARC. Sākumā Smalltalk pirmā versija tika izdalīta nelielam skaitam kompāniju un 
universitāšu „ekspertu novērtējumam”. Vēlāk, 1983. gadā, visiem pieejama realizācija, kas ir 
pazīstama kā Smalltalk-80 otrā versija, parādījās kā neatkarīgs no platformas fails, kas saturēja 
objektus un virtuālo mašīnu specifikācijas. 

Šobrīd ir pieejamas divas Smalltalk realizācijas, kas ir tieši Smalltalk-80 pēcnācēji. Tās ir 
Squeak un VisualWorks. Smalltalk-80 otrā versija ir palaista uz Hobbes, virtuālās mašīnas ST-80, 
kura ir realizēta uz VisualWorks. 
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Objektorientētā programmēšana 

 
Programmēšanas valoda ir objektorientēta, ja tā atbalsta četras objektu īpašības: abstrakciju, 

polimorfismu, mantošanu un iekapsulēšanu. 
 

Datu abstrakcija 
Datu abstrakcija ir tāda programmēšanas metodoloăija, kas paredz aprakstīt programmu 

neatkarīgi no datu tipu veidiem kā datu tipu kopumu, izmantojot tikai operāciju terminus. 
 

Polimorfisms 
Polimorfisms Ĝauj diviem vai vairākiem objektiem atbildēt uz vienu un to pašu ziĦojumu.  
 

Mantošana 
Mantošana Ĝauj klasei uzvesties tāpat kā kāda cita klase un pielāgot tās uzvedību, lai 

nodrošinātu noteiktas darbības.  
Piemēram, mums ir divas klases „Absolvents” un „Pēdējā kursa students” 
 

Iekapsulēšana 
Datu struktūru un atsevišėu funkciju apvienošana vienā objektā, lai novērstu nevēlamus 

blakusefektus sistēmas darbībā. Izmantojot iekapsulēšanu, lielas objektorientētās programmas kĜūst 
labāk lasāmas, jo visi dati un ar tiem saistīti kodi ir atrodami vienā vietā. 

 

Smalltalk principi 

Smalltalk pamatidejas 

 
Smalltalk pamatidejas ir: 

• „Viss ir objekti”. Rindas, veselie skaitĜi, klašu definīcijas, koda bloki, steki, atmiĦa – 
viss tiek attēlots objektu veidā. Programmas izpilde sastāv no ziĦojumu sūtīšanas 
starp objektiem. Jebkurš ziĦojums var tikt nosūtīts jebkuram objektam. Objekts-
saĦēmējs nosaka, vai ziĦojums ir pareizs un kas ir jāizdara, lai to apstrādātu. 

• Viss ir pieejams izmaiĦām. Ja ir nepieciešams izmainīt integrēto izstrādes vidi, tad to 
var izdarīt strādājošā sistēmā, bez pārtraukuma, pārkompilēšanas un iedarbināšanas 
no jauna. Ja ir nepieciešama jauna vadības struktūra, tad to vat pievienot. Dažās 
realizācijās var arī izmainīt valodas sintaksi un atkritumu savācēja darbības veidu. 

• Ar dinamisko tipizāciju tiek apzīmēts tas, ka mainīgo tipi programmā netiek norādīti, 
kas padara šo programmēšanas valodu lakoniskāku. 

• Model-view-controller (MVC) lietotāju saskarnes struktūras veidne. Pēdējā laikā tiek 
izmantotas arī citas lietotāju saskarnes realizācijas koncepcijas, piemēram, Morphic, 
Pollock. 

• Dinamiskā translēšana. Mūsdienu komerciālās virtuālās mašīnas kompilē baitu kodus 
mašīnkodos ātrākai izpildei. 

Smalltalk izmanto arī citas mūsdienu idejas: 
• Atkritumu savākšana ir iebūvēta valodā un izstrādātājam nepamanāma; 
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• Smalltalk programmas parasti tiek kompilētas baitu kodos, un tās izpilda virtuālā 
mašīna (VM), kas Ĝauj izpildīt tās uz jebkuras aparatūras, kurai eksistē VM. 

Viena no negaidītām Smalltalk īpatnībām ir tāda, ka tādas tradicionālas konstrukcijas, kā if-
then-else, for, while, nav iekĜautas valodā. Viss ir realizēts ar objektu palīdzību. Piemēram, lēmumi 
tiek pieĦemti, sūtot ziĦojumu ifTrue loăiskajam objektam. Pavisam ir tikai trīs konstrukcijas: 

• ZiĦojuma sūtīšana objektam; 
• Mainīgā piešėiršana objektam; 
• Objekta atgriešana no metodes 

Un dažas sintakses konstrukcijas literāĜu objektu un pagaidu mainīgo definēšanai. 
Lai labāk izprastu, kā strādā ziĦojumu apmaiĦas mehānisms, var iedomāties katru objektu kā 

tīmekĜa serveri, kas atbild uz pieprasījumiem. Pie tam uz pieprasījumu var izdot iepriekš sagatavotu 
atbildi. Tā analogs ir tīmekĜa lappuses, kuru var atrast pēc noteikta, izdošana. Var pāradresēt 
pieprasījuma ziĦojumu citam objektam, analogs ir starpniekserveris. Var izmainīt pieprasījumu 
zināmiem noteikumiem, analogs ir url rewriting tehnika. Ja reakcijai uz ziĦojumu nav noteiktas 
metodes, tad tiek izsaukta metode #doesNotUnderstand, kura tāpat kā tīmekĜa serveris atver lappusi 
ar kĜūdas paziĦojumu, ja uz tīmekĜa lappusi tiek uzdots ceĜš, kas neeksistē. 

 
 

Uz attēliem bāzētā nemainība (image-based persistence) 

 
Lielākā daĜa populāro programmēšanas sistēmu atdala programmas kodu (klases definīcijas, 

funkcijas un procedūras) no programmas stāvokĜa (objekti un citi aplikācijas datu veidi). Tās ielādē 
programmas kodu, kad aplikācija tiek atvērta, un jebkurš iepriekšējais aplikācijas stāvoklis tiek no 
jauna izveidots no konfigurācijas failiem vai citiem datu avotiem. Visus uzstādījumus, kurus 
programmētājs nesaglabāja, nepieciešams no jauna uzstrādīt pēc aplikācijas pārlādēšanas. 
Tradicionāla aplikācija arī izmet daudz noderīgas dokumentu informācijas katru reizi, kad tiek 
saglabāts fails, aplikācija tiek aizvērta vai pārlādēta. Tiek pazaudētas tādas detaĜas kā izmaiĦu 
vēsture un kursora pozīcija. Uz attēliem bāzētās sistēmas nepiespiež to visu izmest tikai tāpēc, ka ir 
jāizslēdz dators. 

Daudzas Smalltalk sistēmas neatdala aplikācijas datus (objektus) un kodu (klases). Faktiski 
klases arī ir objekti. Tāpēc lielākā daĜa Smalltalk sistēmu ievieto visu aplikācijas stāvokli, t.i., klašu 
un neklašu objektus, attēla failā.  Tad Smalltalk interpretators var ielādēt attēlu, lai atjaunotu sistēmu 
saskaĦā ar iepriekšējo stāvokli. 

Citas valodas, kas modelē aplikācijas kodu datu veidā, tādas kā Lisp, arī bieži vien izmanto 
uz attēliem bāzēto nemainību. 

Smalltalk attēli ir līdzīgi atmiĦas atbrīvošanai (core dump) un nodrošina to pašu 
funkcionalitāti kā atmiĦas atbrīvošana, piemēram, aizkāvēto vai attālināto atkĜūdošanu ar pilnu 
pieeju aplikācijas stāvoklim kĜudas gadījumā. 

 

Pieejas līmeĦi 

 
Smalltalk-80 ir iespējams modificēt visu programmas izpildes laikā. Piemēram, integrēto 

izstrādes vidi (IDE) var mainīt sistēmā, kura darbojas, nepārstartējot to. Dažās implementācijās 
valodas sintaksi vai atkritumu savākšanas (garbage collection) implementāciju var mainīt 
programmas izpildes laikā. 
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Dinamiskā interpretācija (just-in-time compilation) 

 
Smalltalk programmas parasti tiek kompilētas līdz baitu kodam, kuru tad pārtulko virtuālā 

mašīna vai kurš tiek dinamiski pārtulkots mašīnkodā. Šo mehānismu pārĦēma tādas valodas kā Java 
un C#. 
 

Smalltalk struktūra 

Sintakse 

 
Smalltalk-80 sintakse ir diezgan pieticīga, un tā balstās uz nelielu skaitu deklarāciju un 

rezervētu vārdu. Faktiski Smalltalk valodā ir tikai pieci rezervētie atslēgas vārdi: true, false, nil, self 
un super. Vienīgās iebūvētās valodas konstrukcijas ir ziĦojumu sūtīšana, piešėiršana, metodes 
atgriešana un precīza sintakse dažiem objektiem. Pārējā valodas daĜa, ieskaitot kontroles struktūras 
nosacījumu vērtēšanai un iterācijām, ir realizēta, izmantojot Smalltalk standarta bibliotēkas. 

 
 

LiterāĜi 

 
Sekojošie piemēri parāda, kuri var tikt uzrakstīti kā literāĜu vērtības Smalltalk metodēs. 
SkaitĜi: 
42 
-42 
123.45 
1.2345e2 
2r10010010 
16rA000 
 
Divi pēdējie skaitĜi ir binārais un heksadecimālais. Skaitlis pirms „r” ir bāze. Bāzei nav 

obligāti jābūt divnieka pakāpei. Piemēram, 36rSMALLTALK ir pareizs skaitlis. 
 
Simboli tiek rakstīti aiz dolāra zīmes: 
$A 
 
Virknes ir simbolu secības, kas ir norobežotas ar pēdiĦām: 
‘Hello, world!’ 
Lai iekĜautu rindā pēdiĦas, jāizmanto divkāršās pēdiĦas: 
‘I said, „Hello, world!” to them.’ 
Divas vienādas virknes (virknes ir vienādas, ja tās sastāv no vienādiem simboliem) var būt 

dažādi objekti, kas atrodas dažādās vietās atmiĦā. Turklāt Smalltalk valodā ir simbolu secības 
objektu klase, kuru sauc par Symbol. Tiek nodrošināts, ka simboli ir unikāli; Nevar būt divu vienādu 
simbolu, kuri ir dažādi objekti. Tāpēc simboli ir ātri un viegli salīdzināt un tos bieži izmanto kā 
valodas artefaktus, piemēram, kā ziĦojumu atlasītājus. 

Simboli tiek rakstīti aiz # zīmes. Piemēram: 
#foo 
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Masīvi: 
#(1 2 3 4)  
Tā tiek definēts četru veselu skaitĜu masīvs. 
 
Daudzi Smalltalk dialekti implementē papildus sintaksi citiem objektiem. 
 
 

Mainīgo deklarēšana 

 
Divi mainīgo veidi, kuri visbiežāk tiek lietoti Smalltalk valodā, ir instances mainīgie un 

pagaidu mainīgie. Citi mainīgie un ar tiem saistīta terminoloăija ir atkarīgo no konkrētas 
implementācijas. Piemēram, VisualWorks ir klašu koplietojamie mainīgie un vārdu redzamības 
apgabala koplietojamie mainīgie, bet Squeak un daudzās citās realizācijās ir klašu mainīgie, pūla 
mainīgie un globālie mainīgie. 

Smalltalk valodā pagaidu mainīgo deklarācijas ir mainīgie, kuri ir deklarēti metodēs. Tie ir 
deklarēti metodes sākumā kā vārdi, kuri ir atdalīti ar tukšumiem un norobežoti ar vertikālām līnijām. 
Piemēram: 

| index | 
deklarē pagaidu mainīgo ar nosaukumu „index”. Vairākus pagaidu mainīgos var deklarēt 

kopā: 
| index vowels | 
Tiek deklarēti divi mainīgie: „index” un „vowel”. 
 
 

Piešėiršana 

 
Mainīgajam tiek piešėirta vērtība, izmantojot „:=” sintaksi: 
vowels := ‘aeiou’ 
Iepriekš nodeklarētajam mainīgajam vowels tiek piešėirta virkne ‘aeiou’. Virkne ir objekts, 

kuru izveido kompilators kompilācijas laikā. 
 
 

ZiĦojumi 

 
Smalltalk valodā ziĦojums ir pamata konstrukcija. Pat kontroles struktūras tiek 

implementētas, kad tiek nosūtīti ziĦojumi. Sekojošajā piemērā skaitlim 42 tiek nosūtīts ziĦojums 
‘factorial’: 

42 factorial 
Šādā situācijā 42 sauc par ziĦojuma saĦēmēju, bet ‘factorial’ ir ziĦojuma atlasītājs (selector). 

SaĦēmējs atbild uz ziĦojumu, atgriežot vērtību. Šeit atbilde būs faktoriāls no skaitĜa 42. Pie tam 
ziĦojuma rezultātu var piešėirt mainīgajam: 

aRatherBigNumber := 42 factorial 
Tādu ‘factorial’ sauc par unāro ziĦojumu, tāpēc ka tikai viens objekts, saĦēmējs, ir ietverts. 

ZiĦojumi var saturēt papildus objektus kā argumentus, piemēram: 
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2 raisedTo: 4 
Šī izteiksme satur divus objektus: 2 ir saĦēmējs un 4 ir ziĦojuma arguments. ZiĦojuma 

rezultātam jeb atbildei visdrīzāk ir jābūt 16. Tādus ziĦojumus sauc par atslēgvārdu ziĦojumiem. 
ZiĦojumam var būt vairāki argumenti, izmantojot sekojošu sintaksi: 

‘hello world’ indexOf: $l startingAt: 6, 
kas atbild simbola ‘l’ indeksam saĦēmēja virknē, sākot meklēšanu ar indeksu 6. ZiĦojuma 

atlasītājs ir „indexOf: $l startingAt:”, kurš sastāv no divām daĜām jeb atslēgvārdiem. 
Tāda atslēgvārdu un argumentu mija ievērojami uzlabo koda lasāmību, tāpēc ka argumenti 

tiek paskaidroti ar atbilstošajiem atslēgvārdiem. Piemēram, tā ir izteiksme taisnstūra izveidošanai, 
kurā tiek lietota C++ vai Java līdzīga sintakse: 

new Rectangle(10, 20, 100, 200), 
kur nav skaidrs, kāds arguments ko apzīmē (kreisā puse, augša, labā puse, apakša) vai (kreisā 

puse, labā puse, augša, apakša), vai (kreisā puse, augša, platums, augstums). Smalltalk sintaksē tas ir 
acīmredzami: 

Rectangle left: 10 top: 20 right: 100 bottom: 200 
Šajā gadījumā saĦēmējs ir klase „Rectangle”, bet atbilde būs jauna klase instance ar 

norādītajiem parametriem. 
Beidzot, lielāko daĜu speciālo, nealfabēta simbolu drīkst lietot tā saucamajos binārajos 

ziĦojumos. Tāpēc ir iespējams pierakstīt matemātiskus un loăiskus operatorus tradicionālajā formā: 
3 + 4, 
kas sūta ziĦojumu „+” saĦēmējam 3 ar argumentu 4. 
Līdzīgi 
3 > 4 
sūta ziĦojumu „>” 3 ar argumentu 4. Atbilde būs „false”. 
Jāpiezīmē, ka Smalltalk-80 valoda pati par sevi nesatur šo operatoru nozīmi. Rezultāts tiek 

definēts vienīgi ar to, kā ziĦojuma saĦēmējs atbild uz ziĦojumu „+” vai „>”. 
Šī mehānisma blakusiedarbība ir operatoru pārslogošana. ZiĦojumu „>” var saprast arī citi 

objekti, Ĝaujot to izmantot, piemēram, izteiksmē „a > b”, lai salīdzinātu simbolus. 
 
 

Izteiksmes 

 
Izteiksmes var saturēt vairāku ziĦojumu sūtīšanu. Tad izteiksmes tiek analizētas saskaĦā ar 

vienkāršu prioritāšu secību. Unārajiem ziĦojumiem ir augstākā prioritāte, tiem seko binārie 
ziĦojumi, tad atslēgvārdu ziĦojumi. Piemēram: 

3 factorial + 4 factorial between: 10 and: 100 
Izteiksme tiek novērtēta kā: 

• 3 saĦem ziĦojumu „factorial” un atbild 6 
• 4 saĦem ziĦojumu „factorial” un atbild 24 
• 6 saĦem ziĦojumu „+” ar argumentu 24 un atbild 30 
• 30 saĦem ziĦojumu „between:and:” un atbild „true” 

Atbilde uz pēdējā ziĦojuma sūtīšanu ir visas izteiksmes rezultāts. 
Iekavas var izmainīt novērtēšanas secību, ja tas ir nepieciešams. Piemēram: 
(3 factorial + 4) factorial between: 10 and: 100 
mainīs nozīmi tā, lai sākumā izteiksme rēėinātu „3 factorial + 4”, dodot 10. 10 saĦem 

nākamo „factorial” ziĦojumu, dodot 3628800. 3628800 saĦem „between:and:”, atbildot „false”. 
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Jāpiezīmē, ka bināro ziĦojumu nozīmes nav nodefinētas Smalltalk-80 sintaksē, tāpēc tiek 
pieĦemts, ka tiem visiem ir vienāda prioritāte un tie tiek novērtēti no kreisās puses un labo. Tāpēc 
Smalltalk izteiksmju, kurās tiek izmantoti binārie ziĦojumi, nozīmes var atšėirties no tradicionālas 
interpretācijas: 

3 + 4 * 5 
tiek novērtēts kā „(3 + 4) * 5”, un atbilde ir 35. 
Unāros ziĦojumus var saistīt, rakstot tos vienu aiz otra: 
3 factorial factorial log, 
kas nosūta „factorial” 3, tad „factorial” rezultātam (6), tad – „log” rezultātam (720), dodot 

2.85733. 
Izteiksmju sērijas var pierakstīt kā sekojošajā piemērā, kurā katra rinda beidzas ar punktu. 

Piemērā sākumā tiek izveidota jaunā klases Window instance, kura tiek ievietota mainīgajā, un tad 
tai tiek sūtīti divi ziĦojumi. 

| window | 
window := Window new. 
window label: ‘Hello’. 
window open. 
Ja ziĦojumu sērija tiek sūtīta vienam un tam pašam saĦēmējam kā sekojošajā piemērā, tad 

tos var pierakstīt kaskādes veidā, atsevišėus ziĦojumus atdalot ar semikolu: 
(Window new) 
  label: ‘Hello’; 
  open 
Tas vienkāršo pirmo piemēru, tāpēc ka nav nepieciešamības ievietot jaunu logu pagaidu 

mainīgajā. SaskaĦā ar parastajiem prioritātes noteikumiem unārais ziĦojums „new” tiek sūtīts 
pirmais, tad tiek sūtīti „label:” un „open” atbildei uz „new”. 

 
 

Koda bloki 

 
Koda bloks (anonīma funkcija) var tikt izteikta kā precīza vērtība, kura ir objekts. Tas tiek 

sasniegts ar kvadrātiekavām: 
[ :params | <message-expressions> ], 
kur :params ir parametru, kurus kods var saĦemt, saraksts. Tas nozīmē, ka Smalltalk kods: 
[:x | x + 1] 
var tikt saprasts kā: 
f(x) = x + 1 vai precīzāk λx.(x+1) 
Rezultātā bloka objekts ir slēgums. Tas var jebkurā brīdī piekĜūt iekĜauto leksisko apgabalu 

mainīgajiem. Bloki ir pirmās klases objekti, t.i., atsauces uz blokiem var tikt nodotas kā argumenti, 
atgrieztas kā vērtības vai saglabātas kā stāvoklis, tāpat kā citi objekti. Blokiem var pieprasīt izpildīt 
to kodu, sūtot tiem ziĦojumu ar vērtību (ar vienu argumentu katram parametram blokā). 

Precīzs bloku attēlojums ir jaunievedums, kas padara kodu ievērojami lasāmāku. Tas Ĝauj 
rakstīt algoritmus ar iterācijām skaidri un kodolīgi. Kodu, kas parasti citās valodās tiek rakstīts ar 
cikliem, Smalltalk valodā var uzrakstīt īsāk, izmantojot blokus, dažos gadījumos pat vienā rindā. 

positiveAmounts := allAmounts select: [:amt | amt isPositive ] 
Jāpiezīmē, ka tam ir saistība ar funkcionālo programmēšanu, kur aprēėinu modeĜi tiek 

abstrahēti augstākas kārtas funkcijās. 
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Kontroles struktūras 

 
Smalltalk valodā kontroles struktūrām nav noteiktas sintakses. Tās ir implementētas kā 

ziĦojumi, kuri tiek sūtīti objektiem. Piemēram, nosacījuma izpilde tiek īstenota, sūtot ziĦojumu 
ifTrue: Boolean objektu, nosūtot koda bloku, kurš ir jāizpilda, kā argumentu tad un tikai tad, ja 
Boolean saĦēmējs ir patiess. 

Sekojošais kods to parāda: 
result := a > b 
   ifTrue:[‘gender’] 
   ifFalse:[‘less’] 
Bloki arī tiek izmantoti, lai implementēti lietotāju definētās kontroles struktūras, 

numeratorus un daudzas citas struktūras. Piemēram: 
| aString vowels | 
aString := ‘This is a string’. 
Vowels := aString select: [:aCharacter | aCharacter isVowel]. 
Pēdējā rindā tiek sūtīts ziĦojums select: ar argumentu, kas ir koda bloks. Koda bloks tiks 

izmantots kā predikātu funkcija, kurai ir jāatbild „true” tad un tikai tad, ja virknes elements ir 
iekĜauts simbolu kopā, kuri apmierina testu, kas ir attēlots ar koda bloku, kas ir arguments „select:” 
ziĦojumā. 

String objekts atbild uz ziĦojumu „select:” iteratīvi caur to locekĜiem (sūtot sev ziĦojumu 
„do:”), novērtējot atlases bloku („aBlock”) pa vienai reizei ar katru simbolu, ko tas satur kā 
argumentu. Kad izlases bloks tika novērtēts, nosūtot ziĦojumu „value: each” atbild ar boolean tipa 
vērtību, kas tālāk tiek nosūtīta „ifTrue:”. Ja šī vērtība ir „true”, tad simbols tiek pievienots virknei, 
kura tiek atgriezta. Tā kā metode „select:” ir nodefinēta abstraktajā klasē Collection, to var izmantot 
arī šādā veidā: 

| reclangles aPoint | 
rectangles := OrderedCollection 
   with: (Rectangle left: 0 right: 10 top: 100 bottom: 200) 
   with: (Rectangle left: 10 right: 10 top: 110 bottom: 210) 
aPoint := Point x: 20 y: 20 
collisions := rectangles select: [:aRect | aRect containsPoint: aPoint]. 
 
 

Klases 

 
Tā ir klases definīcija: 
Object subclass: #MessagePublisher 
   instance VariableNames: ‘’ 
   classVariableNames: ‘’ 
   poolDictionaries: ‘’ 
   category: ‘Smalltalk Examples’ 
 
Bieži vien vide pati aizpildīs lielāko daĜu tādas definīcijas. Jāpiezīmē, ka tas faktiski ir 

ziĦojums klasei „Object”, ka ir jāizveido apakšklase, kuru sauc par „MessagePublisher”. Citiem 
vārdiem, Smalltalk valodā klases ir pirmšėirīgas klases, kuras var saĦemt ziĦojumus kā jebkuri citi 
objekti un kuras var tikt dinamiski izveidotas izpildes laikā. 
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Metodes 

 
Kad objekts saĦem ziĦojumu, metode, kas atbilst ziĦojuma nosaukumam, tiek izsaukta. 

Sekojošais kods nodefinē metodi „publish” un arī nodefinē, kas notiks, kad objekts saĦems 
ziĦojumu „publish”: 

publish 
Transcript show: ‘Hello, world!’ 
 
Jāpiezīmē, ka objekti spēj dinamiski izpildes laikā noteikt, kāda metode ir jāizpilda kā atbildi 

uz ziĦojumu. Daudzās citās programmēšanas valodās tas tiek noteikts statistiski kompilācijas laikā. 
 
Sekojošais kods 
MessagePublisher new 
izveido un atgriež jaunu klases MessagePublisher eksemplāru. Parasti tas tiek piešėirts 

mainīgajam: 
publisher := MessagePublisher new 
Arī ir iespējams sūtīt ziĦojumus pagaidu, anonīmajiem objektiem: 
MessagePublisher new publish 

 
 

 
 

Piemēri 

Vienkāršs piemērs „Hello, world!” 

 
Transcript show: 'Hello, world!' 

Pirmkārt, tā ir ziĦojuma sūtīšana. Smalltalk valodā visi aprēėini tiek veikti, sūtot ziĦojumus 
objektiem. Šajā gadījumā ziĦojums ir „show: 'Hello, world!'”, un tas tiek sūtīts objektam Transcript. 
Lai apstrādātu šo ziĦojumu, tiks izsaukta Transcript metode „show”, kurai ir jāaplūko savs 
arguments (rinda „Hello, world!”) un jāattēlo tas uz Transcript. Jāpiezīmē, ka ir jābūt atvērtam 
logam Transcript, lai redzētu rezultātu. 

Otrkārt, šis piemērs parāda Smalltalk ziĦojumu sūtīšanas pamata sintaksi: <ziĦojuma 
saĦēmējs><atstarpe><ziĦojums>. Atšėirībā no C++ nav punkta pēc saĦēmēja un argumenti nav 
iekĜauti iekavās. 
 
 

Smalltalk klases piemērs 

 
class name                         FinancialHistory 

   superclass                         Object 

   instance variable names            allIncomes 

                                      incomes 

                                      allExpenditures 

                                      expenditures 

   class variable names               RateTax 
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   class methods 

   initialize 

 

      initialize 

        RateTax <- 0.12 

 

   instance creation 

 

      initialBalance: amount 

         ^super new setInitialBalance: amount 

 

      new 

         ^super new setInitialBalance: 0 

 

   instance methods 

 

   transaction recording 

 

      receive: amount from: source 

         incomes at: source 

                put: (self totalReceivedFrom: source) + amount. 

         allIncomes <- allIncomes + amount 

 

      spend: amount for: reason 

         expenditures at: reason 

                     put: (self totalReceivedFrom: source) + amount. 

         allExpenditures <- allExpenditures - amount 

 

   inquiries 

 

      cashOnHand 

         ^allIncomes - allExpenditures 

 

      amountOfTax 

         ^(RateTax * allIncomes / (1 - RateTax)) truncate 

 

      totalReceivedFrom: source 

         (incomes includesKey: source) 

            ifTrue: [^incomes at: source] 

            ifFalse: [^0] 

 

      totalSpentFor: reason 

         (expenditures includesKey: reason) 

            ifTrue: [^expenditures at: reason] 

            ifFalse: [^0] 

 

   private 

 

      setInitialBalance: amount 

            allIncomes <- amount. 

            allExpenditures <- 0. 

            incomes <- Dictionary new. 

            expenditures <- Dictionary new 
 

Klases apraksts sākas ar virsrakstu, kurā ir norādīts, ka klase FinancialHistory tiek izveidota kā 
klases Object apakšklase. Klasei ir viens mainīgais RateTax, kas ir pieejams visiem klases 
eksemplāriem, bet katram klases eksemplāram ir četri eksemplāra mainīgie, kas nosaka tā struktūru 
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– allIncomes, incomes, allExpenditures, expenditures. Pirmajā un trešajā minīgajā attiecīgi glabāsies 
kopīgās ienākumu un izdevumu summas, otrais un ceturtais mainīgais ir vārdnīcas, kas satures 
ienākumu un izdevumu summas un avotus. 

Klase iekĜauj sevī daĜu, kuru sauc par klases metodēm (class methods) un kurā ir aprakstītas 
metodes, ko pievieno metaklase, lai vērstos pie klases kā pie sistēmas objekta. Tādējādi klases 
metodes un eksemplāra metodes (instance methods) tiek aprakstītas kopā. 

Katrā klasē metodes tiek sadalītas kategorijās, kurās tiek apvienotas metodes, kuras tiek 
izmantotas līdzīgiem mērėiem. Šajā piemērā metodes ir sadalītas divās kategorijās. Initialize satur 
tikai vienu metodi klases mainīgā inicializēšanai. Instance creation satur divas metodes jauno klases 
eksemplāru ar dažādu skaidrās naudas daudzumu izveidošanai. 

Jāpievērš uzmanība tam, ka eksemplāru izveidošanas metodēm (ziĦojumi initialBalance un 
new) nav tiešas pieejas jaunā eksemplāra mainīgajiem, tāpēc ka tās metaklases daĜas. Tāpēc 
eksemplāru izveidošanas metodes sākumā izveido eksemplārus ar neinicializētajiem mainīgajiem un 
tad sūta tiem inicializācijas ziĦojumu setInitialBalance:. Metode šim ziĦojumam atrodas klases 
FinancialHistory realizācijas aprakstā. Šī metode prot eksemplāra mainīgajiem piešėirt atbilstošas 
vērtības. Inicializācijas ziĦojums netiek uzskatīts par klases FinancialHistory ārējā protokola daĜu, 
bet atrodas privāto metožu kategorijā. Parasti tādi ziĦojumi tiek sūtīti tikai ar citām metodēm. 

Eksemplāra metodes tiek attēlotas vēl divās kategorijās. Kategorijā transaction recording ir 
metodes, kuras Ĝauj atcerēties, no kurienes un cik ir iegūts ieĦēmumu (receive: amount from: source) 
un cik un kāpēc iztērēts (spend: amount for: reason). Kategorijā inquiries ir metodes, kas Ĝauj 
noteikt, cik naudas ir iegūts no noteikta avota (totalReceivedFrom: source), cik naudas ir iztērēts 
noteikta iemesla dēĜ (totalSpentFor: reason), cik naudas ir palicis (cashOnHand) un cik no nopelnītā 
ir samaksāts kā ieĦēmumu nodoklis (amountOfTax), pieĦemot, ka nodokĜa līkme nav atkarīga no 
summas un ir 12%. 

Izmantojamie metodēs pseidomainīgie self un super vienmēr atsaucas uz objektu, kas izsauc šo 
metodi izpildei. Starp tiem ir būtiska atšėirība: metodes, kuru nosūtīja self, meklēšana vienmēr sākas 
ar klasi, kurai pieder ziĦojuma saĦēmējs, bet metodes, kuru nosūtīja super, meklēšana sākas no tās 
klases superklases, kurā atrodas metode, kas satur pseidomainīgo super. ^ ir vērtības atgriešanas 
simbols, kurš, ja tas tiek atrasts aprēėinu gaitā, pieĜauj rēėināšanu tikai izteiksmei, kas atrodas tieši 
pēc tā (līdz nākamajam punktam aiz tā), pārtrauc metodes izpildi un atgriež šīs izteiksmes rezultātu, 
kā visas metodes rezultātu. 

Lai izmantotu klasi, to vispirms ir nepieciešams inicializēt: 
FinancialHistory initialize. 

Tad var izveidot kādas ăimenes ieĦēmumu un izdevumu grāmatu, aprēėinot sekojošas 
izteiksmes: 
FamilyFinancialHistory <- FinancialHistory new. 

FamilyFinancialHistory receive: 500000 from: 'зарплатаЖены'; 

                       receive: 400000 from: 'зарплатаМужа'; 

                       receive: 300000 from: 'пенсияТещи'. 

FamilyFinancialHistory spend: 150000 for: 'наПродукты'; 

                       spend:  50000 for: 'наКниги'; 

                       spend: 300000 for: 'наОдежду'. 
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