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W poprzednim odcinku
• Ile zostało w głowach…

• Powiew świeżości w świecie .NET-a

• Technologie .NET
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Agenda
• Język C# - podstawowe konstrukcje

• Klasy i dziedziczenie w praktyce

• Typy generyczne

• Delegaty i lambda

• Kolekcje

• LINQ

• Niespodzianka na koniec



Język C#



Wbudowana obiektowość w C#
• C# z założenia implementuje paradygmaty programowania obiektowego: enkapsulację, 

dziedziczenie i polimorfizm

• Jednolity system typów (Common Types System) – typ jest podstawowym elementem, który 

enkapsuluje dane i funkcje. Wszystkie typy dziedziczą z jednego podstawowego typu

• Obiektowość w C# nie ogranicza się do klas. W szczególności wyróżnia się interfejsy, które 

jedynie opisują elementy klasy. Klasy mogą implementować wiele interfejsów.

• CTS definiuje 5 kategorii typów: klasy, struktury, typy wyliczeniowe (enumerations), intefejsy, 

delegaty



Common Type
System

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/2hf02550(v=vs.90).aspx



Is C# 
a strongly typed 
or 
a weakly typed 
language?



„Is C# a strongly typed or a weakly 
typed language? Yes
• Instancje poszczególnych typów mogą na siebie oddziaływać jedynie przez protokół, jaki 

udostępniają (type safety)

• C# co do zasady wspiera typowanie statyczne – język wymusza bezpieczeństwo typów na 
etapie kompilacji (statically typed)

• C# i środowisko .NET chronią pamięć przed nieprawidłowym dostępem i nieprzewidzianymi 
operacji (memory safe)

• Wbudowane ograniczenia na bezpieczeństwo typów mogą być świadomie obchodzone, 
np..:

◦ Operator rzutowania typów pozwala nadpisać interpretację typu 

◦ Typ dynamic – sprawdzenie typów jest wyłączone w trakcie kompilacji

◦ Sekcja unsafe – pozwala bezpośrednio operować na wskaźnikach bez sprawdzania ich typów



Typy wartościowe
• Do typów wartościowych należą:

◦ Większość typów wbudowanych: wszystkie numeryczne, char, bool

◦ Typy wyliczeniowe enum

◦ Wszystkie typy struct

• Bezpośredni dostęp do wartości przechowywanej w zmiennej danego typu

• Przypisanie wartości zmiennej do typu zawsze kopiuje jej wartość (także dla struktur!)

• Możliwe jest zdefiniowanie typu jako nullable, np. int? i= null;



Typy referencyjne
• Typy referencyjne składają się z dwóch elementów:

◦ właściwego obiektu

◦ referencji do obiektu

• Przypisanie do zmiennej typu referencyjnego kopiuje jedynie referencje, a nie obiekt, na 

który ona wskazuje

• Wiele zmiennych typu referencyjnego może wskazywać na ten sam obiekt

• Zmienna typu referencyjnego może wskazywać na wartość null – to znaczy, że nie wskazuje 

na żaden obiekt



Boxing/unboxing
• Boxing – operacja pakowania zmiennej typu wartościowego do „pudełka” referencyjnego

• Unboxing – operacja odpakowywania pudełka do oryginalnego typu

• Unboxing wymaga jawnego rzutowania, przy którym sprawdzana jest zgodność typu

• Uwaga – operacja boxing/unboxing jest czasochłonna obliczeniowo. Czasami może 

występować niejawnie, przez co wpływać negatywnie na wydajność

• Przy pakowaniu zmiennej następuje kopiowanie jej wartości do nowego obiektu. To znaczy, 

że zmiana wartości oryginalnej nie wpływa na zmianę wartości zapakowanej



Kilka słów o tablicach
• Standardowa tablica reprezentuje określoną liczbę elementów jednego typu

• Elementy są przechowywane w ciągłym bloku pamięci, co zapewnia bardzo szybki dostęp

• Przy deklaracji tablicy elementy mają przypisywaną domyślną lub podaną wartość

• Możliwa jest inicjalizacja tablicy już na etapie jej deklaracji:

char[] vowels = new char[] {'a','e','i','o','u'};

char[] vowels = {'a','e','i','o','u'};

var vowels = new[] {'a','e','i','o','u'};



Kilka słów o tablicach
• Wielowymiarowe tablice mogą być realizowane jako 

◦ prostokątne (rectangular) 
int[,] matrix = new int[,]

{

{0,1,2},

{3,4,5},

{6,7,8}

};

◦ „postrzępione” (jagged)

int[][] matrix = new int[][]

{

new int[] {0,1,2},

new int[] {3,4,5},

new int[] {6,7,8,9}

};



Stos i sterta
• Stos (stack) to miejsce w pamięci do przechowywania zmiennych i parametrów lokalnych

◦ Funkcjonuje jako kolejka LIFO

◦ Na stosie zapisywane są lokalne zmienne wartościowe oraz referencje do obiektów

◦ Stos jest czyszczony w naturalny sposób przy wyjściu z funkcji

◦ Uwaga na rekurencje!

• Sterta (heap) to miejsce w pamięci, w którym rezerwowane jest miejsce dla zmiennych typu 

referencyjnego

◦ Nie ma narzuconego sposobu organizacji (nie jest to LIFO)

◦ Na stosie tworzone są referencje do obiektu, na stercie właściwa instancja

◦ Sterta jest czyszczona przez GC



Parametry metody
• Parametry określają zestaw argument, które muszą być podane

• Domyślnie przekazywane są jako zmienna wartościowa

• Modyfikatory ref i out powodują, że przekazywane są jako referencje

• Modyfikator params pozwala podać dowolną liczbę parametrów

static int Sum (params int[] ints)

{ ... }

int total = Sum (1, 2, 3, 4);



Parametry opcjonalne i nazwane
• Od C# 4.0 możliwe jest deklarowanie parametrów opcjonalnych

void Foo (int j = 20) { … } 

Foo();

• Można również podawać argumenty podając nazwę parametrów

void Bar(int a = 0, int b = 0, int c = 0, int d = 0) {... }

Bar(a: 10, d: 30);



For / foreach
• forach pozwala przeiterować po każdym elemencie obiektu, który 

implementuje interfejs  System.Collections.IEnumerable lub 

System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

• Przykładowo można używać foreach do iteracji elementów: tablicy, listy, 

string-a, …

• Nie należy modyfikować (dodawać / usuwać) elementów kolekcji źródłowej



var
• Lokalna zmienna typowana domyślnie (na podstawie przypisania)

• Dostępna od C# 3.0

• Realizuje typowanie statyczne

var x = ”hello”;

string x =”hello”;



Typy anonimowe
• Konstrukcja pozwala na enkapsulacje zestawu właściwości przeznaczonych tylko do odczytu 

bez konieczności definiowania nazwanego typu

• Typ każdej własności jest określany przez kompilator na podstawie podanej wartości

var v = new { Amount = 108, Message = "Hello" };

• W typach anonimowych nie można używać metod, zdarzeń, wartości null, funkcji 

anonimowych, typu wskaźnikowego

• Najczęściej używane z klauzulą select wyrażenia LINQ

• Można tworzyć anonimowe tablice typów anonimowych



Zarządzanie wyjątkami
• Wszystkie wyjątki w C# są obsługiwane w środowisku uruchomieniowym (nie w momencie 

kompilacji)

• Standardowy mechanizm środowiska i konstrukcja języka do zarządzania błędami

try { … } catch (ExceptionA ex) { … } finally { … }

• Wyjątki są bardzo kosztowne obliczeniowo – jak sama nazwa wskazuje należy ich używać do 
sytuacji wyjątkowych (a nie do sterowania logiką przepływu)

• Możliwe jest obsłużenie konkretnego typu wyjątku lub każdego wyjątku

• finally – zawsze jest wykonywane oprócz dwóch sytuacji:

◦ nieskończona pętla w bloku

◦ proces zostaje zakończony w sposób nieprzewidziany



Wyrażenie using
• Jeżeli w klasie wykorzystywane są zasoby niezarządzalne (dostęp do plików, grafiki, połączenie do 

bazy danych) – trzeba po sobie posprzątać

• Takie klasy implementują interfejs IDisposable

• To pozwala na użycie wyrażenia using, które jest tłumaczone przez kompilator do bloku try / 
finally

using (StreamReader reader = File.OpenText ("file.txt")) { ... }

try { … }

finally {

if (reader != null) ((IDisposable) reader).Dispose();

}



Rzucanie wyjątków
• Wyjątki mogą być rzucane zarówno przez środowisko uruchomieniowe, jak i przez kod 

użytkownika

• wyrażenie throw; w bloku catch

◦ przerzuca wyjątek dalej

◦ zachowuje StackTrace

◦ pozwala na zalogowanie błędu i przekazanie sterowania, jeżeli nie mamy lepszego wyjścia na 

zaistniałą sytuację

• throw pozwala wyrzucić bardziej szczegółowy rodzaj błędu (gdy chcemy przekazać więcej 

informacji do sterowania) lub mniej szczegółowy rodzaj błędu (gdy chcemy ograniczyć 

informacje ze względów bezpieczeństwa)



System.Exception – właściwości
• StackTrace

◦ String przedstawiający wszystkie metody, które zostały wywołane od 

początku wyjątku aż do sekcji catch

•Message

◦ Tekstowy opis wyjątku

• InnerException

◦ Obiekt wyjątku, który spowodował wywołanie wyjątku zewnętrznego 



Klasy
• Najbardziej popularny typ referencyjny

• Posiadają przynajmniej jeden konstruktor (który nie musi być publiczny!)

• Referencja this odnosi się do instancji obiektu danej klasy

• Może posiadać finalizer – metoda, która uruchamiana jest zanim GC usunie obiekt z pamięci

• Mogą być poszatkowane – partial

◦ Przydatne przy dużych klasach (choć duże klasy nie są zalecane)

◦ Przy pracy z automatycznie generowanym kodem



Kilka słów o 
nazewnictwie

Identifier Case Example

Class Pascal AppDomain

Enum type Pascal ErrorLevel

Enum values Pascal FatalError

Event Pascal ValueChange

Exception class Pascal WebException
Always ends with the suffix Exception.

Read-only Static 
field

Pascal RedValue

Interface Pascal IDisposable
Always begins with the prefix I.

Method Pascal ToString

Namespace Pascal System.Drawing

Parameter Camel typeName

Property Pascal BackColor

Protected 
instance field

Camel redValue Rarely used. A property is preferable 
to using a protected instance field.

Public instance 
field

Pascal RedValue Rarely used. A property is preferable 
to using a public instance field.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x2dbyw72(v=vs.71).aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x2dbyw72(v=vs.71).aspx


as / is
• Operator as 

◦ pozwala na rzutowanie na typ pochodny przypisując nowej zmiennej null, jeżeli rzutowanie się nie 
udało

◦ Zwykły operator rzutowania zgłasza wyjątek, jeżeli rzutowanie się nie udało

◦ Nie dokonuje konwersji typów numerycznych

• Operator is

◦ Zwraca wartość logiczną określającą czy konwersja typu może się powieść (czyli czy obiekt jest typu 
pochodnego z danej klasy)

◦ Często używany przed właściwą operacją rzutowania, aby uniknąć wyjątku

if (a is Stock)

Console.WriteLine (((Stock)a).SharesOwned);



Właściwości
• Właściwości (ang. properties) z zewnątrz wyglądają jak zmienne, ale mogą posiadać logikę

• Ukrywają wewnętrzną implementację związaną z danymi, przez co wspierają enkapsulację

• Posiadają zdefiniowane bloki:

◦ get – operacja odczytywania wartości

◦ set – operacja zapisywania wartości

• W bloku set zmienna value reprezentuje parametr przekazany przy wpisywaniu do 
właściwości

• Pozwalają definiować wartości typu read-only (tylko blok get)

• Od C# 3.0 występują właściwości automatyczne, bez dodatkowej logiki (ale można je później 
rozszerzyć)



Indexery
• Pozwalają na wykorzystanie naturalnej składni odwołania się przez indeks do określonych 

wartości w klasie lub strukturze

• Przykładowo klasa string posiada indekser, który pozwala na odwołanie się do 

poszczególnych liter

• Zmienna indeksująca może być dowolnego typu

• Może być więcej niż jeden parametr indeksujący

public string this [int arg1, string arg2]

{

get { ... } set { ... }

}



Extension methods
• Pozwalają na rozszerzenie istniejącego typu o nową metodę

• Nie wymagają modyfikacji definicji oryginalnego typu

• Nie mogą być klasą zagnieżdżoną. Dostępne od C# 3.0

• Przykład:
public static class StringHelper

{
public static bool IsCapitalized(this string s)
{

if (string.IsNullOrEmpty(s)) return false;
return char.IsUpper(s[0]);

}
}

Console.WriteLine(" Ala ma kota”.IsCapitalized()");



Dziedziczenie w praktyce
• Dziedziczenie jakie jest każdy widzi:

◦ Pojedyncze (tzn. może być tylko jedna klasa bazowa)

◦ Dostępne tylko dla klas (struktura nie może dziedziczyć po innej strukturze)

• Klasa lub struktura mogą implementować wiele interfejsów

• Typowe modyfikatory dostępności

◦ public – dostępne dla wszystkich

◦ internal – dostępne tylko wewnątrz assembly (lub dla assembly zaprzyjaźnionego)

◦ private – dostępne tylko z wewnątrz typu. Uwaga – domyślny modyfikator dla wszystkich elementów 

klasy lub struktury

◦ protected – dostępne tylko wewnątrz typu lub dla jego klas potomnych



Dziedziczenie w praktyce

Wyłącza ostrzeżenie kompilatora
o niejasności

Będziemy chcieli dziedziczyć, a to jest funkcja, 
którą można użyć w klasach potomnych

Sample!



Typy generyczne
• Drugi obok dziedziczenia mechanizm tworzenia re-używalnego kodu

• Pozwala zwiększyć bezpieczeństwo typów oraz zmniejszyć konieczność rzutowania i 

boxowania

• Znaczeniowy odpowiednim szablonów w C++ (ale inaczej konstruowany)

• Ogólnie – w definicji typu generycznego używa się parametr typów, który będzie wypełniony 

przy zamykaniu typu generycznego do konkretnego typu

◦ NazwaKlasy<T> - generyczny typ otwarty

◦ NazwaKlasy<int> - generyczny typ zamknięty



Typy generyczne
W tym przypadku nie ma ograniczenia na to, co 

może być podane jako typ

Przykładowa deklaracja dla T typu int

To samo moglibyśmy uzyskać 
używając typu object. Ale...

Sample!



Delegaty
• Delegat – obiekt, który wie jak wywołać metodę

• Koncepcyjnie podobne do wskaźników na funkcję w C++, ale dbają o bezpieczeństwo typów

• Pozwalają, aby metody były przekazywane jako parametry

• Często używane do definiowania metody typu callback

• Delegaty mogą być łączone tak, aby wiele metod było wywołanych przy jednym zdarzeniu

delegate int Transformer(int x);
Słowo kluczowe delegate

Kompatybilny z dowolną metodą, która zwraca int
oraz posiada pojedynczy parametr int Sample!



Delegaty
• Przykładowe wywołanie

delegate int Transformer(int x);

static int Square(int x) { return x * x; }

public static void Test01()

{

Transformer t1 = Square;

Console.WriteLine(t1(4));

}



Delegaty
• Wykorzystanie do metody typu plug-in

delegate int Transformer(int x);

class Util

{

public static void Transform (int[] values, Transformer t)

{

for (int i = 0; i < values.Length; i++)

values[i] = t(values[i]);

}

}



Delegaty
• Wszystkie instancje delegatów mogą wskazywać na więcej niż jedną metodę (multicast)

delegate int Transformer(int x);

public static void Test02()

{

Transformer d = SomeMethod1;

d += SomeMethod2;

d(10); // wywołane zostaną obie metody

d -= SomeMethod1;

d(12); // wywołana zostanie tylko metoda SomeMethod2

}



Delegaty
• Delegaty mogą być generyczne

• To implikuje, że można zdefiniować standardowe 

typy delegatów, które w większości przypadków 

odpowiedzą na wszystkie potrzeby

• Delegat Func – pozwala przypisać metodę, która ma 

od 0 do 16 parametrów i zwraca jedną wartość

• Delegat Action – pozwala przypisać metodę, która 

ma od 0 do 16 parametrów i nic nie zwraca

• Poprzedni przykład w wersji generycznej i 

standardowym delegatem Func:

class UtilGeneric<T>
{

public static void Transform(T[] values,
Func<T, T> t)

{
for (int i = 0; i < values.Length; i++)

values[i] = t(values[i]);
}

}

Dowolny typ, który jest używany przy definicji 
metod występujących w klasie

Standardowy delegat 
Func



Delegaty a interfejsy
• W wielu przypadkach zamiast delegatu można użyc interfejsu

• Co kiedy użyć, jak żyć?

• Użycie delegatu może być sensowniejszym wyborem, jeżeli mamy co najmniej jedną z tych 

sytuacji:

◦ Odpowiedni interfejs definiowałby tylko jedną metodę

◦ Niezbędne jest, aby do delegata była podpięta więcej niż jedna metoda (multicast)

◦ Musielibyśmy stworzyć osobną klasę, która implementuje interfejs dla każdego przypadku użycia



Zdarzenia
• Zdarzenia pozwalają klasie/obiektowi powiadomić inne klasy/obiekty, gdy coś interesującego 

się wydarzyło

• Definiuje się role nadawców (publisher) oraz odbiorców (subscribers), którzy otrzymują 

zdarzenia (handle / receive)

• Zdarzenie może mieć wielu odbiorców. Odbiorca może obsługiwać wiele zdarzeń od wielu 

nadawców

• Odbiorcy danego zdarzenia nie wiedzą nic o sobie nawzajem

• Przykładowo zdarzenia używane są do obsługi zdarzeń interfejsu (np. kliknięcie w przycisk)



Zdarzenia
• Zdarzenie jest specjalną wersją delegatu, która udostępnia tylko podzbiór możliwości do 

obsługi modelu nadawca/odbiorca

public delegate void PriceChangedHandler (decimal oldPrice,

decimal newPrice);

public class Broadcaster

{

public event PriceChangedHandler PriceChanged;

}
Pełny dostęp do 

delegatu w ramach 
klasy nadawcyBez słowa kluczowego event też by 

zadziałało, ale konstrukcja mniej  
odporna na zewnętrzne wpływy

Poza klasą nadawcy 
dostęp jedynie do 
operatorów += / -=



Zdarzenia

public class Stock

{

string symbol;

decimal price;

public Stock (string symbol) { this.symbol = symbol; }

public event EventHandler PriceChanged;

protected virtual void OnPriceChanged (EventArgs e)

{

if (PriceChanged != null) PriceChanged(this, e);

}

public decimal Price

{

get { return price; }

set

{

if (price == value) return;

price = value;

OnPriceChanged(EventArgs.Empty);

}

}

}

Typowy schemat zdarzeń w .NETcie

Standardowy typ (delegat) 
do obsługi zdarzeń:
- Nic nie zwraca

- Przyjmuje 2 parametry

Standardowy sposób do 
przekazywania argumentów 

zdarzenia, które zaszło

Sample!



Wyrażenia lambda
• Wyrażenie lambda – nienazwana metoda przypisana w miejsce delegatu

• W praktyce jest konwertowana na etapie kompilacji do instancji delegatu lub drzewa 

wyrażeń (Expression tree)

• Ogólna postać wyrażenia lambda

(parametry) => proste-wyrażenie-lub-blok-kodu

• Przykład: x => x * x;

Pojedynczy parametr, 
nie potrzebujemy 

nawiasów

Proste wyrażenie, nie 
potrzebujemy return

Sample!



Wyrażenie lambda
• Często używane z delegatami Func i Action

Func<int, int> sqr = x => x * x;

Action<string> WypiszDlugosc = (s) => Console.WriteLine(s.Length);

• Mogą przyjmować więcej parametrów – typ parametrów odpowiada typowi parametrów 

delegatu

Func<string, string, int> SumujDlugosc = (s1, s2) => { return
s1.Length + s2.Length; };

int dlugosc = SumujDlugosc("ala ma kota", "kot ma ale");



Wyrażenia lambda
• Wyrażenie lambda może się odwoływać do zmienny zewnętrznych ( outer variables / 

captured variables – zmienne wciągnięte)

• Domknięcie (closure) - wyrażenie lambda ze zmiennymi zewnętrznymi

• Uwaga – zmienne zewnętrzne są obliczane dopiero wtedy, kiedy nastąpi wywołanie 

delegatu!

• Wyrażenia lambda mogą zmieniać wartość zmiennych domkniętych

• Czas życia zmiennych domkniętych zostaje rozciągnięty na czas życia delegatu



Wyrażenia lambda
• Przykład domknięcia

int wartosc = 0;

Action powiekszIWypisz = () => { wartosc++; Console.WriteLine(wartosc); };

powiekszIWypisz(); // 1

powiekszIWypisz(); // 2

powiekszIWypisz(); // 3

• Uwaga: przy wciąganiu do wyrażenia zmiennej iteracyjnej, ta jest traktowana jakoby była 

deklarowana na zewnątrz

• Analogicznie działały kiedyś pętle foreach (ale to się zmieniło w C# 5.0)



Dynamic
• Wiązanie dynamiczne oznacza, że proces rozwiązywania typów, metod i operacji jest 

przesunięty z momentu kompilacji do uruchomienia kodu

• Przydatne, gdy wiemy, że ta dana metoda istnieje, ale kompilator tego jeszcze nie wie

◦ Na przykład możemy spodziewać się otrzymania tej metody z innych typowo dynamicznych języków 

takich jako IronPython

dynamic k = new Kaczka();

k.Kwak();

„Kompilator, wyluzuj. Kaczka 
będzie umiała kwakać nawet jak 

teraz tego nie wiesz.”

Sample!



Dynamic
Możliwe jest wręcz zaimplementowania własnej obsługi wiązania dla typów dynamicznych

public class Kaczka : DynamicObject

{

public override bool TryInvokeMember(InvokeMemberBinder binder, object[] args, out object result)

{

Console.WriteLine("Urochomilaby sie metoda: " + binder.Name);

foreach (var o in args)

Console.WriteLine("Argument: " + o.ToString());

result = null;

return true;

}

}



Dynamic
• Wiązanie jest również wspierane na poziomie języka

static dynamic Srednia (dynamic x, dynamic y)

{

return (x + y) / 2;

}

static void Main(string[] args)

{

int x = 3, y = 4;

Console.WriteLine(Srednia(x, y));

Console.WriteLine(Srednia(3.14, 1.5));

}

Zysk: nie musimy kopiować kodu 
dla różnych typów

Bardzo poważna wada: w ten 
sposób tracimy silne typowanie 

zmiennych. Lepiej to lepiej 
przemyśleć niż od razu tak pisać



Var / dynamic
• Słowa var i dynamic mogą się wydawać podobne i być mylone, ale istnieje zasadnicza 

różnica

◦ var = „kompilator, duży chłop jesteś, wykumaj sam, co to za typ”

◦ dynamic = „kompilator, wyluzuj – będzie dobrze. Przy uruchomieniu sprawdzimy typ”

• Przykład

dynamic s1 = "hello";   // statyczny typ to dynamic, uruchomieniowy typ to string

var s2 = "hello";       // statyczny typ to string, uruchomieniowy typ to string

int i = s1;             // Wyjątek przy uruchomieniu

int j = s2;             // Błąd kompilacji



Kolekcje



Kolekcje
• .NET oferuje wiele różnych rodzajów kolekcji

• Kolekcje implementują wspólne interfejsy, które pozwalają na ich uniwersalne użycie

• Kolekcje zdefiniowane są w następujących namespace’ach:

using System.Collections;               // Kolekcje niegeneryczne

using System.Collections.Generic;       // Kolekcje generyczne

using System.Collections.Specialized;   // Kolekcje mocno typowane

using System.Collections.ObjectModel;   // Klasy bazowe do własnych kolekcji

using System.Collections.Concurrent;    // Kolekcje thread-safe



GeneryczneNiegeneryczne

Możliwe tylko wyliczanie elementów

Policzalność

Dodatkowe funkcjonalności



IEnumerable / IEnumerator
• Interfejs IEnumerable zapewnia metodę GetEnumerator, która zwraca… IEnumerator

string s = "Ala ma kota";

IEnumerator e = s.GetEnumerator();

while (e.MoveNext())

{

char c = (char)e.Current;

Console.WriteLine(c);

}



Tablice
• Tablice mają przypisaną ciągłą przestrzeń w pamięci – bardzo szybie indeksowanie, ale nie 

można zmieniać rozmiary bez kopiowania

• Tablica jest klasą, to znaczy, że zawsze jest typem referencyjnym niezależnie od typu 

przechowywanych elementów

• Tablice z założenia używają indekserów 32-bitowych, co się dobrze składa, bo CLR nie 

pozwala tworzyć obiektów większych niż 2GB (w .NET >=4.5 już można na platformie 64-bit)

• Posiadają wbudowane metody znajdowania elementów (BinarySearch, IndexOf / 

LastIndexOf, Find, …)

• Wbudowana metoda do sortowania (elementy muszą być porównywane, czyli 

implementować IComparable)



Tablice

null null

null null

2 4 6 8 10 12

Stos Sterta

o
b

j1

o
b

j2

o
b

j3

o
b

j4

tab1

tab2

tab3

tab4

MojaKlasa[] tab1 = new MojaKlasa[6];
tab1[0] = new MojaKlasa();
tab1[1] = new MojaKlasa();
tab1[2] = new MojaKlasa();
tab1[3] = new MojaKlasa();

MojaKlasa[] tab2 = tab1;

MojaKlasa[] tab3 = 
(MojaKlasa[])tab1.Clone();

int[] tab4 = new[] { 2, 4, 6, 8, 10, 12 };



Listy, kolejki, …
• List<T> / ArrayList – rozszerzalna kolekcja elementów

◦ List<T> jest dużo szybsze od ArrayList, bo nie wymaga boxingu/unboxingu

◦ Obie listy pozwalają dodawać element w dowolnym miejscu kolekcji

◦ W obu przypadkach w pamięci przechowywana jest tablica, która odpowiednio rośnie w zależności 

od potrzeb

• LinkedList<T> - implementowana jako lista dwukierunkowa (szybkie wstawianie, wolniejsze 

wyszukiwanie)

• Queue<T> / Queue - kolejka typu FIFO (first-in, first-out) udostępniająca metody Enqueue / 

Dequeue



Listy, kolejki, …
• Stack<T> / Stack - stos, czyli LIFO (last-in, first-out), udostępnia metody Push / Pop

• BitArray – ściśnięta kolekcja zmiennych typu bool (każda wartość zawiera 1 bit)

• HashSet<T> / SortedSet <T>

◦ Metoda Contains wywołuje się bardzo szybko dzięki wyszukiwaniu opartym na strukturze haszującej

◦ HashSet<T> - wykorzystuje tablice haszującą przechowującą tylko klucz

◦ SortedSet<T> - wykorzystuje drzewa czerwono-czarne

◦ Nie przechowują duplikatów elementów (dodawanie takich samych elementów jest ignorowane)

◦ Nie można odwołać się do elementu po indeksie

◦ Implementują zestaw operacji na zbiorach



Kolekcje słownikowe
• Słownik jest kolekcją, w 

której każdy element 

przechowywany jest 

jako para klucz-wartość

• W .NETcie występuje 

wiele typów 

słownikowych, które 

implementują interfejs 

IDictionary / IDIctionary

<TKey, TValue>

Typ Wewnętrzna budowa Indekso
walny

Złożoność O 
odwołania się

Dictionary <K,V> Hashtable Nie O(1)

Hashtable Hashtable Nie O(1)

ListDictionary Lista dwukierunkowa Nie O(n)

OrderedDictionary Hashtable + tablica Tak O(1)

SortedDictionary <K, V> Drzewo red-black Nie O(log n)

SortedList <K, V> 2 tablice Tak O(log n)

SortedList 2 tablice Tak O(log n)Po
so

rt
o

w
an

y
N

ie
p

o
so

rt
o

w
an

y



LINQ



LINQ według 
Google’a



LINQ
• LINQ = Language Integrated Query

• Zestaw własności języka i frameworka, który pozwala na tworzenie ustrukturalizowanych 

zapytań do kolekcji obiektów

• Podstawowe pojęcia:

◦ Sekwencja – dowolny obiekt implementujący IEnumerable<T>

◦ Elementy kolekcji

◦ Operator zapytania (query operator) – metoda, która przekształca sekwencję

• Istnieje gotowy zestaw standardowych operatorów – wszystkie zaimplementowane są jako 

metody rozszerzające



LINQ
• Można operować zarówno na lokalnych sekwencjach, jak i na sekwencjach z bazy danych 

(IQueryable<T>)

• Surprise, surprise – wiele operatorów przyjmuje jako argument wyrażenie lambda

• Istnieją dwa uzupełniające się sposoby tworzenia zapytań: 

◦ składnia fluent (method / fluent syntax) 

◦ składnia zapytania (query syntax)

• Oba podejścia wzajemnie się uzupełniają Predykat (predicate) – wyrażenie, które 
przyjmuje jeden argument i zwraca wartość true

lub false

Istnieje generyczna klasa do tego celu 
Predicate<T>



LINQ – przykład

string[] imiona = { "Jacek", "Ola", "Agata" };

IEnumerable<string> result = imiona.Where(n => n.Length >= 4);

foreach (string s in result)

Console.WriteLine(s);

Operator zapytania

Predykat

Tu często używa się var



Wiązanie operatorów
• LINQ jest przystosowane do tego, żeby budować bardziej skomplikowane wyrażenia

• Tworzy się to przez dodanie nowych operatorów do już stworzonego wyrażenia (bo ono 

również zwraca IEnumerable)

• Uwaga – zawartość sekwencji wejściowej nie jest nigdy modyfikowana – zawsze dostajemy 

nową sekwencję

• Przykładowa sygnatura metody rozszerzającej Where

public static IEnumerable<TSource> Where<TSource> (

this IEnumerable<TSource> source,

Func<TSource, bool> predicate);

Sample!



Wiązanie operatorów – przykład
string[] imiona = { "Jacek", "Ola", "Agata", "Ania", 

"Karol", "Stefan", "Mateusz" };
var query = imiona

.Where(n => n.Contains("e"))

.OrderBy(n => n.Length)

.Select(n => n.ToUpper())

.Select(n =>
{

var s = "";
foreach (char c in n)

s = s + c + " ";
return s;

}
);

Rezultat:
J A C E K
S T E F A N
M A T E U S Z



LINQ – operatory zapytań



Kilka przydatnych operatorów
• Kolejność w sekwencji ma znaczenie i niektóre operatory na niej bazują

int[] sekwencja = { 10, 9, 8, 7, 6, 5 };

IEnumerable<int> pierwszeTrzy = sekwencja.Take(3); // 10, 9, 8

IEnumerable<int> ostatenieDwa = sekwencja.Skip(4); // 6, 5

IEnumerable<int> odwrocona = sekwencja.Reverse(); // 5, 6, 7, 8, 9, 10

• Dla zapytań lokalnych, operatory takie jak Where / Select zachowują kolejność sekwencji 

wejściowej



Kilka przydatnych operatorów
• Niektóre operatory zwracają pojedynczy element

• W takim przypadku nie można ich łączyć z innymi operatorami, które przyjmują na wejściu 

sekwencję

int[] sekwencja = { 10, 9, 8, 7, 6, 5 };

int pierwszyElement = sekwencja.First(); // 10

int ostatniElement = sekwencja.Last(); // 5

int drugiElement = sekwencja.ElementAt(1); // 9

int drugiNajmniejszy = sekwencja.OrderBy(n => n).Skip(1).First(); // 6



Kilka przydatnych operatorów
• Operatory agregujące

int[] sekwencja = { 10, 9, 8, 7, 6, 5 };

int count = sekwencja.Count(); // 6

int suma = sekwencja.Sum(); // 45

int minimum = sekwencja.Min(); // 5

int sumaWiekszychOd8 = sekwencja.Sum((n) => n > 8 ? n : 0); // 19

// lub

int sumaWiekszychOd8_wersja2 = sekwencja.Where((n) => n > 8).Sum();



Kilka przydatnych operatorów
• Operatory pełniące role kwantyfikatorów

int[] sekwencja = { 10, 9, 8, 7, 6, 5 };

bool zawieraDziewiec = sekwencja.Contains(9);

bool zawieraCokolwiek = sekwencja.Any();

bool zawieraJakikolwiekNieparzysty = sekwencja.Any(n => n % 2 != 0);

• Dla przypomnienia operator wyboru

Var wszystkieNieparzyste = sekwencja.Where(n => n % 2 != 0);



Kilka przydatnych operatorów
• Operatory działające na sekwencjach wejściowych

int[] sekwencja = { 10, 9, 8, 7, 6, 5 };

int[] sekwencja2 = { 1, 2, 5 };

var dolaczona =

sekwencja.Concat(sekwencja2); // 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2, 5

var unia =

sekwencja.Union(sekwencja2); // 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2



Operatory trochę inaczej

Query syntax

var result1 = from n in imiona

where n.Length >= 4

select n;

Fluent syntax

string[] imiona = { "Jacek", "Ola", "Agata" };

IEnumerable<string> result = imiona.Where(n => n.Length >= 4);

Zaczynamy zawsze od from Kończymy zawsze na select lub 
group

Range variable – zmienna 
odnosząca się do danego 

elementu w sekwencji



Query syntax
• Obie składnie są sobie odpowiadające i można je ze sobą wiązać (zakładając, że operatory 

zwracają sensowne wyrażenia)
var query2 =

(from n in imiona
where n.Contains("e")
orderby n.Length
select n.ToUpper())

.Select((n) =>
{

var s = "";
foreach (char c in n)

s = s + c + " ";
return s;

});



Łączenie - dane testowe
var customers = new[] {

new { Id = 1, Name = "Janek"},

new { Id = 2, Name = "Kasia"},

};

var products = new[]{

new { Id = 1, Name="Komputer"},

new { Id = 2, Name="Telewizor"},

new { Id = 3, Name="Lampa"},

};

var orders = new[] {

new { customerId = 1, productId = 1},

new { customerId = 1, productId = 2},

new { customerId = 2, productId = 3},

};



Łączenie danych
var raport = from c in customers

from p in products

from o in orders

where o.customerId == c.Id && o.productId == p.Id

select c.Name + "  kupił " + p.Name;

var raport2 = from c in customers

join o in orders on c.Id equals o.customerId

join p in products on o.productId equals p.Id

select new { Klient=c.Name, Produkt=p.Name };



Łączenie danych
var raport3 = from c in customers

group c.Name by c.Name.First();

foreach (var g in raport3)

{

Console.WriteLine("Key = " + g.Key);

foreach (var v in g)

Console.WriteLine(v);

}



Łączenie danych
var raport4 = from c in customers

join o in orders on c.Id equals o.customerId

join p in products on o.productId equals p.Id

select new { Klient = c.Name, Produkty = p.Name } into zamowienia

group zamowienia.Produkty by zamowienia.Klient;

foreach (var klient in raport4)
{

Console.WriteLine("Klient name=" + klient.Key);
foreach (var produkt in klient)
{

Console.WriteLine("Produkt " + produkt);
}
Console.WriteLine("------------");

}

Klient name=Janek
Produkt Komputer
Produkt Telewizor
Produkt Lampa
------------
Klient name=Kasia
Produkt Telewizor
------------


