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  Cześć, witaj na kursie wprowadzenie do kolekcji C#. 

  Ja mam na imię Mariusz i jestem programistą C#,  

  ponieważ uważam, że jest to świetny język ogólnego zastosowania. 

 

Zrobiłem ten kurs, ponieważ prawidłowe korzystanie z kolekcji jest naprawdę istotną  

umiejętnością jeśli chcesz zostać dobrym programistą C#. 

 

  Prawie każda prawdziwa aplikacja będzie wymagać kolekcji, 

  ponieważ jeśli twój program wykorzystuje jakiekolwiek dane, 

  prawdopodobnie potrzebuje kolekcji do ich przechowywania i pracy z tymi danymi. 

 

Kolekcje są niezbędne do przechowywania prawie każdych rzeczywistych danych  

w aplikacjach, a ogromna liczba różnych kolekcji może być myląca. 

 

W tym kursie pokażę ci, jak kodować za pomocą prawdopodobnie najbardziej  

przydatnych i najczęściej używanych kolekcji, takich jak :  

  tablica, lista, słownik, kolejka i stos 

  oraz, co ważne, kiedy używać każdej z tych kolekcji. 

 

  Nauczę cię dobrych technik wykorzystywania kolekcji. 

  Takich jak wyszukiwanie, wyliczanie i modyfikowanie danych w kolekcjach, 

  a nawet uzyskasz bardzo szybki przegląd tego, w jaki sposób LINQ  

  może pomóc w wydobyciu danych z kolekcji. 

 

  Pod koniec tego kursu powinieneś być w stanie manipulować prostymi kolekcjami  

  w celu odpowiedniego przechowywania danych w różnych rodzajach scenariuszy,  

  które najczęściej pojawiają się podczas pisania aplikacji, 

i mogą pojawić się podczas pisania. 

  

  Wymagania: 

  To kurs dla początkujących, więc nie potrzebujesz wcześniejszej wiedzy o kolekcjach, 

ale musisz znać podstawowy C#. 

Zapraszam na kurs i życzę dobrej zabawy. 



Rozdział 1 

 

Tablice 

 

 
 



1) Wstęp do rozdziału. 

Cześć ja mam na imię Mariusz. 

A to jest mój nowy kurs wprowadzenie do kolekcji C#.  

 

Celem 1 rozdziału jest zapoznanie się z kolekcjami w ogóle i pokazanie,  

jak pisać kod przy użyciu najbardziej podstawowej kolekcji, czyli tablicy.  

 

Dowiesz się o znaczeniu kolekcji w postępowaniu z danymi zawierającymi wiele elementów,  

i pokażę ci, jak zakodować niezbędne operacje przy użyciu tablicy.  

 

Obejmuje to zliczanie wszystkich elementów w tablicy  

oraz wyszukiwanie elementów  

i zamienianie elementów danych  

za pomocą indeksowania opartego na zerowym indeksie,  

a także zobaczysz, jak łatwo odbywa się debugowanie za pomocą kolekcji.   

 

Pod koniec tego rozdziału powinieneś mieć dobre pojęcie o 

podstawach kodowania kolekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Co to jest kolekcja? 

W prawdziwym świecie nie musisz się zwykle zajmować danymi  

w małych ilościach, niewielkich fragmentach. 

Nie. Twoje dane przychodzą do ciebie w grupach, stosach. 

I będziesz potrzebować całkiem potężnych narzędzi do uporządkowania tego wszystkiego. 

I tu właśnie pojawiają się kolekcje. 

Zacznijmy od najbardziej podstawowego pytania co to jest kolekcja?  

Kolekcja jest po prostu typem, którego celem jest grupowanie danych  

i pozwala na radzenie sobie z wieloma obiektami jednocześnie.  

Możliwość zrobienia tego jest absolutnie niezbędna,  

jeśli masz do czynienia z prawie każdym rodzajem rzeczywistych danych,  

ponieważ prawie wszystkie dane mają postać wielu obiektów lub instancji,  

aby użyć poprawnego terminu języka C#.  

 

Możemy mieć:  

wielu pracowników, wielu klientów,  wiele samochodów, 

wiele kontrolek, jeśli masz do czynienia na przykład z interfejsem użytkownika i tak dalej.  

Kolekcje to typy zaprojektowane do kapsułkowania zestawu powiązanych ze sobą obiektów 

razem, aby można było traktować je jako pojedynczy obiekt kolekcji,  

na którym można następnie wykonywać operacje,  

takie jak wyszukiwanie określonego elementu danych w kolekcji  

lub wykonywanie czegoś z każdym elementem danych po kolei.  

  



Istnieje wiele różnych typów kolekcji w .NET Framework,  

ale w tym kursie dla początkujących skupię się tylko na pięciu;  

tablica, lista, stos, kolejka i słownik,  

 

 

a to dlatego, że są to prawdopodobnie najczęściej używane kolekcje ogólnego przeznaczenia.  

 

Istnieje wiele bardziej specjalistycznych i bardziej zaawansowanych kolekcji,  

które często zapewniają czystszy kod lub bardziej efektywne, wydajne rozwiązanie 

konkretnego problemu, ale w bardzo szerokim zakresie sytuacji można znaleźć  

rozsądne rozwiązanie przy użyciu tych kolekcji. 

 

Dlatego uważam, że są to najbardziej odpowiednie kolekcje od których można zacząć naukę. 

Zacznijmy więc od tablicy. 

 

 

 

 



3) Tablica. (Zbiór uporządkowany o ustalonym rozmiarze) 

Tablica jest zindeksowanym zbiorem obiektów, wszystkich tego samego typu. 

Tablica jest dobra w przypadku przechowywania stałej liczby wartości lub referencji. 

Dwie szczególne cechy tablicy polegają na tym,  

że zawiera ona stałą liczbę elementów w określonej kolejności.  

 

 

Jako przykład wyobraź sobie, że z jakiegoś powodu musimy przechowywać miesiące w roku.  

Jest dwanaście miesięcy i zawsze będzie dwanaście miesięcy to jest stały rozmiar,  

a miesiące mają również określoną kolejność. 

 



Luty zawsze przychodzi po styczniu, marzec zawsze przychodzi po lutym 

kwiecień zawsze przychodzi po marcu i tak dalej.  

I w naszym pierwszym demo,  

Wykorzystam miesiące w roku jako przykład,  

aby pokazać, jak utworzyć instancję tablicy i wyświetlić wszystkie jej elementy.  

Jestem w Visual Studio z nowo utworzoną aplikacją konsolową.  

Gdybym chciał jednego stringa jedna zmienną typu string, zrobiłbym coś takiego,  

 

  string january  =   

a następnie zainicjalizował go odpowiednim tekstem,  = "January"; 

 

  string january  =  = "January"; 

ale powiedziałem, że chcemy wszystkie miesiące w roku,  

więc to dwanaście  stringów, więc potrzebujemy kolekcji stringów. 

Napiszę teraz potrzebny nam kod. 

string[] monthsOfYear = { 

                "January", 

                "February", 

                "March", 

                "April", 

                "May", 

                "June", 

                "July", 

                "August", 

                "September", 

                "October", 

                "November", 

                "December" 

            }; 



Deklaruję typ jako ciąg znaków, po którym następują nawiasy kwadratowe.  

Te nawiasy kwadratowe są kluczowe.  

To one mówią kompilatorowi, że nie jest to pojedynczy string, ale tablica  

stringów lub dowolnego innego typu który znajduje się przed nawiasami kwadratowymi. 

 

Tablicę można zainicjalizować w momencie jej tworzenia  

przez dostarczenie listy wartości  

ograniczonych nawiasami klamrowymi. 

 

Aby zainicjować tablicę, możesz zobaczyć,  

że wymieniłem wszystkie dwanaście stringów,  

które się w niej znajdą, oddzielone przecinkami. 

I mam nawiasy klamrowe wokół całego zestawu stringów,  

a ponieważ cała ta rzecz jest pojedynczą instrukcją w języku C#,  

na końcu jest średnik.  

 

Istnieją inne sposoby inicjowania tablicy, które omówię w następnym rozdziale, 

ale to jest najprostszy sposób, jeśli z góry wiesz, jakie dane trafią do tablicy.  

To nam na razie wystarczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Foreach. 

Bardzo częstym zadaniem związanym z kolekcjami jest to,  

że potrzebujesz zrobić coś z każdym elementem w kolekcji po kolei.   

Na Przykład z tą tablicą byłoby że potrzebujemy wymienić  

wszystkie miesiące roku w kolejności.  

Pokażę ci to. 

  

Pozbędę się tego pojedynczego stringa, ponieważ nie potrzebujemy go teraz,  

i wpiszę kod, aby wyświetlić wszystkie miesiące. Użyje pętli foreach.  

 

Instrukcja foreach pozwala na przejście przez wszystkie elementy tablicy albo innej kolekcji,  

umożliwiając dostęp do każdego elementu. 

 

Napiszę teraz potrzebny nam kod.  

 

            foreach (var month in monthsOfYear) 

            { 

                Console.WriteLine(month); 

            } 

  

Foreach to najprostszy sposób na przegladanie każdego elementu w kolekcji.   

Mówię dosłownie dla każdego miesiąca z wszyskich miesięcy w roku,  

a potem mamy instrukcje w nawiasach klamrowych. 

 

I co się stanie, stanie się tak, że kod weźmie kolejno każdy element w tablicy.  

Ustawi tę zmienną miesiac na równą temu elementowi,  

a następnie wykona wszystko, co jest w pętli.  

To jest dowolna instrukcja lub blok instrukcji. 

 

W naszym przypadku pętla zostanie wykonana raz z miesiącem równym,  

pierwszemu elementowi w tablicy - styczeń,   

następnie wykona się z miesiącem równym drugiemu elementowi tablicy - luty  



następnie wykona się z miesiącem równym trzeciemu elementowi tablicy - marzec 

i tak dalej, aż przejdzie przez wszystko w tablicy.  

  

W tym przypadku w pętli jest po prostu polecenie wypisania elementu do konsoli,  

ale oczywiście możesz umieścić dowolny kod, aby przetworzyć element, co tylko chcesz. 

Nie musi to obejmować wyświetlania elementów.  

 

Skompiluję i uruchomię to, a zobaczysz, że to,  

co jest wyświetlane, to każdy element w tablicy;  

styczeń, luty, marzec, kwiecień itd… 

i zauważam, że elementy są wyświetlane dokładnie w tej samej kolejności,  

w jakiej umieściłem je w kodzie, który zainicjował tablicę,  

i to sprowadza nas z powrotem do tego, że tablice są uporządkowane.  

  

Ta instrukcja inicjująca tablicę stringami w określonej kolejności,  

zaczynając od stycznia, a kończąc na grudniu,  

i jest to dokładnie kolejność, w jakiej elementy będą przechowywane w tablicy. 

 

A kiedy pojawi się pętla foreach i poprosi tablicę o dostarczenie każdego elementu,  

który zawiera, tablica ponownie dostarcza stingi w dokładnie tej samej kolejności.  

Możesz to zobaczyć, jeśli zmienię kolejność. 

Po prostu zmodyfikuję ten kod i wstawię marzec przed styczeń,  

I teraz marzec jest pierwszym miesiącem w tej tablicy i ponownie uruchomię kod. 

 

I widzisz, aplikacja ma teraz listę miesiecy od pierwszego marca,  

dalej zachowując kolejność, w której początkowo określiłem miesiace.  

Pierwszy marzec jest trochę dziwny,  

więc zmieńmy to z powrotem na prawidłową kolejność miesięcy.  

  

Jeszcze jedno: tutaj demonstruję tablicę stringów, ale powinienem podkreślić,  

że można stworzyć tablicę dosłownie dowolnego typu.   

 

 



Na przykład 

 

int[] arrayInt = { 4, 7, 24, 88 }; 

 

  char[] arrayChar = { 'd', 'z', 'm', '5' }; 

 

     System.Drawing.Rectangle[] arrayRectangle = 

     { 

      new System.Drawing.Rectangle(10, 10, 50, 50), 

         new System.Drawing.Rectangle(30, 10, 50, 50), 

         new System.Drawing.Rectangle(20, 100, 100, 50), 

     }; 

 

Ten kod deklaruje tablicę int ,  

Ten kod deklaruje tablicę znaków, 

deklaruje tablicę instancji System.Drawing.Rectangle prostokątów ,i tak dalej,  

 

 

Pętla foreach działa w ten sam sposób,  

bez względu na typ w kolekcji. 

 

 

Celem kolekcji jest grupowanie danych  

i działają one w ten sam sposób,  

niezależnie od tego,  

jaki typ danych w nich umieścisz. 

 

 



5) Wybieranie pojedynczego elementu. 

 

Innym bardzo częstym zadaniem jest wybranie pojedynczego elementu z kolekcji  

i zademonstruję to za pomocą przykładu,  

który pozwala użytkownikowi poprosić o miesiąc według numeru. 

 

Na przykład pierwszym miesiącem jest styczeń,  

więc jeśli użytkownik wpisze 1, aplikacja wyświetli styczeń.  

Jeśli użytkownik wpisze 2, aplikacja wyświetli luty, drugi miesiac i tak dalej.  

 

Napiszę teraz potrzebny nam kod.  

 

 Console.WriteLine("Which month do you want to display?"); 

 Console.WriteLine("January = 1, February = 2, etc. : "); 

             

 int month = int.Parse(Console.ReadLine()); 

 string chosenMonth = monthsOfYear[month]; 

 

 Console.WriteLine($"That month is {chosenMonth}"); 

  

Po raz kolejny możesz zobaczyć tablicę monthsOfYear,  

która zawiera nazwy wszystkich miesiecy. 

Pierwszą rzeczą, którą robi aplikacja,  

jest odczytanie tego co użytkownik wpisuje  

korzystając z Console.ReadLine. 

 

Console.ReadLine zawsze zwraca string zawierający  

tekst wpisany przez użytkownika,  

więc konwertujemy go na liczbę całkowitą. 

 

 

 



Dla uproszczenia nie sprawdzam błędów,  

Po prostu ufam, że użytkownik naprawdę wpisał liczbę całkowitą  

i przechowuję ją w zmiennej, którą nazywam month 

A teraz nadchodzi interesujący kawałek, jak wyświetlić prawidłowy miesiąc?  

 

Dostęp do elementów tablicy jest możliwy dzięki operatorowi indeksu. 

 

I Odpowiedź brzmi: ten kod.  

 

  string chosenMonth = monthsOfYear[month]; 

 

Tworzę zmienną o nazwie chosenMonth i ustawiam ją na wartość monthsOfYear,  

nawiasy kwadratowe month i jest to podstawowa rzecz dla wszystkich kolekcji. 

 

Jeśli chcesz wyszukać element w kolekcji, możesz to zrobić,  

umieszczając nawiasy kwadratowe za zmienną kolekcji.  

Nawiasy kwadratowe oznaczają, pobierz ten element z kolekcji,  

a następnie w nawiasach kwadratowych znajduje się informacja,  

która mówi komputerowi, który element chcesz. 

 

W przypadku tablic zawsze określasz element za pomocą numeru,  

a powodem tego jest to, że tablice są uporządkowane.  

  

Tak więc tablice bardzo konkretnie mają pierwszy element,  

następnie drugi element i trzeci element i tak dalej.  

Tak działają tablice dla wyszukiwania.    

 

Podajesz numer, który mówi, który element chcesz,  

a ta liczba przy okazji, jest nazywany indeksem. 

Ta zmienna przechowuje indeks miesiąca. 

Zobaczmy, czy kod działa.  

  



Pyta mnie, który miesiac chcę, i zacznijmy naprawdę prosto i powiedzmy,  

że chcę pierwszy miesiac, więc wpisuję 1.  

I To nie wygląda dobrze!  

Mówi mi, że pierwszy miesiac to Luty.    

Co poszło nie tak? 

 

Cóż, to co poszło nie tak to to, że tablice są indeksowane od zera. 

 

 

 

Jako istoty ludzkie, kiedy widzimy listy rzeczy,  

automatycznie myślimy o pierwszym elemencie jako o numerze pierwszym,  

a drugim o numerze drugim i tak dalej.  

Innymi słowy, zaczynamy numerację od jeden.  

  

Tablice w języku C# zwykle nie działają w ten sposób.  

Jeśli chodzi o tablice C#, pierwszy element ma poprawnie numer 0  

lub bardziej poprawnie indeks 0,  

a następnie drugi element jako indeks 1 i tak dalej.  

To mam na myśli przez indeksowanie od zera.  

 

W Takim razie dzięki tej wiedzy wynik z naszej aplikacji ma sens.  



Wpisałem numer jeden, a przy indeksowaniu od zera jeden  

oznacza drugi element, czyli oczywiście luty.  

Więc jeśli naprawdę chcę pierwszy element, muszę wpisać 0.  

Zróbmy to. Uruchom kod,   

 

0 a teraz poprawnie wyświetla się styczeń. 

Co jeśli chcę ostatni element tablicy?  

Pomyślmy o tym. 

  

Jest dwanaście miesięcy, więc możesz pomyśleć, że ostatnim elementem będzie liczba 12,  

ale pamiętaj, że indeksujemy od zera.  

I ostatni element to tak naprawdę liczba 11.  Sprawdźmy to.  

 

Wpisz 11 i tak,  

program wyświetlił grudzien, który jest ostatnim miesiacem w naszej tablicy. 

Tak więc logika działa dobrze.  

Jest to naprawdę ważna ogólna zasada w przypadku tablic z zerowym indeksowaniem. 

 

Indeks ostatniego elementu tablicy  

jest zawsze o 1 mniejszy niż liczba elementów w tablicy.  

 

Ta tablica monthsOfYear ma dwanaście elementów,   

co oznacza, że ostatni element ma indeks 11, a nie 12. 

Z ciekawości zastanawiam się, co by się stało, gdybym poprosił o element o indeksie 12.  

Zobaczmy. Uruchom program.  

 

Napiszę 12 i program się zawiesił. Zgłoszono wyjątek.  

Indeks znajdował się poza granicami tablicy,  

co ma sens, ponieważ w tej tablicy nie ma elementu o indeksie 12, 

i to jest kolejna naprawdę ważna kwestia z tablicami,  

w rzeczywistości ze wszystkimi kolekcjami Microsoft, nie tylko tablicami. 

  



Są zaprojektowane tak, aby były bardzo bezpieczne  

i bardzo szybko powstrzymają cię przed niepoprawnym 

wyszukiwaniem rzeczy. 

 

Jeśli spróbujesz wyszukać element, który nie istnieje,  

każda kolekcja dostarczona przez Microsoft natychmiast wyrzuci wyjątek. 

 

Teraz rozumiemy indeksowanie od 0, ale ta aplikacja nie jest zbyt intuicyjna?  

Jeśli użytkownik chce zobaczyć pierwszy miesiąc, co zamierzasz wpisać?  

 

Cóż, Spójrzmy prawdzie w oczy,  

w prawdziwym świecie prawie nikt nie pomyśli,  

że pierwszym element musi być elementem 0.  

  

Mógłbym ponownie sformułować podpowiedzi wyświetlane przez aplikację,  

aby wyjaśnić użytkownikowi, że korzystamy z indeksowania od 0,  

ale tak naprawdę powiedziałbym, że posiadanie dowolnego interfejsu użytkownika,  

który zakłada indeksowanie od 0, jest bardzo złym wyborem projektowym. 

 

Będzie znacznie lepiej,  

jeśli pozwolimy użytkownikowi korzystać z indeksowania opartego na 1,  

które wszyscy znają.  

  

Jak to zrobimy? Łatwo.  

Odejmujemy jeden od tego, co wpisał użytkownik.   

  

  [month – 1] 

 

uruchomimy to teraz. 

 

Powiem 1 dla pierwszego elementu i to wygląda dobrze.   

Możemy teraz patrzeć na elementy w sposób intuicyjny dla użytkowników.  



6) Edycja tablicy. 

 

Do tej pory pokazałem wam dwa różne sposoby odczytu danych znajdujących się w tablicy.  

Wyliczanie wszystkich elementów i wyszukiwanie poszczególnych elementów.  

Teraz nadszedł czas, aby spróbować zmodyfikować tablicę,  

przejdźmy do Visual Studio.  

  

Wróciłem do naszego wcześniejszego przykładu kodu,  

który wylicza wszystkie miesiace, i trochę zmienię nasz przykład,  

załóżmy, że nasza tablica ma błąd. 

"Febrry"  

Oop! Tak nie pisze się luty, prawda? 

  

Zobaczmy, jak możemy to naprawić za pomocą kodu C#.  

Wpiszę kod, aby zastąpić ten element,  

monthsOfYear [1] = „February”    mamy napisane poprawnie. 

 

Dostęp do elementów tablicy jest możliwy dzięki operatorowi indeksu. 

Widzimy więc po raz kolejny użycie nawiasów kwadratowych  

do identyfikacji określonego elementu według indeksu,  

i oczywiście tablice sa oparte na indeksie 0,  

więc luty to miesiąc o indeksie 1. 

  

Jedyna różnica jest to,  

że teraz składnia nawiasu kwadratowego znajduje się po lewej stronie operatora przypisania,  

a to pokazuje, że dokładnie ta sama składnia nawiasu kwadratowego  

działa zarówno w celu wyszukiwania elementów w tablicy,  

jak i identyfikacji elementu, który ma zostać zamieniony. 

  

Aby tylko sprawdzić, czy ten kod działa,  

wprowadzę kolejną pętlę foreach,  

abyśmy mogli zobaczyć elementy wyliczone zarówno przed poprawką, jak i po niej,  

 

 



   foreach (var month in monthsOfYear) 

      {        

   Console.WriteLine(month);    

      } 

 

i żeby kod był krótszy, usunę te nawiasy klamrowe. 

  

Jak zapewne wiesz, z pętlami w języku C#  

nawiasów klamrowych potrzebujesz tylko wtedy,   

gdy w pętli jest więcej niż jedna instrukcja,  

ale w tym przypadku obie pętle mają tylko jedną instrukcję Console.WriteLine. 

 

Dodam też jeszcze dwie dodatkowe Console.WriteLines poza pętlami,  

aby wydruki były nieco wyraźniejsze.  

 

  Console.WriteLine("Before editing: ");  

  Console.WriteLine("After editing: "); 

  

Uruchommy to i zobaczymy, że edycja zadziałała idealnie.  

 

I mamy stan przed edycja gdzie był niepoprawny,  

i po edycji gdzie jest prawidłowy.  

W ten sposób zmodyfikowaliśmy element w tablicy. 

 

Zapamiętaj.  

Dostęp do elementów tablicy jest możliwy dzięki operatorowi indeksu. 

 

 

 

 

 



7) Debugowanie. 

 

Teraz chcę porozmawiać trochę o debugowaniu kodu gdzie używamy tablic.  

 

Widzisz, istnieje inny sposób, w jaki mogłem potwierdzić,  

że ten kod działał poprawnie bez dodatkowych Console.WriteLines.  

Mógłbym właśnie zatrzymać ten kod w debuggerze i sprawdzić tablicę.  

Zróbmy to.  

 

Dlatego ustawię punkt przerwania zaraz po zainicjowaniu tablicy  

i tym razem uruchomię kod w debuggerze. 

 

Więc zatrzymało się w punkcie przerwania,  

a prawdziwym powodem, dla którego to robię,  

jest to że Chcę pokazać, jak niezwykle ładnie działają kolekcje z debuggerem.  

 

  

Ustawię kursor myszy nad miesiacami, aby zobaczyć wartości.  

Wyświetlana wartość mówi po prostu string 12,  

co oznacza tablicę 12 stringów,  

i jest strzałka zachęcająca mnie do rozwinięcia jej.  

  

Po najechaniu kursorem na strzałkę interfejs użytkownika rozszerza się,  

aby pokazać mi każdy z elementów,  

i zauważ, że debugger używa również notacji w nawiasach kwadratowych,  

aby wskazać indeksowanie w tablicy,  

i widzisz, że jest to również indeksowanie od zera. 

 

 

Pierwsza pozycja, Styczen, to pozycja 0.  

I widzimy że korzystanie z kolekcji za pomocą debugera jest naprawdę łatwe i intuicyjne. 

 

 

 



8) Tablice a inne kolekcje. 

 

Doszlismy do końca tego rozdziału i wiele wam pokazałem na temat tablic,  

ale tak naprawdę, już nauczyliście się więcej niż myślicie,  

ponieważ prawie wszystko co wam pokazałem o tablicach  

jest prawdziwe także dla większości innych kolekcji. 

 

Nawiasy kwadratowe służą do identyfikacji elementu tablicy,  

używamy pętli foreach do wyliczenia każdego elementu w tablicy,  

indeksowanie zaczynające się od 0,  

bezproblemowa integracja z debuggerem. 

 

Te pomysły nie dotyczą tylko tablic,   

te same zasady i ogólnie taka sama składnia działają w przypadku kolekcji w ogóle,  

w tym dla listy i słownika, o których dowiesz się w dalszej części tego kursu. 

  

I to jest świetne, ponieważ naprawdę pomaga w pracy z kolekcjami.  

Za każdym razem, gdy spotykasz nową kolekcję,  

możesz po prostu użyć tej samej składni, którą już znasz. 

 

Mam nadzieję, że w tym rozdziale,  

dałem Ci dobre wprowadzenie do kolekcje skupiające się na tablicach.  

Nauczyłeś się, że kolekcje to typy, które grupują wiele obiektów razem.  

  

Możesz użyć pętli foreach, aby wyliczyć wszystkie elementy w kolekcji, 

i zwykle używasz składni nawiasu kwadratowego  

do identyfikowania elementów w kolekcji, 

lub gdy chcesz odczytać, czy zapisać element kolekcji,  

 

ale kiedy używasz składni nawiasu kwadratowego, 

musisz używać indeksowania od zera  

a także widziałeś, że kolekcje bardzo łatwo integrują się debuggerem. 



Rozdział 2 

 

Tablice 

praktyczny 

przykład 
 

 

 



1) Wstęp do rozdziału. 

 

 

W tym rozdziale przedstawię przykładowe demo  

i pokażę Ci jak możesz odczytać dane z zewnętrznego 

źródła danych do tablicy. 

 

 

W tym demo pokaże Ci jak utworzyć instancję tablicy 

i zapełnić tablicę danymi  

gdy nie wiesz z góry jakie dane będą w niej zawarte. 

 

Pokaż Ci, jak jeśli jawnie nie zainicjujesz tablicy,  

nadal będzie ona pełna danych, 

dla typów referencyjnych będą to nulle,  

dla typów wartościowych zera. 

 

A kod pokaże, jak wszechobecne są tablice, 

ponieważ zaczniemy się o nie potykać w kilku miejscach 

w których nawet nie zamierzaliśmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Importowanie danych z pliku. 

 

Tematem tego demo będzie populacja ludności w miastach wojewódzkich w Polsce. 

Dane te pochodzą z zewnętrznego pliku danych, plik CSV, 

a nasz kod będzie musiał odczytać ten plik do kolekcji  

aby nasza aplikacja mogła korzystać z tych danych i wyświetlić je na ekranie. 

 

Na starcie nasza aplikacja po prostu wyświetli listę  

7 najbardziej zaludnionych miast w Polsce. 

w kolejności od najbardziej zaludnionego miasta. 

I to jest to co nasze demo będzie robić.  

Zacznijmy. 

 

Zaczynam od utworzenia klasy miasto,  

która będzie reprezentować pojedyńcze miasto w Polsce. 

Napiszę teraz potrzebny nam kod.  

 

 

    public class City 

    { 

        public string CityName { get; } 

        public string CityCode { get; } 

        public string Country { get; } 

        public int TotalPopulation { get; } 

        public int MenPopulation { get; } 

        public int WomenPopulation { get; } 

 

        public City(string cityName,  

                    string cityCode,  

                    string country, 

                    int totalPopulation,  

                    int menPopulation,  

                    int womanPopulation) 



        { 

            CityName = cityName; 

            CityCode = cityCode; 

            Country = country; 

            TotalPopulation = totalPopulation; 

            MenPopulation = menPopulation; 

            WomanPopulation = womanPopulation;           

        } 

    } 

Nie dzieje się tutaj nic niezwykłego . 

Klasa miasto zawiera tylko właściwości  do odczytu  dla nazwy miasta, kodu , panstwa 

zadeklarowane jako stringi  i populacje ludności  

całkowitą menżczyzn i kobiet zadeklarowaną jak int. (liczba całkowita) 

 

Konstruktor wymaga dostarczenia wszystkich tych informacji  

w czasie tworzenia instancji klasy,  

klasa ta jest zasadniczo tylko workiem na dane tylko do odczytu. 

Teraz utworzę klasę CsvReader, które będzie obsługiwać odczyt pliku CSV. 

    public class CsvReader 

    { 

        private string _csvFilePath; 

 

        public CsvReader(string csvFilePath) 

        { 

            _csvFilePath = csvFilePath; 

        } 

 

        public City[] ReadFirstNCitys(int nCitys) 

        { 

            return null; 

        } 

     } 



Klasa ta zawiera pole, które przechowuje ścieżkę do pliku danych CSV,  

i konstruktora, który oczekuje tej ścieżki do pliku,  

a następnie jest metoda nazwana ReadFirstNCitys. 

 

Będzie to metoda, która importuje miasta z pliku. 

Jako parametr przyjmuje liczbą całkowitą, która mówi ile miast ma odczytać z pliku, 

i zwraca tablicę miast. I ta metoda nie została jeszcze skończona  

w tym momencie jest to fikcyjna metoda która zwraca null.  

 

A użycie tej metody która zwraca null pokazuje ważną kwestię dotyczącą tablic. 

Mimo całej ich unikalnej składni w nawiasach kwadratowych, 

tablice są całkowicie normalnymi typami referencyjnymi. 

Możesz traktować je tak jak każdy inny typ referencyjny. 

możesz ustawić je na wartość null i możesz zwrócić je z funkcji . 

 

Przejdzmy teraz do głównej metodu programu,  

która kontroluje ogólną logikę aplikacji. 

Napiszę teraz potrzebny nam kod.  

I Przeanalizujmy go po wpisaniu. 

string filePath = 

@"C:\Users\user\source\repos\BeginningCsharpCollections\2 

ArrayPracticalExample\population.csv"; 

 

CsvReader csvReader = new CsvReader(filePath); 

City[] citys = csvReader.ReadFirstNCitys(7); 

 

foreach (var city in citys) 

{ 

    Console.WriteLine($"{city.TotalPopulation} :  

       {city.CityCode} :  

                       {city.CityName}"); 

} 

 



Pierwszą rzeczą jaką robię to jest ustawienie sciezki do pliku danych CSV. 

Aby zachować proste przykładu,   

zakodujemy na stałe scieżkę do lokalizacji pliku w moim systemie. 

i następnie utworzenie instancji klasy CsvReader. 

 

Potem deklarują tablicę z miastami i  tworzę jej instancje 

ustawiając ją równą temu, co zwraca metoda ReadFirstNCitys. 

I przekazuję do metody liczbe siedem ponieważ chce siedem miast. 

 

Następnie mam pętlę foreach  

tak jak w poprzednim rozdziale która służy do wyświetlenia miasta. 

I wyswietlam tylko populację całkowitą, kod miasta i nazwę miasta. 

  

Jeśli uruchomię teraz naszą aplikację,  

to ona nie zadziała dostaniemy wyjątek NullReferenceException  

w miejscu, w którym chcemy iterować nasze miasta z tablicy miast. 

 

Nie można wyliczyć wartości NULL 
 

 
Powodem tego jest to, że nasza metoda ReadFirstNCitys zwraca NULL . 

Dlatego  nasza zmienna miasta zwraca null 

i gdy wchodzimy do pętli,  

nie możemy iterować się po pustej kolekcji. 

 

Zmienna po której iterujemy w pętli musi mieć rzeczywiste wartości. 

Musimy więc zaimplementować metodę ReadFirstNCitys  

prawidłowo aby nie zwracał nulli. 

 

 

 

 

 



3)  Tworzenie instancji tablicy. 

  

W poprzednim rozdziale utworzyłem instancje  tablicy monthsOfYear 

jawnie podając wszystkie wartości, które należy w niej umieścić. 

 

 

Format przy pomocy nawiasów klamrowych, nazywany jest inicjalizatorem kolekcji,  

ale użycie inicjalizatora teraz nie jest możliwe,  

ponieważ nie ma żadnego sposobu,  

na poznanie wartości w czasie tworzenia tablicy. 

Aplikacja musi umieścić miasta w tablicy, gdy wczyta je z pliku CSV. 

Więc teraz to zrobię, zamiast zwracać null zwracamy tablicę 7 miast. 

   

   City[] citys = new City[7]; 

           return citys; 

 

Liczba 7 mówi .NET jak wiele wartości musi być w tablicy,  

ale nie mówią, jakie będą to wartości. 

 

Siedem, bo aplikacja będzie czytać i wyświetlać 7 najbardziej zaludnionych miast,  

i w ogóle w ten sposób tworzysz instancję tablicy  

jeśli nie masz jeszcze wartości, które można do niej wstawić. 



Format jest bardzo podobny do tworzenia instancji typu, 

nazwa typu, ale zauważ, że rozmiar tablicy jest podawany w nawiasach kwadratowych, 

nie w okrągłych nawiasach, których zwykle używasz podczas wywoływania konstruktora, 

a swoją drogą musisz podać rozmiar. 

 

Jeśli nie powiem kompilatorowi,  

jak duża ma być tablica to będziemy mieć, błąd kompilacji. 

Spójrz usuwam rozmiar. 

Podczas tworzenia tablicy musimy mieć rozmiar tablicy lub inicjalizator tablicy. 

To dlatego że .NET Framework po prostu nie można utworzyć instancji tablicy  

nie wiedząc, ile elementów będzie przechowywać . 

wpisuję z powrotem numer 7 

  

Ale tak naprawdę wpisanie tutaj 7 nie jest najlepszym sposobem na zrobienie tego. 

W parametrze nCitys mamy już liczbę miast. 

Zamiast więc ponownie kodować tutaj 7,  

powinienem tutaj po prostu uzyć tej zmiennej.  

 

   new City[nCitys]; 

a to mówi nam, że rozmiar tablicy nie musi być stały. 

co więc zawierają miasta w tym momencie? 

pokaże wam w debuggerze. 

ustawię punkt przerwania zaraz po utworzeniu miast i uruchomię program w debuggerze . 

  

Program się zatrzymał, przenoszę kursor nad miasta i rozwijam 

I widać ze jest to tablica z 7 miastami, a każde miasto jest nullem i to ma sens 

Ponieważ powiedziałem kompilatorowi że chcę tablicę 7 miast  

ale nie zainicjowałem żadnego z tych miast, i to jest ważna zasada w przypadku tablic . 

 

Kiedy tworzymy tablicę,  tablica zawsze ma wartości początkowe 

jeśli nie zainicjujesz tych wartości jawnie,  

wszystkie te wartości będą  nullami dla typów referencyjnych  i 

0, jeśli jest to typ wartości taki jak int . 



4) Plik CSV. 

  

Teraz muszę napisać kod, aby zaimportować dane z zewnętrznego pliku CSV  

do tablicy, i jest to plik, który nasz kod musi odczytać. 

Pierwszy wiersz to tylko nagłówek. 

 

Następnie każdy wiersz zawiera dane dla jednego miast,  

a wewnątrz każdej linii znajduje się 6 pozycji danych  

na temat tego miasta oddzielonych przecinki, lub jeśli ktoś woli, 6 kolumn. 

 

Jest nazwa każdego miasta, trzyliterowy kod dla każdego miasta,  

kraj w którym znajduje się to miasto, 

całkowita populacja tego miasta  w 2019r,  

populacja menzczyzn tego miasta  w 2019r,  

populacja kobiet tego miasta  w 2019r, 

 

Przy okazji małe wyjąsnienie na wypadek gdybyś nie znał plików CSV. 

CSV oznacza wartość oddzieloną przecinkami, 

i dosłownie oznacza to to, co można zobaczyć w tym pliku, 

plik tekstowy, w którym podane są wartości, oddzielone przecinkami. 

 

Jest to popularny format, który jest szczególnie powiązany z arkuszami kalkulacyjnymi,  

a przy okazji, jest w pełni obsługiwany przez program Excel,  

i doskonale nadaje się do zapisywania danych arkusza kalkulacyjnego jako czystego tekstu.  

 

Plik ten zawiera już listę miast w kolejności malejącej liczby ludności. 

To sprawia, że nasze zadanie wyświetlania 7 największych miast  

według populacji jest bardzo łatwe, 

ponieważ oznacza to, że musimy po prostu odczytać 7 pierwszych miast z pliku, 

i możemy zignorować wszystko poza tymi pierwszymi 7 miastami. 

 

Jeśli zastanawiasz się, skąd mam dane, 

dane pochodzą ze strony www Głównego Urzędu Statystycznego. 

 



5) Analiza linii CSV. 

  

Ponieważ każda linia / wiersz pliku CSV zawiera dane dla jednego miasta, 

oczywistym krokiem w importowaniu pliku danych będzie konwersja 

pojedynczej lini z pliku do instancji jednego miasta. 

Napiszę metodę, aby to zrobić i wrócę do Visual Studio 

 

Nazwę metodę  ReadCityFromCsvLine.  

 

public City ReadCityFromCsvLine(string csvLine) 

{ 
  string[] parts = csvLine.Split(','); 
 
     string cityName = parts[0]; 
     string cityCode = parts[1]; 
     string country = parts[2]; 
     int totalPopulation = int.Parse(parts[3]); 
     int menPopulation = int.Parse(parts[4]); 
     int womanPopulation = int.Parse(parts[5]); 
 
     return new City(cityName, cityCode, country, totalPopulation, 
                     menPopulation, womanPopulation); 
} 

 

Jako argument przyjmuje ciąg znaków,  

który będzie zawartością wiersza pliku,  

i zwraca instancję miasta, którą odczytaliśmy z linii pliku csv. 

Więc jaka jest tutaj logika? 

 

Pamiętamy, że każda linia pliku CSV zawiera nazwę miasta, kod, kraj, 

całkowita populacja tego miasta w 2019r,  

populacja menzczyzn tego miasta w 2019r,  

populacja kobiet tego miasta  w 2019r, oddzielone przecinkami,  

więc ta metoda musi podzielić ciąg,  

który został odczytany wszędzie tam, gdzie zawiera przecinek,  

abyśmy otrzymali sześć oddzielnych ciągów 

 

reprezentujących parametry wymagane przez konstruktor miasta. 



I dokładnie to robi ta metoda, string.Split().  

Jest to metoda do stringów, którą Microsoft udostępnił do dzielenia stringów,  

i tutaj doskonale pasuje do naszych celów. 

  

Metoda split analizuje coś, co wygląda jak pojedynczy przecinek. 

Argument mówi metodzie Split, który znak będzie separatorem,  

czyli znakiem oddzielającym pola. 

 

W tym przypadku separatorem jest przecinek,  

ale w innym scenariuszu może to być znak tabulacji lub średnik i tak dalej.  

Split podzieli ciąg, gdziekolwiek zobaczy znak separatora, i zwróci wynik, 

ale tutaj jest interesująca rzecz. 

 

Spójrz na to, co zwraca, to jest tablica ciągów. 

Widzisz, string.Split pobiera jeden duży ciąg i zwraca potencjalnie wiele mniejszych ciągów. 

Jak inaczej może zwrócić wiele innych ciągów niż w kolekcji. 

Mówiłem wam, że kolekcje są wszędzie. Teraz jest łatwo.  

 

Tablica zwrócona przez string.Split będzie zawierać szesc stringów  

odpowiadających każdej kolumnie w każdej linii CSV. 

Pierwsza część to miaso, druga to kod, trzecia to kraj,  

a czwarta to całkowita populacja tego miasta w 2019r,  

piąta populacja menzczyzn tego miasta  w 2019r,  

szosta populacja kobiet tego miasta  w 2019r, 

 

i oczywiście uzyskuję dostęp do tych danych przy użyciu składni nawiasu kwadratowego  

i pamiętamy, że tablica jest indeksowana do zera. 

 

Muszę przekonwertować wszystkie populację na liczbę całkowitą  

i dla bezpieczeństwa używam int.parse, co spowoduje zgłoszenie wyjątku,  

jeśli z jakiegokolwiek powodu te pola nie mogą zostać przeanalizowane jako liczba 

całkowita.  

 

Proste, co?  Właściwie ten kod jest zbyt prosty. 



Przy okazji wspomniałem, jak string.Split zwraca tablicę 

i wskazałem, że ilustruje to, jak szeroko stosowane są tablice, 

ale powinienem również zauważyć, że w tym kodzie jest ukryta druga tablica. 

  

Jeśli zatrzymam kursor myszy nad metodą Split, spójrz na podpis metody. 

Ta metoda nie przyjmuje znaku jako parametru. 

Pobiera tablicę znaków.  

a w sygnaturze metody jest ten argument oznaczony słowem kluczowym params.  

 

Params zapewnia składnię w C# ,  

który pozwola Ci po prostu podać indywidualne wartości metody,  

która zwykle oczekuje tablicy,  

a kompilator powinien zbudować tablicę pod maską dla Ciebie. 

 

Mogłem więc bardziej poprawnie napisać parametr jako tablicę zawierającą pojedynczy znak. 

jak napiszę teraz        

 

  new char[] { ',' } 

 

New char i dostarczyć wartości korzystając z initializatora tablicy . 

 

I Nie ma to znaczenia,  

ponieważ to właśnie kompilator i tak zamieni ten kod 

jeśli nie napisze tablicy wprost. 

 

Params nie jest czyms, co można spotkać zbyt często, 

więc nie ma się czym martwic na tym etapie uczenia się o kolekcjach. 

ale daje to inną wskazówkę o tym jak powszechnie stosowane są tablice. 

 

 

 

 



6) Wypełnianie tablicy. 

 

Więc możemy teraz odczytać jedną linię z pliku CSV. 

Następnym krokiem jest połączenie tego,  

aby przeczytać wszystkie miasta, których potrzebujemy. 

Wrócę do metody ReadFirstNCitys  

i napiszę potrzebny kod. 

  

       public City[] ReadFirstNCitys(int nCitys) 
       { 
            City[] citys = new City[nCitys]; 
 
            using (StreamReader sr = new StreamReader(_csvFilePath)) 
            { 
                // read header line 
                sr.ReadLine(); 
 
                for (int i = 0; i < nCitys; i++) 
                { 
                    string csvLine = sr.ReadLine(); 
                    citys[i] = ReadCityFromCsvLine(csvLine); 
                } 
            } 
 
            return citys; 
        } 
 

Najpierw tworzę instancję StreamReadera, 

który jest typem zapewnianym przez Microsoft do odczytu plików tekstowych. 

To jest w przestrzeni nazw System.IO. 

Muszę podać StreamReaderowi ścieżkę do pliku do odczytania, 

która jest przechowywana w polu csvFilePath.  

 

StreamReader ma metodę o nazwie ReadLine, 

która odczytuje kolejną linię  tekstu z pliku i zwraca to,  

co jest odczytane jako string. 

Pamiętaj, że pierwszy wiersz naszego pliku CSV to wiersz nagłówka, 

który możemy zignorować, 

więc po prostu wywołuję ReadLine, ale nie robię nic z wynikiem. 



Potem mam pętlę „for”, aby przeczytać,  

tyle miast ile jest przekazane w  parametrze nCitys. 

Pętle są świetnym sposobem zapełniania tablic  

utworzonych przez użytkownika niezainicjowanymi danymi. 

 

Za każdym razem w pętli pobieram następny wiersz z pliku  

za pomocą StreamReader   ReadLine(), 

a następnie analizuję ten wiersz w metodzie ReadCityFromCsvLine() 

którą wcześniej napisałem, aby parsować linię do instancji miasta, 

a teraz ważny element do nauki o kolekcjach. 

 

Ustawiłem element w tablicy miasta na nową instancje miasta 

którą zwróciła metoda  ReadCityFromCsvLine() 

pamiętasz z ostatniego rozdziału nawiasy kwadratowe przed 

znakiem równości są sposobem zastępowania elementu kolekcji. 

 

Zanim wykonamy tę pętlę, miasta są tablicą zawierającą wszystkie wartości null. 

Ta pętla stopniowo zastępuje każdy null kolejnym miastem wczytywanym z pliku. 

Zauważ też, że pętla for zaczyna się od 0, a nie 1,  

ponieważ tablice są indeksowane od 0,  

więc elementy w tablicy miast są ponumerowane od 0 do 6, a nie od 1 do 7. 

 

 

Wreszcie cała pętla znajduje się w instrukcji using wymaganej przez StreamReader 

i zapewnia to, że obiekt StreamReader jest usuwany, gdy skończymy z nim. 

 

To ważne, ponieważ StreamReaders faktycznie blokują czytany plik, 

a usunięcie StreamReadera odblokuje plik, aby inne procesy mogły go użyć. 

I to wszystko! Kod jest teraz gotowy i mogę go uruchomić.     

Czy to zadziała? 

 

Tak, zadziałało! 

To 7 najbardziej zaludnionych miast w Polsce. 



Już prawie skończyłem,  

ale jest jeszcze jedna ostatnia rzecz, którą chcę rozwiązać. 

Sposób wyświetlania tych populacji jest okropny do odczytania. 

 

Ludność Mazowieckie  wynosi w rzeczywistości 5,4 miliona, 

ale to, co jest tutaj wyświetlane, wygląda jak bałagan liczb. 

 

Musisz się naprawdę skoncentrować,  

aby dowiedzieć się, jakie są te populacje, 

więc sformatujmy trochę ten wynik  

i dodamy teraz odpowiednie formatowanie. 

 

Console.WriteLine($"{city.TotalPopulation:### ### ###} : 

         {city.CityCode} : {city.CityName}"); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Tworzenie wystąpienia tablicy  
  
Przed ukończeniem rozdziału jest to prawdopodobnie dobry moment,  

aby przejrzeć sposób deklarowania i tworzenia instancji tablicy,  

ponieważ istnieje kilka różnych sposobów, aby to zrobić, 

i teraz widziałeś najważniejsze sposoby działania.  

 

Najprostsza deklaracja tablicowa, jaką widziałeś, to: 

tablica Miast miasta = null  

 

 
 

 

i oczywiście to wcale nie tworzy instancji tablicy.   

To tylko deklarowanie zmiennej i stwierdzenie,  

że ta zmienna może w zasadzie odnosić się do tablicy miast. 

 

Nawiasem mówiąc, tablice są zawsze typami referencyjnymi, 

nawet jeśli wartości, które posiadają, są typem wartościowym. 

Na przykład można powiedzieć, że tablica liczb całkowitych = null 



 

 

nawet jeśli nie możesz powiedzieć że liczba int = null. 

Int jest typem wartości, więc nie może mieć wartości null, 

ale ponieważ tablica czegokolwiek jest typem odniesienia,  

tablica zawsze może mieć wartość NULL.  

 

Następnym krokiem jest utworzenie instancji tablicy  

i określenie, ile wartości musi zawierać, 

ale bez dokładnego określenia wartości. 

Jak widzieliśmy wcześniej, jeśli chcesz utworzyć instancję tablicy, 

jest to minimalna informacja, którą musisz podać.  

 

Tablice mają zawsze stały rozmiar, a to oznacza,  

że nie można utworzyć tablicy bez podania jej wielkości,  

liczby elementów, które pomieści, 

i pamiętasz, że jeśli podasz tylko rozmiar,  

wszystkie elementy tablicy będą mieć wartości domyślne. 

 

Miasto jest typem odniesienia,  

a domyślna wartość dowolnego typu odniesienia to null, 

więc będzie to tablica zawierająca wszystkie wartości null. 

 



 

 

Gdybym zrobił to samo dla tablicy liczb całkowitych, 

byłaby to tablica zawierająca wszystkie zera,  

ponieważ 0 jest wartością domyślną dla liczb całkowitych. 

 

Oczywiście podczas inicjowania tablicy w ten sposób 

później będziesz chciał zamienić zera lub wartości null  

na rzeczywiste wartości, które zamierzasz umieścić w tablicy. 

 

I w końcu zobaczyłeś najbardziej konkretny sposób tworzenia instancji tablicy 

w którym rzeczywiste wartości są określone z góry za pomocą inicjalizatora kolekcji. 

Powinienem powiedzieć, że istnieje kilka wariantów tej składni. 

 

W szczególności pod warunkiem,  

że dokładny typ jest wskazany po lewej stronie znaku równości  

i istnieje inicjalizator kolekcji.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Możesz pominąć powtarzanie typu tablicy po prawej stronie znaku równości,  

ponieważ nadal przekazałeś kompilatorowi wszystkie informacje potrzebne  

do opracowania typu i utworzenia instancji zmiennej. 

 

To całkiem fajny skrót składniowy, 

ale powinienem podkreślić, że dotyczy to tylko tablic, 

nie dotyczy żadnej innej kolekcji. 

 

W tym rozdziale pokazałem przykład użycia tablicy 

w bardziej realistycznej aplikacji,  

w której musieliśmy importować dane zewnętrzne do tablicy. 

 

Wśród rzeczy, których nauczyłeś się po drodze,  

możesz zainicjować tablicę bez określania wartości,  

które mają się znaleźć na początku, 

ale w takim przypadku musisz przynajmniej powiedzieć,  

jak duża będzie tablica, 

i w takim przypadku tablica rozpocznie życie pełna wartości domyślnych. 

  



Możesz użyć pętli for, aby wypełnić tablicę wartościami, 

i widziałeś również przykład w metodzie string.Split() 

który wskazuje to na to, w jaki sposób .NET intensywnie korzysta z tablic 

więc często je spotkasz, nawet jeśli nie zamierzasz ich używać.  

 

 

Przerobiliśmy tablice, ponieważ są to najprostsze kolekcje, 

a także są bardzo przydatne same w sobie, 

 

 

W następnym rozdziale napotkasz sytuację,  

w której tablice są niewystarczające, 

i to doprowadzi nas do następnego typu kolekcji  

listy. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 3 

 

Lista 

 

 
 



1) Wstęp do rozdziału. 

 

 

W tym rozdziale nauczysz się korzystać z listy. 

Dowiesz się, że listy są bardzo podobne do tablic,  

ale można zmieniać ich rozmiar. 

To sprawia, że listy są bardzo przydatne do przechowywania danych,  

gdy nie wiesz, ile elementów będziesz musiał przechowywać  

w momencie tworzenia kolekcji. 

 

Lista automatycznie rozszerza się i kurczy  

w zależności od zawartości. 

Po utworzeniu obiektu listy  

w łatwy sposób możesz wstawiać elementy,  

usuwać wybrane z dowolnego miejsca,  

podglądać ich zawartość,  

a nawet przenosić z jednego miejsca w inne. 

 

 

Pokażę ci, jak pomimo tej różnicy zasady kodowania  

za pomocą list i tablic są bardzo podobne,  

gdy po raz pierwszy spróbujesz wyszukać przedmioty w kolekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2)  Listy są bardziej elastyczne. 

 

Klasa List jest wbudowana w .NET Framework. 

Pozwala robić z obiektami różne rzeczy, także takie,  

których nie możesz zrobić przy użyciu zwykłej tablicy. 

 

Oto kilka możliwości wykorzystania Listy:  

 

Możesz ją stworzyć.  

Musisz określić typ obiektów lub wartości, które lista będzie przechowywała. 

Dokonujesz tego za pomocą nawiasów trójkątnych podczas tworzenia listy 

przy użyciu słowa kluczowego new. 

 

Możesz dodać do niej coś.    

Używając metody Add() do której przekazujemy element do dodania. 

Dodając element do listy dodajesz go zawsze na koniec listy. 

 

Możesz dodać do niej coś jeszcze. 

 

 

 



Możesz wstawiać element w dowolne miejsce na liście.  

Używając metody Insert() do której przekazujemy element do dodania  

i index na jakiej pozycji ma być dodany element. 

 

 

Możesz sprawdzić ile jest w niej elementów.  

Używając właściwości Count. 

 

 

Możesz sprawdzić czy zawiera konkretny element.  

Używając metody Contains() do której przekazujemy element do sprawdzenia. 

 

Możesz określić w którym miejscu się on znajduje.  

Używając metody IndexOf () do której przekazujemy element do sprawdzenia. 

 

 

 



Możesz usunąć z niej coś.   

Używając metody Remove() do której przekazujemy element do usunięcia 

lub RemoveAt() do której przekazujemy index elementu do usunięcia. 

 

 

Możesz wyszukać pierwszy element który spełnia określone kryteria.  

Używając metody FindIndex(), która przyjmuje jako parametr coś, co nazywa się     

predykatem. Co to predykt wyjaśnię pod koniec tego rozdziału. 

 

 
 

Możesz wyczyścić listę, usunąć wszystkie jej elementy.  

Używając metody Clear(). 

 

 
 

 

Listy kurczą się i rosną dynamicznie. 
 

Jedną z najlepszych właściwości List jest to,  

że nie musisz znać ich rozmiaru podczas tworzenia. 

Lista automatycznie rozszerza się i kurczy w zależności od zawartości. 

 

 



3) List<T> 

 

W ostatnim rozdziale napisałem kod,  

który odczytuje pierwsze 7 miast z pliku CSV,  

ale co się stanie, jeśli chcę odczytać wszystkie kraje z pliku CSV? 

 

Czy możemy to zrobić?  

Cóż, jest problem. 

Spójrz na kod w metodzie ReadFirstNCitys,  

która tworzy instancję tablicy do przechowywania miast. 

 

Tworzę tablicę, mówię, jak duża będzie;  

to znaczy, ile elementów będzie zawierać.  

 

To dobrze, kiedy z góry zdecydowałem, że chcę 7 miast, 

ale jeśli chcę wszystkie miasta, a kod odczytuje plik CSV wiersz po wierszu, 

wtedy nie będziesz wiedział, ile jest miast,  

dopóki kod nie osiągnie końca pliku i nie odkryje, że nie ma już więcej miast, 

ale to jest już za późno, aby utworzyć tablicę,  

ponieważ musisz umieścić miasta w tablicy,  

gdy każde z nich zostanie zaimportowane. 

 

Dlatego w tej sytuacji musisz utworzyć instancję kolekcji,  

zanim dowiesz się, ile elementów będzie w niej przechowywane. 

 

Jak możesz to zrobić za pomocą tablicy? 

Niestety, w przypadku tablic odpowiedź brzmi: nie możesz, 

i to jest podstawowa słabość tablic.  

Tablice mają stały rozmiar. 

 

Musisz określić rozmiar, kiedy tworzysz tablicę,  

ile elementów zawiera ta tablica, 

a potem nigdy nie możesz zmienić tego rozmiaru. 

 



To świetnie, jeśli jest to zbiór powiedzmy miesięcy w roku lub dni tygodnia,  

kiedy dokładnie wiesz, ile elementów będziesz potrzebować,  

ale w większości przypadków, gdy czytasz dane z zewnętrznego źródła danych,  

nie wiesz, ile elementów będzie, dopóki nie skończysz czytać danych. 

 

I tu pojawia się lista – List<T>. 

Lista jest bardzo podobna do tablicy, z tym wyjątkiem, że nie ma ustalonego rozmiaru. 

Możesz dowolnie dodawać do niej dowolną liczbę elementów, kiedy tylko chcesz. 

 

Lista automatycznie rozszerza się i kurczy 

w zależności od zawartości. 

Po utworzeniu obiektu listy 

możesz w łatwy sposób wstawiać elementy,  

usuwać wybrane z dowolnego miejsca,  

podglądać ich zawartość,  

a nawet przenosić z jednego miejsca w inne. 

 

Zamierzam zmodyfikować teraz wersję demo naszych miast,  

aby faktycznie czytać wszystkie miasta za pomocą listy,  

ale najpierw pokażę podstawy kodowania listy,  

tworząc listę miesięcy, tak jak zrobiłem dla tablic na początku kursu. 

 

Chcę, aby lista stingów zawierała miesiące, dlatego deklaruję zmienną jako Listę stringów, 

 

  List<string> months = new List<string>(); 

 

i będzie równa nowej liście stringów i zauważ,  

że nazwa typu, którego jest lista to string. 

Podobnie, gdybym chciał listę liczb całkowitych, 

 

  List<int> ints = new List<int>(); 
 



Podobnie, gdybym chciał listę znaków, 

 

  List<char> chars = new List<char>(); 

 

Po prawej stronie znaku równości widać standardową składnię konstruktora C#. 

Konstruktor nie ma parametrów, ponieważ w przeciwieństwie do tablicy,  

lista zawsze zaczyna swoje życie jako pusta. 

Musisz dynamicznie dodawać do niej elementy po utworzeniu jej. 

 

Nazwa typu listy ma oczywiście inną składnię niż tablice,  

w których można by zobaczyć coś w rodzaju nawiasów kwadratowych,  

ponieważ tablice są częścią środowiska wykonawczego .NET  

i dlatego mają swoją własną specjalną składnię w języku C#. 

 

Z drugiej strony lista jest zwykłym typem,  

a zatem jest zgodna z normalną składnią C# przy tworzeniu nowych obiektów. 

 

Zasadniczo listy są bardziej elastyczne niż tablice,  

ale tablice zwykle dają ci prostszy kod,  

więc jako ogólną zasadę użyj listy zamiast tablicy tylko wtedy,  

gdy jest to sytuacja, w której nie możesz użyć tablicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Dodawanie elementów. 

 

Do tej pory mam pustą listę ciągów. 

Powiedziałem, że chcę przechowywać w niej miesiace,  

więc muszę do niej dodać elementy, 

i robię to po prostu wywołując metodę o nazwie add.     

Zróbmy to teraz.  

  

  List<string> months = new List<string>(); 

months.Add("January");              
months.Add("February"); 

  months.Add("March");     

  months.Add("April"); 

  months.Add("May");    

  months.Add("June"); 

  months.Add("July");    

  months.Add("August"); 

  months.Add("September");   

  months.Add("October"); 

  months.Add("November");  

 months.Add("December"); 

 

Podczas korzystania z listy dodawanie to najczęstszy scenariusze. 

Wspomnę jednak, że jeśli przed utworzeniem instancji listy wiesz,  

jakie elementy musi ona zawierać, możesz nadal używać inicjalizatora kolekcji. 

 

Inicjalizator kolekcji sprawia, że Twój kod jest bardziej zwięzły. 

Pozwala on też połączyć tworzenie listy z dodaniem początkowego zestawu elementów.  

Zmodyfikuje teraz kod, aby to pokazać. 

 

 

   



      List<string> months = new List<string> 

            { 
                "January", "February", "March", 
                "April", "May", "June", 
                "July", "August", "September", 
                "October", "November", "December", 
            }; 
 

Jest to prawie identyczne z inicjalizatorem tablicy, 

który widziałeś na początku kursu,  

z elementami które mają znaleźć się na liście w nawiasach klamrowych. 

 

Istnieje niewielka różnica w porównaniu z listami, 

Dla wszystkich innych kolekcji oprócz tablic, 

musisz wyraźnie wpisać „new” po prawej stronie deklaracji, 

co jak pamietasz było opcjonalna dla tablic w przypadku nawiasów klamrowych. 

 

             string[] monts = 
             { 
                "January", "Febrry", "March", 
                "April", "May", "June", 
                "July", "August", "September", 
                "October", "November", "December", 
             }; 
 

Nawiasem mówiąc, jestem pewien, że zdałeś sobie sprawę,  

że kolekcja o stałym rozmiarze, taka jak miesiace,  

jest znacznie bardziej odpowiednia dla tablicy niż listy.  

Ten kod ma po prostu pokazać, jak pracować z listami. 

 

Ponadto ten inicjalizator kolekcji sprawia, że wygląda na to,  

że tworzysz listę z danymi w niej zawartymi, ale nie daj się zwieść.  

To tylko skrót syntaktyczny. 

 

Pod maską kompilator po prostu zamieni inicjalizator w kod,  

który tworzy instancję pustej listy,  

a następnie wielokrotnie wywołuje metodę add w celu dodania określonych elementów. 



5) List<T>  to typ ogólny. 

 

Teraz porozmawiamy o składni nawiasu kątowego. 

Jeśli znasz typy generyczne w C#,  

   

  List<T> 

 

To rozpoznasz, że nawiasy kątowe oznaczają Lista od T  jako typ ogólny (generyczny) 

Jeśli nie znasz się na typach generycznych, nie przejmuj się. 

jest to kurs dla początkujących, więc możesz tego nie znać, 

będzie osobny kurs na temat typów generycznych.  

 

Pomyśl o tym jako o ogólnej zasadzie,  

że w kolekcjach mówisz kompilatorowi,  

jaki element będzie przechowywany w kolekcji,  

umieszczając jego typ w nawiasach kątowych. 

 

Dotyczy to wszystkich powszechnie używanych kolekcji Microsoft,  

z wyjątkiem oczywiście tablic. 

 

A jeśli zastanawiasz się, dlaczego ciągle nazywam typ List od T,  

odpowiedź jest taka, że lista może oczywiście być listą czegokolwiek,  

ale jeśli mówisz ogólnie o typie listy,  

nie chcąc określać żadnej konkretnej listy,  

wtedy używasz konwencji ogólnej,  

i T odnosi się do nieokreślonego typu. 

 

 

 

 

 

 

 



6) Importowanie danych z pliku. 

 

Teraz nadszedł czas na prawdziwe demo.  

W ostatnim rozdziale stworzyłem demo,  

które wyświetlało 7 pierwszych miast zaimportowanych z pliku CSV. 

Teraz zamierzam zmodyfikować to demo,  

aby zamiast importować tylko 7 miast, importować i wyświetlać wszystkie miasta. 

 

Mamy tutaj nasz CsvReader  

CsvReader jest odpowiedzialny za czytanie miast. 

 

Metodę, którą muszę zmienić, to ReadFirstNCitys. 

Ta metoda oczywiście musi teraz odczytać wszystkie miasta,  

więc najpierw zmienię nazwę metody, aby odzwierciedlić jej nowy cel. 

 

  public City[] ReadAllCiyts(int nCitys) 

 

A ponieważ importuję wszystko, nie potrzebuję już argumentów,  

aby powiedzieć, ile miast chcę.    

 

  public City[] ReadAllCiyts() 
 

Poza tym oczywiście muszę zwrócić listę miast, a nie tablicę miast. 

 

   public List<City> ReadAllCiyts() 

 

To samo dotyczy zmiennej miasta.  

 

  List<City> citys = new List<City>(); 

 

Ta zmienna miasta    

  citys[i] =       

również musi się zmienić. 

Tutaj próbuje zastąpić element listy. 



Ale składnia do zamiany elementów dla listy jest dokładnie taka sama jak i dla tablicy. 

Więc ten wiersz jest poprawny pod względem składniowym.  

Ale to tutaj nie zadziała, ponieważ lista zaczyna się pusta,  

więc nie ma elementów do zastąpienia. 

Zamiast tego musimy dodać każde miasto do listy, powiększając ją. 

Teraz to zrobię,  

 

  citys.Add(ReadCityFromCsvLine(csvLine)); 

 

i pętla musi przejść do końca pliku, a nie zatrzymywać się po n miastach.  

 

  string csvLine; 

     while((csvLine = streamReader.ReadLine()) != null) 
     {  

                     
citys.Add(ReadCityFromCsvLine(csvLine)); 

     } 

 

Teraz to jest pętla while, a nie pętla for. 

Logika oparta jest na funkcji StreamReader.ReadLine. 

 

ReadLine zwróci null, jeśli stwierdzi, że nie może już czytać danych,  

ponieważ osiągnął już koniec pliku. 

Chodzi o to, że czytamy dalej, dopóki ReadLine nie zwróci wartości null. 

 

Powinienem także sprawdzić metodę Main, która wyświetla miasta. 

Program VisualStudio zaznacza tutaj błąd kompilacji. 

 

Jest tak, ponieważ w tej metodzie miasta są zadeklarowane jako tablica miast, 

a ReadAllCitys zwraca listę miast i nie jest wymagany żaden parametr.  Naprawmy to. 

 

  List<City> citys = csvReader.ReadAllCiyts(); 

 

 



Teraz jest w porządku, a kluczową rzeczą, którą należy zauważyć tutaj,  

jest to, że nie muszę niczego zmieniać w tej pętli foreach.  

 

Foreach działa dokładnie tak samo w przypadku listy jak i przypadku tablicy,  

i prawdopodobnie w tym miejscu możesz zobaczyć piękno kolekcji. 

 

Mimo że różne kolekcje mają różne możliwości,  

Microsoft starannie je zaprojektował, 

aby bardzo często działał ten sam kod dla każdego typu kolekcji. 

 

Teraz możemy uruchomić nasz kod, aby wyświetlić listę wszystkich miast. 

I teraz mamy wyświetlane wszystkie miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Liczenie elementów 

 

Prawie każda kolekcja ma właściwość,  

która powie ci, ile elementów jest w kolekcji,  

ale dla prawie wszystkich kolekcji ta właściwość nazywa się Count. 

 

Natomiast Tablica jest dość dziwnym wyjątkiem,  

Tablica różni się od wszystkich innych kolekcji 

gdyż ta właściwość nazywa się Length. 

 

Jestem w metodzie Main i zaraz po tym, jak wyświetlamy miasta,  

dodam kod, aby wyświetlić liczbę miast. 

 

  Console.WriteLine($"{citys.Count} citys"); 

 

Miasta to lista, a nie tablica, więc muszę użyć właściwości list.Count. 

Jeszcze raz uruchomię kod!  

 

16 miast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) Wstawianie elementu  

 

Widziałeś, jak zbudować listę, dodając elementy. 

Dodanie naprawdę oznacza, że dodajesz elementy na końcu listy. 

Możesz zastanawiać się, czy możesz wstawiać element w środek listy,  

a odpowiedź brzmi tak, możesz. 

 

Lista zawiera metodę wstawiania Insert, która działa trochę jak Add,  

ale pozwala wstawiać element w dowolne miejsce na liście. 

i możemy dodać miasto w środek listy 

 

Więc zaraz po zakończeniu odczytu miast z pliku chcę wstawić nowe miasto. 

Zdefiniuję więc zmienną reprezentującą nowe miasto. 

 

  City cityTest = new City("Test", "TES", "Polska",  

       3000000, 1600000, 1400000); 

 

Teraz Muszę wstawić je do listy. 

 

      int index; 
     citys.Insert(index, cityTest); 

 

Pierwszy parametr, pozwala określić indeks,  

w którym chcesz wstawić nowy element. 

 

Program Visual Studio wyświetla błąd składniowy,  

ponieważ nie zainicjowałem jeszcze indeksu,  

czyli miejsca w które chcę wstawić nowe miasto  

 

I to jest to następne zadanie. 

 

 

 



9) Wyszukiwanie elementu.  

 

Teraz mam problem. 

Mam kod do wstawienia nowego miasta na listę, ale gdzie? 

Jaką wartość ustawić dla Indexu dla nowego miasta, na którą pozycje je wstawić?  

Pomyślmy o tym. 

 

Miasta są przechowywane na liście w kolejności malejącej populacji,  

i mówię, że populacja nowego miasta cityTest  wynosi 3 miliony,  

więc oznacza to, że muszę znaleźć pierwsze miasto o populacji poniżej 3 milionów  

i wstawić nowe miasto tuż przed tym miastem. 

 

Jak mogę to zrobić?  

istnieje metoda, która robi dokładnie to, czego potrzebujemy, FindIndex. 

FindIndex wyszukuje od początku listy pierwszy element,  

który spełnia określone kryteria, a następnie zwraca indeks tego elementu.  

 

 int index = citys.FindIndex(city => city.TotalPopulation < 3000000); 

 

Chcę powiedzieć, że index równa się citys.FindIndex,  

citys idzie do citys.TotalPopulation gdzie populacja wynosi mniej niż 3 miliony. 

powinienem wyjaśnić, co tu robię, ponieważ jest to nieco zaawansowany C#. 

FindIndex która przyjmuje jako parametr coś, co nazywa się predykatem. 

 

 

Predykat jest w zasadzie wyrażeniem zwracającym wartość logiczną (prawda lub fałsz),  

a po tym operatorze, który wygląda jak strzałka,  

jestw zasadzie wyrażenie, które zwraca prawde,  

jeśli miasto jest miastem o populacji mniejszej niż 3 miliony,  

i składnia tutaj reprezentuje tak zwane wyrażenie lambda.  

 

 

 



Możesz myśleć o tym jako o szybkim sposobie pisania wyrażenia,  

które bierze cokolwiek po lewej stronie tej strzałki  

i zwraca to co jest po prawej stronie. 

 

Sposób działania FindIndex polega na tym,  

że będzie on uruchamiał to wyrażenie po kolei  

na każdym elemencie listy,  

dopóki nie trafi na element,  

dla którego wyrażenie jest prawdziwe. 

 

Zakłada się, że jest to element, którego szukamy,  

i zwraca indeks tego elementu,  

i oczywiście podany przeze mnie predykat przetestuje miasto,  

którego populacja jest mniejsza niż populacja nowego miasta,  

ponieważ to powie mi, gdzie mam wstawić nowe miasto na liście. 

uruchommy kod.  

 

Mamy 17 miast, czyli o jedno więcej niż wcześniej, więc to dobrze.  

I nowe miasto znajduje się we właściwej pozycji między  

Malopolskim na nieco ponad 3 milionach a Dolnoslaskim  

na poziomie nieco poniżej 3 milionów. 

 

 

 

 

 

 

 



10) Usuwanie elementu. 

 

Możesz więc dodawać lub wstawiać elementy do listy. 

Co powiesz na usunięcie elementu? 

Tak, to też możesz zrobić i to naprawdę dobrze, 

ponieważ musimy usunąć to nowe miasto z listy miast. 

 

Wpiszmy więc kod.  

 

  citys.RemoveAt(index); 

 

Metoda  RemoveAt usuwa element o indeksie. 

Ten parametr jest indeksem elementu, który chcesz usunąć. 

 

Wiemy, że jest to poprawny indeks, ponieważ jest to indeks,  

o którym właśnie powiedzieliśmy aplikacji,  

aby wstawiła nowe miasto.  

Uruchommy kod.  

 

Wygląda dobrze, znów 16 miast, a nasze nowe miasto znikneło. 

W ten sposób usuwasz elementy z listy. 

Nawiasem mówiąc, zdaję sobie sprawę,  

że ten kod wygląda trochę bez sensu. 

 

W rzeczywistości nigdy nie zamierzasz celowo wstawiać elementu,  

a następnie natychmiast usuwać ten sam element. 

ale w kontekście tego przykładu,  

to najłatwiejszy sposób, aby pokazać ci, jak usunąć element. 

 

 

 



11) Listy i wydajność. 

 

Chcę teraz zakończyć ostrzeżeniem o wydajności. 

Widzisz, tylko dlatego, że możesz łatwo wstawiać i usuwać elementy  

niekoniecznie oznacza, że powinieneś. 

 

Pomyśl o akcji polegającej na dodawaniu elementów na końcu listy.  

Łatwe,  

ale co się stanie, gdy wstawisz element gdzieś w środek listy? 

 

Wszystko po wstawieniu musi przejść w dół listy.  

Listy naprawdę przechowują swoje pozycje sekwencyjnie w pamięci,  

więc dane muszą być fizycznie przenoszone w pamięci komputera. 

 

Oczywiście nie stanowi to problemu,  

jeśli jest to lista pięciu elementów,  

a może nawet 100 elementów, ale wyobraź sobie listę,  

która zawiera 1 000 000 elementów,  

i wstawiasz element na początek listy,  

i to samo dotyczy usuwania elementów. 

 

Z tego powodu ostrożnie wstawiajcie lub usuwajcie 

elementy z dużej listy zbyt często. 

 

W większości przypadków najlepszym zastosowaniem listy  

jest po prostu zbudowanie kolekcji poprzez dynamiczne dodawanie potrzebnych elementów. 

 

 

 

 

 

 



W tym rozdziale poznałeś Listę i zobaczyłeś,  

że w przeciwieństwie do tablicy o stałym rozmiarze, 

listy są tworzone jako puste,  

a następnie możesz swobodnie dodawać i usuwać elementy,  

dzięki czemu są świetnymi rozwiązaniami,  

gdy na początku nie wiesz, ile wartości będziesz mieć, 

ale oprócz tej różnicy, 

listy działają w zasadzie tak samo jak tablice do wyliczania i wyszukiwania. 

 

Pokazałem również, jak sprawdzić,  

ile elementów jest na liscie  

i jak wyszukać element na liście spełniający określone kryteria, 

i nauczyłeś się, że chociaż możesz wstawiać lub usuwać elementy z listy, 

to może to powodować problemy z wydajnością. 

 

 

 

W następnym rozdziale zobaczymy słownik, 

To kolekcja,  

która bardzo różni się od tablicy i listy 

i ma zupełnie inne typowe scenariusze użycia. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 4 

 

Słownik 

 

 
 



1) Wstęp do rozdziału. 

 

 

Ten rozdział dotyczy słowników. 

 

Słownik to kolekcja wiążąca klucze z warościami. 

Słownik platformy .Net umożliwia powiązanie  

kluczy dowolnego typu (łańcuchów znaków, liczb całkowitych, obiektów)  

z wartościami dowolnego typu (łańcuchów znaków, liczb całkowitych, obiektów).  

Zwykle klucze są dość krótkie, a wartości skomplikowane. 

 

Jest jeden warunek:  

  określony klucz może się pojawić w słowniku tylko raz. 

 

Dowiesz się, że słowniki umożliwiają wyszukiwanie elementów  

za pomocą wybranego klucza.   

Nie musisz znać indeksu. 

  

Słowniki mogą być znacznie bardziej odpowiednie niż tablice lub listy,  

jeśli dane nie mają naturalnej kolejności,  

 

a ja pokażę podstawowe zadania które można zrobić ze słownikami,  

   wyliczanie,  

   dodawanie, 

   usuwanie  

   oraz wyszukiwanie elementów. 

 

Najważniejszą cechą dobrego słownika  

jest łatwość dodawania wartości  

i szybkość ich pobierania 

 

Zacznijmy. 

 



2) Dictionary<TKey, TValue> 

 

W dalszej części tego rozdziału zamierzam poprowadzić nasze demo w innym kierunku. 

Zamiast po prostu wyświetlać wszystkie miasta,  

zapytam użytkownika, które miasto chce zobaczyć. 

 

Użytkownik wpisze trzyliterowy kod miasta,  

a następnie aplikacja wyświetli szczegóły tego miasta. 

Na przykład, jeśli użytkownik wpisze SLA, trzyliterowy kod dla Slaska,  

aplikacja wyświetli szczegóły dotyczące Slaska. 

 

Daje nam to w tej chwili problem,  

ponieważ aplikacja będzie musiała wyszukać miasto na podstawie kodu,  

a lista i tablica umożliwiają wyszukiwanie tylko wtedy, gdy znasz indeks. 

 

Czy możemy rozwiązać ten problem, wyszukując niasto? 

Na przykład nauczyłeś się korzystać z metody FindIndex w ostatnim rozdziale. 

Może ten kod będzie działał do wyszukiwania miasta według kodu miasta.  

 

 int x = citys.FindIndex(city => city.CityCode == "SLA"); 

 

Odpowiedź brzmi: tak, to będzie działało,  

ale jest to bardzo skomplikowany sposób wyszukiwania miasta,  

a także byłoby to dość nieefektywne,  

ponieważ obejmuje przeszukanie potencjalnie całej listy. 

 

Nie tak powinno wyglądać wyszukiwanie i jest to bardzo częsty problem. 

Wszędzie są sytuacje, w których musisz wyszukać element  

w kolekcji przy użyciu czegoś innego niż indeks tego elementu. 

 

Oprócz przykładu z naszego miasta,  

możesz poszukać osoby korzystającej z numeru wypożyczalni samochodów  

lub przedmiotu, który sprzedajesz na aukcji za pomocą jego numeru i tak dalej. 

 



I Jest na to znacznie lepsze rozwiązanie. 

Microsoft dostarczył kolekcję idealnie dopasowaną do tego problemu. 

I to jest słownik. 

 

Słownik jest całkowicie różny od tablicy lub listy. 

 

 

Zarówno dla tablicy, jak i listy elementy są  

przechowywane w ściśle określonej kolejności,  

a elementy są wyszukiwane za pomocą indeksu,  

czyli pozycji elementu w kolejności. 

 

 

Dla porównania, słownik lepiej jest traktować jako  

losową torbę przedmiotów,  

które niekoniecznie są przechowywane w określonej kolejności. 

 

Działa to tak, że z każdym przedmiotem przechowujesz dodatkową wartość zwaną kluczem. 

Kluczem jest rzecz, która daje ci dostęp do tego elementu,  

za pomocą którego szukasz elementu. 

 

Tak więc w naszym przykładzie miast,  

do których dostęp uzyskuje się za pomocą kodu,  

Slask będzie przechowywany wraz z kluczowym SLA. 

 

Mówi to słownikowi, że jeśli jakiś kod próbuje  

wyszukać element przy użyciu wartości SLA,  

to Slask jest wartością, którą słownik powinien podać. 

 

 

 



Rzeczywista pełna nazwa typu słownika to Dictionary <TKey, Tvalue> 

Nawiasy kątowe informują, że podobnie jak  

List<T>, jest to typ ogólny. 

 

Prawie wszystkie kolekcje oprócz tablic są typami ogólnymi, 

generycznymi ponieważ każda kolekcja musi być kolekcją czegoś,  

ale tym razem w nawiasach kątowych są dwa elementy,  

a to dlatego, że są teraz zaangażowane dwa typy. 

 

Typ, który przechowujesz w słowniku, TValue miasto w naszym przykładzie  

oraz typ, którego chcesz użyć jako klucza, TKey, w naszym przykładzie. 

 

To na razie jest to oczywiście tylko teoria,  

więc przejdźmy do kodowania,  

aby pokazać, jak to działa w praktyce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Tworzenie instancji słownika. 

 

Zanim przejdę do naszego kodu głównego gdzie importujemy dane z pliku to,  

zacznę od krótkich przykładów,  

które pokażą podstawowe zasady kodowania dla słownika. 

 

I na początek utworzymy sobie słownik kilku miast zakodowanych na stałe  

i przeprowadzimy wyszukiwanie i wyliczanie na naszym słowniku.  

Przejdźmy do działania. 

Napiszę teraz potrzebny nam kod.  

I Przeanalizujmy go po wpisaniu. 

 

City slaskie = new City("Slaskie", "SLA", "Polska", 

        4524091, 2180662, 2343429); 

 

City malopolskie = new City("Malopolskie", "MLP","Polska", 
        3404863, 1652663, 1752200); 
 
 
Dictionary<string, City> citys =  

 

       new Dictionary<string, City>(); 

 

Tworzymy 2 miasta wykorzystując dane,  

które ręcznie skopiowałem z pliku CSV używanego przez nasze demo.  

i tworzymy pusty słownik,  

w którym kluczem jest ciąg znaków (string),  

który będzie trzyliterowym kodem miasta,  

a wartością jest instancja miasta (city). 

 

Słownik ma konstruktor, ponieważ podobnie jak Lista<T>,  

zawsze zaczyna swoje życie pusty,  

a następnie dodajesz do niego elementy. 

 

 



Jeszcze jedna rzecz, nazwa typu Słownika od stringa i Miasta jest teraz dość długa. 

Tak więc dla ułatwienia czytania jest to prawdopodobnie dobra sytuacja,  

aby użyć słowa kluczowego var, aby uniknąć zapisywania dwa razy typu. 

 

  var citys = new Dictionary<string, City>(); 

 

Tak wygląda lepiej. 

 

Pamiętaj, że var jest tylko skrótem,  

który kompilator rozszerzy  

do dowolnego typu deklarowanego jako zmienna. 

 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie,  

abyś używał var do Listy<T>  

lub dowolnego innego typu danych, 

ale w przypadku krótszych nazw typów  

var nie jest tak naprawdę potrzebny,  

ponieważ nie zapewnia żadnej dodatkowej przejrzystości kodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Dodawanie elementów do słownika. 

 

Teraz napiszemy trochę kodu, aby pokazać, jak dodać wartości do słownika. 

 

   citys.Add("SLA", slaskie); 

        citys.Add("MLP", malopolskie); 

 

Dodałem Slask i Malopolske.  

Proces dodawania elementów do słownika jest podobny do dodawania wartości do listy,  

ale słownik wymaga dodania dwóch argumentów. 

 

Wartość jest teraz podawana za pomocą drugiego argumentu,  

podczas gdy pierwszy argument dotyczy klucza,  

który chcesz udostępnić tej wartości. 

 

Tak więc ta pierwsza instrukcja dodania dodaje Slask do słownika  

i mówi słownikowi, że SLA jest kluczem, 

którego należy użyć do wyszukiwania Slaska,  

i to samo dotyczy Malopolski i klucza MAL. 

 

W rzeczywistości nie jest to najlepszy sposób, aby to zrobić,  

ponieważ niepotrzebnie kodowałem każdy z kodów dwukrotnie. 

O wiele lepszym sposobem jest określenie dwóch kluczy jako  

 

    citys.Add(slaskie.CityCode, slaskie); 

     citys.Add(malopolskie.CityCode, malopolskie); 

 

Oczywiście, w tym konkretnym przykładzie, skąd i tak pochodzą wartości kluczy. 

 

 

 

 

 



Więc teraz widziałeś że słownik ma  

Metoda Add (Dodaj) która  jest odpowiednikiem metody add dla listy  

możesz zastanawiać się,  

czy istnieje odpowiednik metody .Insert() (Wstaw) Listy. 

 

Odpowiedź brzmi: nie ma. 

 

Wstawienie wartości nie ma sensu dla słownika,  

ponieważ słowniki  

nie są wewnętrznie uporządkowane. 

 

Słownik od TKey, TValue po prostu nie ma pojęcia,  

że jedna wartość jest przed lub po innej wartości,  

więc próba umieszczenia wartości w konkretnej lokalizacji  

byłaby pozbawiona sensu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Wyszukiwania elementów słownika. 

 

Teraz pokażę ci, jak wyszukać element w słowniku,  

abyś mógł zobaczyć, jak w praktyce działa użycie klucza. 

Załóżmy, że chcę znaleźć dane dla Slaska i wiem, że kod to SLA.  

Npisze to teraz! 

 

  City selectedCity = citys["SLA"]; 

  Console.WriteLine(selectedCity.CityName); 

 

i po prostu dodajmy Console.WriteLine(),  

abyś mógł zobaczyć, że działa,  

i uruchomimy kod. 

 

I widać, że z powodzeniem wyszukalismy dane  

dotyczące Slaska za pomocą klucza.  

porównując to z tablicą lub listą. 

 

Dla wszystkich trzech typów kolekcji  

używasz dokładnie tej samej składni w nawiasach kwadratowych,  

aby wyszukać element, ale w przypadku tablicy lub listy  

w nawiasach kwadratowych znajduje się indeks elementu,  

który musi być liczbą całkowitą. 

Nie masz innego wyboru.  

 

W przypadku słownika kluczem  

jest to co znajduje się w nawiasach kwadratowych  

i oczywiście jest to dowolny typ określony dla klucza dla tego słownika. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, 

nawiasy kwadratowe z kolekcją zwykle oznaczają wyszukiwanie przedmiotu. 

 

 

 



Jest to prawda bez względu na to,  

jakie osobliwości może mieć indywidualna kolekcja  

pod względem sposobu, w jaki wyszukuje dane  

i myślę, że jest to coś niezwykłego w kolekcjach. 

 

Słowniki naprawdę różnią się od tablic i list,  

ale Microsoftowi udało się zrobić,  

aby składnia używająca słowników do wykonywania rzeczy  

takich jak wyszukiwanie elementów  

była w zasadzie identyczna jak składnia listy. 

 

 

 

Gdy staniesz się bardziej biegły w kolekcjach  

i zaczniesz uczyć się różnych rodzajów kolekcji,  

przekonasz się, że ta wspólna składnia jest niezwykle pomocna  

w przyspieszaniu pracy z nowymi kolekcjami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Wyliczanie elementów słownika. 

 

Biorąc pod uwagę to, co powiedziałem o wspólnej składni,  

nie zdziwisz się, że wyliczanie słowników działa dokładnie tak samo,  

jak wyliczanie list i tablic,  

 

ale tym razem pojawia się pewien zwrot i pokażę ci to,  

próbując wyliczyć pozycje tego słownika miast, który utworzyłem. 

Więc usunę kod który wpisałem, aby wyszukać Slask  

i wpiszę zwykłą pętlę foreach. 

 

          foreach (City city in citys) 

            { 

                Console.WriteLine(city.CityName); 

            } 

 

Tym razem po prostu wyświetlam nazwę miasta. 

Hmmm, mamy  błąd kompilatora; nie można przekonwertować typu,  

Co teraz poszło nie tak? 

 

Cóż, mogę pokazać problem,  

jeśli użyję słowa kluczowego var,  

aby zadeklarować zmienną iteracyjną miasta,  

pozwalając kompilatorowi dowiedzieć się, jaki powinien być typ. 

 

Jakiego typu według kompilator jest miasto?  

KeyValuePair od string, miasto. 

O. Gdyby miasta były tablicą miast lub listą miast,  

ta zmienna byłaby typem miasta, ale tutaj tak nie jest. 

 

Jest to nowy typ, którego nie widzieliśmy wcześniej na tym kursie,  

ale w rzeczywistości istnieje całkiem dobra wskazówka na temat tego,  

co dzieje się w nazwie tego typu, KeyValuePair. 



 

Pamiętaj, że elementy w słowniku zawsze mają dwie części, klucz i wartość,  

a Microsoft doszedł do rozsądnego wniosku,  

że jeśli wyliczasz wszystkie elementy,  

być może potrzebujesz obu tych części,  

dlatego podczas wyliczania słownik daje ci wszystkie wartości  

jako instancje par klucz-wartość. 

 

 

KeyValuePair to bardzo mała prosta struktura,  

która umożliwia dostęp do klucza  

i wartości elementu słownika. 

 

Ma dwie właściwości; klucz, który zwraca klucz,  

oraz wartość, który zwraca wartosc, 

 

Aby uzyskać nazwę miasta,  

powinieneś powiedzieć     

  

  Console.WriteLine(city.Value.CityName); 

 

To zadziała dobrze, chociaż nazwa zmiennej city jest teraz nieco myląca,  

ponieważ jest to para klucz - wartość, a nie city,  

ale w tym przypadku jest lepsze rozwiązanie.  

 

Zamiast wyliczyć sam słownik,  

mogę powiedzieć dla każdego miasta,  

w poszczególnych miastach kropka wartosc 

 

   foreach (var city in citys.Values) 

 



Wartości to właściwość w słowniku,  

która dostarczy wszystkie wartości do pętli foreach bez kluczy.  

Jak więc widać, ta zmienna iteracyjna pętli naprawdę jest typu city. 

 

Powinienem więc jeszcze raz wziąć właściwość   

  

  city.CityName 

 

Sprawdźmy, czy to działa,  

 

I tak, działa doskonale 

Więc wiadomość jest taka,  

że jeśli chcesz wyliczyć wszystkie elementy w słowniku,  

to możesz, ale pamiętaj tylko,  

że domyślne wyliczenie daje ci klucze, a także wartości. 

 

Jeśli tak naprawdę chcesz tylko wartości, użyj właściwości Value. 

Nawiasem mówiąc, słowniki mają również właściwość Keys,  

której można użyć do wyliczenia, jeśli chcesz tylko klucze. 

 

Zobaczysz właściwość Keys w akcji w dalszej części kursu,  

kiedy zajmę się kolekcjami kolekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Inicjaliztor słownika. 

 

Mam nadzieję, że zaczynasz widzieć wzór. 

Operacje na słownikach wykonuje się w zasadzie w taki sam sposób,  

jak w przypadku list i tablic, ale szczegóły różnią się,  

odzwierciedlając różny charakter słowników. 

 

Na przykład konieczność podania klucza przy dodawaniu elementów. 

Znając ten wzorzec, nie zdziwisz się,  

gdy dowiesz się, że podobnie jak tablice i listy,  

słowniki mają inicjalizatory,  

a VisualStudio może nawet napisać dla Ciebie inicjator. 

 

Jeśli zatrzymam kursor myszy nad linią gdzie tworzymy słownik  

i kliknę menu rozwijane żarówki, inicjalizację kolekcji można uprościć. 

Zaakceptujmy to. 

 

Jestem pewien, że widać, że jest to bardzo podobne  

do działania inicjatorów kolekcji dla tablicy i listy. 

Wymieniasz elementy w nawiasach klamrowych,  

oddzielając je przecinkami, ale jest różnica. 

 

Teraz każdy element zawiera dwa elementy danych  

w wewnętrznej parze nawiasów klamrowych,  

a powodem jest oczywiście to,  

że dla każdego elementu w słowniku słownik musi znać zarówno klucz, jak i wartość,  

i podobnie jak w przypadku list składnia inicjalizatora to po prostu skrót składniowy. 

Nie daj się zwieść.  

 

Pod maską kompilator nadal będzie tworzył kod,  

który tworzy instancję pustego słownika,  

a następnie indywidualnie dodaje do niego elementy. 

 

Podobnie jak listy, słowniki zawsze zaczynają swoje życie puste. 



8) Klucz jest unikalny. 

 

Wróćmy do metody Add. 

Jest jeszcze jedna bardzo ważna różnica między metodą  

Add listy a metoda add dla dictionary 

która po raz kolejny podkreśla,  

jak bardzo słowniki różnią się charakterem od list. 

 

Skomentuję na chwilę ten kod   

i wpisze nowy kod gdzie dodajemy elementy do listy 

 

      List<City> citys = new List<City>(); 

            citys.Add(slaskie); 

            citys.Add(slaskie); 

 

            foreach (City city in citys) 

            { 

                Console.WriteLine(city.CityName); 

            } 

 

Jak myślisz, co zrobiłby ten kod? 

Deklaruję listę miast i dwukrotnie dodaje do niej Slask,  

a następnie wyliczam listę. 

Uruchomię kod i zobacz wynik. 

 

Slask dwukrotnie znalazła się na liście.  

Żadnych niespodzianek 

Jak myślisz, co zrobiłby równoważny kod dla słownika? 

Zmodyfikuję kod, aby zrobić to samo z naszym słownikiem,     

dwa razy dodam Slask a następnie wyliczam słownik. 

 

 

 



            var citys = new Dictionary<string, City>(); 

            citys.Add(slaskie.CityCode, slaskie); 

            citys.Add(slaskie.CityCode, slaskie); 

 

            foreach (var city in citys.Values) 

            { 

                Console.WriteLine(city.CityName); 

            } 

 

Uruchomię kod i zobacz wynik, tym razem wyjątek. 

 

Element z tym samym kluczem został już dodany,  

a to mówi nam, że nie można dodać tego samego klucza  

do słownika więcej niż jeden raz. 

 

Typ słownika wymaga, aby klucze były zawsze unikalne. 

To ma sens, ponieważ jeśli zezwolisz  

na więcej niż jeden element z tym samym kluczem,  

byłoby to bardzo skomplikowane, gdy spróbujesz wyszukać ten klucz. 

 

Z drugiej strony w przypadku tablic i list  

nie ma problemu z dodawaniem tego samego elementu tyle razy, ile chcesz.  

Zostanie po prostu zduplikowany w różnych lokalizacjach w kolekcji.     

 

 

 

 

 

 

 



9) Wyszukiwanie elementów TryGetValue. 

 

Istnieje również bardzo ważna różnica między tablicami listami a słownikami,  

jeśli chodzi o wyszukiwanie rzeczy.  

Dzięki tablicy lub liście zawsze wiesz, jakie indeksy są prawidłowe. 

 

Możesz wyszukać element, który ma dowolny indeks od 0 do liczby elementów minus 1,  

a jeśli nie znasz liczby elementów, możesz łatwo dowiedzieć się,  

korzystając z właściwości Array.Length i List.Count. 

 

Na przykład w przypadku tej listy miast na tej liście znajdują się dwa miasta,  

co natychmiast informuje, że wyszukiwanie indeksu 1 jest w porządku,  

ale wyszukiwanie indeksu 20 spowodowałoby wyjątek. 

 

W przypadku słownika sytuacja jest zupełnie inna. 

Nie ma ogólnego sposobu przewidzenia,  

czy dany klucz istnieje w słowniku. 

 

Usunę ten kod listy i zmienię kod słownika z powrotem na dodanie Slask i Malopolska,  

aby nie rzucało już wyjątku, i teraz powiem,  

że chcemy wyszukać dane dla Wielkopolski w słowniku miast. 

Wpisze teraz kod aby to zrobić 

 

  Console.WriteLine(citys["WLK"].CityName); 

 

Nawiasem mówiąc, WLK to trzyliterowy kod dla Wielkopolski. 

Czy to jest poprawne wyszukiwanie? 

Cóż, to poprawne wyszukiwanie jeśli,  

klucz WLK istnieje w słowniku i kto wie, czy tak jest.  

 

Jak widzieliście, tablice i listy mają zakresy prawidłowych wartości,  

ale słowniki nie. 

 

 



W tym konkretnym fragmencie kodu jest dla nas bardzo oczywiste,  

co jest w słowniku, ale tylko dlatego,  

że ten program jest tak mały, a dane są zakodowane na stałe.  

 

W większej aplikacji prawdopodobnie nie wiedziałbyś z góry,  

czy klucz, który chcesz wyszukać, znajduje się w słowniku. 

 

Co się stanie, jeśli spróbujemy wyszukać Wielkopolski?  

Wyjątek. Dany klucz nie był obecny w słowniku. 

 

Cóż, komunikat o wyjątku był wystarczająco jasny,  

ale słowniki nie będą bardzo przydatne,  

jeśli za każdym razem, gdy spróbujesz coś poszukać, dostaniesz wyjątek. 

Musi być coś lepszego. 

 

Z tego powodu słowniki dają alternatywny sposób wyszukiwania elemetów,  

co pozwala na to ze elementu nie będzie w słowniku. 

Mają metodę o nazwie TryGetValue. 

Oto jak to działa. 

 

  bool exist = citys.TryGetValue("WLK", out City city); 

 

Jest to wzór, który powinien być ci znany z metod takich jak int.TryParse. 

Jako pierwszy argument podajesz klucz, który chcesz wyszukać.  

Jeśli słownik zawiera element z tym kluczem, zwróci wartość true  

i umieści element w drugim parametrze, który,  

jak widać, zadeklarowałem jako parametr wyjściowy. 

 

Jeśli klucz nie istnieje w słowniku, zwróci false  

i nie wstawi niczego do drugiego parametru.  

Spróbujmy więc wyświetlić Wielkopolske z tą lepszą techniką. 

Muszę przetestować wartość zwracaną, aby sprawdzić,  

czy rzeczywiście mamy informacje. 



teraz to napiszę 

  if (exist) 

     Console.WriteLine(city.CityName); 

  else 

    Console.WriteLine("There is no city with this code"); 

 

Uruchomimy to,  

a to mówi nam, że Wielkopolski nie ma w słowniku  

bez niezręcznego wyjątku. 

 

Myślę, że to wystarczy, aby dać ci posmak podstawowych operacji słownikowych,  

ale szybko wspomnę o kilku innych zdolnościach Dictionary<TKey, Tvalue> 

 

Słownik zawiera metodę usuwania w celu usunięcia elementów,  

 

  citys.Remove(malopolskie.CityCode); 

 

a można użyć składni nawiasu kwadratowego do zamiany elementów,  

tak jak w przypadku tablicy lub listy. 

 

  citys[slaskie.CityCode] = malopolskie; 

 

Oczywiście w obu przypadkach za pomocą klucza określasz element  

i musisz zdawać sobie sprawę z problemu,  

że klucz może już nie istnieć w słowniku  

i jeśli naprawdę musisz dowiedzieć się, czy dany klucz istnieje w słowniku,  

istnieje również przydatna metoda o nazwie ContainsKey. 

 

  bool exist = citys.ContainsKey(slaskie.CityCode); 

 

W dalszej części kursu zobaczysz ContainsKey w akcji. 

 



10) Importowanie miast do słownika. 

 

Czas popracować nad naszym demo gdzie importujemy nasze miasta. 

Przypomnijmy, że celem tego rozdziału jest to,  

że będę czytać we wszystkich miastach ze źródła danych, jak poprzednio,  

ale teraz umożliwię użytkownikowi wybranie określonego miasta  

do wyszukania poprzez podanie kodu miasta. 

 

Oznacza to, że nie powinienem używać listy do przechowywania miast; 

Będę musiał użyć słownika,  

aby umożliwić dostęp poprzez klucz za pomocą kodu miasta. 

 

Najpierw spójrzmy na metodę ReadAllCitys. 

Ta metoda musi teraz zwrócić słownik od stringów i miast 

 

  public Dictionary<string,City> ReadAllCiyts() 

 

A to oznacza zmianę zmiennej, która będzie przechowywać wyniki,  

 

  var citys = new Dictionary<string, City>(); 

 

a teraz widać, że wiersz dodawania każdego miasta do słownika oznacza błąd kompilatora. 

 

Jest tak oczywiście dlatego, że Dictionary.Add  

wymaga dwóch parametrów i musisz podać klucz w pierwszym parametrze. 

Aby to ułatwić, skonfiguruję zmienną tymczasową do przechowywania miasta,  

które właśnie zostało zaimportowane. 

 

   City city = ReadCityFromCsvLine(csvLine); 

   citys.Add(city.CityCode, city); 

 



Tutaj kluczem jest po prostu kod miasta, ponieważ powiedziałem,  

że użyję go do wyszukiwania miast. 

 

Teraz uporzadkujmy główną metodę. 

Oczywiście lista miast musi być słownikiem,  

 

 Dictionary<string, City> citys = csvReader.ReadAllCiyts(); 

 

ale jest też więcej zmian w logice,  

więc wpiszę teraz kod a następnie go omówię. 

            

Console.WriteLine("Which city code do you want to search for? "); 

string userInput = Console.ReadLine(); 

bool getCity = citys.TryGetValue(userInput, out City city); 

if (!getCity) 

Console.WriteLine($"There is no city with code, {userInput}"); 

else 

Console.WriteLine($"{city.CityName} has population  

        {city.TotalPopulation:### ### ###}"); 

 

Pierwszą rzeczą, którą robię, jest poproszenie użytkownika o wpisanie kodu miasta,  

który on lub ona chce, i oczywiście użytkownik może wpisać wszystko,  

więc nie mogę polegać na tym, czy użytkownik wpisał prawdziwy kod miasta. 

 

Z tego powodu używam TryGetValue do zlokalizowania miasta w słowniku. 

Jeśli TryGetValue zwróci false, to wiem, że kod nie był kluczem żadnego miasta,  

więc wyświetlam komunikat o błędzie. 

 

Jeśli z drugiej strony TryGetValue zwróciło wartość true, miasto zawiera teraz dane,  

których chciał użytkownik, i można po prostu wyświetlić szczegóły dla tego miasta. 



Spróbujmy czy to działa? 

Oczywiście, aby korzystać z tego programu, musisz znać kody niektórych miast. 

Jeśli nie znasz zawsze możesz sprawdzić i przeglądać plik CSV,  

ale wiemy, że SLA to kod dla Slaska,  

jednego z miast, które demonstrowałem, więc spróbujmy. 

 

Działa !!! 

Co powiesz na fikcyjny kod ABC.   spróbujmy 

Myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że ten kod działa dobrze. 

 

 

W tym rozdziale zauważyłeś, że słowniki są idealną kolekcją,  

 

Jeśli chcesz bezpośrednio wyszukiwać elementy. 

    

Nauczyłeś się, że chociaż listy i tablice są uporządkowane,  

to do słowników można uzyskać dostęp za pomocą klucza  

i nie wymagają one naturalnego uporządkowania, 

 

ale ponownie składnia wyszukiwania i wyliczania  

jest współdzielona z listą i tablicą, 

 

Ale różny charakter słowników,  

w szczególności trudność w poznaniu jakie klucze zawiera słownik,  

oznacza, że operacje często zachowują się inaczej. 

 

Na przykład wyszukiwanie elementu może łatwo zakończyć się  

niepowodzeniem, jeśli klucza nie ma w słowniku.  

 

 

W następnym rozdziale zobaczymy kolejkę i stos. 

 

 



Rozdział 5 

 

Kolejka i 

Stos 

 
 



1) Wstęp do rozdziału. 

 

Ten rozdział dotyczy dwóch specjalistycznych kolekcji kolejki i stosu. 

 

Lista i słownik są wbudowanymi typami generycznymi będącymi częścią platformy .NET. 

Lista i słownik są bardzo elastyczne  

- za ich pomocą możesz uzyskać dostęp do danych w dowolnej kolejności. 

- dają nam łatwy dostęp do obiektów wewnątrz,  

a my nie potrzebujemy martwić się o zmianę rozmiaru kolekcji. 

 

Czasami jednak musisz ograniczyć sposób działania programu,  

ponieważ to co reprezentuje program zachowuje się w określony sposób w świecie 

rzeczywistym. 

 

W takich okolicznościach powinieneś użyć: 

  kolejki (Queue) lub stosu (Stack). 

 

Te dwie kolekcje generyczne podobne są do listy. 

Są jednak wyjątkowo przydatne wtedy,  

gdy dane muszą być przetwarzane w określonej kolejności. 



Użyj kolejki,  

gdy pierwszy z przechowywanych obiektów w kolekcji, 

ma być pierwszym z którego skorzystasz. 

 

np.  ludzie czekający w kolejce 

  samochody poruszające się po jednokierunkowej ulicy 

  wszystko co jest realizowane według zasady pierwszy przyszedł, pierwszy wyszedł. 

 

czyli  First In First Out,   

w skrócie  FIFO.  

pierwszy przyszedł pierwszy wyszedł. 

 

 

 

 



Użyj stosu, 

jeśli chcesz skorzystać z obiektu 

wstawionego na samym końcu. 

 

np.  stos ksiażek 

  wszystko co jest realizowane według zasady ostatni przyszedł, pierwszy wyszedł. 

 

czyli Last In First Out, 

w skrócie LIFO 

ostatni przyszedł, pierwszy wyszedł.    

 

 

 

 

 



Kolejka jest podobna do listy,  

która pozwala wstawiać obiekty na końcu  

i używać tych na początku. 

 

Stos pozwala na uzyskanie dostępu tylko  

do ostatniego wstawionego obiektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Kolejka. 

 

Są chwile, kiedy chcielibyśmy pobierać obiekty z kolekcji w określonej kolejności.  

Powiedzmy że nie chcemy dostać się do obiektu o określonym indeksie.  

 

Chcemy konkretnych obiektów,  

takich jak pierwszy dodany obiekt  

lub ostatni dodany obiekt do kolekcji. 

 

Jest to przydatne na przykład w aplikacjach,  

które muszą przetwarzać jakieś żądania.  

 

 

 

 

 

 



Wyobraź sobie, że mamy kilka osób w kolejce które przyszły coś kupić lub coś załatwić.  

Nie wszystkie mogą naraz kupować,  

więc musisz je przetworzyć w odpowiedniej kolejności.  

 

Zazwyczaj rozmawiamy z pierwszą osobą, która przybyła pierwsza,  

a druga osoba musi poczekać.  

Kiedy skończymy z pierwszą osobą, porozmawiamy z drugą osobą,  

a następnie porozmawiamy z trzecią osobą i tak dalej…. 

 

 

 

To samo może się zdarzyć w aplikacjach, szczególnie w aplikacjach serwerowych.  

Możesz otrzymywać zamówienia szybciej niż możesz je przetworzyć,  

ale musisz przetworzyć wszystkie które przybyły.  

 

Przetwarzanie odbywa się na zasadzie  

kto pierwszy ten lepszy 

czyli  

kto pierwszy przyszedł ten pierwszy zostaje obsłużony 



Jak więc przechowywać te żądania?  

Cóż, możesz użyć Listy do zarządzania przychodzącymi żądaniami,  

ale musisz być należycie ostrożny kiedy dodajesz i usuwasz obiekty,  

musisz to robić w określony sposób,  

aby mieć pewność, że pracujesz z żądaniami na zasadzie  

kto pierwszy przyszedł ten pierwszy zostaje obsłużony  

 

I zamiast listy istnieje inna struktura danych w .NET, który robi dokładnie to,  

czego potrzebujemy w tym scenariuszu, 

a ta kolekcja to kolejka od <T>.   

Kolejka od T jest oczywiście typem ogólnym.  

 

Mogę więc utworzyć instancję kolejki,  

która reprezentuje kolejke oczekujących przy moim biurku.  

Będzie to kolejka klientów.                 

 

  Queue<Customer> queue = new Queue<Customer>(); 

 

Oczywiście nie mamy klasy klient, to ją teraz dodamy.  

Będzie to bardzo prosta klasa z 1 wlasciwoscia Name .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Dodawanie elementów. 

 

Teraz napiszemy trochę kodu, aby pokazać, jak dodać elementy do kolejki. 

Kiedy mamy już kolejkę oczekujących przy moim biurku.  

I kiedy ktoś przyjedzie, możemy dodać go do kolejki.  

wykorzystując  Metoda  Enqueue()    

                                                  

  queue.Enqueue(new Customer { Name = "Marcin" }); 

  

metoda Enqueue doda obiekt na początek kolejki.   

 

Podobnie jak w przypadku listy,  

kolejka będzie ciągle zmieniać rozmiar i dostosowywać swoją pojemność,        

aby przechowywać więcej elementów w miarę ich dodawania. 

 

Używam metody Enqueue(), ponieważ kolejka nie ma metody Add()        

Nie ma również metody Insert()  

 

I teraz bardzo ważne jest to,  

że kiedy dodaję obiekt do kolejki,  

ustawiam go w kolejce na końcu kolejki.        

Możesz sobie wyobrazić kolejkę ludzi stojących by coś kupić lub załatwić.  

 

A teraz dodam jeszcze kilka osób do kolejki,  

               

     queue.Enqueue(new Customer { Name = "Tomek" }); 

      queue.Enqueue(new Customer { Name = "Adam" }); 

      queue.Enqueue(new Customer { Name = "Ola" }); 

      queue.Enqueue(new Customer { Name = "Iza" }); 

      queue.Enqueue(new Customer { Name = "Piotrek" }); 

     

i teraz mam kolejkę z 6 klientami w środku. 

 



4) Pobieranie elementów. 

I teraz chcemy obsłużyć ludzi którzy znajdują się w kolejce w kolejności,  

w której przybyli, więc Marcin powinien być pierwszy.   

 

W kolejce nie ma dostępu losowego,  

więc nie mogę poprosić o pierwszą osobę w kolejce, mówiąc kolejka[0] . 

  

Działanie kolejki polega na zmuszeniu cię do pobierania przedmiotów z kolejki w kolejności,  

w jakiej przybyli, i aby pobrać element z kolejki używamy metody Dequeue()    

                                                                                      

  queue.Dequeue();  

 

Dequeue nie tylko zwraca mi obiekt,  

ten znajdujący się z przodu kolejki,  

ale także usuwa ten element z kolejki.  

Kolejka zakłada, że wezmę ten obiekt,  

będę go przetwarzał tak więc następnym razem,  

gdy pobieram element z kolejki,  

powinienem dostać następny element.  

 

Tak więc, jeśli chcę obsłużyć kolejkę i wyświetlić wszystkich,  

którzy w niej się znajdują, będziemy potrzebować pętli.  

 

Użyjmy pętli while.  

 

  while (queue.Count > 0) 

     { 

       var customer = queue.Dequeue(); 

       Console.WriteLine(customer.Name); 

   Console.WriteLine("Ilość w kolejce: " + queue.Count); 

     } 

 



Co robi ten kod: 

 

- sprawdzam czy w kolejce są jakieś elementy 

- jeżeli są to pobieram 1 klienta z kolejki, który tym samym jest z niej usuwany 

- następnie wyświetlam jego Imie, oraz wyswietlam ilość pozostałych klientów w kolejce. 

 

I jeśli uruchomimy teraz aplikację,  to widzimy           

wstawiliśmy do kolejki w kolejności Marcin Tomek …               

a więc kolejność, którą otrzymuję na wyjściu z kolejki to Marcin Tomek …               

  

I dlatego nazywamy tą strukturę danych kolejką Queue    

         

 

czyli  First In First Out,   

w skrócie FIFO.    

pierwszy przyszedł pierwszy wyszedł. 

 

I Kolekcje FIFO mogą być potrzebne w niektórych typach aplikacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Podgląd elementu. 

 

Pozwól, że pokażę ci kilka innych możliwości kolejki,  

i w tym celu dodamy testy jednostkowe. 

  

Po pierwsze, można zajrzeć do następnego elementu, 

który wyjdzie z kolejki.  

i służy do tego metoda Peek() 

 

To, co zrobi Peek, to zwróci ci obiekt, ale nie usunie go z kolejki.  

Po prostu możemy zobaczyć co jest na pierwszym miejscu kolejki.  

Dodam teraz odpowiedni kod. 

 

    [TestClass] 

    public class QueueTest 

    { 

        [TestMethod] 

        public void QueueUsePeek() 

        { 

            var queue = new Queue<int>(); 

 

            queue.Enqueue(1); 

            queue.Enqueue(2); 

            queue.Enqueue(3); 

            queue.Enqueue(4); 

            queue.Enqueue(5); 

 

            Assert.AreEqual(1, queue.Peek()); 

        } 

    } 

 



W tym przypadku, tworzymy kolejkę,  

do której dodaje elementy 1, 2, 3, 4, 5  

to gdy chce podejżeć pierwszy element który ma wyjść z kolejki  

używam metody peek(); 

 

I kolejka dział na zasadzie pierwszy przyszedł pierwszy wyszedł  

a pierwszy przeszedł 1 

Czyli wykonujemy sprawdzenie   

 

  Assert.AreEqual(1, queue.Peek());  

 

czyli sprawdzam czy 1, to jest pierwszy element w kolejce. 

 

Teraz możemy uruchomić test i sprawdzić czy to prawda. 

 

Test przeszedł, zatem to jest prawda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Wyszukiwanie elementu. 

 

I chociaż nie mogę dostać się do innych elementów w kolejce,  

mogę wyszukiwać czegoś wewnątrz kolejki, używając metody Contains().  

Dodam teraz odpowiedni kod.  

 

        [TestMethod] 

        public void QueueUseContains() 

        { 

            var queue = new Queue<int>(); 

 

            queue.Enqueue(1); 

            queue.Enqueue(2); 

            queue.Enqueue(3); 

            queue.Enqueue(4); 

            queue.Enqueue(5); 

 

            Assert.IsTrue(queue.Contains(3)); 

        } 

 

Tak więc, jeśli mam kolejkę z elementami 1, 2, 3, 4, 5  

mogę sprawdzić czy koleka zawiera określony element 

Wykorzystując metode Contains() 

 

Czyli wykonujemy sprawdzenie  Assert.IsTrue(queue.Contains(3)); 

czyli sprawdzam czy 3, jest wewnątrz kolejki, 

jeżeli jest to zwróci true, i test okaże się prawdziwy.  

 

Teraz możemy uruchomić testy i sprawdzić czy to prawda. 

 

Testy przeszły, zatem to jest prawda. 



7) Konwersja do tablicy. 

 

I na koniec, jeśli potrzebuję dowiedzieć się wszystkiego, co jest w kolejce, 

mogę zrobić konwersje kolejki do tablicy. 

Dodam teraz odpowiedni kod.  

 

        [TestMethod] 

        public void QueueUseTorray() 

        { 

            var queue = new Queue<int>(); 

 

            queue.Enqueue(1); 

            queue.Enqueue(2); 

            queue.Enqueue(3); 

            queue.Enqueue(4); 

            queue.Enqueue(5); 

 

            var array = queue.ToArray(); 

            queue.Dequeue(); 

 

            Assert.AreEqual(1, array[0]); 

            Assert.AreEqual(5, array.Length); 

            Assert.AreEqual(4, queue.Count); 

        } 

  

 

 

 

 

 



Tak więc, jeśli mam kolejkę z wartościami 1, 2, 3, 4, 5  

w środku i konwertuję ją na tablicę. 

To teraz ta tablica jest kopią kolejki. 

  

Następnie zdejmujemy coś z kolejki,  

to tablica będzie nadal zawierać to,  

co było pierwotnie w tej kolejce, 1, 2, 3, 4, 5  

 

I mogę napisać Assert, który mówi,  

że 1 będzie na pierwszej pozycji w tablicy.  

 

  Assert.AreEqual(1, array[0]); 

 

mogę napisac Assert który mowi ze tablica ma 5 elementów. 

 

  Assert.AreEqual(5, array.Length); 

 

A ponieważ zrobiłem Dequeue, mogę napisać kolejny Assert, 

który mówi, że kolejka będzie miała tylko 4 elementy.  

 

  Assert.AreEqual(4, queue.Count); 

 

Teraz możemy uruchomić testy i sprawdzić czy to prawda. 

 

Testy przeszły, zatem to jest prawda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) Wyczyszczenie kolejki.    

 

Możemy usunąć wszystkie elementy z kolejki. 

Dodam teraz odpowiedni kod. 

       [TestMethod] 

        public void QueueUseClear() 

        { 

            var queue = new Queue<int>(); 

 

            queue.Enqueue(1); 

            queue.Enqueue(2); 

            queue.Enqueue(3); 

            queue.Enqueue(4); 

            queue.Enqueue(5); 

            queue.Clear(); 

 

            Assert.AreEqual(0, queue.Count); 

        } 

 

Tak więc, jeśli mam kolejkę z wartościami 1, 2, 3, 4, 5 w środku  

to możemy usunąć wszystkie elementy z kolejki używając metody Clear(). 

I mogę napisać Assert, który mówi, że kolejka jest pusta zero elementów. 

 

Teraz możemy uruchomić testy i sprawdzić czy to prawda. 

Testy przeszły, zatem to jest prawda. 

 

Przetwarzanie tego typu, przetwarzanie FIFO,  

jest bardzo ważne dla niektórych typów aplikacji.  

Inne aplikacje muszą działać odwrotnie.  

Spójrzmy teraz na Stack. 



9) Stos. 

 

Kolejka to struktura danych FIFO,  

pierwszy przyszedł pierwszy wyszedł.  

A ponieważ pobiera ogólny typ parametru,  

możemy z nią pracować w sposób ściśle typowany  

czyli bezpieczny typologicznie tak jak robiliśmy to z Listą.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ale niektóre rodzaje przetwarzania danych wymagają innego podejścia.        

Podejścia, które nazywamy LIFO czyli  Last In First Out           

Ostatni przyszedł pierwszy wyszedł 

To tutaj następny element, który chcemy przetworzyć,  

to ostatni element, który umieściliśmy w kolekcji.  

Ze stosu pobieramy zawsze ostatni element. 

 

 

I w programie komputerowym,  

w tym miejscu skorzystałbym ze struktury danych znanej jako Stos - Stack.  

Spróbujemy więc tej koncepcji w kodzie.  

Istnieje struktura danych w .NET, który robi dokładnie to,  

czego potrzebujemy w tym scenariuszu, 

a ta kolekcja to stos od <T>.  Stos od T jest oczywiście typem ogólnym.  

Mogę więc utworzyć instancję stosu, która reprezentuje stos książek na moim biurku.  

           

  Stack<Book> stack = new Stack<Book>(); 

 

Oczywiście nie mamy klasy ksiazka, to ją teraz dodamy.  

Będzie to bardzo prosta klasa z 1 wlasciwoscią Name. 

 



10) Dodawanie elementów. 

 

Teraz napiszemy trochę kodu, aby pokazać, jak dodać elementy na stos 

Kiedy mamy już stos książek   

i na przykład kupiliśmy nową książkę,  

to możemy dodać książkę na stos  

wykorzystując metodę PUSH() 

                                                  

   stack.Push(new Book { Name = "Books 1" }); 

 

metoda push doda obiekt na gurę stosu.  

Podobnie jak w przypadku listy,  

stos będzie ciągle zmieniać rozmiar i dostosowywać swoją pojemność,        

aby przechowywać więcej elementów w miarę ich dodawania, 

 

Podobnie jak kolejka tak i stos  

nie daje nam losowego dostępu do elementów,  

które są w środku,  nie ma również metody Add, nie ma metody Insert.  

 

I teraz bardzo ważne jest to, że kiedy dodaję obiekt na stos  

ustawiam go na szczycie stosu.         

Możesz sobie wyobrazić stos książek leżących na biurku.  

 



A teraz dodam jeszcze kilka książek na stos  

               

stack.Push(new Book { Name = "Books 2" }); 

stack.Push(new Book { Name = "Books 3" }); 

stack.Push(new Book { Name = "Books 4" }); 

stack.Push(new Book { Name = "Books 5" }); 

stack.Push(new Book { Name = "Books 6" }); 

     

I teraz mam stos z 6 ksiazkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11) Pobieranie elementów. 

I teraz chcemy zdejmować elementy ze stosu  

W stosie nie ma dostępu losowego,  

więc nie mogę poprosić o pierwszą ksiazke ze stosu , mówiąc stos[0]. 

  

Działanie stosu polega na zmuszeniu cię do pobierania elementów ze stosu w kolejności,  

ostatni przybył pierwszy wychodzi czyli pobieramy element zawsze z góry stosu.  

używamy metody POP()    

                                                                                      

  stack.Pop(); 

 

POP nie tylko zwraca mi obiekt, ten znajdujący się na szczycie stosu,  

ale także usuwa ten element ze stosu 

Stos zakłada, że wezmę ten obiekt,  

będę go przetwarzał tak więc następnym razem, gdy pobieram element ze stosu 

powinienem dostać następny element.  

 

Tak więc, jeśli chcę zrzucić stos i wyświetlić wszystkich,  

którzy w nim się znajdują, będziemy potrzebować pętli.  

Użyjmy pętli while.  

 

while (stack.Count > 0) 

{ 

  var book = stack.Pop(); 

  Console.WriteLine(book.Name); 

  Console.WriteLine("Ilość na stosie: " + stack.Count); 

} 

 

Co robi ten kod: 

- sprawdzam czy na stosie są jakieś elementy 

- jeżeli są to pobieram 1 książkę ze stosu, który tym samym jest z niego usuwany 

- następnie wyświetlam jej Nazwe, oraz wyswietlam ilość pozostałych książek na stosie. 

 



I teraz to co chcę teraz zrobić, to pracować z kolejką i stosem w tym samym programie. 

A teraz, jeśli uruchomię tę aplikację, zauważ,  

że zawsze umieszczamy elementy w kolejce i stosie w tej samej kolejności. 

I z kolejki wychodzą w tej samej kolejności co weszly  

first In first out  

Natomiast Ze stosu, wychodzą w odwrotnej kolejności 

 

I pierwszy wychodzi ksiazka6, ponieważ była ostatnim elementem,  

który został umieszczony na stosie.  

I właśnie dlatego Stos jest użyteczny.  

Ten rodzaj przetwarzania jest często wymagany.  

 

Zazwyczaj jest to w scenariuszu, w którym twój kod pracuje nad czymś,  

ale musi to odłożyć na chwilę na bok i popracuj nad czymś innym,  

a potem wróć do stosu, aby pamiętać, nad czym ostatnio pracował.  

 

I dlatego nazywamy tą strukturę danych stosem stack                 

czyli  Last In First Out,   

w skrócie LIFO ostatni przyszedł pierwszy wyszedł. 

I Kolekcje LIFO mogą być potrzebne w niektórych typach aplikacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12) Podgląd elementu. 

 

Pozwól, że pokażę ci kilka innych możliwości stosu,  

i w tym celu dodamy testy jednostkowe. 

  

Po pierwsze, można zajrzeć do następnego elementu,  

który wyjdzie ze stosu i służy do tego metoda Peek() 

 

To, co zrobi Peek, to zwróci ci obiekt, ale nie usunie go ze stosu.  

Po prostu możemy zobaczyć co jest na pierwszym miejscu stosu.  

Dodam teraz odpowiedni kod. 

 

         [TestMethod] 

        public void StackUsePeek()  

        { 

            var stack = new Stack<int>(); 

 

            stack.Push(1); 

            stack.Push(2); 

            stack.Push(3); 

            stack.Push(4); 

            stack.Push(5); 

 

            Assert.AreEqual(5, stack.Peek()); 

        }  

       

W tym przypadku, jeśli mam stos,  

do którego dodaje elementy 1, 2, 3, 4, 5  

to gdy chce podejżeć pierwszy element który ma wyjść ze stosu  

używam również metody peek(); 

 



i stos dział na zasadzie ostatni przyszedł pierwszy wyszedł  

a ostatni przeszedł element 5 

Czyli wykonujemy sprawdzenie   

 

  Assert.AreEqual(5, stack.Peek()); 

 

czyli sprawdzam czy 5,  

to jest pierwszy element na stosie. 

 

Teraz możemy uruchomić test i sprawdzić czy to prawda. 

 

Test przeszedł, zatem to jest prawda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13) Wyszukiwanie elementu. 

 

I chociaż nie mogę dostać się do innych przedmiotów na stosie,  

mogę wyszukiwać czegoś wewnątrz stosu, używając metody Contains.  

Dodam teraz odpowiedni kod. 

 

     [TestMethod] 

        public void StackUseContains() 

        { 

            var stack = new Stack<int>(); 

 

            stack.Push(1); 

            stack.Push(2); 

            stack.Push(3); 

            stack.Push(4); 

            stack.Push(5); 

 

            Assert.IsTrue(stack.Contains(4)); 

        } 

Tak więc, jeśli mam stos  z elementami 1, 2, 3, 4, 5  

mogę sprawdzić czy stos zawiera określony element 

Wykorzystując metode Contains() 

 

Czyli wykonujemy sprawdzenie   

   Assert.IsTrue(stack.Contains(4)); 

czyli sprawdzam czy 4, jest wewnątrz stosu, 

jeżeli jest to zwróci true, i test okaże się prawdziwy.  

 

Teraz możemy uruchomić testy i sprawdzić czy to prawda. 

Testy przeszły, zatem to jest prawda. 

 



14) Konwersja do tablicy. 

 

I na koniec, jeśli potrzebuję dowiedzieć się wszystkiego, co jest na stosie 

mogę zrobić konwersje stosu do tablicy. 

Dodam teraz odpowiedni kod.  

 

        [TestMethod] 

        public void StackUseToArray() 

        { 

            var stack = new Stack<int>(); 

 

            stack.Push(1); 

            stack.Push(2); 

            stack.Push(3); 

            stack.Push(4); 

            stack.Push(5); 

 

            var array = stack.ToArray(); 

            stack.Pop(); 

 

            Assert.AreEqual(5, array[0]); 

            Assert.AreEqual(5, array.Length); 

            Assert.AreEqual(4, stack.Count); 

        } 

 

Tak więc, jeśli mam stos z wartościami 1, 2, 3, 4, 5  

w środku i konwertujemy go na tablicę.  

To teraz ta tablica jest kopią stosu. 

Następnie zdejmujemy coś ze stosu,  

tablica będzie nadal zawierać to, co było pierwotnie na stosie, 1, 2, 3, 4, 5  



I mogę napisać Assert,  

 

  Assert.AreEqual(5, array[0]); 

 

który mówi, że 5 będzie na pierwszej pozycji w tablicy.  

Bo ze stosu zdejmujemy od góry stosu. 

mogę napisac Assert  

 

  Assert.AreEqual(5, array.Length); 

 

który mowi ze tablica ma 5 elementów. 

A ponieważ zrobiłem POP, mogę napisać kolejny Assert, 

 

  Assert.AreEqual(4, stack.Count); 

 

który mówi, że stos będzie miała tylko 4 elementy. 

 

 

Teraz możemy uruchomić testy i sprawdzić czy to prawda. 

 

Testy przeszły, zatem to jest prawda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15) Wyczyszczenie stosu. 

 

Możemy usunąć wszystkie elementy ze stosu. 

Dodam teraz odpowiedni kod 

 

        [TestMethod] 

        public void StackUseClear() 

        { 

            var stack = new Stack<int>(); 

 

            stack.Push(1); 

            stack.Push(2); 

            stack.Push(3); 

            stack.Push(4); 

            stack.Push(5); 

            stack.Clear(); 

 

            Assert.AreEqual(0, stack.Count); 

        } 

 

Tak więc, jeśli mam stos z wartościami 1, 2, 3, 4, 5 w środku  

to możemy usunąć wszystkie elementy ze stosu używając metody Clear(). 

I mogę napisać Assert, który mówi, że stos jest pusta zero elementów. 

 

Teraz możemy uruchomić testy i sprawdzić czy to prawda. 

Testy przeszły, zatem to jest prawda. 

 

I To są te same testy, które napisaliśmy dla kolejki.  

Kolejka to struktura danych FIFO   -   First In First Out    

  - pierwszy przyszedł pierwszy wyszedł.          

Stos to struktura danych LIFO    -     Last In First Out   

  -  ostatni przyszedł, pierwszy wyszedł.     

Wybierz tą strukturę danych, który najlepiej pasuje do Twojej sytuacji. 



16) Importowanie miast do kolejki, stosu 

 

Czas popracować nad naszym demo gdzie importujemy nasze miasta. 

I spójrzmy na metodę ReadAllCitys. 

Ta metoda musi teraz zwrócić stos. 

 

public Stack<City> ReadAllCiyts() 

{ 
Stack<City> citys = new Stack<City>(); 

 
      using (StreamReader streamReader = new StreamReader(_csvFilePath)) 
      { 
       // read header line 
           streamReader.ReadLine(); 
 
           string csvLine; 
           while ((csvLine = streamReader.ReadLine()) != null) 
           { 
             citys.Push(ReadCityFromCsvLine(csvLine)); 
           } 
  } 
 
      return citys; 
} 
 

 
static void Main(string[] args) 
{ 
  string filePath = @"C:\Users\user\source\repos\BeginningCsharpCollections\ 
     2 ArrayPracticalExample\population.csv"; 

 
  CsvReader csvReader = new CsvReader(filePath); 
 
  Stack<City> citys = csvReader.ReadAllCiyts(); 
 
  foreach (var city in citys) 
   { 
      Console.WriteLine($"{city.TotalPopulation:### ### ###} :  
        {city.CityCode} : {city.CityName}"); 
   } 
}   

 

 

 

 

 



W tym rozdziale zauważyłeś że kolejka i stos,  

są wyjątkowo przydatne wtedy,  

gdy dane muszą być przetwarzane w określonej kolejności. 

 

 

 

Użyj kolejki, gdy pierwszy z przechowywanych obiektów w kolekcji, 

ma być pierwszym z którego skorzystasz. 

wszystko co jest realizowane według zasady pierwszy przyszedł, pierwszy wyszedł. 

czyli  First In First Out,  w skrócie  FIFO. pierwszy przyszedł pierwszy wyszedł. 

 

Użyj stosu, jeśli chcesz skorzystać z obiektu wstawionego na samym końcu. 

wszystko co jest realizowane według zasady ostatni przyszedł, pierwszy wyszedł. 

czyli  Last In First Out, w skrócie LIFO  ostatni przyszedł, pierwszy wyszedł.    

 

Kolejka jest podobna do listy,  

która pozwala wstawiać obiekty na końcu i używać tych na początku. 

 

Stos pozwala na uzyskanie dostępu tylko do ostatniego wstawionego obiektu. 

 

 

 



Rozdział 6 

 

Praca z  

Listami 

 
 

 

 



1) Wstęp do rozdziału. 

 

I teraz poznasz niektóre z bardziej zaawansowanych technik  

wyodrębniania i modyfikowania danych na listach i tablicach. 

 

W szczególności omówię użycie pętli for,  

aby zapewnić lepszą kontrolę podczas wyliczania kolekcji,  

w tym takich rzeczy jak:  

 

grupowanie danych  

wyliczanie danych w innej kolejności. 

zobaczysz również, że jeśli chcesz modyfikować kolekcję,  

foreach nie pozwoli ci tego zrobić,  

ale możesz to zrobić używając pętli for. 

 

Dowiesz się,  

jak zapewnić synchronizację indeksów podczas modyfikowania kolekcji. 

Jest to ważne, aby uniknąć drobnych błędów,  

które mogą być trudne do wyśledzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Wyliczanie for a foreach. 

 

Do tej pory w tym kursie prawie za każdym razem, gdy chciałem wyliczyć kolekcję,  

korzystałem z pętli foreach. 

 

Wynika to z faktu, że składnia foreach jest bardzo prosta  

i jest to standardowy sposób iteracji po wszystkich elementach w kolekcji,  

ale chociaż foreach jest prosty,  

to nie daje również żadnej kontroli. 

Otrzymujesz elementy w kolejności, w jakiej decyduje kolekcja. 

 

Można również wyliczyć za pomocą pętli for. 

Pętla for jest techniką niższego poziomu, która daje większą kontrolę,  

ale dodaje koszt czasami bardziej złożonego kodu. 

 

I teraz poświęcimy trochę czasu,  

pokazując różne sposoby korzystania z pętli for,  

ponieważ w rzeczywistości odblokowuje wiele przydatnych zadań,  

które są niemożliwe przy użyciu foreach. 

Okej, czas na kodowanie.  

 

Ale zanim przejdziemy do sprytnych rzeczy,  

zacznę od przekształcenia pętli foreach  

wyświetlającej wszystkie miasta z pętlę for,  

tak abyś wiedział, jak to zrobić. 

 

To jest kod który jest nam już bardzo dobrze znany. 

Wywołujemy tutaj metodę ReadAllCitys 

aby zaimportował wszystkie miasta do listy od T,  

a następnie je wyświetlamy je wszystkie korzystając z pętli foreach. 

 

Zastąpię teraz instrukcję foreach, aby zrobić to samo za pomocą pętli for 

 

  



for(int i = 0; i < citys.Count; i++) 

{ 

     City city = citys[i]; 

     Console.WriteLine($"{city.TotalPopulation:### ### ###} :  

        {city.CityCode} : {city.CityName}"); 

} 

 

Petla for  koncepcyjnie bardzo różni się od foreach. 

Z pętlą foreach, po prostu proszę kolekcję o dostarczenie mi elementów. 

 

Dzięki pętli for przeprowadzam iterację przez wszystkie prawidłowe indeksy,  

a następnie żądam każdego elementu indywidualnie, używając jego indeksu. 

I oczywiście, zgodnie z konwencją,  

zmienna iteracyjna jest często nazywana i.  

 

Uruchommy to. 

Oczywiście to działało bardzo dobrze. 

Wszystkie miasta zostały wyliczone tak jak wcześniej.  

 

Aby jeszcze trochę przeanalizować kod, zaczynam od indeksu 0,  

ponieważ kolekcje są indeksowane od 0  

i zauważam warunek zakończenia pętli gdzie i (czyli indeks) 

ma być mniejszy od ilości elementów w kolekcji.  

 

Oznacza to, że ostatni raz kod w naszej pętli zostanie wykonany,  

gdy i (czyli index) będzie równe ilości elementów - 1 

i tego właśnie chcemy, ponieważ przy indeksowaniu od Zera 

ostatni element na liście będzie miał indeks równy ilości elementów - 1. 

 

Możesz również zobaczyć, że jest to poprawna pętla i warunek,  

zmieniając warunek na      

   i <= citys.Count; 



Teraz ostatnia iteracja nastąpi, gdy i będzie równać się Count. 

Uruchommy to.  

 

Wyświetla wszystkie miasta, a następnie ulega awarii.  

Indeks poza zakresem, i oczywiście dzieje się tak dlatego,  

że teraz prosimy o nieprawidłowy indeks. 

Naprawmy zatem ten warunek.   

 

  i < citys.Count; 

 

Nawiasem mówiąc, jeśli miasta byłyby tablicą zamiast listą,  

kod byłby dokładnie taki sam, z tym wyjątkiem,  

że tablice nie mają właściwości count,  

więc należy zmienić count na length. 

 

(możemy skopiować tą pętle i użyc ja dla tablicy na przykład z 2 rozdziału) 

 

Z drugiej strony ta technika nie zadziała w przypadku słownika,  

a przynajmniej nie w tej prostej formie. 

 

Pętle działają najlepiej z zakresami liczb.  

Możliwe jest, aby pętle działały z innymi typami,  

ale tak naprawdę nie są do tego odpowiednie,  

a klucze słownikowe, bądźmy szczerzy,  

zwykle nie są zakresami liczb. 

 

Pętla for daje nam lepszą kontrolę,  

ale zazwyczaj tylko podczas wyliczania list i tablic. 

Zwykle nie można używać tej techniki do słowników.  

 

 

 



3) Iterowanie wybranych elementów. 

 

Teraz, gdy mamy nadzieję, że zrozumiałeś pętlę for,  

zacznijmy robić bardziej ciekawe rzeczy. 

I Pierwszą rzeczą, z którą chcę sobie poradzić, 

uruchommy program 

 

to jest wyswietlanie wszystkich 16 miast od razu.  

Powiedzmy, że chcemy wyświetlić tylko kilka miast. 

 

Wracając do początku tego kursu, pobieraliśmy tylko pierwsze 7 miast, 

ale robiliśmy to, importując tylko 7 miast z pliku CSV, 

co oznaczało, że wykonanie foreach dla całej tablicy zwróciło tylko 7 miast, 

ponieważ to były jedyne dane w tablicy. 

 

To, co zamierzam teraz zrobić, jest inne.  

W tym kodzie mam już listę zawierającą wszystkie miasta, 

a pomysł polega na wyliczeniu tylko kilku pierwszych elementów z listy. 

 

To zadanie jest dość trudne do wykonania z pętlą foreach, 

ale jest to absurdalnie łatwe dzięki pętli for. 

Najpierw dodajmy kod, aby zapytać użytkownika, ile miast chce zobaczyć. 

 

Console.Write("Enter how many cities you want to display: "); 

bool inputIsInt = int.TryParse(Console.ReadLine(), out int  

             userInput); 

if (!inputIsInt || userInput <= 0) 

{ 

    Console.WriteLine("You must enter a positive integer!"); 

    return; 

} 

 



Kod weryfikuje również,  

czy użytkownik wpisał liczbę i czy ta liczba jest dodatnia  

i kończy działanie programu, jeśli tego nie zrobił.  

 

Teraz możesz pomyśleć, że muszę zmienić pętlę,     

  for (int i = 0; i < userInput; i++) 

 

aby działała tylko do tej wprowadzonej liczby,  

ale to jest niewłaściwe meślenie. 

Czy widzisz dlaczego? 

 

Problem polega na tym, że użytkownik może wpisać więcej krajów niż jest na liście,  

więc pętla faktycznie musi się zatrzymać albo pod numerem wpisanym przez użytkownika, 

lub gdy nie ma już miast,  

w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

 

Zdefiniuję więc inną zmienną, maxToDisplay, do przechowywania tej liczby, 

 

  int maxToDisplay = Math.Min(userInput, citys.Count); 

 

a następnie zamień maxToDisplay w pętli for.   

 

  for (int i = 0; i < maxToDisplay; i++) 

 

Uruchomię to.  

 

Zapytajmy o 3 miast i to działa dobrze.  

Zapytajmy o 33  i to działa dobrze. 

 

 

 

 



4) Grupowanie elementów. 

 

Wyświetlanie tylko kilku pierwszych miast  

jest dobrym początkiem do ulepszenia interfejsu użytkownika,  

ale myślę, że znacznie lepszy interfejs użytkownika  

wymagałby wyświetlenia kilku miast,  

a następnie umożliwienia użytkownikowi wyświetlenia kolejnej liczby miast.  

 

Innymi słowy,  

aby grupować wyświetlanie miast do kilku miast na przykład do 5 

lub równoważnie, aby wstrzymać iterację wstrzymać wyświetlanie. 

 

Po raz kolejny jest to dość trudne do wykonania w przypadku pętli foreach,  

ale jest bardzo łatwe w przypadku pętli for.      

Zróbmy to.  

Na początek przywrócę pętlę for,  

aby działała ona do końca kolekcji,    

 

  for (int i = 0; i < citys.Count; i++) 

 

więc nie potrzebuję już tego obliczenia maxToDisplay,  

ponieważ maxToDisplay jest teraz tylko tym, co wpisał użytkownik.  

 

  int maxToDisplay = userInput; 

 

Teraz dodam kod do pętli for,  

która grupuje nam wyniki i zatrzymuje się po każdej grupie.  

 

 

 

 



for (int i = 0; i < citys.Count; i++) 

{ 

     if (i > 0 && (i % maxToDisplay == 0)) 

     { 

          Console.WriteLine("Hit return to continue, anything else 

           to quit: "); 

          if (Console.ReadLine() != "") 

               break; 

     } 

} 

 

Sprawdźmy, co robi ten kod. 

Instrukcja if sprawdza, czy jesteśmy na końcu grupy.  

Jeśli jesteśmy na końcu grupy, kod pyta użytkownika, czy chce kontynuować. 

 

Jeśli użytkownik wcisnie enter to znaczy ze chce kontynułować 

Jeśli użytkownik wpisze coś innego niż pusty ciąg,  

wykonamy instrukcję break. 

Break po prostu wychodzi z pętli.  

Oczywiście oznacza to, że nie będzie więcej wyświetlanych miast. 

 

I teraz jak działa ten test na zakończenie pracy grupy?  

Cóż,    

 

  i %  maxToDisplay == 0  

 

sprawdza, czy indeks jest dokładnie podzielny przez wartosc maxToDisplay. 

Prawdopodobnie łatwiej będzie to zrozumieć, dlaczego tego potrzebujemy,  

jeśli podam konkretny przykład.  

 



Powiedz, że użytkownik chce wyswietlic jednocześnie 5 miast,  

więc maxToDisplay to 5. 

A Liczby podzielne przez 5 to 5, 10, 15, 20 i tak dalej.  

Tak więc pod koniec grupy warunek stanie się prawdziwy  

po każdych 5 wyświetlanych miastach.  

To samo rozumowanie bez względu na wartość parametru maxToDisplay. 

 

Uwzględniłem również warunek  i większy od zera,  

ponieważ w przeciwnym razie kod poprosi użytkownika o kontynuację,  

zanim jakiekolwiek miasta zostaną w ogóle wyświetlone. 

Pokaże to ( usuwam warunek  i > 0  na chwilę) 

Uruchommy to.  

 

Dodajmy warunek z powrotem. 

Uruchommy to.  

 

Poproszę o 5 miast jednocześnie. 

To o wiele bardziej przyjazny sposób wyświetlania miast.  

 

To, co tu widzisz, jest znacznie lepsze niż wcześniej,  

ale wciąż brakuje jednej rzeczy. 

Chociaż miasta są w porządku, nie możesz zobaczyć, jaka jest pozycja w kolejności. 

Jak daleko na przykład znajduje się Pomorskie? 

 

Możemy to naprawić, wyświetlając rzeczywistą pozycję w kolejności dla każdego miasta. 

Wyświetlanie jeden dla pierwszego miasta, dwa dla drugiego itd. 

 

Jeszcze raz to zadanie wymaga pętli for. 

Oto jak zmieniam Console.WriteLine, która wyświetla każde miasto,  

 

  Console.WriteLine($"{i} - {city.TotalPopulation:### ### ###} :  

       {city.CityCode} : {city.CityName}"); 

  



więc wyświetla również indeks.  

Uruchom to.  

 

O jej! To nie do końca prawda. 

Mamy wyświetlany indeks,  

ale Mazowieckie jest pierwszym najbardziej zaludnionym miastem, a nie zerowym 

 

Po raz kolejny dopadło nas indeksowanie oparte na zerowym indeksie. 

Większość ludzi oczywiście spodziewa się indeksowania opartego na 1  

z pierwszym elementem na liście oznaczonym 1,  

a nie 0, ale łatwo to naprawić. 

 

Musimy tylko wyświetlić jako indeks + 1. 

 

 Console.WriteLine($"{i+1} - {city.TotalPopulation:### ### ###} :  

       {city.CityCode} : {city.CityName}"); 

 

Teraz spróbuj Uruchomić to.  

 

I to działało bardzo dobrze. 

Możesz więc zobaczyć, że za pomocą pętli for  

kolejność każdego elementu jest łatwo dostępna za pomocą indeksu  

i może być łatwo wyświetlana. 

 

 

 

 

 

 

 



5) Wyliczanie wstecz. 

 

Teraz zamierzam odwrócić kolejność wyświetlania miast. 

Zatem miasto o najniższej populacji jest najważniejsze. 

 

Wymaga to, że zamiast liczyć od pierwszego elementu,  

zaczynamy od ostatniego elementu na liście i pracujemy wstecz. 

Aby wyliczyć listę do tyłu, muszę zmienić warunkami kontroli pętli.  

 

  for (int i = citys.Count -1; i >= 0; i--) 

 

Co ja tu zrobiłem? 

 

Cóż, za pierwszym przejściem pętli potrzebuję zmiennej i,  

aby była równa indeksowi ostatniego elementu czyli Count - 1.  

Następnie za każdym razem w pętli muszę zmniejszać wartość i,  

aby dostać się do poprzedniego elementu więc to jest i --, nie i ++,  

a warunek końcowy to i większe lub równe 0. 

 

Dlaczego większy niż lub równy 0?  

Cóż, ponieważ 0 jest poprawnym indeksem,  

więc kiedy trafię na 0, nadal chcesz wykonać pętlę.  

Uruchommy to. 

 

To nie do końca prawda? 

Pierwsza grupa zawiera tylko 3 miasto a chciałem 4,  

i wyświetlane liczby nie odpowiadają już kolejności wyliczania pozycji. 

 

Jeśli będę kontynuować, następna partia ma prawidłowy rozmiar,  

ale liczby są nadal błędne. 

Oba problemy są powiązane z tym samym problemem.  

 

 

 



Warunki pętli for są w porządku. 

To logika wewnątrz pętli polegała na tym,  

że i jest to indeksowane indeksem opartym na 0,  

ale i zawiera indeks pożądanego elementu, a teraz wyliczamy wstecz,  

który nie jest już zgodny z kolejnością wyświetlania. 

 

Stwórzmy więc nową zmienną, która ma poprawną wartość dla kolejności wyświetlania. 

 

     int displayIndex = citys.Count - 1 – i; 

 

i  użyje jej tutaj i tutaj 

 

 if (displayIndex > 0 && (displayIndex % maxToDisplay == 0)) 

 Console.WriteLine($"{displayIndex + 1} 

 

Zdefiniowałem więc nową zmienną o nazwie displayIndex  

i obliczyłem ją tak, aby zawierała zerową indeksowaną kolejność wyświetlania. 

Zerowy indeks, ponieważ to sprawia,  

że testowanie końca grupy jest nieco prostsze. 

Uruchommy teraz nasz kod i zobaczmy.  

 

Tak, teraz działa dobrze. 

Prawidłowa liczba elementów w grupie  

i kolejność elementów jest wyświetlana poprawnie. 

 

 

 

 

 

 

 



6) Usuwanie elementów. 

 

Widziałeś teraz, jak korzystanie z pętli for daje znaczną kontrolę  

nad sposobem wyliczania listy,  

ale co powiesz na modyfikację listy, na przykład usuwanie elementów? 

 

I Teraz skupi się na modyfikacji kolekcji,  

i na usuwaniu każdego miasta które ma w nazwie Test. 

Zmodyfikowałem nasz plik CSV i teraz mamy 3 takie miasta. 

 

W przypadku tej wersji demo przywróciłem wyświetlanie miast  

w kolejności do przodu i zanim zacznę,  

chcę uruchomić kod w obecnej postaci, wyświetlając wszystkie miasta,  

abyśmy mieli coś do porównania przy próbie usunięcia miast które mają w nazwie test. 

 

Zmieniam też konfigurację, aby móc jednocześnie uruchamiać różne wersje aplikacji.  

Mamy trzy miasta z Testem w nazwie. 

Te trzy miasta powinny zostać usunięte z naszej listy.  

Zminimalizuję to okno.  

 

Muszę więc dodać metodę usuwania miasta z testem w nazwie.  

Umieszczę tę metodę w klasie CSVReader i napisze teraz odpowiedni kod. 

 

         public void RemoveTestCitys(List<City> citys) 

        { 

            for (int i = 0; i < citys.Count; i++) 

            { 

                if (citys[i].CityName.Contains(”Test”)) 

                    citys.RemoveAt(i); 

            } 

        } 

 



Możesz więc zobaczyć, że po prostu iteruję po miastach z pętlą for.  

Dla każdego miasta sprawdzam, czy nazwa zawiera Test,  

a jeśli tak, usuwam to miasto za pomocą metody  

 

  list.RemoveAt(),  

 

o której dowiedziałeś się wcześniej na tym kursie. 

Usuń Oczywiście wymaga tylko jako argumentu indeksu elementu do usunięcia.  

Łatwe!  

Czy ta logika wydaje ci się w porządku?  

Jeśli powiedziałeś „tak” i uważasz,  

że logika jest w porządku, czeka cię niespodzianka. 

 

Muszę tylko przejść do metody Main i dodać wywołanie metody RemoveTestCitys()  

zaraz po zaimportowaniu miast z pliku 

 

  List<City> citys = csvReader.ReadAllCiyts(); 

         csvReader.RemoveTestCitys(citys); 

 

 i uruchomić kod. 

 

poproszę o 10 miast na raz.  

Porównajmy wynik z tym, co mieliśmy,  

zanim zacząłem bawić się usuwaniem miasta z testem 

To okno, które zminimalizowałem wcześniej. 

 

Z powodzeniem usunęliśmy WielkopolskieTest i LodzkieTest,  

ale PomorskieTest wciąż tam jest.  

Co poszło nie tak?  

Pomyślmy o tym dokładniej. 

 

 



Gdy dotrzesz do WielkopolskieTest pod numerem 4,  

odkryjesz w nazwie słowa Test  

a zatem usuniesz miasto, i oczywiście,  

każde inne miasto nad WielkopolskieTest automatycznie przesuwa się w górę o jeden,  

aby wypełnić lukę, ponieważ tak działają listy. 

 

Następnie zwiększasz index do 5 i sprawdzasz miasto pod indeksem 5  

pod kątem czy ma w nazwie słowa Test 

ale ponieważ wszystkie miasta przesunęły się w górę listy,  

miasto na 5 pozycji to teraz Dolnoslaskie. 

 

A w rzeczywistości nigdy nie sprawdziliśmy,  

czy Malopolskie nie posiada w nazwie slowa Test 

ponieważ kiedy zwiększyliśmy licznik,  

nie wzięliśmy pod uwagę miast, które przesunęły się na górę listy. 

 

Dalej zwiększasz licznik do 7 i odkrywasz, że LodzkieTest ma test w nazwie. 

Usuwasz to miasto, i wszystko co jest następne automatycznie przesuwa się w górę. 

 

Indeks zwieksza się do 8 i sprawdzasz Pomorskie.  

I Nie sprawdziliśmy PomorskieTest. 

W ten sposób PomorskieTest udało się uniknąć testu  

i dlatego PomorskieTest nigdy nie został usunięty z listy. 

Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu. 

 

Pierwszym z nich byłoby uniknięcie zwiększania licznika pętli podczas usuwania miasta,  

aby licznik nadal był prawidłową wartością do sprawdzania następnego miasta. 

To zadziała, ale jest trochę niechlujne, wprowadza zamieszanie. 

 

Znacznie fajniejszym sposobem jest po prostu przeglądanie listy wstecz. 

Wtedy nie ma znaczenia,  

że elementy przesuwają się w górę listy podczas usuwania miast,  

ponieważ rzeczy, które poruszają się w górę listy,  

składają się wyłącznie z miast, które już sprawdziliśmy. 



Wiesz już, jak iterować listę wstecz; Zróbmy to teraz. 

 

                  public void RemoveTestCitys(List<City> citys) 

        {  

            for (int i = citys.Count - 1; i >= 0;  i--) 

 

Odliczamy od zera, i teraz, jeśli uruchomię kod, powinien on działać. 

Zobacz, wszystkie miasta z testem w nazwie zniknęły,  

a przy okazji, jeśli wstawiasz przedmioty zamiast je usuwać,  

obowiązuje ta sama zasada mamy ten sam problem. 

Lepiej pracuj wstecz. 

 

Możesz się zastanawiać, dlaczego konkretnie potrzebujesz pętli for, aby usunąć miasta. 

Dlaczego nie możesz po prostu użyć foreach? 

 

Powodem jest to, że usunąłem każde miasto, mówiąc miasta i podając indeks. 

Innymi słowy, kod musiał znać indeks miasta, które usuwa. 

 

W przeciwnym razie nie możesz indeksować kolekcji, aby ją usunąć,  

i oczywiście foreach nie daje nam dostępu do indeksu. 

Właśnie dlatego foreach nie jest tutaj dobry. 

 

I tak naprawdę jest to powód, dla którego praktycznie wszystkie przykłady  

w tym rozdziale wymagały pętli for,  

ponieważ wszystkie przykłady wymagały indeksu każdego elementu,  

ale poza oczywistą kwestią dotyczącą dostępu do indeksu istnieje tutaj kolejny problem. 

 

Microsoft zaprojektował ogólną zasadę,  

że foreach jest przeznaczona tylo do czytania  

i nie ma na celu umożliwienia modyfikowania kolekcji. 

 



Jeśli chcesz użyć pętli do zmiany czegokolwiek w kolekcji,  

użyj pętli for lub czegoś równoważnego. 

 

Foreach jest przeznaczony tylko do odczytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Removeall () 

 

A teraz muszę wam powiedzieć że jest łatwiejszy sposób na usuwanie elementów z listy. 

Jeśli naprawdę chciałbym usunąć wszystkie miasta z słowem Test w nazwie z listy,  

istnieje o wiele łatwiejszy sposób. 

 

Jest to jeden z tych problemów,  

w którym rozwiązaniem jest przejrzenie dokumentacji dla Listy od T  

i sprawdzenie, czy istnieje metoda, która pomoże,  

ponieważ pamiętaj, Lista od T ma wiele przydatnych metod pomocniczych  

i istnieje metoda na taką sytuację.  

A ja w tym celu skorzystam z podpowiedzi ...  citys.       

mamy tu wiele metod na przykład ... Remove(), RemoveAt() … 

 

I ta metoda nazywa się RemoveAll  

i metoda RemoveAll usuwa z listy każdy element,  

który spełnia dowolny warunek, który wybierzesz. 

I Oto proste rozwiązanie.  

 

Usunę całą implementację metody RemoveTestCitys i wykorzystam metode RemoveALL 

 

  citys.RemoveAll(c => c.CityName.Contains("Test")); 

 

RemoveAll przyjmuje predykat jako parametr. 

I Testuje predykat dla każdego elementu na liście i usuwa te,  

dla których wyrażenie jest prawdziwe,  

i oczywiście analizuję czy nazwa zawiera Test,  

i mogę to uruchomić,  

 

I widać, że to działa i usunąłem wszystkie miasta z testem w nazwie 

i jest to dużo prostszy kod niż wcześniej. 

Rozwiązanie, które było wcześniej było bardziej skomplikowane,  

niż było to konieczne, gdyż łatwym rozwiązaniem była tylko jedna linia kodu. 



Ale zostało pokazane gdyż naprawdę ważne jest, aby zrozumieć,  

co może się stać, jeśli nie utrzymasz synchronizacji indeksów,  

 

a próba usunięcia tych miast za pomocą pętli for była najprostszym sposobem,  

aby to wykazać.   

I teraz jesteś przygotowany na sytuację,  

w której naprawdę musisz zmodyfikować kolekcję za pomocą pętli.  

 

W tym rozdziale poznałeś bardziej zaawansowane techniki pracy  

z listami i tablicami, ze szczególnym naciskiem na pętlę for. 

 

Pokazałem, że w przeciwieństwie do foreach,  

pętla for daje dostęp do indeksu każdego elementu. 

Umożliwia to wykonywanie zadań trudnych lub niemożliwych  

do wykonania za pomocą foreach,  

takich jak grupowanie elementów podczas ich wyliczania  

lub wyliczanie w innej kolejności niż zwykle. 

 

Widziałeś także, że podczas gdy pętla foreach jest tylko do odczytu,  

pętla for pozwala modyfikować zawartość kolekcji,  

ale jeśli wstawiasz lub usuwasz elementy, 

normalnie powinieneś pracować wstecz,  

aby uniknąć konieczności synchronizacji indeksu. 

 

I na koniec przypomniałeś sobie o przydatności niektórych wbudowanych funkcji 

Listy od T, tym razem o użyciu metody RemoveAll() 

 

W następnym rozdziale pozostanę przy temacie  

bardziej zaawansowanych sposobów manipulowania kolekcjami, 

ale pokażę ci zupełnie inne podejście przy użyciu LINQ.  

 

 



Rozdział 7 
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1) Wstęp do rozdziału. 

 

LINQ pozwala bardzo efektywnie wyszukiwać kolekcje,  

wyodrębniać tylko potrzebne dane które chcesz i sortować te dane,  

aby uzyskać je w pożądanej kolejności.  

 

Ale LINQ może tylko wyszukiwać kolekcje,  

nie może ich modyfikować,  

 

I także pokażę Ci składnia zapytań LINQ,  

jest to specjalna składnia w języku C#,  

która umożliwia pisanie zapytań LINQ  

w sposób bardzo zbliżony do języków zapytań baz danych, takich jak SQL. 

 

Czasami ta składnia może ułatwić zrozumienie złożonych zapytań,  

 

I na koniec porównam LINQ z technikami pętli for,  

które widziałeś w poprzednim rozdziale,  

aby dać ci wyobrażenie, kiedy użyć każdej z tych technik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Ograniczenie liczby wyników. 

 

Przypomnij sobie, że w poprzednim rozdziale pokazałem Ci,  

jak ograniczyć liczbę elementów zwracanych podczas wyliczania kolekcji  

za pomocą pętli for. 

Teraz pokażę ci, jak zrobić to samo ale za pomocą LINQ. 

 

Wracamy więc do kodu i tutaj gdzie mamy metodę  ReadAllCitys  

Przypomnij sobie, że ta metoda wczytuje wszystkie miasta  

na listę obsługiwaną przez tą metodę.  

a następnie wyświetlamy je za pomocą tej pętli foreach. 

 

Jeśli chciałbym teraz ograniczyć wyświetlanie tych miast  

do powiedzmy pierwszych naprzykład 7 miast za pomocą LINQ,  

to wszystko, co muszę zrobić, to.  

 

W pętli foreach zamiast używać wszystkich miast,  

mogę ograniczyc tylko do 7 miast korzystając z operatora Linqu. 

I teraz to zrobię. 

 

  foreach (var city in citys.Take(7)) 

 

I zobaczmy, jak to działa i uruchomy nasz program 

 

I działa bardzo dobrze. 

Top 7  miast według populacji i jakie łatwe to było dzięki Linqu? 

 

 

 

 

 

 



3) Sortowanie danych. 

  

A może chcesz, żeby nasze miasta były w innej kolejności? 

Do tej pory prawie zawsze wyświetlaliśmy miasta  

w kolejności największej populacji lub w kilku przypadkach  

w odwrotnej kolejności populacji czyli od najmniejszej populacji,  

 

ponieważ jest to kolejność, w jakiej zawsze były przechowywane w kolekcji,  

ale czy nie byłoby miłe zamiast tego wyświetlić miasta powiedzmy w kolejności 

alfabetycznej według ich nazw. 

Cóż, właściwie to też jest całkiem łatwe z użyciem LINQ.  

 

Oto jak. Po prostu usunę tę metodę Take() 

i zamiast take użyjemy teraz Orderby()  

 

  foreach (var city in citys.OrderBy()) 

 

i jak można się domyślić, metoda OrderBy uporządkuje miasta,  

które wyliczamy w określony sposób.  

Teraz robi się to mniej intuicyjne, ponieważ cóż, Nie wiem jak tobie,  

ale moim pierwszym instynktem, gdy widzę OrderBy,  

jest po prostu wpisanie właściwości, według której chcę zamówić element.  

Więc użyłbym    

 

  OrderBy(cityName)    

 

ale najwyraźniej to nie zadziała,  

ponieważ nie można parsować właściwości na metodę. 

Po prostu nie tak działa C#.  

 

To, co powinieneś przeanalizować z OrderBy to funkcja  

to delegat lub wyrażenie lambda,  

i tak jest w przypadku większości metod LINQ. 



 Musimy więc powiedzieć, że c idzie do c.cityName,  

 

   OrderBy(c => c.CityName) 

 

a c tutaj po prostu reprezentuje każdy obiekt na liście,  

który pojawia się podczas wyliczania. 

 

Kompilator wie, że ponieważ miasta są listą miast, 

typem c musi być miasto, dlatego IntelliSense działa,  

i daje ci podpowiedzi nazw własności i wszystko jest typologicznie bezpieczne. 

Dobra, uruchommy to.  

 

Cóż, to zdecydowanie zadziałało bardzo dobrze.  

miasta są posortowane alfabetycznie według nazwy; Dolnoslaskie… 

i wszystkie 16 miast pojawiło się w wynikach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-4 Łączenie metod LINQ 

 

Ponieważ tak naprawdę nie chcę, aby wszystkie 16 miast  

było wyświetlanych za każdym razem,  

gdy pokazuję wam coś z LINQ, i nie chcę ponownie używać pętli for,  

aby zrobić grupowanie,  To zrobimy teraz coś innego. 

Najpierw grupujemy miasta alfabetycznie,  

a następnie wezmę powiedzmy  pierwsze 5 miast,  

 

   citys.OrderBy(c => c.CityName).Take(5) 

 

i dla uproszczenia, po prostu wpisuję tutaj cyfrę 5. 

I Nie zamierzam zawracać sobie głowy pytaniem użytkownika,  

ile miast chce wyświetlić, bo i tak już wiesz, jak to zrobić,  

a to tylko skomplikuje kod. Uruchommy to.  

 

Dobrze 

Mamy 5 pierwszych miast w kolejności alfabetycznej. 

Zminimalizuję to okno konsoli teraz,  

i jeśli teraz pomyślisz o tym,  

co ja tutaj zrobiłem, to naprawdę jest dość niezwykłe. 

 

Pobrałem pełną listę miast,i powiedziałem LINQ,  

że chcę pobrać je w określony sposób czyli w kolejnosci alfabetycznej nazwy miasta,  

a następnie wziąłem pierwsze 5 wyników, wszystko w jednej instrukcji. 

 

Zauważysz, jak bezproblemowo po prostu połączyłem dwie oddzielne operacje  

i myślę, że to jest naprawdę fajna sprawa w LINQ,  

ale jeśli zamierzasz połączyć metody razem,  

musisz pomyśleć o kolejności, w której to zrobisz.  

 

W tym przypadku najpierw zamówiłem miasta w kolejności alfabetycznej,  

a następnie wziąłem tylko pierwsze 5 wyników. 



Dlatego każde miasto w wynikach jest w kolejnosci alfabetycznej.  

Co się stanie, jeśli zrobię to na odwrót?         

 

  citys.Take(5).OrderBy(c => c.CityName) 

 

Zobaczmy.       

Mamy zupełnie inne wyniki.  Porównajmy to z poprzednimi wynikami. 

 

I jest tak dlatego, że przy drugim uruchomieniu najpierw wziąłem pierwsze 5 miast z listy,  

a ponieważ lista została uporządkowana według liczby ludności populacji 

to dało nam tylko 5 pierwszych najbardziej zaludnionych miast, 

a potem posortowałem alfabetycznie te 5 miast według nazwy,  

i wyniki nadal są w kolejności alfabetycznej. 

 

Tak więc ten przykład pokazuje nam,  

że łączenie operacji w łańcuch jest naprawdę trywialnie łatwe z LINQ,  

ale bądź ostrożny, ponieważ wyniki często mogą zależeć od kolejności łączenia operacji. 

 

Jak działa LINQ? 

 

Myślę, że widzieliśmy już wystarczająco dużo LINQ,  

że możemy zrobić teraz krok do tyłu i spróbować dowiedzieć się, co się dzieje. 

Co tak naprawdę dzieje się w miastach objętych tym kodem :  

 

  Take(5).OrderBy(c => c.CityName) 

 

Jeśli chcemy to zrozumieć, to teraz myślimy o LINQ tak 

najlepiej nie myśleć o miastach jako o kolekcji. 

Tak wiemy, to oczywiście jest kolekcja, ale nie to widzi LINQ.  

Linq widzi to inaczej. 

 

 



Jeśli chodzi o LINQ, to miasta są po prostu źródłem danych.  

Jest to coś, co może ciągle dostarczać elementy,  

w tym konkretnym przypadku są to miasta. 

 

Jest to rzecz, do której LINQ może się udać i powiedzieć:  

proszę, daj mi miasto, teraz daj mi kolejne miasto, teraz kolejne i tak dalej.  

Innymi słowy, dla LINQ kolekcja miast jest po prostu czymś, co można wyliczyć po koleji.  

 

W rzeczywistości, jeśli chcesz być bardziej szczegółowy,  

większość kolekcji implementuje interfejs o nazwie IEnumerable od T.  

I ten interfejs IEnumerable od T udostępnia możliwość dostarczania obiektów na żądanie,  

a metody LINQ mogą wykorzystywać ten interfejs. 

 

Zasadniczo to, co robi metoda Take(), polega na tym,  

że pobiera wartość z dowolnego obiektu, który dostarcza dane,  

i analizuje te wartość, i to jest zasadniczo to, co robi większość metod LINQ. 

 

i to również robi OrderBy()  

pobiera wartości i przekazuje je, z tym wyjątkiem,  

że metody LINQ na ogół nie tylko przekazują elementy. 

Każda metoda najpierw robi coś przydatnego z wartościami. 

 

Na przykład metoda Take() przekazuje wartości,  

i liczy także liczbę przekazywanych danych i gdy tylko zorientuje się,  

że przekazała wystarczającą liczbę wartości, po prostu zatrzymuje się.  

Dosłownie przestaje pytać źródła danych o dodatkowe wartości i mówi: Skończyłam. 

 

Z drugiej strony OrderBy sortuje przedmioty przed ich przekazaniem.  

Sortowanie to wartość dodana oferowana przez OrderBy(). 

 

 

 

 



Wyjaśnienie łączenia łańcuchowego LINQ 

 

I To wyjaśnia, dlaczego łączenie metod w łańcuch działa.  

Jeśli spojrzymy na miasta z tej linii   

   

   citys.Take(5).OrderBy(c => c.CityName) 

 

mamy tę rzecz zwaną miastami, które dostarczają wartości. 

Ty i ja wiemy, że to kolekcja, ale LINQ się tym nie przejmuje.  

Metoda Take() po prostu przyjmuje te wartości, miasta,  

przetwarza je i przekazuje dalej.  

OrderBy() bierze te wartości kolejno, sortuje je,  

a następnie przekazuje dalej.  

 

OrderBy nie jest powiązany z żadną inną metodą,  

więc przekazuje elementy bezpośrednio do instrukcji foreach,  

która oczywiście wykonuje kod wewnątrz pętli dla każdego elementu.  

 

I To jest bardzo wymowne wyjaśnienie LINQ. 

Jestem pewien, że zdajesz sobie sprawę,  

że dzieje się o wiele więcej szczegółów technicznych i subtelności,  

ale jeśli myślisz o metodach LINQ jako o krokach w łańcuchu,  

w którym każda metoda robi coś z elementami,  

a następnie przekazuje je do kolejnej metody, masz racje.  

 

Jest też inny sposób myślenia o LINQ. Na początku rozdziału powiedziałem,  

że LINQ pozwala na odpytywanie danych, i tak naprawdę robi to ten łańcuch  

 

  Take().OrderBy() 

 

Przeszukuje dane w kolekcji i to jest prawdziwy cel LINQ.  

LINQ to zestaw technologii zaprojektowanych w celu umożliwienia wyszukiwania danych. 

 



I jeszcze jedno.  

Możesz się zastanawiać, skąd pochodzą te metody LINQ,  

takie jak Take i OrderBy.  

Najwyraźniej nie są one częścią Listy od T, ponieważ powiedziałem wam,  

że nawet nie wiedzą, że Lista od T jest kolekcją. 

 

Cóż, jeśli kliknę prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję  

Przejdź do definicji, możemy się dowiedzieć.  

 

Ze są to metody rozszerzeń zdefiniowane w typie o nazwie System.Linq.Enumerable.  

Typ System.Linq.Enumerable to jeden z zestawów typów LINQ,  

który służy do konstruowania zapytań względem źródeł danych. 

 

Będą działać z każdym obiektem, który implementuje IEnumerable od T,  

a ponieważ w zasadzie wszystkie kolekcje implementują IEnumerable od T,  

oznacza to, że LINQ działa ze wszystkimi kolekcjami.  

Nawiasem mówiąc, jest to duża zaleta LINQ w stosunku do pętli for. 

 

Pamiętasz, zwróciłem uwagę w ostatnim rozdziale,  

że pętla for jest naprawdę użyteczna tylko dla list i tablic, a nie słowników, 

ponieważ pętla for wymaga indeksu, a słowniki nie mają indeksu.  

Ale mogę zapewnić was że LINQ działa równie dobrze w przypadku słowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Filtrowanie danych. 

 

Inną rzeczą, którą zrobiłem w poprzednim rozdziale, było usunięcie miast,  

które mają słowo Test w swoiej nazwie.  

Przypomnij sobie, pokazałem ci, jak to zrobić za pomocą pętli for  

i używając metody RemoveAll dla listy. 

 

Chcę teraz pokazać Ci, jak to zrobić z LINQ,  

ale zaznaczam jest tutaj subtelna różnica. 

Kiedy korzystałem z pętli for,  

faktycznie fizycznie usunąłem miasta ze slowem Test w nazwie z listy wszystkich miast,  

a następnie po ich usunięciu wyświetliłem pełną listę. 

 

Cóż, LINQ nie może usunąć miast z listy.  

Jak już wiecie, LINQ jest zaprojektowany do przeszukiwania źródeł danych  

w celu otrzymania elementów i przekazania ich dalej.  

Nie jest przeznaczony do modyfikowania kolekcji. 

 

LINQ to tak naprawdę tylko sposób do odczytu elementów w kolekcjach,  

ale możemy zrobić coś innego. 

 

Możemy sprawić, że LINQ odbierze wszystkie elementy z kolekcji,  

ale następnie przefiltruje je przed przekazaniem ich do pętli foreach,  

podobnie jak Take() filtrował pierwsze elementy. 

W ten sposób możemy użyć LINQ,  

aby wyświetlić listę miast bez słówka test w ich nazwach. 

 

Cóż pozbędę się tego OrderBy(), ponieważ nie chcemy już porządku alfabetycznego. 

i wezmiemy take(10) ponieważ chcemy tylko 10 miat. 

I usuną wywołanie metody do usuwania miast które robilismy wczesniej. 

 

I teraz Potrzebna nam metoda LINQ która nazywa się Where()  

Po prostu napiszę kod.  

 



 citys.Take(10).Where(c => c.CityName.Contains("Test"))) 

 

Mamy więc miasta kropka Where  

Gdzie Where ma na celu przekazywanie tylko elementów spełniających warunek,  

a naszym warunkiem jest że nazwa miasta zwiera słówko Test. 

możemy uruchomić i teraz dostajemy miast z testem w nazwie 

a my chcieliśmy te miasta usunąć  

czyli wracamy do kodu i robimy tutaj negację     

 

  (c => !c.CityName.Contains("Test"))) 

 

i możemy uruchomić jeszcze raz …  

Czy te wyniki wydają Ci się w porządku? 

Prawdopodobnie powinieneś już wiedzieć, że kiedy pytam cię,  

czy coś wygląda dobrze, prawdopodobnie oznacza to, że nie jest dobrze. 

 

Z pewnością trzy miasta ze słowem test w nazwie zostały usunięte z danych wyjściowych,  

więc ta część jest w porządku, ale jeśli policzysz, ile miast jest w danych wyjściowych,  

okaże się, że jest tylko siedem miast, a nie 10. 

Ale poprosiłem Take() o przekazanie mi 10 miast, więc co się stało?  

       

Cóż, tu ponownie powraca pytanie o to,  

czy mamy wywołane metody LINQ we właściwej kolejności. 

 

Zmienne miasta dostarcza nam wszystkie miasta. 

Take() bierze tylko pierwszych 10, które otrzyma,  

a następnie Where() usuwa trzy kraje ze słowem test w nazwie, pozostawiając 7 miast.  

 

Jeśli naprawdę chcemy pierwszych 10 miast bez miast ze słowem test w nazwie,  

musimy to zrobić na odwrót. 

Musimy najpierw pozwolić metodzie Where() odfiltrować miasta,  

których nie chcemy,  

a następnie pozwolić, aby metoda Take() ograniczyła wyniki do 10 miast.  



Zróbmy to.  

 

 citys.Where(c => !c.CityName.Contains("Test")).Take(10)) 

 

Uruchomię to.      

Teraz wszystko jest tak jak chcieliśmy…  

 

A tak przy okazji, pamiętajcie różnicę między tym a tym,  

co zrobiłem wcześniej z pętlą for.  

Kod z pętlą for faktycznie usunął miasta ze słowem test w nazwie z oryginalnej listy. 

 

Ten kod używający LINQ pozostawił te miasta na oryginalnej liście,  

i po prostu odfiltrował  je z wyników, które zwraca,  

i mogę to udowodnić, że jeśli dodam jakiś kod,  

aby wyświetlić kilka miast z oryginalnej listy.  

 

for (int i = 3; i <= 8; i++) 

              Console.WriteLine(citys[i].CityName); 

 

dodałem pętli for,  

która wyświetla miasta o indeksach od 3 do 8, a to dlatego,  

żeby wyświetlić te miasta ze słowem test w nazwie.  

 

I teraz możemy to uruchomić  

i mamy miasta ze słowem test. 

 

 

 

 

 

 



6) Składnia zapytań. 

 

Mam teraz kolejną rzecz do pokazania o LINQ i nie jest to nowa funkcja,  

to raczej zupełnie inna składnia, którą oferuje C#,  

która ma na celu uczynienie instrukcji LINQ nieco bardziej czytelnymi. 

 

To się nazywa składnia zapytania LINQ. Aby pokazać składnię zapytania LINQ,  

zacznę od przeniesienia naszego zapytania poza instrukcję foreach. 

 

  var filteredCitys = citys.Where(c => !c.CityName.Contains("Test")).Take(10); 

 

  foreach (var city in filteredCitys) 

 

dodałem zmienną filteredCitys =, a następnie wkleiłem to zapytanie 

i teraz petla foreach działa na zmiennej filteredCitys.  

Więc wszystko, co naprawdę zrobiłem tutaj,  

to dodałem dodatkową zmienna do przechowywania zapytania.  

 

I to wyrażenie   citys.Where()Take(); 

jest zapisane w tak zwanej składni metody LINQ,  

co jest tylko fantazyjnym sposobem powiedzenia, że jest to normalna składnia C#. 

 

Zamierzam zakomentować teraz Take(), więc teraz jest to zapytanie,  

które odfiltrowuje kraje ze słowem Test w nazwie,  

ale nie próbuje już ograniczyć liczby zwracanych miast. 

Teraz napiszę dokładnie to samo zapytanie przy użyciu składni zapytania LINQ. 

 

 var filteredCitys2 = from city in citys 

                     where !city.CityName.Contains("Test") 

                     select city; 

 

Co się tu dzieje? Cóż, część from city in citys 

przypomina trochę składnię pętli foreach.  

Wskazuje, że zmienne miasta  citys  jest źródłem danych dla tego zapytania. 



A miasto  city to zmienna iteracyjna, która reprezentuje kolejno każde miasto.  

A where to warunek który mówi że nie interesują nas miasta które…  

A select city  na końcu mówi ci tylko, jaki obiekt zwróci zapytanie.  

 

Jeśli znasz SQL, możesz zauważyć wyraźne podobieństwo ze składnią SQL i jest to celowe. 

Składnia zapytań LINQ jest próbą Microsoftu do obsługi zapytań do źródeł danych  

z taką samą składnią, jaką faktycznie widzisz w zapytaniach do baz danych,  

 

i teraz mogę zmienić tę instrukcję foreach,  

tak aby używała filteredCitys2 a nie filteredCitys.   

 

I Naprawdę nie robi to różnicy w kodzie, ponieważ te dwa zapytania,  

filteredCitys i filteredCitys2, są po prostu różnymi składniami  

do robienia zasadniczo tego samego. 

 

Więc Co dzięki temu zyskaliśmy?  

Muszę przyznać, że odpowiedź to naprawdę niewiele. 

Zaletą składni zapytań jest to,  

że w przypadku naprawdę długich złożonych zapytań użycie składni zapytań  

może ułatwić odczytanie kodu, 

ale tak naprawdę nie jest to oczywiste w przypadku takich prostych zapytań. 

 

Wadą składni zapytań LINQ jest to, że jest to nowa składnia do nauki,  

która tak naprawdę nie daje nic nowego.  

W rzeczywistości składnia zapytań LINQ nie daje nawet wszystkich możliwości LINQ.  

Obsługuje tylko podzbiór możliwości LINQ. 

 

Dlatego usunąłem wywołanie Take(10) z zapytania o filtrowane miasta.  

Take nie jest obsługiwane w składni zapytania LINQ,  

więc gdybym pozostawił wywołanie Take() na miejscu,  

po prostu nie byłbym w stanie napisać całego zapytania przy użyciu składni zapytania. 

 

Nie musisz znać składni zapytań, aby pisać kod wykorzystujący kolekcje,  

ponieważ wszystko, co potrafi składnia zapytań LINQ, możesz zrobić równie dobrze,  



po prostu wywołując metody LINQ jawnie,  

ale musisz być w stanie rozpoznać składnię zapytań,  

ponieważ mogę praktycznie zagwarantować Ci 

że napotkasz ją podczas pracy z istniejącym kodem innych programistów. 

 

Nawiasem mówiąc, jeśli zastanawiasz się, skąd pochodzi nazwa LINQ,  

to oznacza ona Zintegrowany Język Zapytań.  

 

Zintegrowany język ze względu na sposób,  

w jaki składnia zapytań jest zintegrowana z językiem C#,  

oraz zapytań, ponieważ jego celem jest obsługa zapytań względem źródeł danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Porównanie LINQ, For i metod. 

 

W ostatnich kilku rozdziałach pokazałem wam wiele przykładów manipulowania kolekcjami  

w bardziej wyrafinowany sposób niż tylko ich wyliczenie,  

a wszystkie te przykłady dzielą się na trzy kategorie: 

  

- za pomocą LINQ,  

- za pomocą pętli for  

- za pomocą specjalnych metod, takich jak List.RemoveAt i List.RemoveAll. 

 

Myślę więc, że warto poświęcić kilka chwil na przeanalizowanie zalet i wad każdej techniki,  

 

Zaczynając od LINQ. 

Wielką zaletą LINQ jest to, że prowadzi do bardzo prostego kodu. 

To sprawia, że pisanie kodu jest szybsze i zwykle oznacza,  

że kod korzystający z LINQ jest bardzo łatwy do odczytania i zrozumienia dla innych osób. 

 

Możesz jednak używać LINQ tylko do wysyłania zapytań, do odpytywania o dane;  

nie można go używać do modyfikowania kolekcji  

i chociaż możliwości LINQ są bardzo szerokie, jest kilka rzeczy,  

których nie można łatwo zrobić, takich jak grupowanie.  

 

W praktyce, jeśli LINQ obsługuje wszystko, co chcesz zrobić,  

to zwykle będzie to technika którą należy wybrać, ponieważ prosty,  

łatwy do zrozumienia kod naprawdę stanowi ogromną przewagę produktywności. 

 

Z drugiej strony dużą zaletą pętli for jest jej elastyczność. 

Jest to technika niskiego poziomu, w której wyraźnie wybierasz,  

co zrobić z każdym elementem kolekcji. 

Oznacza to, że możesz dosłownie zrobić wszystko, używając pętli for. 

 

Jednak naprawdę można go używać tylko do uporządkowanych kolekcji  

 ze względu na konieczność dostępu do pozycji według indeksu.  



Oznacza to oczywiście, że nie można go łatwo używać do słowników. 

Ponadto, z tych trzech technik,  

pętla for jest zwykle najbardziej skomplikowanym kodem. 

Musisz sobie radzić bezpośrednio z kontrolowaniem pętli  

i martwić się warunkami zakończenia pętli i tak dalej. 

 

Z tego powodu najprawdopodobniej użyjesz pętli for, jeśli chcesz zrobić coś,  

co jest niemożliwe z innymi technikami. 

 

Specjalne metody kolekcji. 

Są świetne w użyciu, ale tylko wtedy, gdy istnieje metoda,  

która robi dokładnie to, czego chcesz. 

Ponadto jedynymi kolekcjami, które mają tak bogaty zakres metod, są tablica i lista. 

 

Jeśli masz listę lub tablicę i musisz zrobić coś takiego jak kopiowanie danych  

lub znajdowanie określonych elementów  

lub usuwanie niektórych elementów z kolekcji,  

wówczas użycie metod tablic i list zwykle daje bardzo proste i wydajne rozwiązanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W tym rozdziale pokazałem,  

w jaki sposób LINQ może pomóc w wydobyciu informacji na różne sposoby z kolekcji.  

 

W szczególności zauważyłeś, że LINQ działa,  

traktując kolekcje jako wyliczenia,  

wydobywając z nich elementy,  

przetwarzając je i przekazując dalej, trochę jak linia produkcyjna. 

 

Pokazałem ci kilka konkretnych przykładów metod LINQ. 

Możesz użyć metody Take, aby zwrócić tylko określoną liczbę elementów z kolekcji,  

Możesz użyć metody OrderBy, aby w jakiś sposób uporządkować wyniki  

Możesz użyć metody Where aby filtrować wyniki. 

 

Nauczyłeś się, że LINQ może wyszukiwać tylko kolekcje,  

nie może ichmodyfikować,  

a na koniec zauważyłeś,  

że zapytania LINQ można często pisać składniowo na dwa różne sposoby,  

albo jawnie wywołując metody LINQ,  

albo specjalną składnię zapytań LINQ wbudowaną w język C#. 

 

 

W następnym rozdziale  

pokażę kolejną ważną rzecz do nauczenia,  

dotyczącą sposobu umieszczania kolekcji w innych kolekcjach. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 8 

 

Kolekcje 

Kolekcji 

 
 



1) Wstęp do rozdziału. 

 

Ten rozdział dotyczy kolekcji kolekcji. 

Mam zamiar rozszerzyć twoje rozumienie kolekcji, pokazując,  

dlaczego często przydatne może być umieszczanie kolekcji w innych kolekcjach. 

 

I ten rozdział łączyły wszystkie zasady,  

których nauczyłeś się do tej pory podczas tego kursu. 

 

Ten rozdział będzie wymagał użycia:  

 

  tablic,  

  list i  

  słowników,  

  a w szczególności pracy z kluczami słownika,  

  będziemy używać pętli for,  

  jak i LINQ. 

 

Dzięki temu zobaczysz wszystkie rzeczy,  

których się do tej pory nauczyłeś,  

połączone razem w celu utworzenia aplikacji. 

 

 

 

 

 



2) Grupowanie danych za pomocą słownika. 

 

Na początku kursu podkreśliłem, że kolekcje mogą zawierać  

każdy dowolny typ danych;  

taki jak string, int, float, city, i każdy inny typ danych,  

i dla każdego typu możemy utworzyć tablicę lub listę lub słownik. 

 

A to oznacza, że możesz tworzyć kolekcje,  

w których każdy element jest kolekcją. 

 

Brzmi skomplikowanie.  

Może troszkę ale wszysyko się rozjaśni podczas tego rozdziału. 

 

Dlaczego chcemy tworzyć kolekcje kolekcji? 

Najlepiej będzie jak przedstawię to na przykładzie. 

I zostając przy temacie naszych miast, wyobraź sobie naprzykład,  

że chcesz wyświetlać wszystkie miasta w kolejności największej populacji w danym kraju. 

 

Powiedzmy, że użytkownik powinien mieć możliwość wpisania nazwy kraju  

naprzykład Hiszpania,  

a aplikacja wyświetla listę miast w Hiszpani  

lub użytkownik wpisuje Polska i otrzymuje listę miast w Polsce 

Jakiego rodzaju kolekcji potrzebujesz, aby to zrobić? 

 

Aplikacja musiałaby wyszukiwać miasta przy użyciu nazwy kraju,  

tak więc wyraźnie widzisz że potrzebujesz słownika,  

w którym kluczem jest nazwa kraju, ciąg znaków,  

ale jaka będzie wartość dla każdego elementu w słowniku? 

 

W każdym kraju będzie wiele miast, wiele miast powiązanych z każdym kluczem,  

więc jedyną możliwą odpowiedzią jest kolekcja miast. 

I teraz jaki rodzaj kolekcji putrzebujesz? 



 

Cóż, jak już wiemy miasta muszą być uporządkowane według populacji,  

a ich uporządkowanie sugeruje że powiniśmy wybrać listę lub tablicę  

i prawdopodobnie nie będziesz wiedział,  

ile miast jest w każdym kraju, dopóki ich nie przeczytasz. 

 

Tak więc myślę, że naszym wyborem będzie oczywiście lista. 

 

Tak więc struktura danych, której potrzebujesz dla tej aplikacji, to słownik,  

w którym klucz jest ciągiem znaków, nazwa kraju,  

a wartością jest lista miast. 

 

  Dictionary<string, List<City>> 

 

Kolekcja zawierająca inne kolekcje.  

Zauważ też, że to, co opisałem,  

polega na podzieleniu listy wszystkich miast na wiele mniejszych list,  

 

i w efekcie mamy podzielone dane na grupy,  

i to jest jedna z tych rzeczy,  

które możesz zrobić dość łatwo, kiedy tworzysz kolekcje kolekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Imporrtowanie miast do słownika. 

 

Spróbujmy teraz zakodować to, co właśnie opisałem.  

Tak aby nasza aplikacja wyświetlała 10 miast według najwiekszej populacji w danym kraju. 

  

Po drodze pokaże nie tylko, jak zapełnić zagnieżdżoną kolekcję  

i jak uzyskać dostęp do danych w niej zawartych,  

ale także jak manipulować kluczami w słowniku. 

 

Zaczniemy od metody ReadAllCitys() którą już doskonale znamy  

które czyta wszystkie miasta z naszego pliku w formie listy.  

Mamy nasz CSVReader, i metodę ReadAllCitys(),  

która kontroluje faktyczne czytanie miast. 

 

Teraz wiesz już, że aby umożliwić wyświetlanie miast według wybranego kraju,  

ta metoda powinna teraz udostępniać kolekcję miast jako  

słownik od string i listy miast. 

 

Poprawmy więc typ zwracany  

 

  public Dictionary<string, List<City>> ReadAllCiyts() 

 

i zmienną, która będzie przechowywać kolekcję.  

 

  var citys = new Dictionary<string, List<City>>(); 

 

Deklaruję to za pomocą słowa kluczowego var,  

ponieważ jest to teraz bardzo długa nazwa typu. 

Dlatego użycie tutaj var znacznie ułatwia odczytanie kodu.  

 

Jak wczytujemy miasta do tej struktury danych?  

Spójrzmy jeszcze raz na plik CSV.  

 



Na początek dodadam zę dodałem kilka dodatkowych miasta do naszego pliku, 

abysmy mieli miasta nie tylko z polski ale również z kilku innych krajów europy, 

abyśmy mogli dać wybór kraju naszym użytkownikom. 

 

I Zauważ, że nasz plik nie rozróżnia szczególnie krajów w sposobie formatowania danych.  

Wymienia tylko miasta w kolejności populacji, a kraj to tylko inne dodatkowe pole w pliku. 

 

Oznacza to, że za każdym razem, gdy importuję miasta z tego pliku,  

będę musiał indywidualnie ustalić z jego kraju są miasta  

i dodać je do właściwej listy w słowniku. 

 

Aby sprawy były jeszcze bardziej skomplikowane, nawet nie wiemy z góry,  

ile jest wszystkich miast w naszym pliku.  

Możemy się o tym przekonać tylko poprzez import danych. 

 

Będzie to wymagało poważnych zmian w naszej logice w metodzie ReadAllCitys(),  

więc zmodyfikuję teraz nasz kod a następnie go omówię.  

 

while ((csvLine = streamReader.ReadLine()) != null) 

{ 

  City city = ReadCityFromCsvLine(csvLine); 

     if (citys.ContainsKey(city.Country)) 

     { 

       citys[city.Country].Add(city); 

     } 

     else 

     { 

      List<City> citysInCountry = new List<City>() { city }; 

          citys.Add(city.Country, citysInCountry); 

     } 

} 

 

 



W tym kodzie wciąż iteruję nasz plik odczytujący jedno miasto na raz.  

 

while((csvLine = streamReader.ReadLine())!=null) 

 

Jeśli jest to pierwsze miasto z danego kraju,  

to tego kraju nie będzie jeszcze w słowniku. 

Ponieważ kraj jest kluczem,    

      

  if (citys.ContainsKey(city.Country)) 

 

możemy go sprawdzić za pomocą przydatnej metody słownikowej ContainsKey.  

Ta metoda po prostu zwraca wartość logiczną, która informuje nas,  

czy dany klucz znajduje się w słowniku czy nie.  

 

I Jeśli ContainsKey zwraca wartość true, oznacza to,  

że słownik musi już zawierać klucz dla tego kraju,  

i posiadać odpowiednią listę miast. 

W takim przypadku wystarczy dodać nowe miasto do właściwej listy.  

 

  citys[city.Country].Add(city); 

 

Używam składni nawiasu kwadratowego do wyszukiwania listy miast,  

a nie TryGetValue, ponieważ właśnie sprawdziłem,  

że klucz zdecydowanie istnieje.  

Jeśli z drugiej strony ContainsKey zwraca false, to oznacza tego kraju nie ma w słowniku,  

co musi oznaczać, że jest to pierwsze miasto, który zaimportowaliśmy z tego kraju. 

 

Musimy więc utworzyć listę miast dla tego kraju i dodać ją do słownika. 

I zauważ, jak użyłem inicjatora kolekcji,  

       

  new List<City>() { city }; 

aby upewnić się, że nowa lista zawiera nowe miasto. 

 



4) Wyświetlanie danych ze słownika. 

 

Teraz zajmiemy się interfejsem użytkownika,  

który jest oczywiście w metodzie Main naszego kodu. 

Ten kod bedzie całkowicie różny od wszystkiego, co pokazałem ci wcześniej,  

i teraz dodam ten kod a następnie go przeanalizujemy. 

 

string filePath = @"C:\Users\user\source\repos\ 

BeginningCsharpCollectionsKopia\8 KolekcjaKolekcji\population.csv"; 

 

CsvReader csvReader = new CsvReader(filePath); 

Dictionary<string, List<City>> citys = csvReader.ReadAllCiyts(); 

 

foreach (string country in citys.Keys) 

Console.WriteLine(country); 

 

Console.Write("Which country do you want? "); 

string chosenCountry = Console.ReadLine(); 

 

if (citys.ContainsKey(chosenCountry)) 

{ 

 foreach (City city in citys[chosenCountry].Take(10)) 

Console.WriteLine($"{city.TotalPopulation:### ### ###} :  

                          {city.CityName}"); 

} 

else 

Console.WriteLine("That is not a valid country"); 

 

Jak zwykle, najpierw wypełniam zbiór miast, wywołując metodę ReadAllCiyts().  

Tym razem miasta to słownika. 

Następną rzeczą, którą robi kod, jest wyświetlanie wszystkich krajów,  

aby użytkownik mógł zobaczyć, jaki wybór krajów ma do dyspozycji.  

 



Robię to za pomocą pętli foreach na słowniku  

i tutaj możesz zobaczyć, jak wyliczyć klucze słownika. 

Kraje, które musimy wyliczyć, to klucze, a nie wartości,  

dlatego wyliczamy konkretną właściwość Dictionary.Keys.  czyli (citys.Keys) 

 

Następnie pytam użytkownika, który kraj chce wybrać. 

Użytkownik wpisuje nazwę kraju,  

        

if (citys.ContainsKey(chosenCountry)) 

 

a kod używa właściwości ContainsKey do sprawdzenia, czy ten klucz istnieje. 

Jeżeli klucz istnieje,  

po prostu używam pętli foreach,  

aby wyświetlić pierwsze 10 miast według populacji w tym kraju  

i zauważ co tu robię.  

 

Używam składni nawiasu kwadratowego, aby wyszukać wartość. 

Wiemy, że wartością będzie listą miast, a następnie wyliczamy tę listę,  

i używamy metody LINQ Take(), aby ograniczyć liczbę miast do 10, 

 

ponieważ powiedziałem, że to demo wyświetli tylko 10 najbardziej zaludnionych miast  

w dowolnym kraju.  

Zobaczmy, czy to zadziała.  

 

Wpiszmy naprzykład Hiszpania,  

i widzimy10 miast w kolejności od największej populacji, wszystkie z Hiszpani,  

i to jest przykład wykorzystania kolekcji w kolekcji. 

 

Zauważ, że chociaż pomysł na kolekcję kolekcji wydaje się skomplikowany,  

w rzeczywistości tak naprawdę nie ma niczego konceptualnie nowego w tym, co zrobiłem.  

po prostu typy danych były nieco bardziej skomplikowane niż wcześniej,  

dlatego trzeba było śledzić to bardziej uważnie. 

 



5) Poszarpana tablica.  

 

Teraz chcę trochę zmienić technologię i przyjrzeć się bliżej tablicom. 

 I Widzisz, kolekcje kolekcji to jeden obszar, w którym tablice mogą naprawdę błyszczeć  

 nad innymi typami kolekcji, pod względem zapewnienia znacznie prostszego kodu. 

 

Aby to pokazać, porzucimy już aplikację z naszymi miastami 

i utworzymy zupełnie nową aplikację a raczej bardzo prostą grę w kółko i krzyżyk.  

 

 

 

Nasza gra, bedzie reprezentować planszę.  

To będzie siatka o wymiarach 3 na 3.    

Trzy wiersze i w każdym wierszu 3 wartości. 

Jakiego typu danych użył byś dla siatki?  

 

 



Zakładam, że mamy typ o nazwie kwadrat, który reprezentuje pojedynczy kwadrat. 

 

 

 

Najpierw zastanówmy się nad jednym rzędem.  

Każdy rząd zawiera dokładnie trzy kwadraty,  

po jednym dla każdej kolumny, a kolejność jest ważna,  

więc tablica kwadratów wygląda jak dobry kandydat do reprezentowania jednego rzędu,  

 

 

 

ale są trzy wiersze. Aby przedstawić całą planszę, prawdopodobnie chcemy tablicy rzędów.  

 

 

 



W języku C# tablica tablic ma specjalną nazwę. 

Nazywa się to poszarpana tablicą. ( Jagged array ) 

Dlaczego poszarpana tablica?  

 

Cóż, w tym konkretnym przykładzie wszystkie tablice wewnętrzne mają ten sam rozmiar, 3,  

ale ogólnie rzecz biorąc, nie ma powodu,  

dla którego tablice wewnętrzne muszą mieć taki sam rozmiar. 

 

Pierwsza może mieć rozmiar 2,  

druga może mieć rozmiar 5,  

a trzecia może mieć rozmiar 3.  

 

 

 

 

 A jeśli wyobrażasz sobie, że jest to rodzaj siatki i narysujesz ją,  

 prawa krawędź siatki jest postrzępioną linią, dlatego postrzępiona tablica.  

( Jagged array ) 

 

 

 

 

 

 



6) Kółko i krzyżyk. 

 

Teraz czas napisać kod. Naszej prostej gry w kółko i krzyżyk. 

To będzie oczywiście aplikacja konsolowa.  

I Oprócz klasy program z metodą główną Main,  

która oczywiście będzie kontrolować ogólną logikę, 

aplikacja będzie zawierać dwa inne główne typy:  

klasę gry reprezentującą grę  

oraz wspomniany typ kwadratu reprezentujący każdy kwadrat. 

 

Utworzymy teraz nasz kwadrat  (Square.cs)        

a następnie omówię kod   

 

     public enum Player {  
   None = 0,  
   Noughts,  
   Crosses } 
 
 public struct Square 
 { 
  public Square(Player owner) 
  { 
   this.Owner = owner; 
  } 
 
  public Player Owner { get; } 
 
  public override string ToString() 
  { 
   switch (Owner) 
   { 
    case Player.None: 
     return "."; 
    case Player.Crosses: 
     return "X"; 
    case Player.Noughts: 
     return "O"; 
    default: 
     throw new Exception("Invalid value"); 
   } 
  } 
 } 



 

Kwadrat zawiera tylko jedną właściwość tylko do odczytu, Właściciel  (owner)  

i dla tego zdefiniowałem wyliczenie o nazwie Gracz (player),  

które zawiera trzy możliwe stany, w których kwadrat może być;  

pusty, innymi słowy, właścicielem jest nic, lub może mieć w sobie kółko lub krzyż. 

 

I zauważ, że celowo ustawiłem dla żadnego (none) domyślną wartość 0  

i zdefiniowałem kwadrat jako strukturę, a nie klasę.  

Oznacza to, że kwadrat domyślnie zaczyna się automatycznie jako pusty.  

 

Kwadrat ma konstruktor, który pozwala na dostarczenie stanu,  

a następnie tylko jedną metodę, przesłonięcie metody ToString(),  

które wyświetla kwadrat jako pojedynczy znak. 

 

Przyda się to przy wyświetlaniu całej planszy.  

Teraz będzie ciekawie dodamy klasę która będzie reprezentować gre kólko i krzyrzyk. 

a następnie omówię kod. 

  

Oto moja klasa, która reprezentuje grę  

 

  public class TicTacToe  

 { 

  private Square[][] board = 

  { 

   new Square[3], 

   new Square[3], 

   new Square[3] 

  }; 

  } 

 

i zawiera tylko jedną zmienną, która reprezentuje planszę (board) 3 x 3. 

 



Spójrz na deklarację planszy.  

Zauważ, że użycie tablicy tablic, tablicy postrzępionej,  

zapewnia bardzo czystą składnię dla tego typu. 

 

Dosłownie nawiasy kwadratowe tworzą tablicę,  

a następnie ponownie nawiasy kwadratowe, aby uczynić tablicę tablic.  

I Korzystając z tablic. Zobacz, jak zainicjowałem poszarpaną tablicę. 

 

I teraz tak nasz tablica zewnętrzna ma trzy elementy.  

I Każdy element sam w sobie jest tablicą trzech elementów, co zainicjowałem tutaj.  

 

Nie ma potrzeby tworzenia poszczególnych kwadratów,  

ponieważ zdefiniowałem kwadrat jako typ wartości, a nie typ odniesienia. 

 

I pamiętaj, że jeśli deklarujesz tablicę według rozmiaru,  

wszystkie elementy zaczynają się od wartości domyślnej, 

która w tym przypadku będzie pustymi kwadratami,  

dokładnie tego, czego potrzebujemy do planszy na początku gry,  

i mogłem to zrobić, ponieważ tablice mogą być tworzone poprzez podanie ich rozmiaru. 

 

Gdybym użył listy zamiast tablicy, nie byłbym w stanie tego zrobić,  

ponieważ lista od T zawsze zaczyna się pusta i dlatego musi być jawnie wypełniona. 

 

I Najprostszy równoważny kod wyglądałby tak zapisze go teraz,  

 

private List<List<Square>> board = new List<List<Square>>() 

{ 
 new List<Square>{ new Square(), new Square(), new Square()}, 

 new List<Square>{ new Square(), new Square(), new Square()}, 

 new List<Square>{ new Square(), new Square(), new Square()} 

}; 

 

co jest o wiele bardziej skomplikowane. 

dlatego wrócimy do jagged array. 

 



7) Kółko i krzyżyk część2. 

 

Teraz dodamy resztę kodu do naszej gry. 

Zaczniemy od Głównej metody naszej gry  

 

                TicTacToe ticTacToe = new TicTacToe(); 

           ticTacToe.PlayGame(); 

           Console.WriteLine("Game over"); 

 

która po prostu tworzy nową grę  

i wywołuje metodę o nazwie PlayGame(). 

Tą metode zaraz utworzymy w naszej klasie gra.  

A kiedy gra się kończy, wyświetlamy komunikat koniec gry, który jest końcem programu.  

Dodajmy teraz metodę PlayGame(). 

 

   public void PlayGame() 

  { 

   Player player = Player.Crosses; 

 

   bool flaga = true; 

   while (flaga) 

   { 

    DisplayBoard(); 

    flaga = PlayMove(player); 

    if (!flaga) 

     return; 

    player = 3 - player; 

   } 

  } 

 

Metoda ustawia początkowego gracza na Krzyżyk,  

a następnie mam pętlę while,  

w której każda iteracja pętli reprezentuje jednego gracza wykonującego ruch. 

 



Ruch polega na wyświetleniu planszy gry DisplayBoard()  

Następnie wywołujemy metodę, aby faktycznie zagrać ruch. PlayMove(player); 

i metoda PlayMove() zwraca wartość true,  

jeśli gra może być kontynuowana. 

 

A jeśli gra będzie mogła być kontynuowana, 

używam sztuczki matematycznej,  

aby zamienić gracza między kółkiem i krzyżykami  

i ponownie przejść przez pętlę. 

 

Omówiłem to wszystko bardzo szybko,  

ponieważ ten fragment kodu tak naprawdę nie ma nic wspólnego z kolekcjami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) Kółko i krzyżyk część3. 

 

Uzyskiwanie dostępu do elementów poszarpanej tablicy  

za pomocą wyszukiwania łańcuchowego. 

 

Utwórzmy teraz metodę  metodę DisplayBoard.  

Której Celem jest tylko wyświetlenie siatki,  

czegoś takiego jak to, co można zobaczyć w objaśnieniu.  

 

private void DisplayBoard() 

{ 

for (int i = 0; i < 3; i++) 

 { 

  for (int j = 0; j < 3; j++) 

  { 

Console.Write(" " + board[i][j]); 

} 

  Console.WriteLine(); 

 } 

} 

I tak iteruję przez każdy wiersz za pomocą pętli for. 

Następnie dla każdego wiersza jest kolejna pętla for,  

która iteruje przez każdą kolumnę w tym wierszu.  

 

Używanie zagnieżdżonych pętli ten sposób jest bardzo standardową techniką  

podczas iteracji po poszarpanej tablicy,  

a rzeczą, którą naprawdę chcę, abyś zauważył, jest to,  

że kiedy docieram do każdej komórki w siatce,  

uzyskuję dostęp do tego kwadratu za pomocą składni wyszukiwania  

podwójnych nawiasów kwadratowych,  

aby uzyskać wewnętrzną tablicę,  

a następnie aby wyszukać konkretny element w wewnętrznej tablicy. 



 

W efekcie połączyłem ze sobą razem dwa wyszukiwania,  

umieszczając nawiasy kwadratowe obok siebie.  

 

Jest to całkowicie logiczne i jest to bardzo powszechne,  

nie tylko z tablicami postrzępionymi,  

ale z każdą zagnieżdżoną kolekcją,  

ale może wyglądać nieco zaskakująco za pierwszym razem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) Kółko i krzyżyk część4. 

Utwórzmy teraz metodę  metodę PlayMove.  

aby zobaczyć, jak faktycznie gramy każdy ruch  

dodam teraz kod a nestepnie go przeanalizujemy. 

 

private bool PlayMove(Player player) 

{ 

Console.WriteLine("Invalid input quits game"); 

 Console.Write($"{player}: Enter coordinates eg. 3,3 > "); 

 string input = Console.ReadLine(); 

 string[]coordinates = input.Split(','); 

 

 if (coordinates.Length != 2) 

 return false; 

 

 int.TryParse(coordinates[0], out int row); 

 int.TryParse(coordinates[1], out int column); 

 

 if (row < 1 || row > 3 || column < 1 || column > 3) 

  return false; 

 

 if (board[row - 1][column - 1].Owner != Player.None) 

 { 

  Console.WriteLine("Board occupied !"); 

  return false; 

 } 

 

 board[row - 1][column - 1] = new Square(player); 

 return true; 

} 

Metoda PlayMove ma całą masę kodu, który jest po prostu po to,  

aby uzyskać dane wejściowe od użytkownika,  

w który wiersz i która kolumnę użytkownik chce wprowadzić swój znak. 



Dalej sprawdzamy że każdy wiersz liczb całkowitych powinien zawierać  

liczbę od 1 do 3, reprezentującą wiersz,  

a każda kolumna liczb całkowitych powinien zawierać liczbę  

od 1 do 3, reprezentującą kolumnę.  

 

Pomiędzy 1 a 3, a nie między 0 a 2, ponieważ jest to interfejs użytkownika,  

więc używam indeksowania opartego na 1. 

  

Wszelkie problemy z danymi wejściowymi wprowadzonymi przez użytkownika,  

po prostu zwracam wartość false, co kończy grę. 

 

Następnie sprawdzam, czy kafelek wybrany przez gracza jest rzeczywiście pusty 

i wyświetlam komunikat o błędzie, jeśli nie jest pusty.  

 

Zauważ, że odejmuję jeden z wiersza i kolumny, gdy szukam komórki.  

To oczywiście dlatego, że muszę uzyskać konwersję  

z indeksowania opartego na 1  

na indeksowanie oparte na 0. 

zanim będę mógł uzyskać dostęp do każdego elementu tablicy. 

 

I wreszcie, jeśli wszystko jest w porządku,  

ponownie ustawiam wartość wybranej komórki  

za pomocą składni podwójnego nawiasu kwadratowego,  

aby wykonać wyszukiwanie łańcuchowe, 

i zauważ tutaj, że ta sama składnia podwójnego nawiasu kwadratowego działa,  

gdy ustawiam element, a nie tylko kiedy to szukam.  

 

Na koniec zwracam wartość true,  

aby wskazać, że gra może być kontynuowana.  

 

Jeśli jesteś naprawdę dociekliwy  

i spostrzegawczy to na pewno zauważyłeś, że czegoś brakuje. 

 

 



Nie ma absolutnie żadnej kontroli, czy ktokolwiek wygrał grę,  

a to dlatego, że zrozumienie logiki byłoby dość skomplikowanym kodem  

i tak naprawdę nie nauczyłoby Cię niczego nowego o kolekcjach.  

 

A więc oto skończyliśmy naszą gra komputerowa w kółko i krzyżyk,  

W każdym razie, uruchommy to i zobaczmy, co się stanie.  

 

Wyświetlana jest pusta tablica, czyli bardzodobrze.  

Krzyżyk to pierwszy gracz i pyta nas,  

w jakim wierszu i kolumnie chcę wybrac 

Powiedzmy  rząd 3, kolumna 3. 

 

OK aplikacja umieściła krzyżyk we właściwej komórce,  

a teraz gra gracz kółko.  

Więc udam, że jestem kimś innym i idę do wiersza 1 i kolumny 1. 

 

W porządku.  

Wygląda na to, że wszystko działa,  

więc po prostu wyjdę z gry, wpisując coś,  

co nie jest prawidłowym zakresem liczb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10)Tablice wielowymiarowe. 

 

Widziałeś już, że tablice mają szczególnie prostą składnię,  

jeśli chodzi o kolekcje zagnieżdżone, ale tablice mają jeszcze jedną sztuczkę.  

Wróćmy do definicji naszej planszy. To tablica tablic.   

 

A teraz pokaże inny sposób, w jaki mogę to zdefiniować. 

  

  //private Square[][] board = { new Square[3], 

 

 private Square[,] board = new Square[3, 3]; 

  

Zamiast dwóch zestawów nawiasów kwadratowych,  

widzisz teraz jedną parę nawiasów kwadratowych z przecinkiem oddzielającym indeksy,  

a kod inicjujący wewnętrzne tablice zniknął. 

 

To jest o wiele prostsze, niż wcześniej. 

To się nazywa tablica wielowymiarowa i jest to zupełnie inna bestia. 

Postrzępiona tablica to tablica, w której każdy element jest inną tablicą, tablicą tablic. 

 

Z kolei tablica wielowymiarowa to tylko jedna prosta tablica zwykła,  

która wymaga więcej niż jednego indeksu,  

aby uzyskać dostęp do elementu,  

i dlatego ten kod, który tworzy instancję tablicy wielowymiarowej, jest tak prosty. 

 

Nie ma wewnętrznych tablic do zainicjowania. 

Tablice to jedyna kolekcja Microsoftu, która pozwoli Ci mieć wiele indeksów.  

To kolejna przewaga tablic nad listami. 

 

W każdym razie mamy teraz kilka błędów kompilacji do naprawienia,  

ponieważ wyszukujemy elementy w tablicy wielowymiarowej  

za pomocą jednego wyszukiwania, a nie wyszukiwania łańcuchowego. 

Naprawię to teraz.  



I widać, zawsze wyszukujemy elementy tablic wielowymiarowych,  

podając indeksy oddzielone przecinkami. 

To powinno działać. Uruchommy to.  

 

Komórka 1, 1, górny róg, tak, to działa. 

Jedną kwestię powinienem wyjaśnić.  

 

Możesz użyć tablicy wielowymiarowej tylko wtedy,  

gdy potrzebujesz całkowicie regularnej siatki,  

w której każdy rząd ma taką samą długość,  

jak siatka naszej gry kółko i Krzyżyk 3 na 3. 

 

Jest tak, ponieważ w przeciwieństwie do poszarpanej tablicy,  

w której indywidualnie ustawiasz rozmiar każdej tablicy wewnętrznej,  

z tablicą wielowymiarową, jedynymi rozmiarami,  

które możesz kontrolować, są rozmiary dwóch wymiarów. 

 

Jeśli więc pomyśleć o przykładzie, który podałem wcześniej,  

w którym każdy wiersz ma inny rozmiar,  

możesz to zrobić tylko z postrzępioną tablicą,  

ale w tej sytuacji tablica wielowymiarowa jest idealna,  

my tutaj nie potrzebujemy tablicy postrzepionej! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11) Zakończenie rozdziału i kursu. 

 

W tym rozdziale przyjrzeliśmy się możliwościom, które otwierają się,  

tworząc kolekcje, w których same elementy kolekcji są kolekcjami. 

 

Pokazałem, w jaki sposób zastosowanie tej koncepcji do przechowywania danych 

dotyczących miast w naszej aplikacji  

umożliwiło naturalne dzielenie danych dotyczących miast  

według różnych krajów świata. 

 

Widziałeś, że uzyskujesz dostęp do elementów kolekcji  

poprzez łańcuchowy proces wyszukiwania  

i nauczyłeś się, że tablice tablic zwane tablicami postrzępionymi  

oferują prostą składnię. 

 

Na koniec pokazałem, w jaki sposób tablice mają unikalną funkcję  

pozwalającą na stosowanie wielu indeksów,  

tak zwanych tablic wielowymiarowych. 

I doszliśmy do końcu kursu. 

 

Widziałeś, jak listy i tablice są szczególnie przydatne w kolekcjach,  

w których przedmioty mają naturalny porządek.  

 

Z drugiej strony słowniki wymagają dostępu z kluczem  

i są szczególnie przydatne,  

gdy najczęściej trzeba wyszukiwać poszczególne elementy w kolekcji  

według klucza lub gdy kolekcja nie jest naturalnie uporządkowana.  

 

Widziałeś kilka sposobów uzyskiwania dostępu i wyliczania elementów w kolekcjach.  

Foreach daje bardzo prosty sposób wyliczenia wszystkich pozycji.  

Z drugiej strony pętla for  

daje lepszą kontrolę nad sposobem wyliczania elementów,  

ale kosztem większej złożoności kodu.  

 



Aby dodać do nich, LINQ pozwala wyszukiwać  

i przekształcać elementy w trakcie ich wyliczania.  

 

I na koniec zobaczyłeś przykłady sytuacji,  

w których naprawdę przydatne jest umieszczanie kolekcji w innych kolekcjach.  

 

To wszystko ode mnie.  

Pozostało mi tylko życzyć Ci sukcesów, 

gdy będziesz korzystać z kolekcji w swojm kodzie,  

aby przechowywać i manipulować zestawami danych we własnych aplikacjach,  

które na pewno będziesz pisać. 

 

 

Dziękuję za uwagę  

i gratuluje to już jest koniec. 

 

Zapraszam  

na moje kolejne kursy. 

 

 

          


