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01. Zmienne, stałe, wyrażenia i odstępy w 

C# 2.0 

Każdy kto rozpoczynał naukę programowania w jakimkolwiek języku (nie tylko w języku 

obiektowym jakim jest C#), na samym jej początku zetknął się z definicją zmiennych czy 

stałych, bez których nasz program nie może „żyć”. Nauka ich deklarowania to pierwsze 

kroki każdego programisty. Niniejszy artykuł pokaże nam w jaki sposób te pierwsze kroki 

postawić. Wprowadzimy sobie kilka pojęć: obok wspomnianych stałych czy zmiennych, 

postaram się pokrótce wytłumaczyć istotę wyliczeń czy prawidłowo zdefiniowanych wyrażeń 

używanych w C# 2.0.  



Postawmy więc pierwszy krok i wprowadźmy prawidłową definicję zmiennej. Otóż jest ona 

obszarem pamięci o pewnym, określonym typie. Zmienne w programie mają określone 

wartości, które oczywiście mogą ulegać zmianom. Definiowanie zmiennych jest bardzo 

prostą czynnością: podajemy typ zmiennej oraz nadajemy jej nazwę. Zmienne możemy 

inicjalizować (prawidłowo stworzyć) w dowolnym miejscu naszego programu i przypisywać 

jej wartość w dowolnym momencie. Poniższy przykład przedstawia inicjalizację zmiennej 

oraz przypisanie jej pewnej wartości: 

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

int mojaZmienna = 21; 

System.Console.WriteLine("Zainicjalizowaliśmy zmienną mojaZmienna o 

wartości: {0}", mojaZmienna); 

mojaZmienna = 99; 

System.Console.WriteLine("Po przypisaniu mojaZmienna ma wartość równą: 

{0}", mojaZmienna); 

} 

} 

Otrzymamy następujący wynik: 

 

W powyższym przykładzie zainicjalizowaliśmy zmienną: mojaZmienna za pomocą liczby 21. 

Następnie tę zmienną wyświetlamy. Jak wspomniałem wyżej w dowolnym momencie 

możemy przypisać zainicjalizowanej zmiennej wartość (w naszym przykładzie jest to liczba 

99, którą wyświetlimy na ekranie naszej konsoli).  

Powyższy programik napiszmy troszeczkę inaczej: 

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

int mojaZmienna; 

System.Console.WriteLine("Zainicjalizowaliśmy zmienną mojaZmienna o 

wartości: {0}", mojaZmienna); 

mojaZmienna = 99; 

System.Console.WriteLine("Po przypisaniu mojaZmienna ma wartość równą: 

{0}", mojaZmienna); 

} 

}  
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Po skompilowaniu otrzymamy następujący komunikat: 

 

Powyższy przykład przedstawia niedozwoloną sytuację do jakiej w języku C# nie możemy 

doprowadzić. A mianowicie, próbujemy użyć niezainicjalizowanej zmiennej, o czym mówi 

nam powyższy komunikat z błędem. Aby temu odpowiednio zaradzić musimy przyswoić 

sobie raz na zawsze regułę: przed użyciem zmiennej musimy ją zainicjalizować, bądź musimy 

przypisać jej wartość. Takie bowiem wymagania ma język C#. Innymi słowy, kompilator 

sprawdza, czy danej zmiennej przed jej użyciem została przypisana określona wartość. Jeśli 

nie została to nasz kompilator zgłosi błąd, jaki widzimy powyżej. 

Zmodyfikujmy jeszcze nasz programik w następujący sposób: 

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

int mojaZmienna; 

mojaZmienna = 21; 

System.Console.WriteLine("Po przypisaniu mojaZmienna ma wartość: {0}", 

mojaZmienna); 

mojaZmienna = 99; 

System.Console.WriteLine("Po ponownym przypisaniu, mojaZmienna ma wartość: 

{0}", mojaZmienna); 

} 

}  

Otrzymamy identyczny wynik jak w przykladzie pierwszym: 

 

Jaki wniosek z powyższego przykładu? Bardzo prosty: oczywiście, że w języku C# używanie 

niezainicjalizowanych zmiennych jest sytuacją niedozwoloną, ale używanie 

niezainicjalizowanych zmiennych z przypisanymi im wartościami przed ich użyciem jest już 

jak najbardziej prawidłowe i dozwolone co ukazuje właśnie powyższy przykład. 

Teraz przejdźmy do drugiego pojęcia jakim są stałe w C# 2.0. Jak się możemy domyślać, 

stała to taka wartość w programie, która nie może zostać w żaden sposób zmieniona po jej 

zainicjalizowaniu. Używanie stałych powoduje, że nasz program staje się bardziej 

przejrzysty. Wyobraźmy sobie program symulujący pewien eksperyment matematyczny, w 
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którym będą potrzebne 2 zmienne reprezentujące odpowiednio: liczbę ¶ oraz liczbę e jako 

podstawę logarytmu naturalnego. Jak wiadomo liczby te są stałymi matematycznymi, więc 

najlepiej używać ich w naszym programie jako właśnie stałe. 

W języku C# 2.0 mamy 3 rodzaje stałych: 

  literały,  

  stałe symboliczne oraz  

  wyliczenia. 

W następującym przypisaniu: 

x = 21; 

liczba 21 jest nazywana literałem. Jak byśmy się nie starali to i tak nigdy nam się nie uda 

przypisać nowej wartości do liczby 21 (wartością liczby 21 jest zawsze 21) i liczba ta nigdy 

nie będzie reprezentować na przykład liczby 99. Taka jest istota literałów. Drugim rodzajem 

stałych są stałe symboliczne. Deklarujemy je w następujący sposób: 

const typ_stałej nazwa_stałej = wartość_stałej 

Jak widzimy, do zadeklarowania stałych symbolicznych używamy słowa kluczowego const. 

Tak jak w przypadku zmiennych, również i tutaj musimy podać typ naszej stałej 

symbolicznej. Stałe takie musimy zainicjalizować w miejscu deklaracji naszego programu, a 

jej wartość nie może ulec już nigdzie zmianie w trakcie pisania naszego programu. 

Poniższy przykład przedstawia inicjalizację stałych symbolicznych: 

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

const double liczbaPi = 3.14; 

const double podstLogarytmu = 2.72; 

System.Console.WriteLine("Najważniejsze stałe matematyczne i ich 

wartości"); 

System.Console.WriteLine("Liczba Pi ma wartość: {0}", liczbaPi); 

System.Console.WriteLine("Liczba e (podstawa logarytmu naturalnego) ma 

wartość: {0}", podstLogarytmu); 

} 

}  

W powyższym przykładzie zadeklarowaliśmy 2 stałe symboliczne: liczbaPi oraz 

podstLogarytmu. Obie te stałe są typu double (typ reprezentujący liczby 

zmiennoprzecinkowe). Stala symboliczna: liczbaPi określa literał 3.14 natomiast 

podstLogarytmu określa literał 2.72. Literały te są wykorzystywane w naszym programie w 

określeniu wartości odpowiednich stałych matematycznych. Po skompilowaniu otrzymamy 

następujący wynik: 



 

Aby udowodnić fakt, że nie możemy przypisywać już zadeklarowanym stałym 

symbolicznym nowych wartości wystarczy uruchomić poniższy programik: 

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

const double liczbaPi = 3.14; 

const double podstLogarytmu = 2.72; 

System.Console.WriteLine("Najważniejsze stałe matematyczne i ich 

wartości"); 

System.Console.WriteLine("Liczba Pi ma wartość: {0}", liczbaPi); 

System.Console.WriteLine("Liczba e (podstawa logarytmu naturalnego) ma 

wartość: {0}", podstLogarytmu); 

liczbaPi = 5.0; 

} 

}  

Przy kompilacji otrzymamy następujący błąd: 

 

A więc nie można przypisywać nowych wartości do stałej symbolicznej, która została już 

zadeklarowana w naszym programie. 

Trzecim rodzajem stałych są wyliczenia. Wyliczenia są alternatywą dla stałych 

symbolicznych. Składają się bowiem z zestawu stałych o określonych nazwach. Mamy w ten 

sposób do czynienia z tak zwaną listą wyliczeniową. W poprzednim przykładzie użyliśmy 

dwie stałe matematyczne jako stałe symboliczne. Jak wiadomo, stałych matematycznych 

mamy o wiele więcej, stąd deklarowanie ich dalej w programie jako stałe symboliczne traci 

sens logiczny (ponieważ będziemy mieli dużą ilość zadeklarowanych stałych tego samego 

typu będących stałymi matematycznymi). Dlatego też język C# udostępnia nam wyliczenia, 

które są rozwiązaniem powyższego problemu. 

Wyliczenia deklarujemy w następujący sposób: 

[atrybut][modyfikatory] enum identyfikator [: typ_bazowy] 

{ 

    lista_wyliczeniowa 

} 
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Atrybuty oraz modyfikatory są opcjonalne (o nich i ich używaniu będzie mowa w innych 

artykułach programowania w języku C# 2.0 na portalu CentrumXP.pl). W tym miejscu 

najistotniejszą częścią deklaracji wyliczenia jest słowo kluczowe: enum, po którym występuje 

identyfikator. Z punktu widzenia programowania , identyfikatory to nazwy nadawane przez 

programistów typom, metodom, zmiennym, stałym czy obiektom. Identyfikator musi się 

zaczynać od litery bądź znaku podkreślenia. Z punktu widzenia konwencji Microsoftu, 

należy stosować notację wielbłądzią (nazwa rozpoczyna się małą literą: mojaZmienna) bądź 

notację Pascala (nazwa rozpoczyna się wielką literą: MojaZmienna) przy tworzeniu nazw dla 

identyfikatorów. Jest jeszcze notacja węgierska (np. iMojaZmienna), ale Microsoft jej nie 

zaleca używać (podobnie jak podkreśleń: moja_zmienna). Po identyfikatorze występuje typ 

bazowy. Jest to typ, na którym oparte jest wyliczenie. Gdy nie zadeklarujemy tego typu 

bazowego, to domyślnym typem jest int. Istotną rzeczą jest to, że typem bazowym może być 

każdy typ jaki występuje w języku C# 2.0 oprócz typu char. Na przykład w poniższym 

przykładzie utworzymy sobie wyliczenie oparte na liczbach bez znaku w zakresie: 0 – 255 

(typ byte): 

enum liczbyByte : byte  

{ 

liczba1 = 0, 

liczba2 = 5, 

liczba3 = 44, 

liczba4 = 249 

}  

Nie wspomniałem jeszcze o liście wyliczeniowej. Zawiera ona stałe przypisane do naszego 

wyliczenia, które są oddzielone przecinkiem. 

Napiszmy teraz krótki program, który pokaże w jaki sposób stosować wyliczenia: 

class Program 

{ 

enum Oceny 

{ 

Niedostatyczny = 1, 

Mierny = 2, 

Dostateczny = 3, 

Dobry = 4, 

BardzoDobry = 5, 

Celujacy = 6 

  

 } 

static void Main(string[] args) 
{ 
System.Console.WriteLine("Dzisiaj w szkole otrzymałem notę: {0}", 

(int)Oceny.Mierny); 
System.Console.WriteLine("Na pewno się poprawię i jutro otrzymam notę: 

{0}", (int)Oceny.Celujacy); 
 
} 

}  



W powyższym przykładzie stworzyliśmy wyliczenie o nazwie Oceny, który oparty jest na 

typie domyślnym (jak wiemy, typem domyślnym dla wyliczeń w języku C# 2.0 jest intiger). 

Domyślne wartości wyliczenia są wyświetlane jako nazwa: Niedostateczny, Mierny, 

Dostateczny, etc. Gdy potrzebujemy wyświetlić w naszym programie wartość stałą 

wyliczeniową, to musimy zrzutować ją na typ (w naszym przypadku intiger). 

W wyniku skompilowania powyższego programiku otrzymamy następujące wyniki: 

 

Podsumowując wyliczenia należy napisać o przypadku, w którym nie okreslimy wartości dla 

stałej wyliczeniowej. Co wówczas? Jakie domyślne wartości przyjmuje nasze wyliczenie? 

Spójrzmy na poniższy przykład: 

enum Liczby 

{ 

Liczba1, 

Liczba2, 

Liczba3 = 21, 

Liczba4 = 99, 

  Liczba5 

}  

W powyższym przypadku, pierwszy element nieokreślony w wyliczeniu przyjmuje wartość 0 

(a więc Liczba1 = 0), a każdy kolejny przyjmuje wartość o jeden większą od poprzedniego (a 

więc Liczba 2 = 2, a liczba5 = 100). 

Wróćmy jeszcze na chwilkę do użytego wyżej przypisania: 

x = 21; 

Instrukcja, która daje w wyniku wartość jest nazywana wyrażeniem. Dlatego też powyższe 

przypisanie jest wyrażeniem. Bardzo częto będziemy używać tej definicji w naszych 

przykładach stąd warto o tym wspomnieć już teraz. Przytoczone przypisanie (x = 21) to 

wyrażenie, które w wyniku daje liczbę 21, a więc wyrażenie to możemy używać jako element 

kolejnego przypisania: 

y = x = 21; 

W tej instrukcji (w języku C# pełne polecenia są nazywane właśnie instrukcjami) wartość 21 

jest najpierw przypisywana do zmiennej x, a następnie wartość tego przypisania (czyli nasze 

21) jest przypisywana do zmiennej y. W ten sposób wartość 21 jest przypisana obu 

zmiennym. Podsumowując, w taki sam sposób możemy w jednej instrukcji zainicjalizować 

dowolną liczbę zmiennych za pomocą jednej wartości, np.: 

k = l = m = n = o = p = 99 
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Na koniec chciałbym napisać kilka słów na temat odstępów jakie umożliwia nam język C#. 

Może są one przez programistów rzadko stosowane, niemniej jednak bardzo często wpływają 

na czytelność i estetykę kodu. 

Odstępy to poprostu znaki spacji, tabulacji, bądź nowej linii. Nazywają się tak, gdyż po ich 

wpisaniu w kodzie pojawiają się białe, puste przerwy, które przez kompilator sa ignorowane. 

Na przykład: 

    int mojaZmienna = 21; 

i 

    int mojaZmienna = 21; 

przez kompilator oba te przypisy są traktowane identycznie. 

Inaczej sprawa wygląda w przypadku łańcuchów (o nich jeszcze będzie mowa na łamach 

portalu CentrumXP.pl), w których to każda spacja zostanie potraktowana jako osobny znak: 

Console.WriteLine("To jest przykład !");  

To, że czytelność kodu poprzez używanie odstępów jest istotna, nie trzeba nikogo 

przekonywać. Tak samo ma się kompilator, dla którego: 

    int mojaZmienna = 21; 

to to samo co: 

    int mojaZmienna=21; 

tyle, że mniej estetyczne dla programisty (mam na myśli drugie przypisanie), ale już: 

    intmojaZmienna=21 

powyższego przypisania nie będzie umiał prawidłowo zinterpretować (kompilator potrafi 

zignorować odstępy po obu stronach operatora przypisania, jednak spacji między typem, a 

zmienną już nie umie). 

Odstępy mają ogromne znaczenie dla kompilatora w przypadku przetwarzania przez niego 

słowa kluczowego int, zamiast jakiejś nieznanej nazwy intmojaZmienna (między nimi musi 

występować co najmniej jedna spacja lub tabulacja, aby kompilator wiedział, że programista 

zadeklarował zmienną typu intiger). 

W niniejszym artykule uczyniliśmy pierwszy krok, jakim było poznanie podstawowych 

definicji w programowaniu. Potrafimy już prawidłowo deklarować zmienne oraz wszelkiego 

rodzaju stałe. Poznaliśmy także takie pojęcia jak: wyrażenia, instrukcje czy wyliczenia, które 

są bardzo często używane przez programistów.  

Następny krok uczynimy w kolejnym artykule, w którym przypomnimy sobie podstawowe 

wiadomości na temat konstruktorów oraz destruktorów. 

02. Usuwanie obiektów 

Tematem niniejszego artykułu będą konstruktory i dekonstruktory. Na łamach CentrumXP 

była już mowa o konstruktorach, dlatego też każdy z nas pokrótce potrafiłby wyjaśnić ich 

istotę oraz sposób użycia, niemniej jednak w tym miejscu pragnę poszerzyć zdobytą już przez 

nas wiedzy na ich temat, jak również określenie nowych definicji takich jak: destruktory oraz 

instrukcje dispose oraz using. 

Jak wiemy, gdy powstaje egzemplarz klasy (czyli obiekt danej klasy) wywoływana jest 

specjalna metoda. Tą metodą jest konstruktor, który zdefiniowany jest najczęściej jako część 

klasy. Zadaniem konstruktora jest utworzenie obiektu danej klasy i nadanie mu poprawnego 

stanu. Przed wywołaniem samego konstruktora danej klasy, obiekt jest surowym blokiem 



pamięci, natomiast po wywołaniu konstruktora i zakończeniu jego działania, w pamięci 

ulokowany zostaje poprawny egzemplarz (ten obiekt) określonego typu. Język C# 

automatycznie odzyskuje pamięć (nie trzeba jawnie usuwać obiektów), niemniej jednak 

często umieszczony obiekt w danej pamięci zawiera różne niezarządzane zasoby, które trzeba 

zwolnić, gdy nie są już przez programistę używane. W tym celu programiści używają 

destruktorów, o których będzie mowa w dalszej części niniejszego artykułu. 

Na początek napiszmy program, w którym użyjemy konstruktora do zainicjalizowania pola 

prostokąta: 

class Prostokat 

{ 

double a; 

double b; 

  

// to jest konstruktor klasy Prostokat 

public Prostokat() 

{ 

System.Console.WriteLine("Tworzenie obiektu typu Prostokat"); 

a = 5; 

b = 10; 

} 

// oblicza i zwraca pole prostokąta: 

public double Oblicz() 

{ 

return a * b; 

} 

} 

  

class Glowna  

{ 

public static void Main(string[] args) 

{ 

double wartosc; 

//tworzymy 2 obiekty klasy Prostokat 

Prostokat prostPierwszy = new Prostokat(); 

Prostokat prostDrugi = new Prostokat(); 

  

//pobiera pole pierwszego prostokata 

wartosc = prostPierwszy.Oblicz(); 

System.Console.WriteLine("Pole pierwszego prostokąta wynosi:" + wartosc); 

  

//pobiera pole drugiego prostokata 

wartosc = prostDrugi.Oblicz(); 

System.Console.WriteLine("Pole drugiego prostokąta wynosi:" + wartosc); 

} 

}  

Jak widzimy, utworzylismy dwa obiekty: prostPierwszy oraz prostDrugi za pomocą 

konstruktora Prostokat(). Nasz konstruktor nadaje wszystkim prostokątom te same wymiary 

(5 x 10), stąd oba obiekty mają te same pola. Po skompilowaniu otrzymujemy więc 

następujący wynik: 



 

Wynik jednoznacznie pokazuje (2 pierwsze linijki), że oba obiekty (prostPierwszy oraz 

prostDrugi) zostały zainicjowane przez konstruktor Prostokąt(), gdy były tworzone. A więc 

oba te obiekty zostały poprawnie ulokowane w pamięci. 

Zanim przejdziemy dalej, przypomnijmy:  

  konstruktor posiada tę samą nazwę co klasa, w której się znajduje,  

  podobny jest do metody,  

  nie ma żadnego typu zwracanego (nawet void),  

  gdy go nie zdefiniujemy w klasie, C# utworzy dla niej domyślny konstruktor.  

Nie możemy również zapomnieć o operatorze new. Jak już wiemy, gdy alokujemy obiekt 

używamy następującej składni: 

zmienna_klasy = new nazwa_klasy();  

czyli korzystając z powyższego przykładu mamy: 

Prostokat prostPierwszy = new Prostokat();  

A więc: new Prostokat() jest wywołaniem konstruktora Prostokat(). Domyślny konstruktor 

(czyli nie zdefiniowany dla danej klasy przez programistę) automatycznie inicjuje wszystkie 

zmienne egzemplarza zerem. Taki konstruktor jest najczęściej wystarczający dla prostych 

klas, ale bardzo często nie nadaje się do bardziej złożonych. Gdy zdefiniujemy własny 

konstruktor, domyślny nie będzie już używany. 

Powyższy przykład nie jest zbyt użyteczny, gdyż wszystkie prostokąty mają tę samą wartość 

pola (wartości boków prostokątów zdefiniowalismy bowiem poprostu w konstruktorze). Aby 

skonstruować jednak obiekt typu Prostokat() o różnych wymiarach, należy – jak się 

domyślacie, stworzyć bardziej skomplikowany konstruktor (dołożyć mu parametry etc.). 

Dzięki temu nasz programik stanie się bardziej przydatnym. 

Oto przykład ilustrujący powyższe stwierdzenie: 

class Prostokat 

{ 

double a; 

double b; 

  

// to jest konstruktor klasy Prostokat, z parametrami 

public Prostokat(double a, double b) 

{ 

this.a = a; 
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this.b = b; 

} 

// oblicza i zwraca pole prostokąta: 

public double Oblicz() 

{ 

return a * b; 

} 

} 

  

class Glowna 

{ 

public static void Main(string[] args) 

{ 

double wartosc; 

//tworzymy 2 obiekty klasy Prostokat 

Prostokat prostPierwszy = new Prostokat(5, 10); 

Prostokat prostDrugi = new Prostokat(10, 20); 

  

//pobieramy pole pierwszego prostokata 

wartosc = prostPierwszy.Oblicz(); 

System.Console.WriteLine("Pole pierwszego prostokąta wynosi:" + wartosc); 

  

//pobieramy pole drugiego prostokata 

wartosc = prostDrugi.Oblicz(); 

System.Console.WriteLine("Pole drugiego prostokąta wynosi:" + wartosc); 

} 

}  

Wyniki tego programu są następujące: 

 

Jak widzimy, każdy obiekt (zarówno obiekt prostPierwszy jak i obiekt prostDrugi) jest 

zainicjowany tak, jak określiliśmy to w parametrach konstruktora Prostokat(). Na przykład, 

obiekt prostPierwszy zadeklarowaliśmy w następujący sposób: 

Prostokat prostPierwszy = new Prostokat(5, 10);  

co oznacza, że wartości 5 i 10 są tym razem przekazywane do konstruktora Prostokat(), 

wówczas, gdy operator new tworzy obiekt. A więc, zmienne a i b w obiekcie prostPierwszy 

powinny zawierać odpowiednio wartości: 5 oraz 10. Podobnie jest z drugim obiektem: 

prostDrugi. 

Zanim przejdziemy do dalszej części niniejszego tematu i określimy prawidłową definicję 

dekonstruktorów, chciałbym zatrzymać się na chwilkę przy następującym fragmencie kodu z 

powyższego przykładu: 
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public Prostokat(double a, double b) 

{ 

this.a = a; 

this.b = b; 

}  

Użyliśmy bowiem tutaj słowo kluczowe this. Definicja mówi nam, że takie słowo może być 

użyte wewnątrz dowolnej metody w celu odniesienia się do aktualnego obiektu. Innymi 

słowy, this jest zawsze referencją do obiektu, na którym to dana metoda została wywołana.  

Zastosowanie słowa kluczowego this jest bardzo szerokie. W powyższym fragmencie kodu, 

konstruktor Prostokat() przyjmuje 2 parametry, których nazwa jest taka sama jak zmienne 

składowe klasy Prostokat. Wskaźnik this (bo tak często również mówi się na to słowo 

kluczowe) pozwala uniknąć nam wieloznaczności wynikającej z użycia tej samej nazwy dla 

właśnie dwóch zmiennych. A więc: this.a jest po prostu zmienną składową, natomiast samo a 

jest parametrem, jaki przyjmuje konstruktor Prostokat(). 

Przejdźmy teraz do tematu destruktorów. Gdy już potrafimy prawidłowo utworzyć obiekt 

wykorzystując do tego konstruktory, to musimy zadbać o naszą pamięć, aby nie została 

przepełniona, gdyż właśnie tam trafiają nasze egzemplarze klas. 

We wstępie zostało napisane, że język C# sam potrafi automatycznie odzyskiwać pamięć i 

nie trzeba jawnie usuwać obiektów z pamięci. Ale co się dzieje z obiektami zawierającymi 

niezarządzane zasoby, które nie są usuwane automatyczne z pamięci? Czy w takim razie 

zawsze możemy spać spokojnie? Odpowiedź jest jasna: możemy, bowiem język C# 

udostępnia nam mechanizm odzyskiwania pamięci w postaci destruktorów. 

Destruktor to niejawna kontrola niezarządzanych zasobów obiektów, jakie inicjalizujemy w 

programie, który jest wywołany przez mechanizm odzyskiwania pamięci w momencie 

usuwania obiektu. Innymi słowy, destruktor zwalnia zasoby kontrolowane przez obiekt i nie 

zmienia oczywiście stanu innych obiektów jakie znajdują się w danej chwili w pamięci.  

Pisząc o destruktorach warto zapamiętać dwie istotne sprawy, a mianowicie fakt, że nie 

powinno się ich udostępniać w kodzie zarządzanym, bo są one potrzebne tylko do zwalniania 

niezarządzanych zasobów oraz, że nie powinniśmy ich nadużywać, gdyż zmniejszają 

wydajność naszego programu. Stosujmy je więc wówczas, gdy jest to niezbędne. 

W języku C# destruktor deklarujemy poprzez umieszczenie przed nim znak tyldy: 

~MojaKlasa() 

{ 

  // tu odpowiednie operacje 

} 

Kompilator natomiast przekształca powyższy kod na: 

 protected override void Finalize()  

{ 

try 

{ 

// tu odpowiednie operacje 

} 

finally  

{ 



base.Finalize(); 

} 

}  

O bloku try – finally, jak również o słowie kluczowym override będzie mowa w innych 

częściach kursu nauki programowania w języku C# 2.0 na łamach portalu CentrumXP.pl. W 

tym momencie możemy więc przejść do instrukcji dispose. 

Jak już wyżej zostało napisane, destruktorów nie można wywoływać jawnie. Desktruktor 

bowiem musi zostać wywołany przez mechanizm odzyskiwania pamięci. Jak to uczynić w 

naszej klasie? Jest kilka na to sposobów. Pierwszy to sprawienie, aby nasza klasa dziedziczyła 

interfejs IDisposable. Na tym etapie kursu definicje dziedziczenia jak i interfejsu zostaną 

wytłumaczone dosłownie jednym zdaniem, gdyż są to pojęcia przeznaczone na oddzielne 

tematy kursu, o których to przeczytamy wkrótce na łamach CentrumXP. 

Klasa dziedziczy interfejs IDisposable, tzn. będzie zawierała metodę Dispose(), która będzie 

zwalniała zasoby pamięci, i która to znajduje się w wspomnianym interfejsie. 

Prześledźmy poniższy fragment kodu: 

class Destruktor : IDisposable 

{ 

bool obiekt = false; 

  

protected virtual void Dispose(bool usuwamy) 

{ 

//mozna usunac dany obiekt tylko raz 

if (!obiekt) 

{ 

if (usuwamy) 

{ 

System.Console.WriteLine("Poza destruktorem. Możemy odwołać sie do innych 

obiektów"); 

} 

else 

{ 

System.Console.WriteLine("Trwa usuwanie"); 

} 

} 

else 

{ 

obiekt = true; 

} 

} 

  

public void Dispose() 

{ 

Dispose(true); 

//informacja dla mechanizmu przywracania pamięci, aby nie przeprowadzic 

finalizacji 

GC.SuppressFinalize(this); 

} 

  

~Destruktor()  

{ 

Dispose(false); 

System.Console.WriteLine("W destruktorze"); 

} 



}  

W powyższym kodzie, klasa Destruktor dziedziczy interfejs IDisposable. Zgodnie z tym 

interfejsem nasza klasa Destruktor zawiera definicję metody Dispose(). Występowanie tej 

metody w danej klasie możemy przetłumaczyć jako: „nie czekaj na destruktora, wywołaj 

metodę Dispose()”. A wiec, gdy występuje metoda Dispose(), musimy zablokować 

mechanizm odzyskiwania pamięci, aby nie wywoływał on samego destruktora. Stąd 

następująca linia kodu: 

GC.SuppressFinalize(this);  

Słowo kluczowe this wskazuje w niej na aktualny obiekt, który chcemy usunąć z pamięci. 

Dzięki powyższemu fragmentowi kodu, możemy zobaczyć w jaki sposób używać instrukcji 

dispose zamiast samych destruktorów. Często zamiast metody Dispose(), można stosować 

metodę Close() (np. w przypadku obsługi plików, o której to również będzie można poczytać 

na portalu CentrumXP), która jest alternatywą dla Dispose(). Powyższy fragment kodu mówi 

nam również jeszcze coś innego. A mianowicie ukazuje trudność mechanizmu destruktorów 

oraz samego omówionego sposobu usuwania obiektów polegającego na wykorzystaniu 

interfejsu: IDisposable w danej klasie. Ale na szczęście mamy łatwiejszy sposób, o którym 

słów kilka na koniec. Istotą tego sposobu jest to, że metoda Dispose() jak i mechanizm 

odzyskiwania pamięci (co idzie w parze z Dispose()) są automatycznie uruchamiane i 

programista nie musi się o nic martwić (nie interesuje go już powyższy fragment kodu, nie 

interesują go żadne interfejsy, czy metody typu: SuppressFinalize()). 

Na czym polega ten prosty sposób? Na użyciu instrukcji using, która to zapewni wywołanie 

się metody Dispose() najwcześniej jak jest to możliwe. Technika ta polega na 

zadeklarowaniu używanych obiektów, a następnie na utworzeniu za pomocą nawiasów 

klamrowych zasięgu dla nich. Najprościej jest to wytłumaczyć na poniższym przykładzie: 

class Program 

{ 

public static void Main(string[] args) 

{ 

using (Font font = new Font("Arial", 8.Of)) 

{  

//w programie możemy użyć czcionki Font 

}//w tym miejscu kompilator uruchamia metode Dispose() dla obiektu font 

Font innyFont = new Font("Arial", 12.Of); 

  

using (innyFont)  

{ 

//w programie możemy teraz użyć czcionki innyFont 

}//w tym miejscu kompilator uruchamia metode Dispose dla obiektu innyFont 

} 

}  

Obiekt font jest tworzony wewnątrz instrukcji using. W momencie jak instrukcja ta kończy 

się, obiekt ten jest usuwany (dla obiektu font uruchamiana jest wówczas przez kompilator 

metoda Dispose()). Podobnie sytuacja wygląda dla obiektu innyFont, dla którego również w 

momencie zakończenia się instrukcji using uruchamiana jest metoda Dispose(), która to 

odpowiada za uruchomienie się mechanizmu odzyskiwania pamięci. Drugą ogromną zaletą 

instrukcji using jest to, że sama automatycznie odpowiada za wyjątki jakie mogą wystąpić w 

trakcie jej wykonywania się. Potrafi utworzyć blok try-finally, który w perfekcyjny sposób 



umie przechwycić każdy wyjątek i go odpowiednio obsłużyć. O tym bloku, jak już wcześniej 

wspomniałem, będzie mowa w innej częsci niniejszego kursu.  

Podsumowując, niniejszy artykuł pogłębił naszą wiedzę na tema konstruktorów, dzięki 

którym tworzenie obiektów nie jest już żadną abstrakcją. Tworząc obiekty, „zaśmiecamy” 

pamięć, z którą w tym momencie ma powiązanie mechanizm destruktorów oraz usuwania 

obiektów. Jak udało się nam dowieść cały ten mechanizm jest tematem skomplikowanym, 

dlatego na tym etapie kursu chciałem jedynie zasygnalizować, że coś takiego istnieje. Często 

takie skomplikowane mechanizmy można spotkać w programach komputerowych, stąd 

warto o tym parę słów wiedzieć. Na szczęście istnieje instrukcja using, która „prawie” 

wszystko za nas robi i znacząco ułatwia życie programiście. 

Za tydzień będzie mowa o sposobach przekazywania parametrów m.in. w metodach. 

 

03. Przekazywanie parametrów 

Tematem dzisiejszego artykułu są parametry, bez których żaden nasz program się nie 

obejdzie. Zostaną one przedstawione pod kątem użyteczności oraz sposobu ich 

przekazywania w trakcie pisania naszego kodu.  

Parametr lub argument – to dwa pojęcia, które często są używane zamiennie. Niektórzy 

bowiem programiści uważają, że należy odróżniać parametry w deklaracji metody od 

argumentów, które są przekazywane do metody, kiedy ona została wywołana (w artykule 

będziemy używać najczęściej pojęcia parametru). 

Jak wiemy, niektóre tworzone przez nas metody nie przyjmują parametrów (po prostu ich nie 

wymagają). Nie oznacza to jednak, że większość ich wymaga. Metody mogą przyjmować 

dowolną liczbę parametrów. Lista tych parametrów znajduje się wewnątrz nawiasów po 

nazwie metody, a każdy parametr poprzedzony jest przez nazwę jego typu. 

Parametry „dają” nam uogólnienie metody, to znaczy, że taka metoda może działać na 

różnych danych i może być używana w różnych sytuacjach. Aby przybliżyć istotę stosowania 

sparametryzowanych metod, prześledźmy oto taki przykład z życia: 

Mamy metodę, która zwraca sześcian liczby 3: 

 int Szescian() 

      { 

         return 3 * 3 * 3; 

      } 

   

Jak łatwo się domyśleć, użycie takiej metody jest bardzo ograniczone, pomimo faktu, że 

rzeczywiście zwraca prawidłową liczbę, czyli 27 (3^3 = 27). Odrobina jednak jej modyfikacji 

może sprawić, że nasza prościutka metoda stanie się bardziej przydatna w życiu programisty. 

Jak to zrobić? Bardzo prosto, użyć w niej parametrów, na przykład: 



 int Szescian(int i) 

      { 

         return i * i * i; 

      }  

Teraz, nasza metoda Szescian() może zwracać sześcian dowolnej liczby całkowitej z jaką 

zostanie ona wywołana. Fachowo powinno się nazywać taką metodę - metodą ogólną, gdyż 

nie tylko potrafi obliczyć sześcian z liczby 3. 

A więc możemy pokusić się już w tym miejscu na stwierdzenie, że wewnątrz ciała metody 

parametry działają jak zmienne lokalne, czyli tak, jakby zostały zadeklarowane w ciele 

metody i zainicjalizowane za pomocą przekazywanych wartości. Aby powyższe stwierdzenie 

zrozumieć napiszmy następujący program: 

class Program 

{ 

     public void MojaMetoda(int liczba1, int liczba2)  

     { 

         System.Console.WriteLine("Przekazane parametry to: {0} i {1}", 

liczba1, liczba2); 

     } 

} 

class Glowna  

{ 

     public static void Main() 

     { 

     int szczesliwaLiczba = 7; 

     int pechowaLiczba = 13; 

     Program pro = new Program(); 

     pro.MojaMetoda(szczesliwaLiczba, pechowaLiczba); 

     } 

}  

Metoda MojaMetoda() przyjmuje dwa parametry: oba są liczbami całkowitymi. Parametry: 

liczba1 oraz liczba2 funkcjonują jak zmienne lokalne metody MojaMetoda(). W statycznej 

metodzie Main() (o statycznych metodach była już mowa na łamach CentrumXP) 

zadeklarowaliśmy 2 zmienne lokalne, które to przekazaliśmy jako parametry do metody 

MojaMetoda() (udało nam się przekazać liczbę 7 do parametru liczba1, natomiast liczbę 13 

do parametru liczba2). Po skompilowaniu i odpaleniu powyższego programiku otrzymamy 

następujące wyniki: 
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Zanim przejdziemy dalej, tzn. do szczegółowego omówienia sposobów przekazywania 

parametrów, musimy wprowadzić dwa nowe pojęcia, które są niezbędne, aby te sposoby 

prawidłowo wytłumaczyć. Mam na myśli zdefiniowanie typów skalarnych i referencyjnych. 

Jeśli ktoś z nas miał do czynienia z językiem C++ bądź Java, to wie, że typy jakie te języki 

oferują dzielą się na wbudowane (typy te udostępnia sam język obiektowy) i na zdefiniowane 

przez użytkownika. Podobnie ma się język C# 2.0. W języku tym prawie wszystkie typy 

wbudowane są typami skalarnymi (oprócz typu Object oraz String). Natomiast prawie 

wszystkie typy zdefiniowane przez programistę to typy referencyjne (za wyjątkiem struktur, o 

których to będzie mowa na łamach CentrumXP oraz typów wyliczeniowych, które już 

doskonale znamy i umiemy stosować). Podstawową różnicą między typem skalarnym a 

referencyjnym jest sposób ich przechowywania w pamięci. W przypadku typów skalarnych, 

wartość przechowywana jest na stosie [1], natomiast w przypadku typów referencyjnych, na 

stosie jest przechowywany jedynie adres obiektu, a sam obiekt przechowywany jest na stercie 

[2]. 

Po zapoznaniu się z dwoma nowymi pojęciami, możemy powrócić do naszych parametrów. 

Domyślnie typy skalarne (wbudowane) przekazywane są do metod przez wartość. Innymi 

słowy, gdy obiekt właśnie typu skalarnego jest przekazywany do metody, to w tym momencie 

jest tworzona jego tymczasowa kopia. Kopia ta zostaje usunięta, gdy metoda zakończy swoje 

działanie (ten sposób jest wykorzystany w ostatnim naszym przykładzie).  

Jest też drugi sposób przekazywania typów skalarnych do metod. Mowa tutaj o 

przekazywaniu obiektu typu skalarnego przez referencję. W języku C# istnieją dwa 

modyfikatory: ref oraz out, dzięki którym ten sposób możemy zrealizować. 

Zajmijmy się najpierw przekazywaniem parametrów z wykorzystaniem modyfikatora ref. 

Napiszmy następujący program: 

public class Czas 

{ 

     private int _rok; 

     private int _miesiac; 

     private int _dzien; 

  

     //konstruktor klasy Czas 

     public Czas(System.DateTime dt)  

     { 

         _rok = dt.Year; 

         _miesiac = dt.Month; 

         _dzien = dt.Day; 

     } 

         

     public void PobierzCzas(int r, int m, int d)  

     { 

         r = _rok; 

         m = _miesiac; 

         d = _dzien; 

     } 

 } 

  

 public class Glowna 

 { 

     static void Main() 

     { 
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     int rok = 2004; 

     int miesiac = 11; 

     int dzien = 10; 

     //obiekt klasy DateTime 

     System.DateTime dt = new DateTime(1982, 8, 23); 

     //obiekt klasy Czas   

     Czas czas = new Czas(dt); 

  

     czas.PobierzCzas(rok, miesiac, dzien); 

  

     System.Console.WriteLine("Mamy następującą datę: {0}-{1}-{2}", rok, 

miesiac, dzien); 

  

  

} 

} 

  

  

   

Otrzymamy następujący wynik: 

 

Pewnie niektórzy z nas zastanawiają się dlaczego właśnie taki otrzymaliśmy wynik po 

uruchomieniu powyższego programiku. Zanim wytłumaczymy sobie powód, chciałbym 

napisać parę słów komentarza do pewnych fragmentów powyższego kodu. W klasie Czas 

zdefiniowaliśmy sobie konstruktor Czas(), który przyjmuje obiekt typu DateTime (klasa ta 

przechowuje pełen zestaw informacji na temat dat, czasu etc). Obiekt ten jest udostępniany 

przez bibliotekę System i zawiera wiele publicznych wartości, m.in. właśnie: Year, Month 

oraz Day, które odpowiedzialne są za wyciągnięcie odpowiednio roku, miesiąca, czy danego 

dnia z podanej daty. Wreszcie obiekt ten odpowiada prywatnym zmiennym składowym 

obiektu Czas (odpowiednio zmienne: _rok, _miesiac oraz _dzien), innymi słowy do 

zmiennych tych przypisywane są odpowiednie wartości jakie przechowuje w danej chwili 

obiekt dt. 

W wyniku działania naszego programu otrzymaliśmy datę: 2004-11-10, pomimo że pewnie 

niektórzy z nas sądzą, że powinniśmy uzyskać datę 1982-08-23 (a to dlatego, że 

zainicjowaliśmy obiekt dt typu DateTime i w jego konstruktorze przypisaliśmy jemu tę 

właśnie datę. Następnie obiekt ten podaliśmy do konstruktora Czas() przy inicjacji obiektu 

czas i wykonaliśmy na nim metodę PobierzCzas() – stąd nasze przypuszczenia). 

Dlaczego uzyskaliśmy taki, a nie inny wynik? Wszystkiemu winne są parametry. W 

programie do metody PobierzCzas() w klasie Glowna, przekazywane są 3 parametry, które ta 
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metoda modyfikuje. Jednak tych modyfikacji nie widzimy wypisując datę na ekranie, gdyż 

metoda ta przyjmuje parametry typu całkowitego, które są skalarami (przypominam, typ 

wbudowany w języku C# 2.0). A jak już wiemy, domyślnie typy skalarne są przekazywane do 

metod poprzez wartość, więc w metodzie PobierzCzas() nowe wartości przypisywane są 

kopiom, a nie oryginalnym zmiennym (po wykonaniu się tej metody, kopie te są usuwane). 

Aby jednak uzyskać pożądany efekt, wykorzystajmy modyfikator: ref w następujący sposób: 

public class Czas 

{ 

     private int _rok; 

     private int _miesiac; 

     private int _dzien; 

  

     //konstruktor klasy Czas 

     public Czas(System.DateTime dt)  

     { 

         _rok = dt.Year; 

         _miesiac = dt.Month; 

         _dzien = dt.Day; 

     } 

     //parametry tej metody poprzedzone slowem: ref 

     public void PobierzCzas(ref int r, ref int m, ref int d)  

     { 

         r = _rok; 

         m = _miesiac; 

         d = _dzien; 

     } 

 } 

  

 public class Glowna 

 { 

     static void Main() 

     { 

         int rok = 2004; 

         int miesiac = 11; 

         int dzien = 10; 

         //obiekt klasy DateTime 

         System.DateTime dt = new DateTime(1982, 8, 23); 

         //obiekt klasy Czas,   

         Czas czas = new Czas(dt); 

         //przekazywanie argumentow przez referencje, a nie przez wartosc 

         czas.PobierzCzas(ref rok, ref miesiac, ref dzien); 

         System.Console.WriteLine("Mamy następującą datę: {0}-{1}-{2}", 

rok, miesiac, dzien); 

        

     } 

 }  

Po skompilowaniu będziemy mieli następujący wynik: 



 

Jak widzimy, otrzymalismy prawidłową datę. Wystarczyło tylko dopisać w dwóch miejscach 

magiczne słówko ref i mamy dobrze działający program. Modyfikator ten powoduje, że 

nasza metoda PobierzCzas() używa właśnie referencji wskazującej na oryginalne zmienne (a 

nie na ich kopie), których wartości zostały zmodyfikowane w metodzie PobierzCzas(), gdyż 

w metodzie głównej Main() zainicjowaliśmy obiekt dt: 

    System.DateTime dt = new DateTime(1982, 8, 23);  

W ten sposób zaistniałe zmiany w metodzie PobierzCzas() są już widoczne w metodzie 

Main() i odpowiednio wyświetlone na ekranie. 

Jak już wyżej zostało napisane, obok modyfikatora ref istnieje jeszcze modyfikator out, o 

którym parę słów. 

Pewnie część z nas – dogłębnie analizując powyższy przykład z modyfikatorem ref – 

zastanawia się po co nadawać wartości zmiennym (rok, miesiac i dzien), które są 

przekazywane do metody PobierzCzas(), która ta z kolei i tak sobie je odpowiednio 

zmodyfikuje. Jednak nie jest to nasz błąd. Musimy pamiętać w tym miejscu o jednym 

istotnym fakcie. A mianowicie, język C# wymaga zdefiniowanego przypisania. Innymi 

słowy, każda zmienna musi mieć nadaną wartość, zanim ją w naszym programie użyjemy 

(już o tym doskonale wiemy, piszę w ramach przypomnienia). 

Idąc dalej, gdybyśmy więc nie przypisali żadnych wartości zmiennym: rok, miesiac oraz 

dzien i tak je przekazali do metody PobierzCzas() (w której i tak wartości te się zmienią) to 

podczas kompilacji otrzymamy mniej więcej taki komunikat: 

 

Jednak – jak się już pewnie domyślamy, jest sposób, aby rzeczywiście nieinicjalizować 

zmienne (poprzez przypisanie im odpowiednich wartości), a następnie je przekazać do 

metody (która i tak sobie je odpowiednio zmodyfikuje) i… nie uzyskać na ekranie błędu. 

Odpowiedź jest prosta: użyć w naszym programie modyfikatora out.  

Jego użycie polega więc na tym, że kompilator nie wymaga inicjalizacji parametru przed 

przekazaniem go przez referencję. Zmodyfikujmy nasz program w następujacy sposób: 
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public class Czas 

{ 

    private int _rok; 

    private int _miesiac; 

    private int _dzien; 

  

    //konstruktor klasy Czas 

    public Czas(System.DateTime dt)  

    { 

        _rok = dt.Year; 

        _miesiac = dt.Month; 

        _dzien = dt.Day; 

    } 

    //parametry tej metody poprzedzone slowem: ref 

    //public void PobierzCzas(int r, int m, int d)  

    public void PobierzCzas(out int r, out int m, out int d) 

    { 

        r = _rok; 

        m = _miesiac; 

        d = _dzien; 

    } 

} 

public class Glowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        //deklarujemy zmienne, ale nie przypisujemy im zadnych wartości 

        int rok, miesiac, dzien; 

        //obiekt klasy DateTime 

        System.DateTime dt = new DateTime(1982, 8, 23); 

        //obiekt klasy Czas,   

        Czas czas = new Czas(dt); 

        //przekazywanie argumentow przez referencje z wykorzystaniem 

modyfikatora out 

        czas.PobierzCzas(out rok, out miesiac, out dzien); 

            System.Console.WriteLine("Mamy następującą datę: {0}-{1}-{2}", 

rok, miesiac, dzien); 

        

  } 

}  

Jak widzimy, sposób deklarowania paramterów z modyfikatorem out jest identyczny jak w 

przypadku modyfikatora ref. W powyższym przykładzie zadeklarowaliśmy 3 zmienne: rok, 

miesiac oraz dzien (nie przypisując im żadnych wartości) i tylko takie przekazaliśmy przez 

referencję w metodzie PobierzDane(). A więc parametry w ten sposób przekazane nie niosą 

ze sobą żadnych informacji (bo nie mają przypisanej żadnej wartości) a jedynie pobierają 

dane (dane z metody, która je odpowiednio modyfikuje). 

Po skompilowaniu i uruchomieniu powyższego przykładu otrzymamy następujące wyniki: 



 

W dzisiejszym artykule, został przedstawiony mechanizm przekazywania parametrów. 

Mechanizm ten odgrywa bardzo ważną rolę w naszym programie, gdyż bez niego nie dałoby 

się napisać prawidłowo działającego kodu. Reasumując, typy skalarne (czyli typy wbudowane 

w języku C# np. intiger) są domyślnie przekazywane przez wartość. Gdy użyjemy jednak 

modyfikatora ref, to przekazywanie odbywa się już przez referencję. Dzięki temu, w metodzie 

wywołującej możliwe jest odczytywanie wartości, które zostały zmodyfikowane. Jest też 

modyfikator out, którego zadaniem jest jedynie pobieranie wartości z metody (pozwala 

przekazać przez referencję nizainicjalizowaną zmienną). 

W kolejnym artykule przybliżymy sobie pojęcia przeciążania metod oraz konstruktorów. 

04. Przeciążanie metod i konstruktorów 

Na początku wprowadźmy sobie pojęcie sygnatury. Sygnatura jest to nazwa metody oraz lista 

parametrów, jakie ta metoda przyjmuje. Mówimy więc, że dwie metody mają różne 

sygnatury, gdy nazywają się inaczej, bądź mają różną listę parametrów (co do liczby lub ich 

nazwy). Spójrzmy na poniższy fragment kodu: 

public int MojaMetoda(int param1); 

      public int MojaMetoda(int param1, int param2); 

      public int MojaMetoda(int param1, int param2, int param3); 

      public int MojaMetoda(int param1, double param2, string param3);  

Pierwsze trzy metody mają taka samą nazwę oraz zwracają ten sam typ, ale różnią się ilością 

parametrów jakie przyjmują. Natomiast trzecia metoda różni się od czwartej typem dwóch 

parametrów, jakie ta czwarta metoda przyjmuje (double param2, string param3). 

A więc przeciążenie metody (ang. Method overloading) – czyli innymi słowy utworzenie 

nowej wersji metody, polega na zmianie sygnatury tej metody (zmianie nazwy metody lub 

liczby parametrów jaką ta metoda przyjmuje, lub zmianie typu parametrów metody). 

Napiszmy więc pierwszy przykład, który będzie ilustrował przeciążanie metod: 

class Przeciazenie  

{ 

     public void MojaMetoda()  

     { 

         System.Console.WriteLine("Brak parametrów w metodzie."); 

     } 

     //przeciazenie metody mojaMetoda() - dodanie jednego parametru 

     public void MojaMetoda(int param1)  
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     { 

         System.Console.WriteLine("Jeden parametr w metodzie, którego 

wartość wynosi: {0}", param1 + "."); 

     } 

     //przeciazenie metody mojaMetoda() - dodanie dwoch parametrow 

     public void MojaMetoda(int param1, int param2)  

     { 

         System.Console.WriteLine("Dwa parametry w metodzie. Parametr 

pierwszy to: {0}, a parametr drugi to: {1}", param1,param2 + "."); 

     } 

     //przeciazenie metody mojaMetoda() - parametr typu string 

     public string MojaMetoda(string param1)  

     { 

         return param1; 

     } 

} 

  

class Glowna  

{ 

    static void Main()  

    { 

        string napis; 

        //obiket klasy Program 

        Przeciazenie prz = new Przeciazenie(); 

        //wywolanie przeciazonych metod z klasy Przeciazenie 

        prz.MojaMetoda(); 

        prz.MojaMetoda(8); 

        prz.MojaMetoda(8, 23); 

        napis = prz.MojaMetoda("CentrumXP.pl"); 

  

        System.Console.WriteLine("Nasz napis to: {0}", napis + "."); 

    } 

}  

W wyniku uruchomienia powyższego przykładu otrzymamy następujące wyniki: 

 

Jak widać, metoda MojaMetoda() jest przeciążana 4-krotnie. Pierwsza wersja tej metody nie 

przyjmuje żadnego parametru. Druga wersja przyjmuje jeden parametr (jest to liczba 

całkowita). Natomiast trzecia wersja metody MojaMetoda() przyjmuje dwa parametry, które 

również są liczbami całkowitymi. 

Wreszcie czwarta wersja przyjmuje jeden parametr, który jest typu string. A więc 

przeciążenie tutaj polega na zmianie typu parametru tej metody. Ta wersja metody różni się 

od swoich poprzedniczek również typem jaki zwraca (pierwsze trzy metody MojaMetoda() 

zwracają typ intiger, natomiast ta - czwarta jest typu string).Wprowadzona przez nas definicja 
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przeciążania mówi o różnicach sygnatur między kolejnymi wersjami metod (wersja czwarta 

niewątpliwie spełnia ten wymóg), natomiast nic nie mówi o typach zwracanych przez 

poszczególne metody. Czy zmiana tylko typów zwracanych przez dwie metody przy 

niezmiennej sygnaturze tych metod sprawi, że obie metody będziemy uważać za przeciążone?  

Jak się pewnie domyślamy, zmiana samego typu zwracanego nie tworzy nowej wersji 

metody, a samo utworzenie dwóch metod o tej samej sygnaturze, ale innym typie zwracanym, 

spowoduje, że w trakcie kompilacji otrzymamy błąd (można spróbować napisać sobie w 

ramach pracy domowej przykład takiej sytuacji i upewnić się, że tak naprawdę jest).  

W poniższym przykładzie natomiast, przeciążymy dwukrotnie metodę, której druga wersja 

przyjmie inny typ parametru (nazwy parametrów będą w obu metodach te same) oraz zwróci 

inny typ niż jej poprzedniczka (pierwsza metoda będzie zwracać intiger, natomiast druga: typ 

o nazwie long). 

Oto przykład: 

class Przeciazenie  

{ 

    public int MojaMetoda(int liczba1)  

    { 

        return 10 + liczba1; 

    } 

  

    public long MojaMetoda(long liczba1)  

    { 

        return 20 + liczba1; 

    } 

} 

class Glowna  

{ 

    static void Main()  

    { 

        int a; 

        int b; 

        Przeciazenie prz = new Przeciazenie(); 

        a = prz.MojaMetoda(10); 

        b = prz.MojaMetoda(30); 

        System.Console.WriteLine("Wynik po wywołaniu pierwszej metody 

wynosi: {0}", a); 

        System.Console.WriteLine("Wynik po wywołaniu drugiej metody wynosi: 

{0}", b); 

    } 

}  

Po uruchomieniu będziemy mieli następujące wyniki: 



 

A więc jak widzimy, taki sposób przeciążania metody jest jak najbardziej prawidłowy i 

dozwolony. Pomimo faktu, że sposób ten nie jest najczęściej wykorzystywany przez 

programistów to pamiętajmy, że można i tak przeciążać metody. 

Podsumowując przeciążanie metod w języku C#, powiemy, że polega ono po prostu na 

tworzeniu nowych wersji tych metod poprzez zmianę ich sygnatur (czyli nazwy i listy 

parametrów metody przeciążanej). Klasa może zawierać dowolną liczbę metod, o ile każda 

metoda ma inną, unikalną sygnaturę. Każda inna sytuacja spowoduje, że podczas przeciążania 

metod, nasz kompilator wyświetli komunikat o błędzie. 

Na koniec przejdźmy do przeciążanie konstruktorów.Podobnie jak w metodach, tak i w 

konstruktorach możemy używać mechanizmu przeciążania. Mechanizm ten nie będzie różnił 

się niczym szczególnym w stosunku do zwykłego przeciążania metod. 

Napiszmy program, który będzie w zupełności przedstawiał mechanizm przeciążania 

konstruktorów. Program ten będzie obliczał pole kwadratu (gdy podamy jeden wymiar), pole 

prostokąta (gdy podamy 2 wymiary). Oto przykładowy program: 

public class Figura 

{ 

    int a; 

    int b; 

  

    //pierwszy konstruktor, ktory używany jest, gdy nie podamy żadnego 

wymiaru 

    public Figura()  

    { 

        a = 0; 

        b = 0; 

    } 

    //drugi konstruktor, który używany jest, gdy tworzony jest kwadrat 

    public Figura(int bok)  

    { 

        a = b = bok; 

    } 

    //trzeci konstruktor, ktory uzywany jest, gdy tworzony jest prostokat 

    public Figura(int bok1, int bok2) 

    { 

        a = bok1; 

        b = bok2; 

    } 

    //metoda, ktora oblicza pole odpowiedniej figury 

    public int Oblicz()  

    { 
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         return a * b; 

    } 

} 

  

class Glowna  

{ 

    public static void Main(string[] args)  

    { 

        int wynik; 

        //tworzymy figury, uzywajac roznych konstruktorow 

        Figura figura1 = new Figura(); 

        Figura figura2 = new Figura(5); 

        Figura figura3 = new Figura(6); 

  

        //podaje pole pierwszej figury 

        wynik = figura1.Oblicz(); 

        System.Console.WriteLine("Pole pierwszej figury wynosi: {0}", 

wynik); 

  

        //podaje pole drugiej figury 

        wynik = figura2.Oblicz(); 

        System.Console.WriteLine("Pole drugiej figury wynosi: {0}", wynik); 

  

        //podaje pole trzeciej figury 

        wynik = figura3.Oblicz(); 

        System.Console.WriteLine("Pole trzeciej figury wynosi: {0}", 

wynik); 

    } 

}  

Po skompilowaniu, otrzymujemy następujące wyniki: 

 

W powyższym przykładzie klasa Figura posiada 3 konstruktory: pierwszy używany jest w 

programie przy inicjalizacji obiektu: figura1, gdy nie podamy żadnego wymiaru boku. W ten 

sposób w konstruktorze tym, odpowiednim zmiennym przypisywana jest wartość 0, stąd 

metoda Oblicz() (metoda ta oblicza pole na podstawie podanych wymiarów) zwraca dla tego 

przypadku pole równe 0.  

Drugi konstruktor używany jest przy inicjalizacji obiektu: figura2, gdy podamy jeden wymiar 

boku. W ten sposób metoda Oblicz() zwróci pole równe 25 (podaliśmy jeden wymiar, więc 

zbudowaliśmy kwadrat). Natomiast trzeci konstruktor używany jest przy tworzeniu obiektu: 

figura3. Jest to przypadek, gdy w konstruktorze podaliśmy 2 wymiary i metoda Oblicz() 

zwróci nam pole dla prostokąta (pole w naszym programie wynosi: 36). 
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Dzisiaj opowiedzieliśmy sobie o przeciążaniu metod oraz konstruktorów. Są to mechanizmy 

bardzo często wykorzystywane przez programistów i na pewno stanowią regułę, a nie 

wyjątek. 

Za tydzień opowiemy sobie o hermetyzacji danych w języku C# 2.0. 

05. Hermetyzacja danych 

Jedną z najważniejszych cech dobrego programowania obiektowego jest dostarczenie 

użytkownikowi takiego programu, który będzie nadawał się do dalszej rozbudowy bez 

poprawy tego, co już zostało napisane. Jak taki cel osiągnąć? Po prostu poprzez 

zaprojektowanie klasy w taki sposób, aby zabezpieczyć ją przed ingerencją z zewnątrz. 

Innymi słowy, należy ukryć wewnętrzną strukturę definiowanej przez nas klasy. Taki 

mechanizm nazywamy hermetyzacją. Często pojęcie to określane jest enkapsulacją, bądź po 

prostu ukrywaniem danych. 

Ukrywanie wewnętrznej struktury obiektu jest bardzo ważne z kilku powodów. Po pierwsze, 

obiekt taki jest odizolowany, a więc nie jest narażony na celowe, bądź niezamierzone 

działanie ze strony użytkownika. Po drugie, obiekt ten na pewno jest chroniony od 

niepożądanych referencji ze strony innych obiektów. Po trzecie, obiekt taki – jeśli jest to tylko 

możliwe, nie wpływa na zmiany, czy jakieś małe korekty wprowadzone w implementacji. Po 

prostu obie strony nie kolidują wówczas ze sobą. I po czwarte, dzięki ukryciu wewnętrznej 

struktury obiektu, można uzyskać jego przenośność. Innymi słowy, zastosować definiującą go 

klasę w innym fragmencie kodu, czy też programie. 

A więc jak widzimy, poznane przez nas pojęcie hermetyzacji odgrywa w programowaniu 

obiektowych ogromne znaczenie. Przejdźmy więc od razu do przykładu, który będzie 

dotyczył enkapsulacji. 

public class Punkty  

{ 

    private int a; 

    private int b; 

  

    //definicja metod, ktore beda pobierac wartosci a i b 

    public int GetA()  

    { 

        return a; 

    } 

  

    public int GetB()  

    { 

        return b; 

    } 

    //definicja metod, ktore beda zmieniac wartosci a i b 

    public void SetA(int nowyA) 

    { 

        this.a = nowyA; 

    } 

    public void SetB(int nowyB)  

    { 

        this.b = nowyB; 

    } 

} 



  

public class Glowna  

{ 

    static void Main() 

    { 

        //deklarujemy obiekt p klasy Punkty 

        Punkty p = new Punkty(); 

        //przypisanie odpowiednich wartosci zmiennym w obiekcie p 

        p.SetA(10); 

        p.SetB(20); 

  

        //pobranie odpowiednich wartosci ze zmiennych obiektu p 

        int wart1 = p.GetA(); 

        int wart2 = p.GetB(); 

        System.Console.WriteLine("Współrzędne punktu wynoszą: {0}.{1}", 

wart1, wart2); 

     } 

}  

W klasie Punkty zadeklarowaliśmy sobie dwie zmienne składowe (a i b), które są liczbami 

całkowitymi i będą stanowić współrzędne danego punktu. Zadeklarowaliśmy sobie również 2 

metody (GetA() oraz GetB()), które będą pobierać wartości, jakie są przechowywane w tych 

zmiennych. Klasa Punkty dostarcza nam również dwie metody (SetA() oraz SetB()), dzięki 

którym będziemy przypisywać zmiennym składowym nowe wartości. 

Po skompilowaniu i uruchomieniu powyższego przykładu otrzymamy nastepujące wyniki: 

 

Powyższy program jest napisany w sposób dobrze nam już znany. Pewnie wielu z nas 

zastanawia się, gdzie tutaj ta nasza enkapsulacja, gdzie ukrywanie danych etc. Już spieszę z 

odpowiedzią. Powyższy przykład jest jedynie dobrym wstępem do ukazania hermetyzacji 

danych, gdyż w języku C# nie musimy tworzyć opisanych wyżej metod, które zapewniają 

nam dostęp do prywatnych zmiennych. Możemy bowiem zdefiniować specjalne metody, 

które będą nam służyć do odczytu i zmian wartości tych zmiennych. Te specjalne metody 

będziemy nazywać właściwościami. 

Poprawmy więc powyższy przykład, poprzez użycie w nim właściwości. W ten sposób nasz 

program będzie miał właściwy styl programowania obiektowego. A więc do dzieła: 

public class Punkty  

{ 

    //prywatne zmienne a i b 

    private int a; 

    private int b; 
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    //wlasciwosci A i B 

    public int A 

    { 

        get 

        { 

            return a; 

        } 

        set 

        { 

            a = value; 

        } 

    } 

  

    public int B  

    { 

        get  

        { 

            return b; 

        } 

        set  

        { 

            b = value; 

        } 

    } 

} 

  

public class Glowna  

{ 

    static void Main() 

    { 

        //deklarujemy obiekt p klasy Punkty 

        Punkty p = new Punkty(); 

        //przypisanie odpowiednich wartosci zmiennym w obiekcie 

        p.A = 10; 

        p.B = 20; 

  

        //pobranie odpowiednich wartosci ze zmiennych obiektu p 

        int wart1 = p.A; 

        int wart2 = p.B; 

        System.Console.WriteLine("Współrzędne punktu wynoszą: {0}.{1}", 

wart1, wart2); 

    } 

}  

Powyższy program zwraca identyczne wyniki jak poprzedni przykład, gdyż robi to samo, 

ale…został napisany inaczej. Jego styl jest zgodny z dobrym programowaniem obiektowym. 

Zastosowaliśmy bowiem w nim właściwości. 

 

W klasie Punkty zadeklarowaliśmy dwie zmienne prywatne (a i b), do których dostęp 

będziemy mieli nie przez zwykłe metody, a poprzez specjalne. Właściwości, bo o nich jest 

tutaj mowa pełnią w naszym programie 2 istotne funkcje. Po pierwsze, udostępniają 

użytkownikom prosty interfejs, który wbrew pozorom wygląda jak zwykła składowa (A i B w 

naszym przykładzie). Po drugie, właściwości umożliwiają ukrycie danych, co jest – jak już 

wieloktotnie zostało tutaj podkreślone – jedą z cech dobrego programowania obiektowego. 



Jak już zauważyliście, właściwość (zarówno A jak i B) posiada w swojej deklaracji dwa nowe 

pojęcia: get i set. Od tej pory będziemy je nazywać akcesorami. Akcesor get jest podobny do 

metody, która zwraca obiekt tego samego typu co właściwość (w naszym przykładzie, 

akcesor ten odpowiada za odczytanie wartości jakie aktualnie przechowują zmienne prywatne 

a i b). Akcesor set pozwala ustawić wartość właściwości i przypomina na pewno metodę, 

która zwraca typ void. W akcesorze set używamy słowa: value, które reprezentuje argument, 

którego to wartość przyjmuje i przechowuje właściwość (w naszym przykładzie akcesor ten 

odpowiada za przypisanie odpowiednich wartości – 10 oraz 20 – prywatnym zmiennym 

składowym: a i b). 

Po skompilowaniu i uruchomieniu powyższego programu otrzymamy następujące wyniki: 

 

W artykule o przekazywaniu parametrów napisaliśmy między innymi następujący program: 

public class Czas 

{ 

     private int _rok; 

     private int _miesiac; 

     private int _dzien; 

  

     //konstruktor klasy Czas 

     public Czas(System.DateTime dt)  

     { 

         _rok = dt.Year; 

         _miesiac = dt.Month; 

         _dzien = dt.Day; 

     } 

         

     public void PobierzCzas(int r, int m, int d)  

     { 

         r = _rok; 

         m = _miesiac; 

         d = _dzien; 

     } 

 } 

  

 public class Glowna 

 { 

     static void Main() 

     { 

     int rok = 2004; 

     int miesiac = 11; 

     int dzien = 10; 

     //obiekt klasy DateTime 
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     System.DateTime dt = new DateTime(1982, 8, 23); 

     //obiekt klasy Czas   

     Czas czas = new Czas(dt); 

  

     czas.PobierzCzas(rok, miesiac, dzien); 

  

     System.Console.WriteLine("Mamy następującą datę: {0}-{1}-{2}", rok, 

miesiac, dzien); 

  

  

} 

}  

Po zapoznaniu się z właściwościami, na pewno każdy z nas pokusiłby się o użycie w nim 

właśnie tego mechanizmu, który niewątpliwie stanowi prawidłowy styl programowania 

obiektowego. Użyjmy więc akcesorów get i set, aby powyższy przykład zawierał w sobie 

hermetyzację danych. A więc: 

public class Czas 

{ 

     //deklaracji zmiennych prywatnych 

     private int _rok; 

     private int _miesiac; 

     private int _dzien; 

  

     //deklaracja wlasciwosci 

     public int Rok  

     { 

         get  

         { 

             return _rok; 

         } 

         set  

         { 

             _rok = value; 

         } 

     } 

  

    public int Miesiac  

    { 

         get  

         { 

             return _miesiac; 

         } 

         set  

         { 

             _miesiac = value; 

         } 

    } 

  

    public int Dzien  

    { 

         get  

         { 

             return _dzien; 

         } 

         set  

         { 

             _dzien = value; 

         } 



    } 

  

    //konstruktor klasy Czas 

    public Czas(System.DateTime dt) 

    { 

        _rok = dt.Year; 

        _miesiac = dt.Month; 

        _dzien = dt.Day; 

    } 

} 

  

public class Glowna 

{ 

     static void Main() 

     { 

         //obiekt klasy DateTime 

         System.DateTime dt = new DateTime(1982, 8, 23); 

         //obiekt klasy Czas   

         Czas czas = new Czas(dt); 

  

         int dzien = czas.Dzien; 

         int miesiac = czas.Miesiac; 

         int rok = czas.Rok; 

  

         System.Console.WriteLine("Mamy następującą datę: {0}-{1}-{2}", 

rok, miesiac, dzien); 

  

         dzien = dzien + 6; 

         miesiac = miesiac + 2; 

         rok = rok + 24; 

          

    czas.Dzien = dzien; 

         czas.Miesiac = miesiac; 

         czas.Rok = rok;    

  

         System.Console.WriteLine("Po aktualizacji mamy: {0}-{1}-{2}", rok, 

miesiac, dzien); 

     } 

}  

Jak już wyżej zostało napisane, akcesor get podobny jest do metody, która zwraca obiekt tego 

samego typu co dana właściwość. W poniższym fragmencie kodu: 

  get  

        { 
            return _rok; 
        } 

 

zwracana jest lokalna zmienna składowa, która jest typu intiger (typu całkowitego). Może to 

być również wartość pobierana na przykład z bazy danych, bądź w inny sposób obliczana. 

Niemniej jednak, zawsze gdy w kodzie odczytywana jest wartość właściwości, to 

wywoływany jest akcesor get.  

W powyższym przykładzie, akcesor ten wywoływany jest w następujących liniach kodu: 



  Czas czas = new Czas(dt); 

  

        int dzien = czas.Dzien; 

        int miesiac = czas.Miesiac; 

        int rok = czas.Rok; Dlaczego? Ponieważ pobieramy wartości właściwości: 

Dzien, Miesiac oraz Rok obiektu czas, a następnie przypisujemy je zmiennym (odpowiednio: 

dzien, miesiac oraz rok). 

Akcesor set pozwala natomiast ustawić wartość właściwości i przypomina nam metodę, która 

zwraca void. Poniżej: 

     

   set  

         { 

             _rok = value; 

         }  

wartość właściwości przechowywana jest w prywatnej zmiennej _rok, a nasz akcesor mógłby 

również przypisywać wartość w bazie danych bądź innych zmiennych. 

W powyższym przykładzie, akcesor ten wywoływany jest w następującyhc liniach: 

    dzien = dzien + 6; 

         miesiac = miesiac + 2; 

         rok = rok + 24; 

          

    czas.Dzien = dzien; 

         czas.Miesiac = miesiac; 

         czas.Rok = rok;    

W tym miejscu bowiem przypisujemy odpowiednie wartości właściwościom. 

Po skomplilowaniu powyższego przykładu otrzymamy następujące wyniki: 

 

Z powyższych programów możemy wywnioskować następujące cechy właściwości: 

 Definiuje się je podobnie jak metody, aczkolwiek nie posiadają argumentów ani 

nawiasów 

 Zawierają dwie sekcje: get i set (nazywamy je akcesorami). Oczywiście może 

zaistnieć sytuacja, że będziemy tylko odczytywać wartości ze zmiennych (będzie 
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jedynie akcesor get w naszym kodzie), bądź przypisywać tylko wartości zmiennym 

prywatnym (będzie jedynie akcesor set). 

 Jeżeli w naszym kodzie istnieje tylko akcesor get, to zmienna, do której dana 

właściwość zapewnia dostęp jest zmienną tylko do odczytu. 

 Używamy je podobnie jak zwykłe zmienne, stosując znak podstawiania wartości (np. 

p.A = 10)./li>  

W niniejszym artykule powiedzieliśmy sobie o jednym z najważniejszych mechanizmów, 

który powinniśmy stosować w naszym kodzie, aby był on przejrzysty, logiczny, po prostu 

dobry.  

Za tydzień kolejna ważna rzecz, a mianowicie wprowadzimy sobie pojęcia dziedziczenia oraz 

polimorfizmu w języku obiektowym C# 2.0. 

06. Dziedziczenie i polimorfizm 

Tematem niniejszego artykułu będzie dziedziczenie oraz polimorfizm. Oba te pojęcia są 

jednymi z najważniejszych z punktu widzenia programowania obiektowego. Bowiem prędzej 

czy później każdy z nas w swoich programach będzie musiał zdefiniować pewną ogólną 

klasę, która będzie definiować cechy wspólne dla zestawu pozostałych elementów. Co się za 

tym kryje? A no to, że klasę taką będzie mogła dziedziczyć inna klasa, która będzie bardziej 

specyficzna od tej odziedziczonej (ogólnej), i która z kolei będzie dodawać następne 

unikatowe cechy w swojej strukturze. Oczywiście tę nową klasę może dziedziczyć inna i 

proces dziedziczenia będzie się rozbudowywał tworząc prawidłową hierarchię w naszym 

kodzie. Z dziedziczeniem ściśle powiązany jest polimorfizm (poli oznacza wiele, zaś morf to 

forma), o którym dzisiaj będzie również kilka słów. 

Po zdefiniowaniu powyższych nowych dla nas pojęć, postaramy się w oparciu o przykłady 

wprowadzić kolejne, takie jak metody: wirtualne i przysłaniające, czy słowo kluczowe: base, 

bez których to dziedziczenie oraz polimorfizm nie może żyć. 

Zacznijmy więc od prawidłowego zdefiniowania dziedziczenia. Jak wiemy, programowanie 

obiektowe polega na rozbudowie istniejącego już kodu. Nie należy jednak nanosić poprawek 

do wcześniej zdefiniowanych klas (oczywiście, jeśli są dobrze zaprojektowane), tylko 

definiować kolejne klasy, które będą przejmować właściwości oraz cechy tych już 

istniejących. Takie postępowanie możliwe jest dzięki dziedziczeniu. 

Załóżmy, że mamy klasę A, która dziedziczy po klasie B. W takiej sytuacji mówi się, że klasa 

B jest klasą bazową klasy A, natomiast klasa A jest klasą pochodną klasy B. W tym 

przypadku dziedziczenie polega na tym, że klasa A dziedziczy wszystkie cechy oraz 

zachowania klasy B, a także zawiera wyspecjalizowane składowe, dzięki którym można 

wykonać określone zadania. 

W języku C# 2.0 klasę pochodną tworzy się w ten sposób, że po nazwie klasy pochodnej 

umieszczamy dwukropek, a po nim nazwę klasy bazowej. Na przykład: 

public class PierwszaKlasa  

{ 

     public int a; 

     public int b; 



  

     public void WyswietlAB()  

     { 

         System.Console.WriteLine("Wartości a i b wynoszą odpowiednio: {0} 

i {1}", a, b +"."); 

     } 

} 

  

public class DrugaKlasa : PierwszaKlasa 

{ 

     public int c; 

  

     public void WyswietlC()  

     { 

         System.Console.WriteLine("Wartość liczby c wynosi: {0}", c +"."); 

     } 

  

     public void SumaLiczb()  

     { 

         int suma = a + b + c; 

         System.Console.WriteLine("Suma liczb wynosi: {0}", suma +"."); 

     } 

 } 

  

 class Glowna  

 { 

     public static void Main(string[] args)  

     { 

         PierwszaKlasa pr = new PierwszaKlasa(); 

         DrugaKlasa dr = new DrugaKlasa(); 

     

//przypisanie wartosci zmiennym w obiekcie pr typu PierwszaKlasa i 

wywolanie          

metody pobierajacej te wartosci 

         pr.a = 3; 

         pr.b = 7; 

             

         pr.WyswietlAB(); 

  

//klasa pochodna ma dostep do wszystkich skladowych publicznych 

pochodzacych z klasy, od ktorej je dziedziczy 

         dr.a = 2; 

         dr.b = 8; 

         dr.c = 5; 

  

         dr.WyswietlAB(); 

         dr.WyswietlC(); 

         dr.SumaLiczb(); 

     } 

 }  

W powyższym przykładzie zdefiniowaliśmy sobie dwie klasy: PierwszaKlasa, w której 

zadeklarowaliśmy sobie 2 zmienne składowe (a i b), których wartości będziemy wyświetlać 

za pomocą metody: WyswietlAB() oraz klasę DrugaKlasa, w której zdefiniowaliśmy zmienną 

składową c, której wartość będziemy pobierać za pomocą metody WyswietlC(). Klasa 

DrugaKlasa dziedziczy wszystkie cechy oraz właściwości od klasy PierwszaKlasa. W ten 

sposób w klasie: DrugaKlasa, będziemy mieli dostęp zarówno do zmiennych a i b pierwszej 

klasy jak i do metody WyswietlAB(), którą również zainicjalizowaliśmy w klasie: 

PierwszaKlasa. 



Po uruchomieniu otrzymamy następujące wyniki: 

 

Poznaliśmy więc w ten sposób pojęcie dziedziczenia, z którym to wiążą się dwie istotne 

rzeczy. Po pierwsze, dziedziczenie to po prostu wielokrotne wykorzystywanie kodu. Bowiem 

w klasie: DrugaKlasa możemy powtórnie wykorzystać elementy pochodzące z klasy 

bazowej: PierwszaKlasa. Po drugie – co jest na pewno istotniejszym aspektem dziedziczenia 

– wiąże się z polimorfizmem, o którym w tym miejscu będzie kilka słów. 

Jak już wyżej zostało napisane, polimorfizm to używanie danego typu w wielu formach 

niezależnie od klas, jakie dostarczają te typy. 

Aby lepiej zrozumieć powyższą, książkową definicję polimorfizmu, wyobraźmy sobie 

nadajnik telewizyjny, który wysyła do użytkowników sygnał. Nadajnik ten nie wie, jakiego 

rodzaju jest antena użytkownika znajdująca się na końcu linii. Może to być jakaś antena 

szerokopasmowa, może to być antena wielokanałowa, a może zwykła standardowa naziemna, 

czy po prostu domowa. Nadajnik zna jedynie „typ bazowy”, czyli w naszym przypadku 

antenę i oczekuje, że każdy „egzemplarz” tego typu będzie potrafił odebrać jego sygnał i 

dostarczyć do telewizora znajdującego się u użytkownika. W ten sposób nadajnik traktuje 

anteny polimorficznie. 

Po zdefiniowaniu sobie pojęcia polimorfizmu, pokażmy sobie w jaki sposób tworzy się 

metody polimorficzne. Metody takie definiujemy w klasie bazowej (jak już wiemy jest to 

klasa, po której dziedziczymy) i oznaczamy je jako metody wirtualne. Aby utworzyć takie 

metody, należy dodać do ich deklaracji słowo kluczowe: virtual, np.: 

public class A 

{ 

                public virtual void MojaWirtualna()  

             { } 

}  

Gdy deklaracja metody zawiera modyfikator virtual, to taką metodę nazywamy wirtualną, 

natomiast gdy taki modyfikator nie występuje, wówczas daną metodę nazywamy po prostu 

niewirtualną. 

W deklaracji metody wirtualnej nie jest możliwe umieszczenie takich modyfikatorów jak: 

static, abstract oraz override. O metodach statycznych (słowo kluczowe static w deklaracji 

takich metod) była już mowa na łamach portalu CentrumXP. Przypomnę jedynie, że takie 

metody działają na klasach, a nie na obiektach tych klas. Przykładem takiej metody jest 
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dobrze nam znana metoda Main() z naszych przykładów. Modyfikator abstract pojawi się za 

tydzień w naszym kursie, natomiast o słowie kluczowym: override będzie jeszcze mowa w 

niniejszym artykule. 

Po prawidłowym zadeklarowaniu metody wirtualnej w klasie bazowej, w każdej klasie 

pochodnej może znaleźć się nowa wersja tej metody. Aby utworzyć nową wersję metody 

MojaWirtualna() należy ją przesłonić w klasie pochodnej, używając do tego nowego 

modyfikatora: override: 

public class B : A 

{ 

    public override void MojaWirtualna()  

           { 

                //wywolanie metody klasy bazowej 

                base.MojaWirtualna(); 

                //miejsce na nowy kod w przeslonietej metodzie 

                  … 

          } 

      }  

W powyższym fragmencie kodu, modyfikator override informuje kompilator o tym, że dana 

metoda w klasie pochodnej (jak już wiemy, możemy przesłaniać metody wirtualne z klas 

bazowych jedynie w klasach pochodnych) została celowo przesłonięta. Bardzo często metody 

przesłaniające wywołują metody bazowe w swojej strukturze (w końcu przesłaniamy 

przecież metodę, którą dziedziczymy i często chcemy ją wywołać w nowej metodzie). Aby 

tak zrobić, należy wykorzystać słowo kluczowe base. W powyższym kodzie: 

                               base.MojaWirtualna();  

w klasie B wywołuje metodę: MojaWirtualna(), którą zadeklarowaliśmy w klasie A. Taki 

dostęp bazowy wyłącza mechanizm wywołania wirtualnego i traktuje taką metodę jako 

metodę niewirtualną. 

Gdybyśmy w klasie B wywołali metodę MojaWirtualna() w następujący sposób: 

       ((A)this).MojaWirtualna();  

to rekurencyjnie zostałaby wywołana metoda MojaWirtualna() zadeklarowana w klasie B, a 

nie w klasie A. 

Napiszmy przykład, który będzie prezentował nowo poznane przez nas pojęcie polimorfizmu.  

public class PierwszaKlasa  

{ 

     public int a; 

     public int b; 

  

     //konstruktor klasy A, ktory przyjmuje dwie liczby calkowite 

     public PierwszaKlasa(int a, int b)  

     { 

         this.a = a; 

         this.b = b; 

     } 

  

     //metoda wirtualna 



     public virtual void Wyswietl()  

     { 

         System.Console.WriteLine("Wartości a i b wynoszą odpowiednio: {0} 

i {1}", a, b +"."); 

     } 

} 

  

public class DrugaKlasa : PierwszaKlasa 

{ 

    public int c; 

  

   //dodatkowy parametr w konstruktorze, wywolujemy rowniez konstruktor 

klasy bazowej 

   public DrugaKlasa(int a, int b, int c) : base(a, b)  

   { 

      this.c = c; 

   } 

         

   //przeslaniamy metode klasy bazowej 

   public override void Wyswietl()  

   { 

       base.Wyswietl(); 

       System.Console.WriteLine("Wartość liczby c wynosi: {0}", c +"."); 

   } 

} 

  

public class TrzeciaKlasa : DrugaKlasa  

{ 

    int d; 

    int suma; 

    //dodatkowy parametr w konstruktorze oraz wywolanie konstruktora klasy 

bazowej 

    public TrzeciaKlasa(int a, int b, int c, int d) : base(a, b, c)  

    { 

        this.d = d; 

    } 

    //przeslaniamy metode klasy DrugaKlasa 

    public override void Wyswietl() 

    { 

        base.Wyswietl(); 

        System.Console.WriteLine("Wartość liczby d wynosi: {0}", d + "."); 

        suma = a + b + c + d; 

        System.Console.WriteLine("Suma czterech kolejnych liczb wynosi: 

{0}", suma +"."); 

    } 

} 

  

class Glowna  

{ 

    public static void Main(string[] args)  

    { 

       //deklaracja obiektu typu PierwszaKlasa wraz z wartosciami zmiennych 

       PierwszaKlasa pr = new PierwszaKlasa(1, 2); 

       //deklaracja obiektu typu DrugaKlasa wraz z wartosciami zmiennych w 

tym obiekcie 

       DrugaKlasa dr = new DrugaKlasa(3, 4, 5); 

       //deklaracja obiektu typu TrzeciaKlasa 

       TrzeciaKlasa tr = new TrzeciaKlasa(6, 7, 8, 9); 

       //wywolanie metody Wyswietl() z klasy PierwszaKlasa 

       pr.Wyswietl(); 

       //wywolanie metody Wyswietl() z klasy DrugaKlasa 



       dr.Wyswietl(); 

       //wywolanie metody Wyswietl() z klasy TrzeciaKlasa 

       tr.Wyswietl(); 

    } 

}  

Powyższy przkład – wbrew pozorom - jest bardzo łatwym programem prezentującym 

dziedziczenie wraz z polimorfizmem. Przedstawia bowiem wszystkie apsekty 

programistyczne, o których była mowa dzisiaj, bądź w poprzednich odcinkach kursu 

programowania w języku C# 2.0. Jedyną rzeczą godną uwagi oraz komentarza w powyższym 

kodzie jest sposób wywoływania konstruktorów klasy bazowej. 

Klasa DrugaKlasa dziedziczy po klasie: PierwszaKlasa i zawiera własny konstruktor, który 

przyjmuje 3 parametry (wszystkie są liczbami całkowitymi). Po liście parametrów, jakie ten 

konstruktor przyjmuje mamy dwukropek, a więc znak, że wywołamy coś z klasy bazowej. W 

ten właśnie sposób wywołujemy konstruktor klasy bazowej (a więc klasy: PierwszaKlasa). 

Ważną informacją jest fakt, że klasy nie dziedziczą konstruktorów. W takim przypadku w 

klasie pochodnej musimy zdefiniować własny konstruktor, który może korzystać z 

konstruktora klasy bazowej tylko poprzez jawne jego wywołanie. 

A co się dzieje, gdy w klasie bazowej znajduje się konstruktor domyślny? W takim przypadku 

w konstruktorze klasy pochodnej nie jest potrzebne jawne wywoływanie konstruktora z klasy 

bazowej, ponieważ za nas uczyni to kompilator. Jeśli jednak w klasie bazowej nie ma 

konstruktora domyślnego, to każdy konstruktor w klasie pochodnej musi jawnie wywoływać 

jakiś konstruktor z klasy bazowej wykorzystując przy tym słówko: base. 

Bardzo często o tym zapominają programiści, dlatego warto zapamietać powyższe 

informacje na temat dziedziczenia konstruktorów, aby nie popełniać podobnych błędów. 

Po skompilowaniu powyższego przykładu otrzymamy następujące wyniki:> 

 

Prześledźmy następujący przykład: 

public class A  

{ 

    public virtual void MojaWirtualna()  

    { 

       System.Console.WriteLine("To jest metoda wirtualna w klasie A"); 

    } 

} 
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public class B : A  

{ 

    public virtual void MojaWirtualna()  

    { 

       base.MojaWirtualna(); 

       System.Console.WriteLine("To jest metoda wirtualna w klasie B"); 

    } 

} 

  

class Glowna  

{ 

    public static void Main()  

    { 

       B b = new B(); 

       b.MojaWirtualna(); 

    } 

}  

W klasie A zadeklarowaliśmy wirtualną metodę o nazwie: MojaMetoda(). Klasa B, która 

dziedziczy po klasie bazowej A, definiuje również wirtualną metodę MojaMetoda() o takiej 

samej sygnaturze jak jej poprzedniczka. Czy taka sytuacja jest dozwolona? Skompilujmy i 

spójrzmy na wyniki: 

 

Okazuje się, że nasz przykład skompilował się i otrzymaliśmy satysfakcjonujące nas wyniki. 

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie komunikat naszego kompilatora w momencie 

uruchomienia powyższego kodu: 

 

Otrzymaliśmy więc ostrzeżenie, które informuje nas, że w klasie B ukryto dziedziczoną z 

klasy A metodę MojaWirtualna(). Klasa B nie zawiera bowiem modyfikatora override, 

dlatego też metoda MojaWirtualna() klasy A nie została przesłonięta. 

Aby uniknąć powyższego ostrzeżenia, musimy użyć słowa kluczowego: new przy deklaracji 

metody wirtualnej w klasie B: 

public class A  

{ 

    public virtual void MojaWirtualna()  

    { 
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       System.Console.WriteLine("To jest metoda wirtualna w klasie A"); 

    } 

} 

  

public class B : A  

{ 

    new public virtual void MojaWirtualna()  

    { 

       base.MojaWirtualna(); 

       System.Console.WriteLine("To jest metoda wirtualna w klasie B"); 

    } 

} 

  

class Glowna  

{ 

    public static void Main()  

    { 

       B b = new B(); 

       b.MojaWirtualna(); 

    } 

}  

W ten sposób kompilator wie, że nie przesłaniamy dziedziczonej wirtualnej metody, a jedynie 

ją ukrywamy. 

W dzisiejszym artykule wprowadzliśmy sobie nowe pojęcia takie jak: dziedziczenie i 

polimorfizm. Są to mechanizmy, bez których nasz program nie istniałby. Poznaliśmy też 

takie pojęcia jak: klasa bazowa i pochodna, oraz metoda wirtualna i przesłaniająca. 

Nauczyliśmy się również używać nowego słowa kluczowego: base.  

Jednak to nie wszystko, jeśli chodzi o to zagadnienie programistyczne. Musimy opowiedzieć 

sobie jeszcze o klasach i metodach abstrakcyjnych, które są niejawnymi metodami 

wirtualnymi. 

07. Abstrakcja w C# 

W poprzednim tygodniu opowiedzieliśmy sobie o dwóch bardzo ważnych pojęciach jakimi 

niewątpliwie są: dziedziczenie oraz polimorfizm. Wprowadziliśmy sobie również definicje 

metod wirtualnych i przesłaniających, a także poznaliśmy nowe, ważne słówko kluczowe: 

base. 

Dzisiaj na pewno każdy z nas potrafiłby wykorzystać swoją wiedzę na powyższe tematy, 

dlatego też czym prędzej przejdźmy do przykładu: 

public class Figura 

{ 

    protected double a; 

    protected double b; 

  

    public Figura(double a, double b) 

    { 

        this.a = a; 

        this.b = b; 

    } 

  



    public virtual double PoleFigury() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Niezdefiniowana figura!"); 

        return 0; 

    } 

} 

  

public class Prostokat : Figura 

{ 

    public Prostokat(double a, double b) : base(a, b)  

    {  } 

    public override double PoleFigury() 

    { 

        double pole = a * b; 

        System.Console.WriteLine("Obliczamy pole prostokąta."); 

        return pole; 

    } 

} 

  

public class Trojkat : Figura 

{ 

    public Trojkat(double a, double b) : base(a, b)  

    { } 

    public override double PoleFigury() 

    { 

        double pole = (a * b) / 2; 

        System.Console.WriteLine("Obliczamy pole trójkąta."); 

        return pole; 

    } 

} 

  

class Glowna 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        //deklarujemy odpowiednie obiekty wraz z wartosciami ich zmiennych 

        Figura f = new Figura(5, 6); 

        Prostokat p = new Prostokat(7, 8); 

        Trojkat t = new Trojkat(9, 10); 

        //wywolujemy metode obliczajaca pole odpowiedniej figury 

        System.Console.WriteLine("Pole wynosi więc: {0}", f.PoleFigury()); 

        System.Console.WriteLine("Pole wynosi: {0}", p.PoleFigury()); 

        System.Console.WriteLine("Pole wynosi: {0}", t.PoleFigury()); 

           

    } 

}  

Powyższy przykład jest dla nas przypomnieniem podstawowej wiedzy na temat dziedziczenia 

oraz polimorfizmu. Po skompilowaniu otrzymamy następujące wyniki: 



 

Powyższy program jest bardzo dobrym przykładem, aby wytłumaczyć sobie pewną sytuację. 

A mianowicie taką, w której chcielibyśmy zadeklarować klasę bazową, która to z kolei byłaby 

wspólna dla pozostałych (klasa Prostokat oraz klasa Trojkat dziedziczą po klasie bazowej: 

Figura, a więc Figura jest dla pozostałych wspólna) oraz dawałaby możliwość uzupełnienia 

szczegółów (metoda PoleFigury() w klasie Figura nie powinna obliczać żadnego pola, a 

jedynie powinna zostać odziedziczona przez klasy pochodne od klasy Figur i tam dopiero 

obliczać odpowiednie wartości). Mówiąc jaśniej, rozważmy klasę Prostokat w powyższym 

kodzie. W klasie tej przesłoniliśmy odziedziczoną od klasy Figura metodę PoleFigury(), 

która w tej klasie oblicza po prostu pole prostokąta. Dla tej klasy nie ma znaczenia, że metoda 

PoleFigury() nie jest wcześniej zdefiniowana (w naszym przypadku w klasie Figura). Ma 

natomiast znaczenie, aby klasa pochodna przesłoniła wszystkie konieczne metody (w tym 

przypadku właśnie metodę obliczającą pole prostokąta). Aby uzyskać taki mechanizm 

musimy użyć klas oraz metod abstrakcyjnych.  

Innymi słowy, aby wymusić utworzenie nowej wersji metody klasy bazowej, należy tę 

metodę oznaczyć jako metodę abstrakcyjną. Metoda taka nie zawiera kodu, a jedynie w swej 

definicji ma: nazwę oraz sygnaturkę. Dopiero w klasach pochodnych należy dodać do takiej 

metody kod. Jeżeli klasa posiada co najmniej jedną metodę abstrakcyjną, to taką klasę 

nazywamy klasą abstrakcyjną. 

Aby zadeklarować metodę musimy użyć modyfikatora: abstract w następujący sposób: 

abstract public void MojaMetoda();  

Ponieważ metoda abstrakcyjna nie posiada kodu, po jej sygnaturze nie ma nawiasów 

klamrowych, a jej definicja kończy się średnikiem. 

Aby zadeklarować klasę abstrakcyjną, również używamy słówka: abstract jak poniżej: 

  

abstract class MojaKlasa  

         {  }  

Jak zostało wyżej napisane, klasa abstrakcyjna stanowi jak gdyby bazę metod dla wszystkich 

jej klas pochodnych, ale – co bardzo ważne – w programie nie wolno nam tworzyć instancji 

tej klasy. Próba zdefiniowania obiektu klasy abstrakcyjnej zakończy się niepowodzeniem, 

dlatego też, jeśli jakaś klasa zawiera choć jedną metodę abstrakcyją, to już nie będziemy 

mogli się do niej odwoływać przez obiekt tej klasy a jedynie poprzez mechanizm 

dziedziczenia oraz polimorfizmu. 
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Prześledźmy poniższy przykład: 

abstract public class Pierwsza  

{ 

    abstract public void Abstrakcja(); 

      

    public void Rzeczywistosc() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Moja najzwyklejsza metoda."); 

    } 

} 

  

public class Druga : Pierwsza  

{ 

    public override void Abstrakcja() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Moja pierwsza przesłonięta metoda 

abstrakcyjna!"); 

    } 

} 

  

class Glowna  

{ 

    static void Main(string[] args)  

    { 

        Druga dr = new Druga(); 

        dr.Abstrakcja(); 

        dr.Rzeczywistosc(); 

    } 

}  

Klasa Pierwsza implementuje abstrakcyjną metodę Abstrakcja(), która w swej definicji 

posiada jedynie nazwę oraz sygnaturkę. Klasa ta posiada więc co najmniej jedną abstrakcyjną 

metodę, stąd jest klasą abstrakcyjną. Klasę tę dziedziczy klasa Druga, w której przesłaniamy 

metodę abstrakcyjną i dodajemy jej kod. Zauważmy, że w powyższym przykładzie nie ma 

definicji obiektu klasy pierwszej, ponieważ klasa ta jest abstrakcyjna. Drugi ważny wniosek 

do zapamiętania: klasa pochodna po klasie abstrakcyjnej musi przesłonić wszystkie metody 

abstrakcyjne jakie ona posiada. 

Po uruchomieniu powyższego programu otrzymamy następujące wyniki: 

 

Znając definicję oraz sposób deklarowania klas oraz metod abstrakcyjnych, spróbujmy 

udoskonalić pierwszy przykład z dzisiejszego artykułu poprzez zdefiniowanie między innymi 

klasy Figura jako klasy abstrakcyjnej: 
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//deklaracja abstrakcyjnej klasy 

abstract public class Figura 

{ 

    protected double a; 

    protected double b; 

  

    public Figura(double a, double b) 

    { 

        this.a = a; 

        this.b = b; 

    } 

  

    //deklaracja abstrakcyjnej metody 

    abstract public double PoleFigury(); 

} 

  

public class Prostokat : Figura 

{ 

    public Prostokat(double a, double b) 

        : base(a, b) 

    { } 

    //przesłoniece abstrakcyjnej klasy 

    public override double PoleFigury() 

    { 

        double pole = a * b; 

        System.Console.WriteLine("Obliczamy pole prostokąta."); 

        return pole; 

    } 

} 

  

public class Trojkat : Figura 

{ 

    public Trojkat(double a, double b) 

        : base(a, b) 

    { } 

    //przesloniecie abstrakcyjnej metody 

    public override double PoleFigury() 

    { 

        double pole = (a * b) / 2; 

        System.Console.WriteLine("Obliczamy pole trójkąta."); 

        return pole; 

    } 

} 

  

class Glowna 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        //deklarujemy odpowiednie obiekty wraz z wartosciami ich zmiennych 

        Prostokat pr = new Prostokat(5, 6); 

        Prostokat p = new Prostokat(7, 8); 

        Trojkat t = new Trojkat(9, 10); 

        //wywolujemy metode obliczajaca pole odpowiedniej figury 

        System.Console.WriteLine("Pole wynosi więc: {0}", pr.PoleFigury()); 

        System.Console.WriteLine("Pole wynosi: {0}", p.PoleFigury()); 

        System.Console.WriteLine("Pole wynosi: {0}", t.PoleFigury()); 

    } 

}  



Klasa Figura stała się klasą abstrakcyjną, która posiada abstrakcyjną metodę: PoleFigury(), 

która to dopiero w klasach pochodnych zostanie odpowiednio zaimplementowana do 

obliczania pól odpowiednich figur. Oczywiście nie jest możliwe utworzenie obiektu klasy 

abstrakcyjnej, gdyż kompilator zwróciłby nam błąd. Po prawidłowym skompilowaniu 

otrzymamy następujące wyniki: 

W dzisiejszym artykule powiedzieliśmy sobie o klasach i metodach abstrakcyjnych, które 

ściśle wiążą się z mechanizmami dziedziczenia oraz polimorfizmu. Dowiedliśmy, że klasy 

abstrakcyjne nie są jedynie sztuczką programowania obiektowego, a reprezentują w pełni tego 

słowa znaczeniu „abstrakcję”, która umożliwia utworzenie kontraktu dla wszystkich klas 

pochodnych. Innymi słowy, klasy abstrakcyjne są opisem publicznych metod klas 

pochodnych, które to rozwijają abstrakcję. Alternatywą dla klas abstrakcyjnych są interfejsy, 

o których już niedługo sobie opowiemy. Za tydzień natomiast będziemy kontynuować temat 

klas w języku C# 2.0.  

08. Porozmawiajmy o klasach 

W dzisiejszym artykule będziemy kontynuować temat klas w języku C# 2.0. Na łamach 

portalu CentrumXP zostało już o nich bardzo wiele napisane i każdy z nas potrafi 

prawidłowo zdefiniować pojęcie klasy jak i bez żadnego problemu ją zaimplementować w 

swoim programie. 

Dzisiaj powiemy sobie jeszcze o klasach zamkniętych, klasie Object oraz samym 

mechanizmie zagnieżdżania klas. 

Tydzień temu poznaliśmy sposób definiowania oraz stosowania klas abstrakcyjnych. Jak 

pamiętamy, są to klasy, które stanowią w pewnym sensie kontrakt dla klas pochodnych, które 

dziedziczą właśnie klasę abstrakcyjną. Innymi słowy, klasa abstrakcyjna opisuje publiczne 

metody klas pochodnych. Nie jest przypadkiem, że o tych klasach w tym miejscu 

wspominamy, ponieważ ich przeciwieństwem są tzw. klasy zamknięte. Klasy te 

charakteryzują się tym, że od nich nie można w ogóle tworzyć klas pochodnych (w 

przeciwieństwie do klas abstrakcyjnych). Napiszmy na początek prosty programik, w którym 

użyjemy klasy abstrakcyjnej: 

abstract public class Figura  

{ 

    protected double e, f; 

  

    public Figura(double e, double f)  

    { 

        this.e = e; 

        this.f = f; 

    } 

    abstract public void Komunikat();  

} 

  

class Romb : Figura  

{ 

    public Romb(double e, double f) : base(e, f)  

    { } 

  

    public override void Komunikat() 

    { 



        System.Console.WriteLine("Program obliczający pole rombu."); 

    } 

  

    public double ObliczPole()  

    { 

        return (e * f) / 2; 

    } 

} 

  

class Glowna  

{ 

    static void Main(string[] args)  

    { 

        Romb r = new Romb(6, 8); 

        double wynik = r.ObliczPole(); 

  

        r.Komunikat(); 

        System.Console.WriteLine("Pole naszego rombu wynosi: {0}", wynik 

+"."); 

    } 

}  

W powyższym przykładzie abstrakcyjna klasa Figura definiuje publiczną metodę 

Komunikat(), która z kolei jest przesłonięta w klasie Romb wg poznanych już przez nas zasad. 

A więc mechanizm dziedziczenia i polimorfizmu jest w jak najlepszym stopniu prawidłowo 

zastosowany, dlatego też po skompilowaniu i uruchomieniu powyższego kodu otrzymamy 

następujące wyniki: 

 

 

Jak już wiemy, przeciwieństwem klasy abstrakcyjnej jest tzw. klasa zamknięta, którą 

spróbujmy wprowadzić do powyższego przykładu w nastepujący sposób: 

sealed public class Figura  

{ 

    protected double e, f; 

  

    public Figura(double e, double f)  

    { 

        this.e = e; 

        this.f = f; 

    } 

    abstract public void Komunikat();  

} 

  

class Romb : Figura  
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{ 

    public Romb(double e, double f) : base(e, f)  

    { } 

  

    public override void Komunikat() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Program obliczający pole rombu."); 

    } 

  

    public double ObliczPole()  

    { 

        return (e * f) / 2; 

    } 

} 

  

class Glowna  

{ 

    static void Main(string[] args)  

    { 

        Romb r = new Romb(6, 8); 

        double wynik = r.ObliczPole(); 

  

        r.Komunikat(); 

        System.Console.WriteLine("Pole naszego rombu wynosi: {0}", wynik 

+"."); 

    } 

}  

Jak widzimy, klasy zamknięte definiujemy poprzez użycie słowa kluczowego: sealed. Słówko 

to umieszczone przed deklaracją klasy zapobiega tworzeniu klas od niej pochodnej. Dlatego  

też w trakcie kompilacji powyższego kodu otrzymamy następujący komunikat: 

 

Pierwszy błąd informuje nas, że klasa Figura jest klasą zamkniętą, a więc nie możemy już jej 

dziedziczyć. Natomiast dwa kolejne ostrzeżenia mówią nam, że w klasie zamkniętej nie jest 

możliwe tworzenie składowych chronionych (składowe: e oraz f). Oczywiście pojawiłoby się 

jeszcze wiele kolejnych błędów, np. klasa zamknięta nie może definiować metod 

abstrakcyjnych idt. Warto również wywnioskować w tym miejscu fakt, że niedozwolone jest 

jednoczesne zadeklarowanie klasy jako abstrakcyjnej i zamkniętej. Dlaczego? Odpowiedź jest 

prosta: ponieważ klasa abstrakcyjna nie jest kompletna i dopiero w podklasach 

implementujemy jej zawartości (abstrakcyjne metody). 

Pewnie część z nas zastanawia się czy warto w praktyce stosować klasy zamknięte (a co za 

tym idzie również metody zamknięte – zadeklarowanie klasy jako sealed jawnie deklaruje 

także wszystkie jej metody jako sealed)? Są przede wszsytkim 2 takie sytuacje, w których 

odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca. Po pierwsze, gdy chcemy zapobiec 

przesłanianiu, to stosujemy klasy zamknięte: 

public class Pierwsza 

{ 

    sealed public virtual void MojaMetoda()  
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    { 

        Console.WriteLine("Moja metoda zamknięta."); 

    } 

} 

  

class Druga : Pierwsza  

{ 

    public override void MojaMetoda()  

    { 

        base.MojaMetoda(); 

        Console.WriteLine("Niedozwolone!"); 

    } 

} 

  

Po drugie, używamy klas zamkniętych, aby zapobiec dziedziczeniu: 

  

sealed public class Pierwsza 

{ 

    public void MojaMetoda()  

    { 

        Console.WriteLine("Moja klasa zamknieta."); 

        } 

} 

  

class Druga : Pierwsza  

{ 

   Console.WriteLine("Niedozwolone dziedziczenie!"); 

} 

  

Podsumowując, klasy zamknięte z punktu widzenia dziedziczenia oraz 

polimorfizmu odgrywają istotną rolę. Oczywiście tworzenie obiektów klas 

zamkniętych jest czynnością jak najbardziej dozwoloną: 

  

sealed public class Program 

{ 

     public int a, b; 

     public Program (int a, int b) 

     { 

         this.a = a; 

         this.b = b; 

     } 

  

     public int Suma() 

     { 

         return a + b; 

     } 

} 

  

class glowna  

{ 

     static void Main(string[] args)  

     { 

         Program pr = new Program(6, 4); 

         System.Console.Write("Wynik dodawania wynosi: {0}", pr.Suma()+ 

"\n"); 

     } 

}  

Powyższy program bez żadnych kłopotów się skompiluje i otrzymamy wynik dodawania 

dwóch liczb całkowitych: 



 

Deklaracja klasy zamkniętej jawnie deklaruje wszystkie metody tej klasy jako metody 

zamknięte (bardziej elegancko mówi się na nie metody ostateczne). Są to metody, których 

dalsze przesłanianie w klasach pochodnych nie jest możliwe. Prześledźmy poniższy kod: 

class A  

{ 

    public virtual void PierwszaMetoda()  

    { 

        System.Console.WriteLine("Mamy tutaj wywołanie: 

A.PierwszaMetoda();"); 

    } 

  

    public virtual void DrugaMetoda() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Mamy tutaj wywołanie: A.DrugaMetoda();"); 

    } 

} 

  

class B : A  

{ 

    public override void PierwszaMetoda() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Mamy tutaj wywołanie: 

B.PierwszaMetoda();"); 

    } 

  

    public sealed override void DrugaMetoda() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Mamy tutaj wywołanie: B.DrugaMetoda();"); 

    } 

} 

  

class C : B  

{ 

    public override void PierwszaMetoda() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Mamy tutaj wywołanie: 

C.PierwszaMetoda();");  

    } 

}  

W klasie B zdefiniowaliśmy dwie metody przesłaniające. Jedna z nich jest również metodą 

ostateczną (metodaDrugaMetoda()) co sprawia, że metody tej nie można już przesłonić w 

klasie C. 
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Drugim punktem naszego dzisiejszego tematu jest klasa Object. Jest to klasa główna (ang. 

root) w języku C#, od której zaczyna się hierarchia dziedziczenia. Innymi słowy, wszystkie 

klasy są traktowane jako klasy pochodne od właśnie klasy Object. Klasa ta udostępnia nam 

wiele wirtualnych metod, które z kolei możemy i często przesłaniamy w klasach pochodnych. 

W poniższej tabelce przedstawiamy wybrane metody klasy Object 

Equals() - sprawdza, czy dwa obiekty są sobie równe; 

GetType() - sprawdza typ danego obiektu; 

ToString() - zwraca łańcuch znaków, który reprezentuje dany obiekt; 

Ważną informacją jest również to, że podstawowe typy danych (takie jak np. liczby 

całkowite) są pochodne od klasy Object. Prezentuje to poniższy przykład, jak również 

ukazuje sposób stosowania metody ToString(), która jest również tworem klasy Object: 

public class MojaKlasa  

{ 

    protected int a; 

  

    public MojaKlasa(int a)  

    { 

        this.a = a; 

    } 

  

    public override string ToString() 

    { 

        return a.ToString(); 

    } 

} 

  

class Glowna  

{ 

    static void Wyswietl(Object o)  

    { 

        System.Console.WriteLine("Wartość obiektu przekazanego do metody 

Wyswietl() wynosi: {0}", o.ToString() +"."); 

    } 

  

    static void Main(string[] args)  

    { 

        int liczba = 8; 

        System.Console.WriteLine("Wartość zmiennej: liczba wynosi: {0}", 

liczba.ToString()); 

        Wyswietl(liczba); 

  

        MojaKlasa mKlasa = new MojaKlasa(23); 

        System.Console.WriteLine("Wartość zmiennej w obiekcie mKlasa 

wynosi: {0}", mKlasa.ToString()); 

        Wyswietl(mKlasa); 

    } 

}  

W klasie Object jest zainicjalizowana wirtualna metoda ToString(), która zwraca łańcuch 

znaków i nie przyjmuje żadnego parametru. Wszsytkie typy wbudowane, takie jak liczby 

całkowite, mogą korzystać z tej metody, którą wówczas dziedziczą od klasy głównej. W 

powyższym przykładzie w klasie MojaKlasa, metoda ToString() została przesłonięta tak, aby 



zwracała odpowiednią wartość. Jeśli usuniemy tę nową wersję metody ToString(), to 

automatycznie zostanie wywołana metoda z klasy bazowej, a więc z klasy Object.  

Jak łatwo wywnioskować z powyższego przykładu, nie trzeba jawnie dziedziczyć po klasie 

Object. Dzieje się to w sposób automatyczny i oczywiście tylko w przypadku klasy głównej. 

Po skompilowaniu powyższego programu otrzymamy następujące wyniki: 

 

Ostatnim punktem dzisiejszego artykułu, który chcemy poruszyć jest mechanizm 

zagnieżdżania klas. Często spotykamy się z sytuacją, w której chcemy zbudować klasę 

pomocniczą wewnątrz jakiejś klasy. Tę klasę pomocniczą nazywamy klasą zagnieżdżoną, a 

klasę zewnętrzną - która będzie mieć w swojej definicji klasę pomocniczą – klasą 

zawierającą. Klasy zagnieżdżone mają dostęp do wszystkich składowych jakie zostały 

zadeklarowane w klasie zewnętrznej. 

Aby uzyskać dostęp do publicznej klasy zagnieżdżonej należy użyć kwalifikatora w postaci 

nazwy klasy zawierającej. W poniższym fragmencie kodu: 

public class KlasaZawierajaca  

      { 

          public class KlasaZagniezdzona  

          {  } 

      } 

dostęp do klasy KlasaZagniezdzona jest następujący: 
  
KlasaZawierajaca.KlasaZagniezdzona 

Na koniec napiszmy przykład, w którym zastosujemy mechanizm zagnieżdżania klas: 
  
public class Kolory  

{ 

    private string kolor1, kolor2; 

  

    public Kolory(string kolor1, string kolor2) 

    { 

        this.kolor1 = kolor1; 

        this.kolor2 = kolor2; 

    } 

  

    public override string ToString() 

    { 

        return String.Format("Mamy następujące kolory: {0} i {1}", kolor1, 

kolor2 +"."); 

    } 

  

    public class KlasaZagniezdzona  

    { 
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        public void Wyswietl(Kolory k)  

        { 

            Console.WriteLine("Pierwszy kolor to: {0}", 

k.kolor1.ToString()); 

            Console.WriteLine("Drugi kolor to: {0}", k.kolor2.ToString()); 

        } 

    } 

} 

  

class Glowna  

{ 

    static void Main(string[] args)  

    { 

        Kolory k = new Kolory("biały", "czarny"); 

        System.Console.WriteLine("{0}", k.ToString()); 

  

        Kolory.KlasaZagniezdzona kol = new Kolory.KlasaZagniezdzona(); 

        kol.Wyswietl(k); 

    } 

}  

Zagnieżdżona klasa to: KlasaZagniezdzona, która udostępnia metodę Wyswietl(). Co jest 

warte odnotowania, to fakt, że klasa ta ma dostęp do prywatnych składowych klasy Kolory 

(k.kolor1 oraz k.kolor2), do których to nie mają dostępu inne klasy. 

 

Aby zadeklarować egzemplarz klasy zagnieżdżonej, należy najpierw podać nazwę klasy 

zewnętrznej: 

Kolory.KlasaZagniezdzona kol = new Kolory.KlasaZagniezdzona();  

W wyniku uruchomienia powyższego programu otrzymamy następujące wyniki: 

 

W dzisiejszym artykule opowiedzieliśmy sobie o klasach zamkniętych, o głównej klasie 

Object oraz mechanizmie zagnieżdżania klas. Miejmy nadzieję, że proste, przytoczone przez 

nas przykłady spowodowały, że od dziś powyższe pojęcia nie będą dla nas obce. 

Za tydzień na łamach portalu Centrum.XP wprowadzimy sobie kolejne nowe pojęcie. Mam 

tutaj na myśli zdefiniowanie struktur w języku C# 2.0. 

09. Struktury 
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Tematem dzisiejszego artykułu będą struktury, które są prostym typem definiowanym i 

często używanym przez programistów. Nauczymy się je prawidłowo definiować i 

deklarować, a także opowiemy sobie o różnicach występujących między nimi a klasami. 

Struktury są bardzo podobne do klas, ponieważ reprezentują pewne struktury danych, które 

zawierają dane składowe oraz składowe funkcyjne. Innymi słowy, struktura to alternatywa dla 

klasy, może bowiem zawierać konstruktory, właściwości, metody, pola a nawet typy 

zagnieżdżone. Jednak w przeciwieństwie do klas, struktur nie możemy dziedziczyć. W 

strukturach również nie można używać destruktorów. Trzecią istotną różnicę między strukturą 

a klasą stanowi to, że ta pierwsza jest typem skalarnym, a druga – typem referencyjnym (o 

typach skalarnych i referencyjnych pisaliśmy na łamach portalu CentrumXP przy okazji 

omawiania sposobu przekazywania parametrów w języku C# 2.0). 

Ta trzecia różnica ma ogromne znaczenie. Dzisiaj bowiem znamy różnicę między typami 

referencyjnymi a skalarami, dlatego też fakt, że struktury powinniśmy używać jedynie w 

przypadku małych i prostych typów nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. Mówiąc inaczej, 

struktury są przydatne do reprezentowania obiektów, które nie wymagają współpracy z 

typami referencyjnymi. 

Struktury definiujemy niemal identycznie jak klasy: 

[atrybuty] [modyfikatory dostępu] struct identyfikator [:interfejsy] 

{ 

        składowe struktury 

}  

Do definicji struktur używamy słowa kluczowego: struct. Jedyną dla nas nowością w 

powyższym zapisie jest pojęcie interfejsów. Są one pewną alternatywą dla klas 

abstrakcyjnych (za tydzień opowiemy sobie szerzej o interfejsach). 

Tymczasem napiszmy pierwszy program, w którym zdefiniujemy i użyjemy strukturę: 

public struct Zwierzeta 

{ 

    private string zwierzak1; 

    private string zwierzak2; 

  

    public Zwierzeta(string zwierzak1, string zwierzak2) 

    { 

        this.zwierzak1 = zwierzak1; 

        this.zwierzak2 = zwierzak2; 

    } 

  

    public string Zwierzak1 

    { 

        get { return zwierzak1; } 

        set { zwierzak1 = value; } 

    } 

  

    public string Zwierzak2 

    { 

        get { return zwierzak2; } 

        set { zwierzak2 = value; } 

    } 

  



    public override string ToString() 

    { 

        return (String.Format("{0} oraz {1}", zwierzak1, zwierzak2)); 

    } 

} 

  

public class MojeZwierzeta 

{ 

    public void MojaMetoda(Zwierzeta z) 

    { 

        z.Zwierzak1 = "pies"; 

        z.Zwierzak2 = "gołąb"; 

        System.Console.WriteLine("Moje ulubione zwierzaki to: {0}.", z); 

    } 

} 

class Glowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        Zwierzeta z = new Zwierzeta("kot", "kuna"); 

        System.Console.WriteLine("Nie lubię takich zwierzaków jak: {0}.", 

z); 

        MojeZwierzeta mz = new MojeZwierzeta(); 

        mz.MojaMetoda(z); 

        System.Console.WriteLine("Nie jest fajny: {0}.", z); 

    } 

}  

Podobnie jak w przypadku klasy, aby stworzyć egzemplarz struktury należy użyć słowa 

kluczowego new: 

  Zwierzeta z = new Zwierzeta("kot", "kuna"); 

Powyższy nowy egzemplarz „z” w konstruktorze otrzymuje 2 wartości: „kot” oraz „kuna”. 

Po skompilowaniu powyższego programu otrzymamy następujące wyniki: 

 

Jak już wiemy, struktury są typami skalarnymi. Oznacza to po prostu, że gdy przekazuje się je 

do funkcji, to przekazuje się je poprzez wartość. W powyższym kodzie obiekt „z” 

przekazywany jest do metody: MojaMetoda() poprzez właśnie wartość (obiekt „z” jest 

przecież typu struktury Zwierzeta). W metodzie tej składowym: Zwierzak1 oraz Zwierzak2 

przypisywana jest nowa wartość, która zostaje następnie wyświetlona („Moje ulubione 

zwierzaki to: pies oraz gołąb”). Jednak po powrocie do metody Main() w klasie głównej i 

ponownym wywołaniu metody WriteLine() na obiekcie „z” możemy zauważyć, że wartości te 

nie zostały zmienione na stałe („Nie jest fajny: kot oraz kuna”). Efekt mamy pożądany, ale 
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dlaczego właśnie w taki sposób go otrzymaliśmy? Odpowiedź jest prosta: struktura została 

przekazana jako typ skalarny, dlatego też metoda MojaMetoda() operuje na kopiach a nie na 

oryginalnych obiektach. 

Spróbujmy teraz sprawdzić powyższą tezę i zamiast inicjalizacji struktury utwórzmy klasę 

Zwierzeta. Nasz program będzie wyglądał w następujący sposób: 

public class Zwierzeta 

{ 

    private string zwierzak1; 

    private string zwierzak2; 

  

    public Zwierzeta(string zwierzak1, string zwierzak2) 

    { 

        this.zwierzak1 = zwierzak1; 

        this.zwierzak2 = zwierzak2; 

    } 

  

    public string Zwierzak1 

    { 

        get { return zwierzak1; } 

        set { zwierzak1 = value; } 

    } 

  

    public string Zwierzak2 

    { 

        get { return zwierzak2; } 

        set { zwierzak2 = value; } 

    } 

  

    public override string ToString() 

    { 

        return (String.Format("{0} oraz {1}", zwierzak1, zwierzak2)); 

    } 

} 

  

public class MojeZwierzeta 

{ 

    public void MojaMetoda(Zwierzeta z) 

    { 

        z.Zwierzak1 = "pies"; 

        z.Zwierzak2 = "gołąb"; 

        System.Console.WriteLine("Moje ulubione zwierzaki to: {0}.", z); 

    } 

} 

class Glowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        Zwierzeta z = new Zwierzeta("kot", "kuna"); 

        System.Console.WriteLine("Nie lubię takich zwierzaków jak: {0}.", 

z); 

        MojeZwierzeta mz = new MojeZwierzeta(); 

        mz.MojaMetoda(z); 

        System.Console.WriteLine("Nie jest fajny: {0}.", z); 

    } 

}  

Gdy teraz uruchomimy powyższy program, to otrzymamy inne wyniki niż poprzednio: 



 

 

>Tym razem program traktuje obiekt „z” jako typ referencyjny. Dlatego też metoda 

MojaMetoda() operuje teraz na oryginalnych wartościach a nie na kopiach obiektów (zmiany 

jakie nastąpią dzięki metodzie MojaMetoda() będą również dotyczyć oryginalnego obiektu w 

metodzie Main()). 

Podsumowując, struktura to alternatywa dla klasy, której niestety nie możemy dziedziczyć. 

Innymi słowy, struktura jest zamknięta dla innych struktur oraz dla wszystkich innych klas. 

Struktury niejawnie dziedziczą po klasie Object, którą doskonale już znamy.  

Ważną różnicą jest również to, że w strukturze nie można bezpośrednio inicjalizować pól np.: 

private string zwierzak1 = "pies"; 

private string zwierzak2 = "kot";  

jest dozwolone w klasie, a w strukturze jest już kodem niepoprawnym. Ostatnią różnicą, o 

której warto wspomnieć jest to, że struktury nie mogą zawierać domyślnego konstruktora bez 

parametrów, a także destruktora. Gdybyśmy w powyższym programie nie zainicjalizowali 

publicznego konstruktora Zwierzeta (przyjmąjącego 2 parametry typu string) to kompilator 

zainicjalizowałby tę strukturę poprzez przypisanie domyślnych wartości wszystkim jej 

składowym (zwierzak1 oraz zwierzak2).  

Na koniec chciałbym napisać parę słów na temat tworzenia struktur bez słowa kluczowego 

new. Oczywiście jest to dozwolone i tak stworzona struktura jest jak najbardziej prawidłowa, 

ponieważ jest to zgodne z definicją typów wbudowanych. Spróbujmy więc dobrze już nam 

znany przykład napisać tak, aby struktura w nim nie była stworzona za pomocą słowa 

kluczowego new. W tym celu w metodzie Main() zdefiniujmy strukturę „z” bez słowa 

kluczowego new w następujący sposób: 

public struct Zwierzeta 

    { 

        private string zwierzak1; 

        private string zwierzak2; 

  

        public Zwierzeta(string zwierzak1, string zwierzak2) 

        { 

            this.zwierzak1 = zwierzak1; 

            this.zwierzak2 = zwierzak2; 

        } 
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        public string Zwierzak1 

        { 

            get { return zwierzak1; } 

            set { zwierzak1 = value; } 

        } 

  

        public string Zwierzak2 

        { 

            get { return zwierzak2; } 

            set { zwierzak2 = value; } 

        } 

  

        public override string ToString() 

        { 

            return (String.Format("{0} oraz {1}", zwierzak1, zwierzak2)); 

        } 

    } 

  

    public class MojeZwierzeta 

    { 

        public void MojaMetoda(Zwierzeta z) 

        { 

            z.Zwierzak1 = "pies"; 

            z.Zwierzak2 = "gołąb"; 

            System.Console.WriteLine("Moje ulubione zwierzaki to: {0}.", 

z); 

        } 

    } 

    class Glowna 

    { 

        static void Main() 

        { 

            //definiujemy strukture bez wywolania konstruktora 

            Zwierzeta z; 

            //uzywamy wlasciwosci 

            z.Zwierzak1 = "kot"; 

            z.Zwierzak2 = "kuna"; 

            System.Console.WriteLine("Nie lubię takich zwierzaków jak: 

{0}.", z); 

            MojeZwierzeta mz = new MojeZwierzeta(); 

            mz.MojaMetoda(z); 

            System.Console.WriteLine("Nie jest fajny: {0}.", z); 

        } 

    }  

Tak napisany przez nas program wyświetli prawidłowe wyniki. Niemniej jednak kompilator 

w czasie kompilacji zgłosi mniej więcej nastepujący błąd: 

 

Aby ten błąd jak najszybciej poprawić musimy przypommieć sobie pojęcie właściwości. Jak 

już doskonale wiemy właściwości pozwalają nam na hermetyzację danych i deklarowanie ich 

jako prywatne. Ale – jak też pamiętamy – w rzeczywistości są metodami składowymi, a 

wywołanie metody przed inicjalizacją zmiennych składowych, których to te metody będą 
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wykorzystywać jest procesem niedozwolonym (o czym kompilator nas czym prędzej 

poinformuje, co widzimy powyżej). Tak więc, aby powyższy błąd natychmiast poprawić, 

musimy również przypisać wszystkim zmiennym składowym danej struktury odpowiednie 

wartości: 

public struct Zwierzeta 

{ 

    public string zwierzak1; 

    public string zwierzak2; 

  

    public Zwierzeta(string zwierzak1, string zwierzak2) 

    { 

        this.zwierzak1 = zwierzak1; 

        this.zwierzak2 = zwierzak2; 

    } 

  

    public string Zwierzak1 

    { 

        get { return zwierzak1; } 

        set { zwierzak1 = value; } 

    } 

  

    public string Zwierzak2 

    { 

        get { return zwierzak2; } 

        set { zwierzak2 = value; } 

    } 

  

    public override string ToString() 

    { 

        return (String.Format("{0} oraz {1}", zwierzak1, zwierzak2)); 

    } 

} 

  

public class MojeZwierzeta 

{ 

    public void MojaMetoda(Zwierzeta z) 

    { 

        z.Zwierzak1 = "pies"; 

        z.Zwierzak2 = "gołąb"; 

        System.Console.WriteLine("Moje ulubione zwierzaki to: {0}.", z); 

    } 

} 

  

class Glowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        //definiujemy strukture bez wywolania konstruktora 

        Zwierzeta z; 

        //przypisanie do zmiennych odpowiednich wartosci, w naszym 

przypadku bedzie to pusty string 

        z.zwierzak1 = ""; 

        z.zwierzak2 = ""; 

        //uzywamy wlasciwosci 

        z.Zwierzak1 = "kot"; 

        z.Zwierzak2 = "kuna"; 

        System.Console.WriteLine("Nie lubię takich zwierzaków jak: {0}.", 

z); 

        MojeZwierzeta mz = new MojeZwierzeta(); 



        mz.MojaMetoda(z); 

        System.Console.WriteLine("Nie jest fajny: {0}.", z); 

    } 

 }  

Teraz nasz program skompiluje się bez żadnych przeszkód i otrzymamy prawidłowe wyniki, 

mimo że zadeklarowaliśmy strukturę bez słowa kluczowego: new. 

Powyższy przykład demonstruje nam przede wszystkim różnicę między strukturami a klsami. 

Oczywiście z punktu widzenia programisty tworzenie struktur bez słówka new ma niewielkie 

zalety, dlatego też nie zaleca się tak pisać programów. Dlaczego? Bo takie pisanie kodu 

pogarsza tylko jego czytelność oraz zwiększa podatność na błędy. 

Mamy nadzieje, że powyższe informacje na temat struktur będą dla nas – początkujących 

programistów - bardzo przydatne i czasem użyjemy ich w swoich programach. Szczególnie 

tam, gdzie będziemy chcieli zbudować mały i prosty typ. Struktura jako alternatywa dla klasy 

ma być bowiem prosta, ale za to wydajna i dlatego też czasem warto z niej skorzystać. 

Struktury nie wolno używać w dziedziczeniu, ale same mogą dziedziczyć interfejsy. O nich 

już za tydzień na łamach portalu CentrumXp.pl. 

10. Interfejsy, część 1 

nterfejs to pojęcie bardzo ważne i często używane przez programistów. W niniejszym 

artykule opowiemy sobie o jego prawidłowej definicji oraz implementacji, jak również 

spróbujemy pokazać jak obsługiwać kilka interfejsów naraz i jak je rozbudowywać.  

Na początek wprowadźmy sobie pojęcie interfejsu. Interfejs – wg najprostszego języka -  to 

kontrakt między użytkownikiem a klasą (lub strukturą, o której była mowa tydzień temu). 

Gdy dana klasa (struktura) obsługuje interfejs, to oznacza, że gwarantuje klientowi obsługę 

metody, właściwości czy też jakiegoś zdarzenia, które zostały wcześniej zdefiniowane w tym 

interfejsie. Innymi słowy, dzięki interfejsowi wymuszamy na klasie to co ona musi 

wykonywać, ale oczywiście nie określamy jak ma to robić.  

Interfejsy są podobne do klas, ale nie posiadają w swojej definicji egzemplarza, a ich metody 

deklaruje się bez żadnej treści (podobnie jak np. właściwości etc.). W praktyce możemy 

definiować sobie interfejsy, które nie będą przyjmować żadnych założeń na temat swojej 

implementacji. Interfejsy takie mogą być implementowane przez dowolną liczbę klas. 

Interfejs jest alternatywą dla klasy abstrakcyjnej, którą już bardzo dobrze znamy. Jak wiemy, 

klasa abstrakcyjna stanowi bazę metod dla wszystkich jej klas pochodnych i nie można 

tworzyć jej instancji (próba tworzenia obiektu typu klasy abstrakcyjnej zakończy się 

zgłoszeniem przez kompilator błędu). Do klas abstrakcyjnych możemy się odwoływać 

jedynie poprzez mechanizm dziedziczenia oraz polimorfizmu. Podobnie jest z interfejsami za 

wyjątkiem pewnej, istotnej różnicy. A mianowicie takiej, że klasa abstrakcyjna stanowi klasę 

bazową dla jej klas pochodnych, a interfejsy możemy dziedziczyć w sposób dowolny 

(interfejsy nie są jedynie bazą danej klasy). 

Klasa abstrakcyjna - zgodnie z definicją - posiada co najmniej jedną metodę abstrakcyjną, ale 

może mieć w swoim ciele metody nieabstrakcyjne, których to klasa pochodna nie musi 



przesłaniać (klasa pochodna po klasie abstrakcyjnej musi przesłonić wszystkie metody 

abstrakcyjne jakie ona posiada). Kiedy natomiast jakaś klasa implementuje interfejs, to 

wówczas musi udostępniać wszystkie metody, właściwości, czy też zdarzenia jakie 

zdefiniowaliśmy w tym interfejsie. To jest druga istotna różnica między klasami 

abstrakcyjmymi a interfejsami. 

Po krótkim wstępie spróbujmy zdefiniować sobie interfejs. Składnia definicji interfejsu jest 

bardzo prosta i wygląda następująco: 

           [modyfikatory_dostepu] interface nazwa_interfejsu [: 

lista_bazowa] 

{ 

           //treść interfejsu 

}  

Modyfikatory dostępu są przez nas już bardzo dobrze znane. W tym miejscu jedynie je 

wymienię. A więc: private, public, protected, internal oraz protected internal. Po 

modifikatorze występuje słowo kluczowe interface, a po nim konkretna nazwa tworzonego 

interfejsu. Polecamy nazywać interfejsy w ten sposób, żeby zaczynały się od dużej litery „I” 

(np. IMojInterfejs). Po nazwie interfejsu znajduje się lista bazowa, czyli lista interfejsów, 

które mogą rozszerzać dany interfejs. O tym mechaniźmie powiemy sobie jeszcze w 

niniejszym artykule szerzej. W ciele interfejsu znajduje się jego treść, a więc opis metod, 

właściwości, czy też innych elementów.  

Na początek napiszmy więc prosty przykład prezentujący sposób implementowania 

interfejsów: 

interface IMojInterfejs 

{ 

    int Dodawanie(); 

    int Wynik 

    { 

        get; 

        set; 

    } 

} 

  

public class MojaKlasa : IMojInterfejs  

{ 

    int a, b; 

    //przechowuje wartosc wlasciwosci 

    private int _wynik = 0; 

  

    //konstruktor klasy MojaKlasa 

    public MojaKlasa(int a, int b)  

    { 

        this.a = a; 

        this.b = b; 

    } 

  

    //implementacja metody Dodawanie() 

    public int Dodawanie()  

    { 

        return a + b; 

    } 

  



    //implementacja wlasciwosci 

    public int Wynik 

    { 

        get { return _wynik; } 

        set { _wynik = value; } 

    } 

} 

  

public class Glowna  

{ 

    static void Main()  

    { 

        MojaKlasa mk = new MojaKlasa(5, 6); 

        System.Console.WriteLine("Wynik dodwania wynosi: {0}", 

mk.Dodawanie()); 

        mk.Wynik = mk.Dodawanie() - 8; 

        System.Console.WriteLine("Wynik odejmowania wynosi: {0}", 

mk.Wynik); 

    } 

}  

W powyższym przykładzie zdefiniowaliśmy sobie interfejs o nazwie: IMojInterfejs, który w 

swoim ciele ma zdefiniowaną jedną metodę: Dodawanie() oraz właściwość Wynik, która jest 

typu intiger. Jak widzimy właściwość ta nie posiada kodu akcesorów: get() oraz set(), a 

jedynie posiada informacje, że one występują. Podobnie jest ze wspomnianą metodą 

Dodawanie(), która w ciele interfejsu nie posiada implementacji. Drugą ważną rzeczą, jest 

fakt, że metoda ta nie posiada modyfikatora dostępu. Niejawnie bowiem metody interfejsów 

są publiczne, a umieszczenie jakiegokolwiek modyfikatora dostępu spowoduje, że kompilator 

wygeneruje błąd. 

 



MojaKlasadziedziczy powyższy interfejs, co oznacza, że musi „wypełnić” kontrakt. A więc 

po prostu w jej strukturze musi znajdować się zarówno implementacja metody Dodawanie() 

jak również właściwości Wynik. W przeciwnym wypadku kompilator zgłosi nam błąd 

podczas kompilacji i poinformuje programistę, że jego klasa nie wypełnia kontraktu. 

Po skompilowaniu i uruchomieniu powyższego przykładu otrzymamy następujące wyniki: 

 

Klasy mogą dziedziczyć więcej niż jeden interfejs. Na przykład, gdy MojaKlasa ma również 

umożliwiać mnożenie i dzielenie dwóch liczb całkowitych, to odpowiedzialne za to metody 

możemy zdefiniować w drugim interfejsie, który ona będzie również dziedziczyć. Aby 

zrozumieć mechanizm obsługi kilku interfejsów prześledźmy poniższy przykład: 

interface IMojInterfejs 

{ 

    int Dodawanie(); 

    int Wynik 

    { 

        get; 

        set; 

    } 

} 

  

interface IOperacje  

{ 

    int Mnozenie(); 

    int Dzielenie(); 

} 

  

public class MojaKlasa : IMojInterfejs, IOperacje 

{ 

    int a, b; 

    //przechowuje wartosc wlasciwosci 

    private int _wynik = 0; 

  

    //konstruktor klasy MojaKlasa 

    public MojaKlasa(int a, int b)  

    { 

        this.a = a; 

        this.b = b; 

    } 

  

    //implementacja metody Dodawanie() z interfejsu IMojInterfejs 

    public int Dodawanie()  

    { 

        return a + b; 

    } 
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    //implementacja wlasciwosci z interfejsu IMojInterfejs 

    public int Wynik 

    { 

        get { return _wynik; } 

        set { _wynik = value; } 

    } 

  

    //implementacja metod z interfejsu IOperacje 

    public int Mnozenie()  

    { 

        return a * b; 

    } 

  

    public int Dzielenie()  

    { 

        return a / b; 

    } 

} 

  

public class Glowna  

{ 

    static void Main()  

    { 

        MojaKlasa mk = new MojaKlasa(3, 7); 

        System.Console.WriteLine("Wynik dodwania wynosi: {0}", 

mk.Dodawanie()); 

        mk.Wynik = mk.Mnozenie(); 

        System.Console.WriteLine("Wynik mnożenia wynosi: {0}", mk.Wynik); 

  

        mk = new MojaKlasa(120, 3); 

        System.Console.WriteLine("Wynik dzielenia wynosi: {0}", 

mk.Dzielenie()); 

    } 

}  

MojaKlasa dziedziczy teraz 2 interfejsy, co oznacza,  że musi udostępnić funkcjonalność 

metod oraz właściwości obu naraz (IMojInterfejs oraz IOperacje). Jak widzimy, aby dana 

klasa obsługiwała więcej niż jeden interfejs musimy na jej liście bazowej umieścić ich nazwy.  

W wyniku powyższego przykładu otrzymamy: 

 

Interfejsy możemy również rozszerzać. Innymi słowy, do istniejącego już interfejsu możemy 

dodawać nowe metody, czy właściwości lub istniejące zmieniać. Na przykład, możemy 

istniejący interfejs IOperacje rozszerzyć o nowy interfejs, w którym będzie opisana metoda 
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obliczająca kwadrat z sumy dwóch liczba całkowitych. Taki mechanizm prezentuje poniższy 

przykład: 

interface IMojInterfejs 

{ 

    int Dodawanie(); 

    int Wynik 

    { 

        get; 

        set; 

    } 

} 

  

interface IKwadrat  

{ 

    int KwadratSumy(); 

} 

  

interface IOperacje : IKwadrat 

{ 

    int Mnozenie(); 

    int Dzielenie(); 

} 

  

public class MojaKlasa : IMojInterfejs, IOperacje 

{ 

    int a, b; 

    //przechowuje wartosc wlasciwosci 

    private int _wynik = 0; 

  

    //konstruktor klasy MojaKlasa 

    public MojaKlasa(int a, int b)  

    { 

        this.a = a; 

        this.b = b; 

    } 

  

    //implementacja metody Dodawanie() z interfejsu IMojInterfejs 

    public int Dodawanie()  

    { 

        return a + b; 

    } 

  

    //implementacja wlasciwosci z interfejsu IMojInterfejs 

    public int Wynik 

    { 

        get { return _wynik; } 

        set { _wynik = value; } 

    } 

  

    //implementacja metod z interfejsu IOperacje 

    public int Mnozenie()  

    { 

        return a * b; 

    } 

  

    public int Dzielenie()  

    { 

        return a / b; 

    } 

  



    //implementacja metody z interfejsu IKwadrat, obslugiwany przez 

interfejs IOperacje 

    public int KwadratSumy()  

    { 

        return (a + b)*(a + b); 

    } 

} 

  

public class Glowna  

{ 

    static void Main()  

    { 

        MojaKlasa mk = new MojaKlasa(2, 8); 

        System.Console.WriteLine("Wynik dodwania wynosi: {0}", 

mk.Dodawanie()); 

        mk.Wynik = mk.Mnozenie(); 

        System.Console.WriteLine("Wynik mnożenia wynosi: {0}", mk.Wynik); 

        mk = new MojaKlasa(6, 3); 

        System.Console.WriteLine("Wynik dzielenia wynosi: {0}", 

mk.Dzielenie()); 

        mk.Wynik = mk.KwadratSumy(); 

        System.Console.WriteLine("Kwadrat z sumy liczb: 6 i 3 wynosi: {0}", 

mk.Wynik); 

    } 

}  

W powyższym przykładzie rozszerzyliśmy interfejs IOperacje o nowy interfejs IKwadrat, 

który udostępnia nową metodę obliczającą kwadrat z sumy dwóch liczb całkowitych 

(KwadratSumy()). MojaKlasa obsługuje interfejs IOperacje, dlatego też musieliśmy w niej 

zaimplementować metody obu interfejsów. 

  

 



Po skompilowaniu i uruchomieniu tego przykładu otrzymamy następujące wyniki: 

 

Tematem niniejszego artykułu były interfejsy. Pokazaliśmy sobie jak je zdefiniować oraz 

zaimplementować. Opowiedzieliśmy sobie również o różnicach między nimi a klasami 

abstrakcyjnymi. Wreszcie obsłużyliśmy kilka interfejsów oraz nauczyliśmy się sposobu ich 

rozszerzania.  

Za tydzień nadal będziemy brnąć w świat interfejsów. Między innymi przybliżymy sobie 

sposoby dostępu do ich metod a także na podstawie przykładu przesłonimy 

zaimplementowany interfejs. 

 

11. Interfejsy, część 2 

Tydzień temu na łamach portalu CentrumXP.pl zostało wprowadzone nowe pojęcie, które 

odgrywa w świecie programistów ogromną rolę.. Interfejsy – bo o nich jest tutaj mowa – są 

kontraktem jaki zostaje utworzony pomiędzy klasą a użytkownikiem. Jest to kontrakt, który 

musi zostać w pełni wypełniony po stronie klasy. Oznacza to, że musi ona zaimplementować 

wszystkie metody czy właściwości dziedziczonego interfejsu.  

Potrafimy już definiować interfejsy i je implementować. Nauczyliśmy się również używać 

naraz kilku interfejsów, a także je rozszerzać. Dzisiaj będziemy kontynuować temat 

interfejsów i poznamy kilka nowych zagadnień z nimi związanych. Między innymi opowiemy 

sobie o słowach kluczowych is oraz as, o sposobach przesłaniania interfejsów czy o 

mechanizmie jawnej implementacji interfejsu. 

Jak już wiemy, możliwe jest rozszerzanie już istniejącego interfejsu poprzez dodanie do niego 

jakiejś nowej metody lub właściwości. Łatwo można się domyśleć, że interfejsy można łączyć 

ze sobą: tworzymy nowy interfejs i łączymy go z już istniejącym oraz w razie potrzeby 

dodajemy nowe metody czy też inne elementy nowego interfejsu. Na początek prześledźmy 

poniższy przykład: 

interface IMojInterfejs 

{ 

    int Dodawanie(); 

    int Wynik 

    { 

        get; 

        set; 
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    } 

} 

  

interface IMnozenie  

{ 

    int Mnozenie(); 

} 

  

interface IOperacje : IMnozenie 

{ 

    int Dzielenie(); 

    int KwadratSumy(); 

} 

  

public class MojaKlasa : IMojInterfejs, IOperacje 

{ 

    int a, b; 

    //przechowuje wartosc wlasciwosci 

    private int _wynik = 0; 

  

    //konstruktor klasy MojaKlasa 

    public MojaKlasa(int a, int b)  

    { 

        this.a = a; 

        this.b = b; 

    } 

  

    //implementacja metody Dodawanie() z interfejsu IMojInterfejs 

    public int Dodawanie()  

    { 

        return a + b; 

    } 

  

    //implementacja wlasciwosci z interfejsu IMojInterfejs 

    public int Wynik 

    { 

        get { return _wynik; } 

        set { _wynik = value; } 

    } 

  

    //implementacja metod z interfejsu IOperacje 

    public int Dzielenie()  

    { 

        return a / b; 

    } 

    //implementacja metody z interfejsu IKwadrat, obslugiwany przez 

interfejs IOperacje 

    public int KwadratSumy() 

    { 

        return (a + b) * (a + b); 

    } 

  

    public int Mnozenie() 

    { 

        return a * b; 

    } 

} 

  

public class Glowna  

{ 

    static void Main()  



    { 

        MojaKlasa mk = new MojaKlasa(36, 6); 

        //rzutowanie mk na rozne interfejsy 

        IMojInterfejs imMk = mk as IMojInterfejs; 

        if (imMk != null)  

        { 

            imMk.Wynik = imMk.Dodawanie(); 

            System.Console.WriteLine("Suma liczb: 36 i 6 wynosi: {0}", 

imMk.Wynik); 

        } 

  

        IMnozenie imnMk = mk as IMnozenie; 

        if (imnMk != null)  

        { 

            mk.Wynik = imnMk.Mnozenie(); 

            System.Console.WriteLine("Mnożenie liczb: 36 i 6 wynosi: {0}", 

mk.Wynik); 

        } 

  

        IOperacje io = mk as IOperacje; 

        if (io != null)  

        { 

            System.Console.WriteLine("Dzielenie liczby: 36 przez liczbę: 6 

wynosi: {0}", io.Dzielenie()); 

            System.Console.WriteLine("Kwadrat sumy liczb: 36 i 6 wynosi: 

{0}", io.KwadratSumy()); 

        } 

    } 

}  

W powyższym przykładzie łączymy ze sobą 2 interfejsy: IOpercje obsługuje istniejący już 

interfejs IMnozenie. W ten sposób interfejs IOperacje łączy w jednym ciele metody swoje z 

metodą interfejsu IMnozenie. 

Nasz programik potrzebuje jeszcze parę słów komentarza, bowiem zastosowaliśmy w nim 

nowe dla nas słowo. A mianowicie chodzi o: as. W poniższym fragmencie kodu 

utworzyliśmy obiekt klasy MojaKlasa: 

  MojaKlasa mk = new MojaKlasa(36, 6); 

         

        IMojInterfejs imMk = mk as IMojInterfejs; 

        if (imMk != null)  

        { 

            imMk.Wynik = imMk.Dodawanie(); 

            System.Console.WriteLine("Suma liczb: 36 i 6 wynosi: {0}", 

imMk.Wynik); 

        }  

a następnie używamy go jako egzemplarza interfejsu IMojInterfejs. Innymi słowy, jeśli nie 

jesteśmy pewni, czy nasza klasa (w tym przypadku MojaKlasa) obsługuje dany interfejs 

(czyli IMojInterfejs) to możemy zrzutować obiekt tej klasy używając operatora as i w ten 

sposób sprawdzić, czy wynikiem takiego rzutowania jest null (co oznacza, że po prostu nasza 

klasa nie obsługuje danego interfejsu) czy też jakaś wartość (co oznacza, że nasza klasa 

obsługuje żądany interfejs).  



Kiedy obiekt klasy, która obsługuje dany interfejs zostanie prawidłowo zrzutowany na ten 

interfejs, wówczas obiekt ten może wywoływać wszystkie metody, właściwości i inne 

zdarzenia zrzutowanego interfejsu. 

Zanim przejdziemy dalej, należy prawidłowo zdefiniować pojęcie „egzemplarza interfejsu”. 

W żargonie programistycznym bardzo często tak się mówi, jednak nie jest to prawidłowe. 

Precyzyjniej powinno się określać to pojęcie jako referencja na obiekt, który implementuje 

dany interfejs. 

W wyniku uruchomienia powyższego przykładu otrzymaliśmy następujące wyniki: 

 

Spróbujmy teraz napisać dobrze już nam znany przykład w trochę inny sposób: 

interface IMojInterfejs 

{ 

    int Dodawanie(); 

    int Wynik 

    { 

        get; 

        set; 

    } 

} 

  

interface IMnozenie  

{ 

    int Mnozenie(); 

} 

  

interface IOperacje : IMnozenie 

{ 

    int Dzielenie(); 

    int KwadratSumy(); 

} 

  

public class MojaKlasa : IMojInterfejs, IOperacje 

{ 

    int a, b; 

    private int _wynik = 0; 

  

    public MojaKlasa(int a, int b)  

    { 

        this.a = a; 

        this.b = b; 

    } 
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    public int Dodawanie()  

    { 

        return a + b; 

    } 

  

    public int Wynik 

    { 

        get { return _wynik; } 

        set { _wynik = value; } 

    } 

  

    public int Dzielenie()  

    { 

        return a / b; 

    } 

        

    public int KwadratSumy() 

    { 

        return (a + b) * (a + b); 

    } 

  

    public int Mnozenie() 

    { 

        return a * b; 

    } 

} 

  

public class Glowna  

{ 

    static void Main()  

    { 

        MojaKlasa mk = new MojaKlasa(45, 8); 

  

        if (mk is IMojInterfejs) 

        { 

            IMojInterfejs imMk = (IMojInterfejs)mk; 

            imMk.Wynik = imMk.Dodawanie(); 

            System.Console.WriteLine("Suma liczb: 45 i 8 wynosi: {0}", 

imMk.Wynik); 

        } 

  

        if (mk is IMnozenie) 

        { 

            IMnozenie imnMk = (IMnozenie)mk; 

            mk.Wynik = imnMk.Mnozenie(); 

            System.Console.WriteLine("Wynik mnożenia liczb: 45 i 8 wynosi: 

{0}", mk.Wynik); 

            } 

  

        if (mk is IOperacje) 

        { 

            IOperacje io = (IOperacje)mk;             

            System.Console.WriteLine("Dzielenie liczby: 45 przez liczbę: 8 

wynosi: {0}", io.Dzielenie()); 

            System.Console.WriteLine("Kwadrat sumy liczb: 45 i 8 wynosi: 

{0}", io.KwadratSumy()); 

        } 

    } 

}  



Powyższy przykład ma taką samą logikę biznesową jak poprzedni, ale różni się jedną 

zasadniczą rzeczą. A mianowicie zastosowaliśmy w nim nowy operator, jakim jest słówko is. 

W poniższym fragmencie kodu zdefiniowaliśmy sobie obiekt mk typu MojaKlasa: 

MojaKlasa mk = new MojaKlasa(45, 8); 

  

        if (mk is IMojInterfejs) 

        { 

            IMojInterfejs imMk = (IMojInterfejs)mk; 

            imMk.Wynik = imMk.Dodawanie(); 

            System.Console.WriteLine("Suma liczb: 45 i 8 wynosi: {0}", 

imMk.Wynik); 

        }  

a następnie sprawdzamy, czy obiekt ten obsługuje interfejs IMojInterfejs. W tym celu 

używamy właśnie operatora is. Operator ten zwraca wartość true, gdy obiekt mk można 

zrzutować na dany sprawdzany typ (czyli interfejs ImojInterfejs). W przeciwnym przypadku 

operator is zwraca false. W powyższym fragmencie kodu obiekt mk zwraca true, a więc 

możemy go bez żadnych przeszkód zrzutować na interfejs IMojInterfejs, a następnie na 

referencji wskazującej obiekt implementujący ten interfejs wywoływać odpowiednie metody 

oraz właściwości. 

Na koniec krótkie podsumowanie: operator is sprawdza czy można rzutować wyrażenie na 

dany typ, natomiast operator as łączy w sobie funkcję właśnie operatora is, a także cast. W 

pierwszej kolejności as sprawdza, czy dane rzutowanie jest dozwolone (czyli czy operator is 

zwraca true), a gdy ten warunek jest spełniony, to wykonuje rzutowanie.  

Używanie operatora as eliminuje potrzebę obsługi wyjątków (o wyjątkach napiszemy sobie 

wkrótce na łamach portalu CentrumXP), jednocześnie zwiększa wydajność naszego 

programu związanego z podwójnym sprawdzaniem wydajności bezpieczeństwa rzutowania. 

Dlatego też optymalnym rozwiązaniem jest rzutowanie interfejsów za pomocą słowa 

kluczowego as.  

Drugim punktem niniejszego artykułu jest przesłanianie implementacji interfejsu. W klasie, 

która obsługuje dany interfejs, metody tego interfejsu możemy oznaczyć jako wirtualne. W 

klasach pochodnych możemy więc przesłaniać implementację tych metod, dzięki czemu 

możliwe jest używanie klas w sposób polimorficzny. Poniższy przykład prezentuje ten 

mechanizm: 

interface IMojInterfejs 

{ 

    int Wynik 

    { 

        get; 

        set; 

    } 

} 

  

interface IOperacje 

{ 

    int Dodawanie(); 

    int Odejmowanie(); 

} 

  

public class KlasaPierwsza : IMojInterfejs, IOperacje 



{ 

    int a, b; 

  

    public KlasaPierwsza(int a, int b) 

    { 

        this.a = a; 

        this.b = b; 

    } 

  

    private int _wynik = 0; 

    public int Wynik 

    { 

        get { return _wynik; } 

        set { _wynik = value; } 

    } 

  

    public int Dodawanie()  

    { 

        return a + b; 

    } 

  

    public virtual int Odejmowanie()  

    { 

        return a - b; 

    } 

} 

  

public class KlasaDruga : KlasaPierwsza 

{ 

    int x, y; 

    public KlasaDruga(int a, int b) : base(a, b) 

    { 

        this.x = a; 

        this.y = b; 

    } 

  

    public override int Odejmowanie() 

    { 

        return (2 * x) - (2 * y); 

    } 

} 

  

class Glowna  

{ 

    static void Main()  

    { 

        KlasaPierwsza kp = new KlasaPierwsza(13, 7); 

        IMojInterfejs im = kp as IMojInterfejs; 

        IOperacje io = kp as IOperacje; 

        if (im != null && io != null) 

        { 

            im.Wynik = io.Dodawanie(); 

            System.Console.WriteLine("Suma dwóch liczb wynosi: {0}", 

im.Wynik + "."); 

            im.Wynik = io.Odejmowanie(); 

            System.Console.WriteLine("Różnica dwóch liczb wynosi: {0}", 

im.Wynik + "."); 

        } 

        KlasaDruga kd = new KlasaDruga(10, 4); 

        IOperacje iod = kd as IOperacje; 

        if (iod != null)                 



           System.Console.WriteLine("Różnica dwóch liczb wynosi: {0}", 

iod.Odejmowanie() + "."); 

     } 

}  

KlasaPierwsza obsługuje dwa interfejsy: IMojInterfejs oraz IOperacje. Klasa ta implementuje 

wszystkie metody oraz właściwości tych interfejsów, przy czym metoda Odejmowanie() jest 

zainicjowana w niej jako metoda wirtualna. KlasaDruga, która dziedziczy po klasie 

KlasaPierwsza nie musi przesłaniać tej metody, ale jest to dozwolone i właśnie taka sytuacja 

ma miejsce w naszym programiku. W klasie głównej widzimy polimorficzne wykorzystanie 

metody Odejmowanie(). Najpierw wywoływana jest ona za pomocą referencji na egzemplarz 

klasy KlasaPierwsza wskazującej na interfejs IOperacje, a poźniej wywoływana jest za 

pomocą referencji na obiekt kd (typu KlasaDruga) wskazującej na interfejs IOperacje (tutaj 

wywoływana jest właśnie przesłonięta wersja metody Odejmowanie()). 

Po skompilowaniu i uruchomieniu powyższego przykładu otrzymamy następujące wyniki: 

 

Na koniec chcielibyśmy napisać parę słów o jawnej implementacji interfejsów.  

Często się zdarza, że klasa obsługuje np. 2 interfejsy, które maja w swoim ciele zdefiniowane 

2 metody o tej samej sygnaturze i zwracanym typie. W takiej sytuacji jasne jest, że w danej 

klasie nie będziemy mogli zaimplementować tych metod, mimo że będą mięć różną logikę. 

Aby rozwiązać ten problem, musimy użyć mechanizmu jawnej implementacji interfejsów. 

Poniższy przykład to pokazuje: 

interface IMojInterfejs 

{ 

    int Dodawanie(); 

         

    int Wynik 

    { 

        get; 

        set; 

    } 

} 

  

interface IOperacje 

{ 

    int Odejmowanie(); 

    int Dodawanie(); 

} 

  

public class MojaKlasa : IMojInterfejs, IOperacje 

{ 
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    int a, b; 

  

    public MojaKlasa(int a, int b) 

    { 

        this.a = a; 

        this.b = b; 

    } 

  

    private int _wynik = 0; 

    public int Wynik 

    { 

        get { return _wynik; } 

        set { _wynik = value; } 

    } 

         

    public int Dodawanie()  

    { 

        return a + b; 

    } 

  

    public int Odejmowanie()  

    { 

        return a - b; 

    } 

  

    int IOperacje.Dodawanie() 

    { 

        return (2 * a) + (2 * b); 

    } 

         

} 

  

class Glowna  

{ 

    static void Main() 

    { 

        MojaKlasa mk = new MojaKlasa(18, 14); 

        mk.Wynik = mk.Dodawanie(); 

        System.Console.WriteLine("Implemetacja metody 

IMojInterfejs.Dodawanie. Wynik wynosi: {0}", mk.Wynik +"."); 

        mk.Wynik = mk.Odejmowanie(); 

        System.Console.WriteLine("Implementacje metody 

IOperacje.Odejmowanie. Wynik wynosi: {0}", mk.Wynik +"."); 

  

       IOperacje io = mk as IOperacje; 

       if (io != null) 

           System.Console.WriteLine("Implementacja metody 

IOperacje.Dodawanie. Wynik wynosi: {0}", io.Dodawanie()); 

    } 

}  

W powyższym przykładzie zarówno IMojInterfejs jak i IOperacje mają w swym ciele 

zdefiniowaną metodę Dodawanie(), o tej samej sygnaturze i zwracanym typie. Aby można 

było obie zainicjować prawidłowo w klasie MojaKlasa, należy jedną z nich jawnie 

zaimplementować. Taka jawna implementacja tejże metody zdefiniowanej w interfejsie 

IOperacje odbywa się w następującym fragmencie kodu: 

     

  

    int IOperacje.Dodawanie() 



    { 

        return (2 * a) + (2 * b); 

    }  

Dostęp w klasie głównej do tej metody nie jest możliwy poprzez obiekt klasy MojaKlasa. 

Jedynym sposobem dostania się do tej metody jest zrzutowanie obiektu obsługującej go klasy: 

    IOperacje io = mk as IOperacje; 

    if (io != null) 

        System.Console.WriteLine("Implementacja metody IOperacje.Dodawanie. 

Wynik wynosi: {0}", io.Dodawanie());  

Należy pamiętać również o tym, że przed jawnie zaimplementowaną metodą nie 

może znajdować się żaden modyfikator dostępu. Metoda taka jest po prostu 

niejawnie publiczna. Metoda ta nie może też zawierać takich modyfikatorów 

jak: abstract, virtual, override oraz new. 

Po uruchomieniu powyższygo przykładu otrzymamy następujące wyniki: 

 

W niniejszym artykule wprowadziliśmy sobie nowe pojęcia takie jak: 

operatory is oraz as, a także przesłanianie interfejsów oraz mechanizm 

jawnej ich implementacji. Po tej styczności z interfejsami, każdy z nas 

powienien wiedzieć do czego one służą i jak stosować. Na pewno temat 

interfejsów nie został w pełni wyczerpany, ale najważniejsze rzeczy zostały 

o nich powiedziane. 

Za tydzień natomiast opowiemy sobie o interfejsach kolekcji i skupimy się 

przede wszystkim na słownikach, jakie są dostępne w języku C# 2.0. 

13. Łańcuchy w C# 2.0 

Podobnie jak w większości innych języków programowania, łańcuch (ang. string) to 

sekwencja znaków. W języku C# 2.0 łańcuch ten jest pełnoprawnym, efektywnym i co 

najważniejsze łatwym w użyciu typem. Niniejszy artykuł przybliży nam sposób używania 

typu string oraz klasy String, a także zdefiniuje podłańcuchy i sposoby ich łączenia. 

Nauczymy się również tworzyć obiekty klasy StringBuilder.  

Język C# 2.0 traktuje łańcuchy znaków jako obiekty, na których możemy wykonywać 

przeróżne operacje związane z kontekstem łańcuchów znaków (sortowanie, przeszukiwanie 

etc.). Deklaracja klasy String jest następująca: 
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public class String : IComparable<T>, IEnumerable<T>, ICloneable 

            { 

                  Ciało_klasy 

            }  

Na początek ważna informacja do zapamiętania. A mianowicie taka, że każdy obiekt typu 

String to niezmienna sekwencja znaków w formacie Unicode. Ta „niezmienność” ma 

ogromne znaczenie. Gdy jakaś metoda zmienia łańcuch, to w rzeczywistości zwracana jest 

jego zmodyfikowana kopia. Oryginalny łańcuch znajduje się w pamięci, aż do momentu 

usunięcia go przez mechanizm za to odpowiedzialny (o usuwaniu obiektów z pamięci już 

pisaliśmy na łamach portalu CentrumXP). Taka sytuacja ma oczywiście wpływ na wydajność 

naszych programów. Jeśli więc w programie często manipulujemy na łańcuchach znaków, to 

rozsądnym wyborem w takiej sytuacji jest StringBuilder, o którym szczegółowo będzie w 

dalszej części artykułu.  

Powyższy fragment kodu to definicja klasy String, która dziedziczy dobrze nam znane 

interfejsy. Jedynym nowym jest interfejs ICloneable, pozwalający tworzyć nowe egzemplarze 

o takiej samej wartości, co oryginalny obiekt. Innymi słowy, możemy utworzyć nowy obiekt, 

który będzie w sobie zawierał wartości oryginalnego łańcucha. Klasa String musi udostępniać 

metodę Clone(), której opis znajduje się właśnie w interfejsie ICloneable. 

Najprostszym sposobem stworzenia łańcucha w języku C# 2.0 jest zainicjowanie zmiennej 

typu string i przypisanie jej w cudzysłowach odpowiednich znaków: 

string s = "Mój pierwszy łańcuch znakowy";  

Taki zbiór znaków nazywamy literałem znakowym. Łańcuchy mogą zawierać znaki ucieczki 

(np. „\n” – oznacza koniec wiersza lub „\t” – znak tabulacji). Bardzo często przy definicji 

łańcuchów programiści używają symbolu „@”. Oznacza on, że dany łańcuch jest traktowany 

przez kompilator w sposób dosłowny, np: 

 string s1 = "C:\\NajlepszyPortal\\CentrumXP"; 

             string s2 = @"C:\NajlepszyPortla\CentrumXP";  

W pierwszym wierszu zdefiniowaliśmy łańcuch s1, w którym ukośnik: „\” traktowany jest 

przez kompilator jako znak ucieczki (stąd został poprzedzony takim samym znakiem). Drugi 

łańcuch s2 traktowany jest przez kompilator już dosłownie. Dlatego też oba obiekty s1 i s2 są 

sobie równoważne. 

Zanim napiszemy pierwszy przykład z użyciem łańchów znaków, przypomnijmy sobie 

metodę ToString(). Jak wiemy, metoda ta umożliwia nam tworzenie łańcuchów znaków z 

różnego rodzaju typów wbudowanych np: 

            int i = 23; 

            string lancuch = i.ToString();  

Metoda ToString() zwraca obiekt typu String, który jest przypisywany do zmiennej lancuch. 

Poniższy przykład prezentuje sposób tworzenia łańcuchów znaków: 

public class Lancuchy  

{ 



    static void Main() 

    { 

        //tworzymy lancuchy znakow 

        string lancuchPierwszy = "Visual Studio 2005 Express"; 

        string lancuchDrugi = "SQL Server 2005 Express"; 

        string lancuchTrzeci = @"Programowanie 

                                 jest 

                                 super!!!"; 

        //przyklady kilku metod oraz wlasciwosci obiketow string 

        if (string.Compare(lancuchPierwszy, lancuchDrugi, true) == 1) 

        { 

            Console.WriteLine("Łańcuch pierwszy jest większy od drugiego"); 

        } 

             

        if (!string.IsNullOrEmpty(lancuchTrzeci)) 

        { 

            int liczba = lancuchTrzeci.Length; 

            Console.WriteLine("Łańcuch trzeci składa się ze {0} znaków.", 

liczba.ToString()); 

        } 

  

        if (lancuchDrugi.StartsWith("SQL")) 

        { 

            Console.WriteLine("SQL Server 2005 jest najlepszy!"); 

        } 

  

        if (lancuchTrzeci.EndsWith("super!!!")) 

        { 

            Console.WriteLine("Indeks: {0} to indeks wystąpienia znaku g w 

łańcuchu trzecim.", lancuchTrzeci.IndexOf('g')); 

        } 

    } 

}  

W powyższym przykładzie zdefiniowaliśmy 3 łańcuchy znaków, na których wykonaliśmy 

kilka standardowych metod i właściwości. Pierwszą z metod, jaką użyliśmy w powyższym 

programie jest metoda Compare(). Jest to przeciążona, publiczna metoda statyczna, która 

służy do porównywania dwóch łańcuchów znaków. Zwraca ona liczbę ujemną w przypadku, 

gdy pierwszy łańcuch jest mniejszy od drugiego, zaś dodatnią – gdy mamy sytuację odwrotną. 

Jeśli oba porównywane ze sobą łańcuchy mają tę samą długość, wówczas Compare() zwraca 

liczbę 0. 

Drugą godną uwagi metodą jest EndsWith(). Metoda ta określa, czy dany łańcuch znaków 

pasuje do końcowego fragmentu tego łańcucha (jeśli tak, to metoda zwraca True). 

W programie zastosowaliśmy również właściwości: IsNullOrEmpty (sprawdza, czy dany 

łańcuch jest pusty) oraz Length (określa liczbę znaków danego łańcucha). 

Po uruchomieniu powyższego przykładu otrzymamy następujące wyniki: 



 

Drugim punktem dzisiejszego tematu są podłańcuchy. Klasa String udostępnia metodę 

Substring(), która umożliwia programiście pobranie określonego podłańcucha z łańcucha 

znaków. Spójrzmy na poniższy program: 

public class Lancuchy  

{ 

    static void Main() 

    { 

        int index = 0; 

        //tworzymy lancuch znakow 

        string mojLancuch = "Programowanie w języku C# 2.0 jest super!!!"; 

        //wyswietlamy lancuch 

        System.Console.WriteLine("Mój łańcuch znaków to: {0}.", 

mojLancuch); 

        //pobiera lancuch ostatniego wystapienia w nim znaku: C 

        index = mojLancuch.IndexOf('C'); 

        //tworzymy podlancuch 

        string mojPodlancuch = mojLancuch.Substring(index); 

        //wyswietlamy podlancuch 

        System.Console.WriteLine("Mój pierwszy podłańcuch to: {0}.", 

mojPodlancuch); 

        //tworzymy drugi podlancuch 

        string drugiPodlancuch = mojPodlancuch.Substring(0, 6); 

        System.Console.WriteLine("Język {0} jest najlepszy!!!", 

drugiPodlancuch); 

    } 

}  

W powyższym przykładzie za pomocą metody Substring() utworzyliśmy 2 podłańcuchy. 

Stosowanie tej metody jest bardzo prostym mechanizmem. Metoda ta w pierwszej wersji 

przyjmuje jeden parametr (indeks, który określa miejsce rozpoczęcia pobierania 

podłańcucha), natomiast druga wersja tej metody przyjmuje 2 parametry (dodatkowo 

przyjmuje długość pobieranego podłańcucha). Obie te metody zostały wykorzystane w 

powyższym programiku, w wyniku którego otrzymamy następujące dane: 
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Zanim przejdziemy do bardzo ważnej klasy StringBuilder chcielibyśmy napisać parę słów na 

temat metody Split() oraz Trim(), które są przez programistów bardzo często używane w 

programach. Ta pierwsza zwraca podłańcuch ograniczony znakami w tablicy, natomiast ta 

druga usuwa z początku i końca łańcucha wszystkie wystąpienia określonych znaków. Aby 

bardziej przyswoić sobie wiedzę na ich temat, napiszmy następujący program: 

public class Lancuchy  

{ 

    static void Main() 

    { 

        //wlasciwosc Empty reprezentuje pusty string 

        string napis = string.Empty; 

        //tworzymy lancuch 

        string mojLancuch = "    Split() - zwraca podłańcuch ograniczony 

znakami, króre określamy w tablicy   "; 

        //wyswietlamy nasz string 

        System.Console.WriteLine(mojLancuch); 

        //tworzymy tablice stringow 

        string[] tabString = new string[0]; 

        //Split() towrzy odpowiednie podlancuchy, ktore wrzucamy do tablicy 

        tabString = mojLancuch.Split('-', ','); 

        //przechodzimy po otrzymanej tablicy lancuchow 

        foreach (string s in tabString) 

        { 

            napis += s.Trim() + "\n"; 

        } 

        System.Console.WriteLine(napis); 

    } 

}  

W powyższym przykładzie utworzyliśmy łańcuch znaków, który następnie wrzucamy w 

postaci odpowiednich podłańcuchów do tablicy stringów. Podłańcuchy te tworzymy za 

pomocą metody Split(), do której przekazujemy znaki (tablicę znaków rozdzielających). Są to 

znaki, które są miejscem podziału łańcucha. W naszym przypadku tymi znakami są myślnik 

oraz przecinek. Dlatego też w tablicy będą przechowywane 3 podłańcuchy. Obok metody 

Split() drugą bardzo często stosowaną metodą jest Trim(), która w naszym programie usuwa z 

początku i końca łańcucha niepotrzebne spacje.  
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Po uruchomieniu powyższego programiku otrzymamy następujące wyniki: 

 

Na koniec opowiemy sobie o klasie StringBuilder. Klasa ta dostarcza nam szereg metod oraz 

właściwości, które pozwalają nam na tworzenie i modyfikowanie łańcuchów znaków. 

Najbardziej znaną metodą tej klasy jest Appena(), która dodaje łańcuch znaków na koniec 

aktualnego obiektu klasy StringBuilder. W przeciwieństwie do obiektów klasy String, obiekty 

StringBuilder podlegają zmianom. A więc modyfikacja obiektu StringBuilder nie tworzy jego 

kopii, ale zmienia aktualny łańcuch znaków.  

Poniższy przykład prezentuje sposób użycia klasy StringBuilder: 

public class Lancuchy  

{ 

    static void Main() 

    { 

        //tworzymy obiekt klasy StringBuilder 

        StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

        //tworzymy lancuch 

        string mojLancuch = "    Trim() - usuwa z początku i końca łańcucha 

znaki, króre określimy.  "; 

        //wyswietlamy nasz string 

        System.Console.WriteLine(mojLancuch); 

        //tworzymy tablice stringow 

        string[] tabString = new string[0]; 

        //Split() towrzy odpowiednie podlancuchy, ktore wrzucamy do tablicy 

        tabString = mojLancuch.Split('-', ','); 

        //przechodzimy po otrzymanej tablicy lancuchow 

        foreach (string s in tabString) 

        { 

            sb.Append(s.Trim() + "\n"); 

        } 

        System.Console.WriteLine(sb); 

    } 

}  

W powyższym przykładzie utworzyliśmy obiekt sb klasy StringBuilder, za pomocą którego w 

łatwy sposób możemy tworzyć i modyfikować łańcuchy znaków. Obiekt ten wywołuje 

metodę Append(), dzięki której w sposób dynamiczny (za każdym razem na koniec danego 

łańcucha doklejany jest kolejny) tworzony jest nowy obiekt typu StringBuilder. Po 

skompilowaniu otrzymamy: 
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Dzisiaj opowiedzieliśmy sobie o łańcuchach znaków, które odgrywają w naszych 

programach bardzo ważną rolę. Programy bowiem bez nich nie mogą żyć. Dowiedzieliśmy 

się o obiektach klasy String oraz klasy StringBuilder. Poznaliśmy bardzo ważną różnicę 

między nimi oraz w oparciu o przykłady nauczyliśmy się ich stosować. Niniejszy artykuł to 

również miejsce definicji szeregu metod i właściwości, jakie towarzyszą na co dzień 

łańcuchom oraz ich podłańcuchom znaków.  

Z łańcuchami znaków ściśle „współpracują” wyrażenia regularne, o których szerzej za 

tydzień. 

14. Wyrażenia regularne 

Tematem niniejszego artykułu są wyrażenia regularne, bez których - z punktu widzenia 

programistów - definiowanie łańcuchów znaków często nie miałoby sensu. Według 

wikipedii wyrażenia regularne (ang. regular exxpressions) są bowiem wzorcem, który opisuje 

te łańcuchy. Mogą one opisywać zbiór pasujących łańcuchów, bądź wyszczególniać istotne 

części łańcucha. Innymi słowy, wyrażenia regularne są nakładane na łańcuchy znaków w celu 

znalezienia łańcucha pasującego do danego wyrażenia regularnego. W wyniku takiej operacji 

możemy otrzymać podłańcuch lub nowy łańcuch, który jest modyfikacją oryginalnego 

łańcucha (jak wiemy, łańcuchy znaków są niezmienne, dlatego nie mogą ulec zmianie w 

wyniku zastosowania operacji nakładania na nich wyrażeń regularnych). 

Zanim przejdziemy do przykładów ilustrujących używanie wyrażeń regularnych w języku C#, 

zdefiniujemy sobie to pojęcie i nauczymy się podstawowych elementów, które opisują te 

wyrażenia. 

Wyrażenie regularne składa się z dwóch typów znaków: literałów oraz metaznaków. Literał to 

znak jaki programista chce znaleźć w danym łańcuchu znaków (np. „a‟, „z‟, „7‟ etc.), 

natomiast metaznak to specjalny symbol, który jest prawidłowo rozumiany przez analizator 

wyrażeń regularnych (np. „^‟. „?‟, „*‟, „$‟ etc.). 

Aby zacząć je stosować w programach musimy poznać kilka elementów, które opisują 

wyrażenia: 

Nazwa  Działanie  

„.‟  Dowolny znak oprócz znaku nowego wiersza  

„^‟  Początek wiersza  

„$‟  Koniec wiersza  
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Powyższa tabela prezentuje jedynie wybrane, podstawowe elementy z jakich możemy 

budować wyrażenia regularne.  

Zanim przejdziemy dalej, prześledźmy kilka poniższych przykładów: 

1. [^5]+  oznacza jeden lub więcej znaków różnych niż cyfra 5 

2. [a-z]{2,4}  oznacza od 2 do 4 liter (małych) 

3. ^.+@.+..+$  sprawdzamy czy dany łańcuch jest emailem 

Przykłady te prezentują tworzenie wyrażeń regularnych, które następnie możemy 

wykorzystywać w naszych programach. W jaki sposób? Bardzo łatwo, wystarczy użyć klasy 

Regex, która znajduje się w przestrzeni nazw: System.Text. RegularExpressions. Klasa ta 

udostępnia szereg metod statycznych, chociaż możliwe jest oczywiście stworzenie obiektu 

klasy Regex.  

Napiszmy pierwszy przykład prezentujący sposób obsługi wyrażeń regularnych: 

public class WyrRegularne  

{ 

    static void Main() 

    { 

        //tworzymy obiekt klasy StringBuilder 

        StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

        //tworzymy lancuch 

        string mojLancuch = "Wiola & Paweł, Rodzice: Sylwester; Urszula"; 

        //wyswietlamy nasz string 

        System.Console.WriteLine("Mój napis to: {0}", mojLancuch); 

        //tworzymy obiekt klasy Regex 

        Regex regx = new Regex(" & |, |: |; "); 

        //tworzymy odpowiednie podlancuchy 

        foreach (string s in regx.Split(mojLancuch)) 

        { 

            sb.Append(s + "\n"); 

        } 

        //wyswietlamy uzyskane podlancuchy 

        System.Console.Write("\n"); 

        System.Console.WriteLine(sb); 

    } 

}  

„*‟  Zero lub więcej wystąpień danego zestawu znaków (wyrażeń)  

„?‟  Zero lub jedno wystąpienie danego zestawu znaków  

„+‟  Jeden lub więcej wystąpień danego zestawu znaków  

„[]‟  Dowolny znak ze zbioru znajdującego się wewnątrz nawiasów 

kwadratowych. Przedziały znaków oznacza się: „-‟ np. [a-c] 

oznacza wystąpienie liter a, b lub c  

„[^ ]‟  Wszystkie znaki oprócz tych z zestawu znajdujących się wewnątrz 

nawiasów kwadratowych  

„|‟  Lub  

{x}  x-razy wystąpień danego zestawu znaków (wyrażeń)  

„\d‟  cyfra  

„\znak‟  Oznacza ten znak np. „\?‟ oznacza znak: „?‟  



Powyższy przykład prezentuje sposób obsługi wyrażeń regularnych poprzez stworzenie 

obiektu klasy Regex. Najpierw utworzyliśmy łańcuch mojLancuch, a następnie obiekt regx 

reprezentujący w programie wyrażenie regularne, które będzie służyło nam do 

przeszukiwania naszego łańcucha. Klasa Regex udostępnia nam przeciążone konstruktory. 

Jednym z nich jest konstruktor, który przyjmuje jeden parametr w postaci wyrażenia 

regularnego: 

Regex regx = new Regex(" & |, |: |; ");  

Następnie budujemy odpowiednie podłańcuchy poprzez wywołanie metody Split() klasy 

Regex. Metoda ta jest prawie identyczna do metody Split() klasy String i zwraca tablicę 

podłańcuchów powstałą w wyniku dopasowania wzorca zdefiniowanego przez obiekt regx. 

Po skompilowaniu i uruchomieniu powyższego przykładu otrzymamy następujące wyniki: 

 

Metoda Split() jest metodą przeciążoną. Najprostszą jej wersją jest metoda, jaką użyliśmy w 

powyższym przykładzie. Istnieje także statyczna metoda Split(), która przyjmuje 2 

argumenty: przeszukiwany łańcuch znaków oraz wzorzec.  

Poniższy przykład jest identyczny jak poprzedni, ale użyjemy w nim statycznej metody Split() 

przyjmąjącej wspomniane dwa argumenty: 

public class Lancuchy  

{ 

    static void Main() 

    { 

        //tworzymy obiekt klasy StringBuilder 

        StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

        //tworzymy lancuch 

        string mojLancuch = "Wiola & Paweł, Rodzice: Sylwester; Urszula"; 

        //wyswietlamy nasz string 

        System.Console.WriteLine("Mój napis to: {0}", mojLancuch); 

        //stosowanie statycznej metody Split() 

        foreach (string s in Regex.Split(mojLancuch, " & |, |: |; ")) 

        { 

            sb.Append(s + "\n"); 

        } 

        //wyswietlamy uzyskane podlancuchy 

        System.Console.Write("\n"); 

        System.Console.WriteLine(sb); 

    } 

}  
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Po uruchomieniu powyższego przykładu otrzymamy identyczne wyniki jak poprzednio. 

Jedyną różnicą w kodzie w porównaniu z poprzednim programem jest to, że nie tworzymy 

tutaj egzemplarza klasy Regex, a wywołujemy statyczną metodę Split() przyjmującą jako 

pierwszy argument – przeszukiwany łańcuch znaków, a jako drugi – wyrażenie regularne 

określające szukany wzorzec. 

 

W przestrzeni System.Text.RegularExpressions znajduje się bardzo ciekawy typ zwracanej 

kolekcji. MatchCollection, bo o nim mowa może zawierać lub nie zawierać obiekty typu 

Match. Po co nam te klasy? Przede wszystkim po to, aby móc powtarzać przeszukiwanie 

łańcuchów a wyniki wrzucać do kolekcji. Poniższy przykład prezentuje sposób definiowania 

i stosowania kolekcji MatchCollection oraz obiektów typu Match: 

public class Lancuchy  

{ 

    static void Main() 

    { 

        //tworzymy lancuch znakow 

        string lancuch = "Visual Studio 2005 Express Edition i C# "; 

        //tworzymy wyrazenie regularne 

        Regex rgx = new Regex(@"(\d+)\s"); 

        //tworzymy kolekcje znalezionych pasujacych znakow 

        MatchCollection mch = rgx.Matches(lancuch); 

  

        foreach (Match m in mch)  

        { 

            Console.WriteLine("Łańcuch: {0} o długości: {1}", m.ToString(), 

m.Length); 

        } 

    } 

}  

W powyższym przykładzie stworzyliśmy wyrażenie regularne rgx określające szukany 

wzorzec. Wzrocem tym jest jedna bądź kilka cyferek (\d+), po których występuje znak 

odstępu (\s).  

I tak stworzony wzorzec wyszukujemy w naszym łańcuchu. Jedynym pasującym jest łańcuch: 

„2005‟, który jest wrzucany do kolekcji MatchColecction. Po kolekcji tej bardzo łatwo można 

„przejść” za pomocą pętli foreach, ponieważ kolekcja ta przechowuje obiekty Match. Obiekty 

te posiadają właściwość Length, dzięki którym możemy uzyskac długość danego obiektu 

Match, a co za tym się kryje pożądanego łańcucha znaków. 

Po uruchomieniu powyższego przykładu otrzymamy następujące wyniki: 



 

Używając wyrażeń regularnych programiści bardzo często wykorzystują klasę Group, dzięki 

której możliwe jest grupowanie znalezionych łańcuchów. Wyrażenie grupujące nadaje po 

prostu nazwę grupie i dodaje do niej każdy podłańcuch pasujący do wzorca określonego przez 

wyrażenie regularne. 

Poznana wyżej klasa Match dziedziczy po klasie Group i zawiera kolekcję Groups, w której 

przechowywane są wszystkie utworzone grupy. Prześledźmy poniższy przykład: 

public class Lancuchy  

{ 

    static void Main() 

    { 

        //tworzymy lancuch 

        string lancuch = "Wiola wiola@wiola.pl"; 

        //tworzymy wyrazenia regularne reprezentujace okreslone grupy 

        Regex rgx = new Regex(@"(?<imie>(\S)+)\s" + @"(?<mail>.+@.+..+$)"); 

        //tworzymy kolekcje z pasujacymi lancuchami 

        MatchCollection mch = rgx.Matches(lancuch); 

        //przechodzimy po kolekcji 

        foreach (Match m in mch)  

        { 

            Console.WriteLine("Imię: {0}", m.Groups["imie"]); 

            Console.WriteLine("E-mail: {0}", m.Groups["mail"]); 

        } 

    } 

}  

W powyższym przykładzie utworzyliśmy wyrażenie regularne, które zawiera w sobie pewne 

grupy (grupę o nazwie: imie oraz grupę: mail). Wszystko co się znajduje między nawiasami 

okrągłymi to anonimowa grupa. Nazwę grupie nadaje łańcuch: ?<imie> (w przypadku grupy 

imie), oraz łańcuch ?<mail> (w przypadku grupy mail).  

Wyświetlenie odpowiednich grup jest bardzo łatwe. Używamy kolekcji Groups (obiektu typu 

Match) podając w nawiasach kwadratowych odpowiednią nazwę wcześniej utworzonej grupy. 

Po skompilowaniu i uruchomienu powyższego programiku otrzymamy następujące wyniki: 
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Niniejszy artykuł wprowadził nas w świat wyrażeń regularnych w języku C# 2.0. Oczywiście 

to tylko podstawy, które miejmy nadzieję są dla nas wszystkich zrozumiałe i mogą w 

przyszłości przyczynić się do pogłębiania wiedzy w tym kierunku.  

Za tydzień odejdziemy od tematyki związanej z łańcuchami znaków i nauczymy się 

obsługiwać wyjątki, bez których żaden programista nie może „żyć”. 

15. Wyjątki - część I 

Dzisiaj opowiemy sobie o wyjątkach. Każdy programista pisząc program skazany jest na ich 

występowanie w mniejszym bądź większym stopniu. Wyjątek (ang. exception) to taki obiekt, 

który potrafi informować nas o niezwykłych, nienormalnych zdarzeniach w naszym 

programie. Na szczęście język C# 2.0 zapewnia mechanizm obsługi takich wyjątków. 

Niniejszy artykuł przybliży nam ten mechanizm, poznamy nowe słowa kluczowe jak: try, 

catch oraz finally. W oparciu o przykłady, zdefiniujemy sobie również instrukcję throw.  

Będąc programistą musimy uświadomić sobie fakt, że w nowo tworzonym przez nas 

programie mogą wystąpić aż trzy rodzaje błędów. Ważne, aby odróżnić od siebie błędy 

programisty, błędy użytkownika oraz właśnie wyjątki. Ten pierwszy rodzaj błędu to sytuacja 

wytworzona przez programistę piszącego kod. Innymi słowy, to wszelakie błędy w kodzie, 

które można i należy natychmiast poprawić zanim nasz program trafi do klienta. Takimi 

błędami są na przykład: złe rzutowanie, czy nieprawidłowe używanie jakiegoś obiektu. 

Oczywiście takie nieprawidłowości będą natychmiast wychwytywane i zgłaszane przez 

mechanizm obsługi wyjątków, niemniej jednak należy ich unikać i je naprawiać. 

Drugi rodzaj błędów – to błędy użytkownika. Są one spowodowane przez osobę, która używa 

naszego programu. Przykładem takiego błędu może być wpisanie jakieś litery w miejscu, 

gdzie nasza aplikacja oczekuje liczby. Oczywiście takich błędów można i należy unikać. W 

naszym przypadku wystarczyłoby sprawdzić w kodzie poprawność wpisywanych danych. 

Podobnie jak błędy programisty, tak i błędy użytkownika są zgłaszane przez mechanizm 

obsługi wyjątków, niemniej jednak podobnie jak w poprzednim przypadku musimy ich 

unikać i przestrzegać nasz program przed ich pojawianiem się. 

Jednak są w naszych programach takie sytuacje, że nawet jeśli uporamy się z błędami 

programistów oraz użytkowników (chociaż doświadczenie podpowiada, że to jest 

równoznaczne z cudem to i tak nasz program może natrafić na takie sytuacje, których 

wcześniej nie można było przewidzieć. Takie sytuacje to nasze tytułowe wyjątki. Żeby ich 

unikać należy je obsłużyć, aby nie były przyczyną zatrzymania się wykonywania naszego 

programu.   

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp2/14/image003.jpg


Wyobraźmy sobie sytuację z wyjątkiem w naszym programie. A więc wygląda ona 

następująco: gdy jakaś metoda aktualnie się wykonująca nie obsługuje wyjątków a zgłosi 

takowy, wówczas wyjątek ten jest przekazywany przez nią do metody bezpośrednio ją 

wywołującej. Jeśli żadna z metod nie obsługuje wyjątku, zostaje on „obsłużony” przez 

środowisko CLR (środowisko .Netowe, które tworzy obiekty, przydziela dla nich pamięć, 

sprawdza bezpieczeństwo, wykonuje polecenia etc.).  

W języku obiektowym C# 2.0 do obsługi wyjątków służy specjalny blok. Blok ten używa 

instrukcji catch, która to odpowiada za obsługę wyjątków w naszym programie. Poniżej 

przedstawiamy ogólną  formę bloku obsługi wyjątków: 

try 

            { 

                //blok kodu, w ktorym moze wystąpić wyjątek 

            } 

            catch (TypWyjatku1 exp1) 

            { 

                //obsluga wyjatku dla TypWyjatku1 

            } 

  

            catch (TypWyjatku2 exp2) 

            { 

                //obsluga wyjatku dla TypWyjatku2 

            } 

  

            finally  

            { 

                //blok kodu do wykonania, zanim skonczy sie blok try{} 

            }  

Blok ten składa się z instrukcji try, w której umieszczamy monitorowany kod. Następnie 

tworzymy instrukcję catch, która jest odpowiedzialna za obsługę wyjątków. Wyjątki 

generowane przez środowisko CLR są wyśtwietlane automatycznie. Jest jednak możliwość 

ich ręcznego zgłoszenia. Aby tak zrobić należy właśnie w instrukcji catch użyć słowa 

kluczowego throw (o tym w dalszej części artykułu). Blok obsługi wyjątków może zawierać 

kilka instrukcji catch, które w swojej definicji mogą zawierać typy wyjątków (czyli typ 

wyjątku, który miał miejsce w naszym kodzie – w instrukji try). Na końcu znajduje się 

finally, czyli blok w którym umieszczamy kod wykonujący się zawsze (niezależnie, czy 

został zgłoszony wyjątek, czy też nie).  

dealnym dla nas rozwiązaniem jest przechwycenie wyjątku, obsłużenie go, a następnie 

kontynuowanie działania naszego programu. Po tych operacjach idealnie jest wyświetlić 

obsłużony przez nas wyjątek za pomocą eleganckiego komunikatu o błędzie.  

Prześledźmy pierwszy prosty programik: 
public class Wyjatki  

{ 

    static void Main() 

    { 

        int a = 0; 

        int iloraz = 20 / a; 

  

        System.Console.WriteLine("Wynik dzielenia wynosi: {0}", iloraz); 

    } 

}  



W powyższym przykładzie próbujemy uzyskać wynik dzieląc liczbę 20 przez 0. Oczywiście 

taka operacja nie jest dozwolona i w trakcie takiej próby otrzymamy informację o wyjątku: 

 

W momencie wystąpienia w naszym programiku nieobsłużonego wyjątku, środowisko CLR 

natychmiast kończy działanie programu i zgłasza nam jego istnienie. Aby elegancko napisać 

powyższy przykład, wprowadźmy blok obsługi błędów w następujący sposób: 

public class Wyjatki  

{ 

    static void Main() 

    { 

        try 

        { 

            int a = 0; 

            int iloraz = 20 / a; 

            System.Console.WriteLine("Napis nigdy nie wyświetlony!"); 

        } 

        catch (ArithmeticException e) 

        { 

            System.Console.WriteLine("Niedozwolone dzielenie przez 

zero!!!") ; 

        } 

        finally  

        { 

            System.Console.WriteLine("Napis po instrukcji catch {}"); 

        } 

    } 

}  

W instrukcji try umieśćiliśmy fragment kodu, który chcemy monitorować. Bezpośrednio po 

tym bloku dołączylismy klauzulę catch, która wyszczególnia typ wyjątku, który chcemy 

przechwycić. W naszym przykładzie tym wyjątkiem jest ArithmeticException, który 

“nadzoruje” wszelakie błędne operacje arytmetyczne. Jeśli więc w bloku try wystąpi tego 

typu błąd to blok catch obsłuży ten błąd, a środowisko CLR tym razem nie zakończy 

działania naszego programu. Po bloku catch nie wracamy do klauzuli try (a więc nigdy nie 

zostanie wyświetlony napis z bloku try) tylko przechodzimy do bloku finally (stąd 

wyświetlony napis z tego bloku): 
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W języku C# 2.0 wyjątki możemy zgłaszać jedynie w postaci obiektów klasy Exception lub 

szeregu obiektów pochodnych od tej klasy. Klasa Exception znajduje się w przestrzeni nazw 

System. Przestrzeń ta zawiera liczne typy wyjątków, które możemy wykorzystywać w 

programach (między innymi ArithmeticException, który użyliśmy w powyższym przykładzie 

czy też InvalidCastException lub ArgumentNullException). 

Jak już zostało wyżej napisane, obok przechwytywania wyjątków w bloku catch, możemy 

również w nim zgłaszać wyjątki. Do tego służy słowo kluczowe: throw: 

                        throw new Exception();  

W powyższym fragmencie kodu utworzyliśmy egzemplarz klasy Exception i obiekt ten 

następnie zgłaszamy za pomocą throw. Zgłoszenie takiego wyjątku powoduje 

natychmiastowe zatrzymanie działania naszego programu, a środowisko CLR rozpoczyna 

wyszukiwanie bloku obsługi takiego wyjątku. Jeśli aktualnie wykonywana metoda nie 

posiada takiej obsługi, to CLR sprawdza czy jest on w metodzie wywołującej idt. Jeśli okaże 

się, że zgłoszony wyjątek nie jest obsłużony wówczas – jak już doskonale wiemy – CLR 

kończy działanie programu. 

Poniższy przykład prezentuje sposób użycia w instrukcji catch słowa kluczowego throw: 

public class Dzielenie  

{ 

    int a, b; 

    public Dzielenie(int a, int b)  

    { 

        this.a = a; 

        this.b = b; 

    } 

  

    public int Podziel() 

    { 

        return a / b; 

    } 

} 

  

     

public class Wyjatki  

{ 

    static void Main() 

    { 

        try 

        { 

            Dzielenie d = new Dzielenie(25, 5); 
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            int wynik = d.Podziel(); 

            Console.WriteLine("Wynik dzielenia wynosi: {0}.", wynik); 

            d = new Dzielenie(wynik, 0); 

            wynik = d.Podziel(); 

            Console.WriteLine("Wynik dzielenia wynosi: {0}.", wynik); 

        } 

        catch 

        { 

            throw new Exception(); 

        } 

        finally  

        { 

            Console.WriteLine("Koniec metody Podziel()"); 

        } 

    } 

}  

W powyższym przykładzie w bloku catch utworzyliśmy obiekt typu Exception a następnie za 

pomocą słowa kluczowego throw zgłaszamy ten obiekt. Środowisko CLR zostanie 

poinformowane o tym obiekcie w momencie wystapienia niezwykłej sytuacji w programie (w 

naszym przypadku, gdy będziemy wywoływać za drugim razem metodę Podziel() za pomocą 

obiektu d – gdyż będzie to niedozwolona próba dzielenia przez 0). Po uruchomieniu 

programu uzyskamy informację, że w programie wystąpił wyjątek, co widzimy poniżej: 

 

Aby jednak mieć jakiś pożytek z powyższego programu, przechwyćmy zgłoszony wyjątek w 

następujący sposób: 

public class Dzielenie  

{ 

    int a, b; 

    public Dzielenie(int a, int b)  

    { 

        this.a = a; 

        this.b = b; 

    } 

  

    public int Podziel() 
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    { 

        try 

        { 

            return a / b; 

        } 

        catch (Exception e)  

        { 

            Console.WriteLine("Błąd! Nie wolno dzielić przez 0!!!"); 

            return 0; 

        } 

    } 

} 

public class Wyjatki  

{ 

    static void Main() 

    { 

        try 

        { 

            Dzielenie d = new Dzielenie(25, 5); 

            int wynik = d.Podziel(); 

            Console.WriteLine("Wynik dzielenia wynosi: {0}.", wynik); 

            d = new Dzielenie(wynik, 0); 

            wynik = d.Podziel(); 

            Console.WriteLine("Wynik dzielenia wynosi: {0}.", wynik); 

        } 

        catch 

        { 

            throw new Exception(); 

        } 

        finally  

        { 

            Console.WriteLine("Koniec metody Podziel()"); 

        } 

    } 

}  

Po uruchomieniu naszego przykładu uzyskamy nastepujące wyniki: 

 

To prosty przykład prezentujący sposób zgłaszania oraz przechwytywania wyjątków. Wynik, 

jaki uzyskaliśmy nie wymaga komentarza, gdyż każdy z nas powinien po dzisiejszej lekturze 

zrozumieć dlaczego otrzymaliśmy taki a nie inny końcowy rezultat. Za tydzień będziemy 

kontynuować temat wyjątków w języku C#. Powiemy sobie między innymi o możliwości 

tworzenia własnych wyjątków, a także poszerzymy sobie wiedzę na temat instrukcji catch. 
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16. Wyjątki - część II 

W poprzednim tygodniu poznaliśmy podstawowe informacje na temat wyjątków w języku C# 

2.0. Potrafimy już odróżniać rodzaje błędów, jakie mogą wystąpić w naszym programie. 

Nauczyliśmy się również używać bloku obsługi tych często nieprzewidywalnych sytuacji. 

Słowa: try, catch, finally czy throw nie powinny już być dla nas obce. 

Dzisiaj opowiemy sobie szerzej o instrukcji catch, a także nauczymy się pisać własne wyjątki. 

Jak już wiemy, instrukcja catch służy do obsługi wyjątków. Poniższy przykład jest 

przypomnieniem zdobytej przez nas wiedzy na temat jej definicji: 

public class Wyjatki 

{ 

    void Dodawanie(int a, int b)  

    { 

        System.Console.WriteLine("Początek metody: Dodawanie()"); 

        System.Console.WriteLine("Wynik dodawania wynosi: {0}.", a + b); 

        System.Console.WriteLine("Koniec metody: Dodawanie()"); 

    } 

  

    void Mnozenie(int a, int b) 

    { 

        try 

        { 

            System.Console.WriteLine("Początek metody: Mnozenie()"); 

            throw new Exception(); 

            System.Console.WriteLine("Koniec metody: Mnozenie()"); 

        } 

        catch 

        { 

            System.Console.WriteLine("Wyjątek został przechwycony i 

obsłużony"); 

        } 

    } 

  

    static void Main()  

    { 

        Wyjatki w = new Wyjatki(); 

        w.Dodawanie(5, 6); 

        w.Mnozenie(18, 23); 

    }  

W powyższym przykładzie w klasie Wyjatki zdefiniowaliśmy 2 metody odpowiedzialne za 

wykonywanie operacji arytmetycznych, przy czym metoda Mnozenie() zawiera dodatkowo 

blok try-catch. W bloku try tej metody obok wywołania statycznej metody Writeline() 

tworzymy egzemplarz klasy Exception i go zgłaszamy. Wyjątek ten – jak się domyślamy - 

zostanie następnie przechwycony przez blok catch. Blok ten w naszym przypadku jest 

ogólny, gdyż nie ma w nim określonego typu wyjątku, jaki ma obsługiwać (w takiej sytuacji 

catch przechwyci każdy zgłoszony wyjątek). 

Podsumowując, po zgłoszeniu wyjątku za pomocą throw przechodzimy do instrukcji catch, 

która przechwytuje ten wyjątek i go w odpowiedni sposób obsługuje (w naszym przykładzie 

poprzez wyświetlenie napisu). Co więcej, zgłoszenie wyjątku przez funkcję powoduje, że jej 

wykonanie zostaje natychmiast zatrzymane, a sterowanie programem przechodzi do kodu 



znajdującego się właśnie w bloku catch a program nigdy nie wróci do miejsca zgłoszenia 

wyjątku. Dlatego też linia kodu: 

System.Console.WriteLine("Koniec metody: Mnozenie()"); 

   

nigdy nie zostanie wykonana przez nasz program. W związku z tym po uruchomieniu 

powyższego przykładu otrzymamy następujące wyniki: 

 

Przypomnijmy sobie jeszcze metodykę przechwytywania wyjątków w funkcjach 

wywołujących: 

public class Wyjatki 

{ 

    void Dodawanie(int a, int b)  

    { 

        try 

        { 

            System.Console.WriteLine("Początek metody: Dodawanie()"); 

            System.Console.WriteLine("Wynik dodawania wynosi: {0}.", a + 

b); 

            System.Console.WriteLine("Koniec metody: Dodawanie()"); 

  

            Mnozenie(10,11); 

        } 

        catch (Exception e) 

        { 

            System.Console.WriteLine(e.Message); 

        } 

    } 

  

    void Mnozenie(int a, int b) 

    { 

        System.Console.WriteLine("Początek metody: Mnozenie()"); 

  throw new Exception("Ten program zabrania 

mnożenia!");                  

  System.Console.WriteLine("Koniec metody: Mnozenie()"); 

    } 

  

    static void Main()  

    { 

        Wyjatki w = new Wyjatki(); 

        w.Dodawanie(5, 6); 
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    } 

}  

Sposób przechwytywania wyjątków w funkcjach wywołujacych jest nam już bardzo dobrze 

znany. Powyższy przykład prezentuje taką sytuację: w metodzie Mnozenie() zgłaszamy 

wyjątek (tworzymy obiekt typu Exception, w konstruktorze którego umieszczamy krótką 

informację na jego temat) a następnie w metodzie Dodawanie() (metoda wywołująca metodę 

Mnozenie()) przechwytujemy ten obiekt oraz go obsługujemy (poprzez wypisanie informacji 

na jego temat). 

W tym miejscu musimy uświadomić sobie fakt, że wyjątki są obiektami. To jest bardzo 

ważna informacją, którą powinniśmy sobie zapamiętać. Klasa Exception udostępnia szereg 

metod oraz właściwości, które są bardzo często użyteczne dla programistów. Jedną z takich 

właściwości jest właśnie Message, która przechowuje informacje o danym wyjątku (na 

przykład dlaczego został zgłoszony), którą to użyliśmy w powyższym programie. 

Właściwość ta jest tylko do odczytu (nie można jej modyfikować). Po uruchomieniu 

powyższego przykładu otrzymamy: 

 

Na koniec omawiania instrukcji catch prześledźmy poniższy przykład: 

public class Wyjatki 

{ 

    static int Dzielenie(int a, int b)  

    { 

        if (a == 0) 

        { 

            throw new System.ArithmeticException("Niedozwolona operacja 

arytmetyczna!"); 

        } 

        if (b == 0)  

        { 

            throw new System.DivideByZeroException("niedozwolone dzielenie 

przez 0!"); 

        } 

  

        return a / b; 

    } 

  

    static void Main()  

    { 

        try 

        { 

            System.Console.WriteLine("Początek metody Main()"); 

            Dzielenie(0, 5); 
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            Dzielenie(5, 0); 

        } 

        catch(DivideByZeroException e) 

        { 

            System.Console.WriteLine(e.Message); 

        } 

  

        catch(ArithmeticException e) 

        { 

            System.Console.WriteLine(e.Message); 

        } 

        finally 

        { 

            System.Console.WriteLine("Koniec metody Main()"); 

        } 

    } 

}  

Instrukcja catch nie musi być jedynie instrukcją ogólną (czyli taką, w której nie 

zdefiniowaliśmy typu wyjątku, który ma być w niej przechwycony i obsłużony). Możemy 

bowiem tworzyć specyficzne instrukcje catch, które obsłużą tylko pewne typy wyjątków (w 

naszym przykładzie takimi typami są: DivideByZeroException oraz ArithmeticException). 

Przy czym w takich sytuacjach bardzo ważna jest kolejność instrukcji catch. Wyjątek 

DivideByZeroException dziedziczy po ArithmeticException, dlatego też gdybyśmy odwrócili 

ich kolejność, to kompilator zgłosi ten błąd podczas kompilacji. Musimy więc pamiętać o 

hierarchii dziedziczenia wyjątków. 

  



W powyższym przykładzie w metodzie Dzielenie() zdefiniowaliśmy zgłoszenie wyjątków, 

jeśli zostaną spełnione dwa warunki: dzielnik oraz dzielna będą liczbami 0. Metoda Main() 

oferuje nam ich obsługę, w zależności jaki wyjątek w danej chwili zostanie zgłoszony. Nasz 

przykład zgłasza w pierwszej kolejności błąd arytmetyczny, dlatego też po jego obsłudze 

program przechodzi do bloku finally i druga operacja dzielenia nie zostanie już nigdy 

wykonana, stąd otrzymamy następujące wyniki: 

 

Drugim punktem niniejszego artykułu jest tworzenie własnych wyjątków. Wyjątki takie są 

bardzo często definiowane przez programistów, pomimo faktu, że często wyjątki 

udostępnione przez środowisko CLR są w zupełnosci wystarczające. Ale w sytuacjach, gdy 

chcemy obsłużyć wcześniej zdefiniowany przez nas specyficzny wyjątek, taki mechanizm jest 

jak najbardziej użyteczny.  

Tworzenie własnych wyjątków jest mechanizmem bardzo łatwym. Klasa takich wyjątków 

musi dziedziczyć po klasie ApplicationException znajdującej się w przestrzeni nazw System. 

Poniższy przykład prezentuje sposób tworzenia własnych wyjątków: 

public class MojWlasnyWyjatek : ApplicationException 

{ 

    public MojWlasnyWyjatek(string info) : base(info)  

    { } 

} 

     

public class Operacje 

{ 

    static int Dzielenie(int a, int b)  

    { 

        if (b == 0)  

        { 

            throw new DivideByZeroException("Niedozwolone dzielenie przez 

zero!"); 

        } 

  

        if (a == 0)  

        { 

            throw new MojWlasnyWyjatek("Niedozwolone dzielenie zera!"); 

        } 

        return a / b; 

    } 

  

    static void Main()  

    { 
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        try 

        { 

            System.Console.WriteLine("Początek metody Main()"); 

            Dzielenie(0, 5); 

        } 

        catch(MojWlasnyWyjatek m) 

        { 

            System.Console.WriteLine(m.Message); 

        } 

  

        catch(DivideByZeroException d) 

        { 

            System.Console.WriteLine(d.Message); 

        } 

        finally 

        { 

            System.Console.WriteLine("Wynik dzielenie wynosi: {0}", 

Dzielenie(25, 5)); 

            System.Console.WriteLine("Koniec metody Main()"); 

        } 

    } 

}  

W powyższym przykładzie utworzyliśmy klasę MojWlasnyWyjatek, która dziedziczy po 

klasie ApplicationException. Klasa ta składa się jedynie z konstruktora, który przyjmuje 

komunikat w postaci łańcucha znaków, który następnie przekazywany jest do konstruktora 

klasy bazowej. Utworzenie takiej klasy daje nam – programistom większą elastyczność w 

przechwytywaniu i obsłudze wyjątków. Innymi słowy, używanie własnych wyjątków jest 

niekedy bardziej czytelniejszym rozwiązaniem niż pochodzące od klasy 

ApplicationException  wyjątki wbudowane.  

 
 

 

 

Zgłaszanie własnych wyjątków jest identyczne w porównaniu ze zgłaszaniem wyjątków 

wbudowanych. Po skompilowaniu i uruchomieniu powyższego programu otrzymamy więc 

następujące wyniki: 

 

Na koniec omówimy mechanizm ponownego zgłaszania wyjątków. Mechanizm taki jest 

często spotykany w sytuacjach, gdy programista chce, aby w bloku catch nie tylko 

obsługiwać dany wyjątek (wykonać pewne operacje naprawcze), ale również przekazać ten 

wyjątek wyżej, tzn. do funkcji wywołującej. Program wówczas może zgłosić ponownie ten 

sam wyjątek lub inny typ wyjątku. Dla tego drugiego przypadku często zachodzi potrzeba 

znajomości pierwotnego, oryginalnego wyjątku jaki został zgłoszony w wspomnianym bloku 
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catch. Poniższy przykład prezentuje sposób użycia właściwości InnerException, która jest 

lekarstwem na powyższy problem: 

public class MojWlasnyWyjatek : ApplicationException 

{ 

    public MojWlasnyWyjatek(string info, Exception inner) : base(info, 

inner)  

    { } 

} 

  

public class Operacje 

{ 

    static void Podziel() 

    { 

        try 

        { 

            WywolajDzielenie(); 

        } 

        catch (MojWlasnyWyjatek e) 

        { 

            Console.WriteLine("{0}", e.Message); 

            Exception inner = e.InnerException; 

            Console.WriteLine("Historia wyjątku: {0}", inner.Message); 

        } 

    } 

  

    static void WywolajDzielenie() 

    { 

        try 

        { 

            Dzielenie(0, 5); 

        } 

        catch (ArithmeticException e)  

        { 

            throw new MojWlasnyWyjatek("Nie wolno dzielić zera!", e); 

        } 

    } 

  

    static int Dzielenie(int a, int b) 

    { 

       if (a == 0) 

       { 

            throw new ArithmeticException("Straszny błąd!!!"); 

       } 

  

       return a / b; 

    } 

  

    static void Main()  

    { 

        Podziel(); 

    } 

}  

Powyższy przykład przedstawia sposób użycia w naszym programie właściwości 

InnerException. Jest to właściwość, która pozwala na dostęp do oryginalnego wyjątku, 

pomimo faktu, że została wywołana przez wyjątek o innym typie niż oryginalny. Aby ten 

mechanizm w pełni zrozumieć musimy przeanalizować powyższy kod. Metoda  Podziel() 

wywołuje metodę WywolajDzielenie(), która z kolei wywołuje metodę Dzielenie() o dwóch 



parametrach, którymi są liczby całkowite (0 oraz 5). Ponieważ pierwszy parametr jest liczbą 

0, zostaje zgłoszony wyjątek typu ArithmeticException z odpowiednią informacją („straszny 

błąd” ). Wyjątek ten został przechwycony „wyżej”, tzn w metodzie WywolajDzielenie(), 

gdyż metoda ta wywołała Dzielenie(). W bloku catch metody WywolajDzielenie() 

przechwytujemy powyższy wyjątek i zgłaszamy nowy (de facto jest to zdefiniowany przez 

nas własny wyjątek, dla którego w konstruktorze obok informacji własnej przekazujemy 

również informacje na temat oryginalnego wyjątku). Nasz własny wyjątek jest następnie 

przechwycony i obsłużony przez instrukcję catch w metodzie Podziel(). Instrukcja ta 

dostarcza nam nie tylko informacje o wyjątku zgłoszonym przez obiekt typu 

MojWlasnyWyjatek (e.Message), ale również informacje o oryginalnym wyjątku jakim jest 

obiekt typu ArithmeticException (inner.Message). 

Po skompilowaniu i uruchomieniu powyższego programu otrzymamy następujące wyniki: 

 

Wiedza jaką zdobyliśmy dzisiaj i tydzień temu na pewno sprawi, że nasze programy coraz 

częściej będą zawierać blok try – catch – finally. Obsługa wyjątków jest bowiem 

mechanizmem bardzo ważnym i powinna się znaleźć w każdym nietrywialnym kodzie.  

Za tydzień opowiemy sobie o delegatach i zdarzeniach. 

17. Delegaty i zdarzenia 

Tematem niniejszego artykułu są delegaty i zdarzenia. Są to dwa ściśle ze sobą powiązane 

pojęcia, o których warto parę słów napisać. 

Najłatwiej wprowadzić się w świat delegatów wyobrażając sobie prezydenta Polski, który z 

braku czasu nie może osobiście uczestniczyć w uroczystościach prezydenta Stanów 

Zjednoczonych, pomimo faktu, że został on na nie zaproszony. Wówczas prezydent Polski 

wysyła do swojego kolegi zza oceanu kogoś upoważnionego (np. premiera). Nadaje mu 

pewne prawa (premier ma obowiązek reprezentować Polskę), nakazuje mu przekazać ciepłe 

słowa w postaci podziękowania za zaproszenie i…przeproszenia za brak udziału J (będą to 

parametry delegata) oraz  oczekuje, że prezydent Stanów Zjednoczonych będzie jednak 

zadowolony z obecności „tylko” premiera znad Wisły.  

W takiej sytuacji – premier Polski jest delegatem.  

Bardzo często spotkamy się w naszych programach z sytuacją, w której nasz program 

wykonuje jakieś działanie, ale nie wie jakich obiektów a nawet metod ma w tym celu użyć. 
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Na przykład: naciśnięcie przycisku ma poinformować inny obiekt, że przycisk został 

przyciśnięty. Ale jaki to obiekt? Nie wiadomo, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest 

połączenie tego przycisku z delegatem, który następnie w czasie wykonywania się programu 

wywoła odpowiednią metodę.  

Wiemy już mniej więcej do czego służą delegaty, ale tematem dzisiejszego artykułu są 

również zdarzenia. Nie jest to przypadkowe, bowiem są one często właśnie razem z 

delegatami spotykane w programach. Możemy powiedzieć więcej, delegaty i zdarzenia są 

ściśle powiązane ze sobą, ponieważ delegat  potrafi obsługiwać zdarzenie.  

A co to jest zdarzenie? Zdarzenie to pojęcie określające, że „coś się wydarzyło” w naszym 

programie, np. kliknięcie przycisku jest chyba najprostszym zdarzeniem jakie możemy 

osiągnąć w naszej aplikacji. 

Delegaty to obiekty, w pełni obsługiwane przez język C# 2.0. Z punktu widzenia 

programisty delegat to typ referencyjny, który stanowi interfejs metody o odpowiedniej 

sygnaturze oraz zwracanym typie. Poniżej prezentujemy sposób deklarowania delegatów: 

public delegate string MojDelegat(object mojObjekt1, object MojObject2);  

A więc delegat tworzymy używając słowa kluczowego delegate, po którym znajduje się 

sygnatura metod, których interfejsem może być dany delegat.  

W powyższym fragmencie kodu utworzyliśmy więc delegat o nazwie MojDelegat, który 

może zawierać dowolną metodę przyjmującą jako parametry 2 obiekty i zwracającą ciąg 

łańcuchów (string).  

Do zapamiętania: delegat używamy do wywołania metody, którą on zawiera. Nieistotne jest, 

czy w danej chwili delegat zawiera metodę składową (tworzymy następnie egzemplarz tej 

metody, która zwraca odpowiedni typ i ma odpowiednią sygnaturę), czy używa metod 

anonimowych (o nich w niniejszym artykule też napiszemy parę słów) - istotne bowiem, że 

delegat metody te potrafi wywołać. 

Napiszmy więc pierwszy przykład, który będzie prezentować sposób używania delegatów: 

public class Delegaty 

{ 

    public delegate int MojDelegat(int a, int b);           

     

    public int Dodaj(int a, int b)  

    { 

        return a + b; 

    } 

  

    public int Odejmij(int a, int b)  

    { 

        return a - b; 

    } 

  

    public int Pomnoz(int a, int b)  

    { 

        return a * b; 

    } 

  



    public int Podziel(int a, int b)  

    { 

        return a / b; 

    } 

} 

  

class Glowna 

{ 

    static void Main()   

    { 

        Delegaty d = new Delegaty(); 

         

  Delegaty.MojDelegat dodawanie = new Delegaty.MojDelegat(d.Dodaj); 
        int wynikDodawania = dodawanie(4, 6); 
        System.Console.WriteLine("Wynik dodawania wynosi: {0}.", 

wynikDodawania.ToString()); 
  
        Delegaty.MojDelegat odejmowanie = new 

Delegaty.MojDelegat(d.Odejmij); 
        int wynikOdejmowania = odejmowanie(22, 11); 

  System.Console.WriteLine("Wynik odejmowania wynosi: {0}.",     

  wynikOdejmowania.ToString()); 

  

        Delegaty.MojDelegat mnozenie = new 

Delegaty.MojDelegat(d.Pomnoz); 

        int wynikMnozenia = mnozenie(3, 8); 

        System.Console.WriteLine("Wynik mnożenia wynosi: {0}.", 

wynikMnozenia.ToString()); 

  

        Delegaty.MojDelegat dzielenie = new 

Delegaty.MojDelegat(d.Podziel); 

        int wynikDzielenia = dzielenie(64, 8); 

        System.Console.WriteLine("Wynik dzielenia wynosi: {0}.", 

wynikDzielenia.ToString()); 

    } 

} W powyższym przykładzie zdefiniowaliśmy delegat o nazwie MojDelegat, który 

może zawierać dowolną metodę, która musi spełnić 2 warunki (de facto określone 

właśnie przez definicję delegata): 

 Metoda ta musi przyjmować dokładnie 2 parametry, które muszą być liczbami 

całkowitymi 

 Metoda ta musi zwracać typ, który jest liczbą całkowitą (intiger). 

Delegat taki zdefiniowaliśmy więc w następujący sposób: 

      public delegate int MojDelegat(int a, int b);        i teraz możemy go 

już użyć, aby wywołał metody spełniające powyższe warunki.  

W powyższym programie MojDelegat zawiera metodę dodawania dwóch liczb całkowitych 

(Dodaj()), metodę odejmowania dwóch liczb całkowitych(Odejmij()), metodę mnożenia przez 

siebie dwóch liczb całkowitych (Pomnoz()) oraz metodę potrafiącą podzielić dwie liczby 

całkowite (Podziel()). Oczywiście wszystkie te metody przyjmują dwa parametry i zwracają – 



zgodnie z definicją delegata – liczbę całkowitą. Dlatego też  w głównej klasie w statycznej 

metodzie Main(), delegat MojDelegat wywołuje te metody, gdyż spełniają jego warunki. 

Prześledźmy więc sposób wywołania metody Dodaj(): 

Delegaty.MojDelegat dodawanie = new Delegaty.MojDelegat(d.Dodaj);  

W powyższej linii kodu tworzymy egzemplarz delegata, a w jego konstruktorze przekazujemy 

metodę Dodaj() (wywołujemy ją na obiekcie d typu Delegaty). Następnie pod zmienną typu 

liczby całkowitej podstawiamy odpowiedni wynik uzyskany po wywołaniu metody Dodaj() z 

dwoma parametrami (odpowiednio: 4 i 6) przez nasz MojDelegat: 

int wynikDodawania = dodawanie(4, 6);  

W podobny sposób wywołujemy za pomocą delegata pozostałe metody zdefiniowane w klasie 

Delegaty. Po skompilowaniu i uruchomieniu powyższego przykładu otrzymamy następujące 

wyniki: 

 

Potrafimy więc już wywoływać za pomocą delegata metody, które on zawiera i które 

spełniają jego warunki. Następnym punktem dzisiejszego artykułu jest przybliżenie sposobu 

obsługiwania zdarzeń w języku C# 2.0 właśnie poprzez delegaty. Każdy z nas po lekturze 

wielu artykułów na temat ASP 2.0 na portalu CentrumXp.pl potrafi bez chwili zastanowienia 

się wymieć zdarzenia, jakie mogą zachodzić na stronie webowej. Najlepszym przykładem jest 

niewątpliwie kliknięcie jakiegoś przycisku, który natychmiast np. przeładowuje formę 

webową i wykonuje jakąś logikę biznesową. Mówimy wówczas, że kliknięcie tego przycisku 

jest zdarzeniem, jakie zostało właśnie wywołane. 

W języku C# każdy obiekt może publikować zestaw zdarzeń, które następnie mogą być 

subskrybowane. Innymi słowy, klasa, w której definiowane jest zdarzenie nazywamy klasą 

publikującą, a wszystkie inne klasy, które zostały poinformowane o tym zdarzeniu są 

klasami subskrybującymi. A kto jest najlepszym łącznikiem – informatorem pomiędzy klasą 

publikującą a subskrybującą? Oczywiście, że dobrze już nam znane delegaty. 

Delegaty są definiowane w klasie publikującej, natomiast w klasie subskrybującej tworzymy 

metodę, która pasuje do sygnatury delegata oraz deklarujemy egzemplarz typu tegoż delegata, 

wywołujący właśnie tę metodę. I w momencie zgłoszenia zdarzenia, metody klasy 

subskrybującej (metody obsługujące zdarzenie) zostaną wywołane przez delegata.  

Metody obsługujące zdarzenie często nazywane są uchwytem zdarzenia. Zwykle metody te 

zwracają typ void i przyjmują dwa parametry: źródło zdarzenia (obiekt publikujący) oraz 
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obiekt pochodny od klasy EventArgs (jest to klasa bazowa przechowująca wszystkie 

informacje o zdarzeniach).  

Zobaczmy w poniższym fragmencie kodu, w jaki sposób programowo zadeklarować delegaty 

oraz zdarzenia i w jaki sposób je wiązać ze sobą: 

    public delegate void EventHandler(object sender, EventArgs e); 

  

    public class Przycisk  

    { 

        public event EventHandler Klikniecie; 

    }  

W powyższym fragmencie kodu zadeklarowaliśmy delegata o nazwie EventHandler, który 

może zawierać dowolną metodę, która – jak już wiemy – musi spełniać 2 warunki: w naszym 

przypadku musi przyjmować 2 parametry (źródło zdarzenia, czyli obiekt publikujący oraz 

obiekt pochodny od klasy EventArgs) oraz zwracać typ void.  Natomiast klasa Przycisk 

definiuje zdarzenie Klikniecie (zdarzenia definiujemy za pomocą słowa kluczowego: event), 

które jest obsługiwane przez delegata typu EventHandler. Słowo kluczowe event informuje 

kompilator, że delegat ten może być wywołany tylko przez klasę, która go definiuje, a inne 

klasy mogą ten delegat jedynie subskrybować lub rezygnować z subskrybcji. Takie podejście 

do deklarowania delegatów oraz zdarzeń jest jak najbardziej podejściem obiektowym i 

ukazuje cel użycia słowa event, czyli po prostu utworzenia zdarzenia zgłaszanego przez 

obiekt, na które reagować mogą inne obiekty. 

W klasie Przycisk zdarzenie Klikniecie odpowiada ściśle polu prywatnemu typu 

EventHandler. Natomiast poza tą klasą, zdarzenie to może być użyte tylko z lewej strony 

operatorów „+=” (instalator obsługi zdarzeń) i „-=” (deinstalator obsługi zdarzeń).  

Poniższy fragment kodu prezentuje sposób instalacji obsługi zdarzenia zdefiniowanego w 

klasie Przycisk: 

public class MojaKlasa  
      { 
          Przycisk1.Klikniecie += new EventHandler(Przycisk1_Klikniecie); 

      } 

  

      void Przycisk1_Klikniecie(object sender, EventArgs e) 

      { 

            Console.WriteLine("Przycisk został kliknięty"); 

      }  

W klasie MojaKlasa zainstalowaliśmy zdarzenie Przycisk1_Klikniecie dla zdarzenia 

Klikniecie w klasie Przycisk1. Innymi słowy, tworzymy egzemplarz typu delegata 

EventHandler, który przyjmuje metodę obsługi zdarzenia (metodę: Przycisk1_Klikniecie). 

Następnie kompilator rejestruje tego delegata (wspomniany obiekt klasy EventHandler) 

wiążąc go ze zdarzeniem Klikniecie.  



Metoda Przycisk1_Klikniecie została wywołana przez delegata EventHandler, a więc jak 

widzimy jest typu void oraz przyjmuje 2 parametry (żródło zdarzenia oraz obiekt pochodny 

od bazowego EventArgs). 

Poniższy przykład na pewno rozjaśni nam sposób używania delegatów oraz zdarzeń: 

public class KlasaPublikujaca 

{ 

    //definicja delegata  

    public delegate void MojDelegat(int liczba); 

  

    //definicja zdarzenia, ktore jest obslugiwane przez delegata MojDelegat 

    public event MojDelegat MojeZdarzenie; 

        

    //metoda dodajaca dwie liczby calkowite 

    public int Dodaj(int a, int b) 

    { 

        //jesli warunek spelniny to zachodzi zdarzenie MojeZdarzenie 

        if (a + b > 50)  

        { 

            MojeZdarzenie(a + b); 

        } 

  

        return a + b;             

    } 

  

} 

  

class GlownaKlasa 

{ 

    public static void Main() 

    { 

        KlasaPublikujaca kp = new KlasaPublikujaca(); 

  

        kp.MojeZdarzenie += new 

KlasaPublikujaca.MojDelegat(kp_MojeZdarzenie); 

  

        Console.WriteLine("Wynik sumy to: {0}", kp.Dodaj(44, 88)); 

    } 

  

    static void kp_MojeZdarzenie(int liczba) 

    { 

       Console.WriteLine("Wynik otrzymaliśmy dzięki delegatowi. Suma 

wynosi: {0}.", liczba.ToString()); 

    } 

}  

W klasie publikującej zdefiniowaliśmy delegata MojDelegat, który będzie stanowił interfejs 

metod, które w swojej definicji będą przyjmować jeden parametr (liczba całkowita) oraz nie 

będą zwracać żadnych wartości. W klasie tej zadeklarowaliśmy również zdarzenie 

MojeZdarzenie, które będzie obsługiwane właśnie przez wspomnianego delegata. 

KlasaPublikujaca definiuje również metodę Dodaj(), która zwraca sumę dwóch liczb 

całkowitych. Jeśli ta suma jest większa od 50, to zostanie wywołane zdarzenie MojeZdarzenie 

i natychmiast klasa główna naszego programu zostanie o tym poinformowana. Odpowiada 

za to poniższy fragment kodu: 

kp.MojeZdarzenie += new KlasaPublikujaca.MojDelegat(kp_MojeZdarzenie);  



W takiej sytuacji tworzony jest egzemplarz delegata typu MojDelegat, który również 

przyjmuje metodę obsługi tego zdarzenia. Metoda kp_MojeZdarzenie(), bo o niej mowa, musi 

oczywiście pasować do sygnatury delegata MojDelegat oraz zwracać odpowiedni typ. Jest 

więc ona wywoływana przez delegata w momencie zajścia zdarzenia MojeZdarzenie w klasie 

publikującej (a więc, gdy suma dwóch liczb jest większa od 50). 

Dlatego też w wyniku skompilowania i uruchomienia powyższego programu otrzymamy 

następujące wyniki: 

 

W powyższym przykładzie subskrybowanie zdarzenia odbywa się w wyniku wywołania 

nowego egzemplarza delegata i przekazania nazwy metody, która obsługuje to zdarzenie: 

MojeZdarzenie += new KlasaPublikujaca.MojDelegat(kp_MojeZdarzenie);  

Powyższy fragment kodu możemy jednak zapisać inaczej, używając tzw. anonimowych 

metod. Metody takie pozwalają przekazać blok kodu zamiast nazwy metody. Takie podejście 

sprawia, że nasz kod jest bardziej wydajny i przede wszystkim czytelniejszy, a metoda 

anonimowa ma dostęp do wszystkich zmiennych w zasięgu danej definicji.  

Poniższy fragment kodu prezentuje sposób używania metod anonimowych: 

kp.MojeZdarzenie += delegate (int liczba) 

      { 

          Console.WriteLine("Wynik otrzymaliśmy dzięki delegatowi. Suma 

wynosi: {0}.", liczba.ToString()); 

      };  

Jak łatwo zauważyć tworzenie nowego egzemplarza delegata zastąpione jest tutaj słowem: 

delegate, po którym następują parametry przekazywane do metody. Następnie w nawiasach 

okrągłych umieszczamy ciało naszej metody, a całość kończy się średnikiem.  

Poniższy program zwraca identyczne wyniki co poprzedni, ale został napisany przy użyciu 

właśnie metody anonimowej: 

public class KlasaPublikujaca 

{ 

    //definicja delegata  

    public delegate void MojDelegat(int liczba); 

  

    //definicja zdarzenia, ktore jest obslugiwane przez delegata MojDelegat 

    public event MojDelegat MojeZdarzenie; 
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    //metoda dodajaca dwie liczby calkowite 

    public int Dodaj(int a, int b) 

    { 

        //jesli warunek spelniny to zachodzi zdarzenie MojeZdarzenie 

        if (a + b > 50)  

        { 

            MojeZdarzenie(a + b); 

        } 

  

        return a + b;             

    } 

  

} 

class GlownaKlasa 

{ 

    public static void Main() 

    { 

        KlasaPublikujaca kp = new KlasaPublikujaca(); 

  

        kp.MojeZdarzenie += delegate (int liczba) 

        { 

            Console.WriteLine("Wynik otrzymaliśmy dzięki delegatowi. Suma 

wynosi: {0}.", liczba.ToString()); 

        }; 

  

        Console.WriteLine("Wynik sumy to: {0}", kp.Dodaj(44, 88)); 

    } 

               

}  

Celem niniejszego artykułu było przybliżenie podstawowych informacji na temat delegatów 

oraz zdarzeń w języku C# 2.0. Zdefiniowaliśmy pojęcie klas publikujących oraz 

subskrybujących i na podstawie przykładów ukazaliśmy sposób obsługi zdarzeń 

definiowanych w klasach publikujących za pomocą delegatów. 

18. Operacje wejścia - wyjścia cz.1 

 

Tematem niniejszego artykułu są standardowe operacje wejścia – wyjścia. Już wielokrotnie 

spotkaliśmy się z podstawowymi operacjami zarówno wejściowymi jak i wyjściowymi na 

łamach portalu CentrumXP, niemniej jednak dzisiejszy tekst będzie utrwaleniem oraz 

poszerzeniem zdobytej już wiedzy na temat sposobów komunikowania się z użytkownikiem 

za pomocą języka C# 2.0. 

Jak wiemy wykonanie jakiegokolwiek programu przez komputer polega na wprowadzaniu 

odpowiednich danych do pamięci operacyjnej oraz wykonaniu odpowiednich instrukcji, które 

te dane  będą w odpowiedni sposób  przetwarzać. W końcu, wykonanie programu to 

wyprowadzenie przez komputer (wyświetlenie) uzyskanych wyników. Do wprowadzania i 

wyprowadzania danych służą między innymi: klawiatura, myszka, dyski, ekran czy drukarka. 

W niniejszym artykule posłużą nam jedynie klawiatura (do wprowadzania danych) oraz ekran 

(na którym wyświetlane będą wyniki, jakie otrzymamy w wyniku działania naszych 

programów). 



Pierwszym punktem naszego artykułu będzie zapoznanie się z operacjami konsolowymi 

wejścia – wyjścia, jakich  dostarcza nam język C# 2.0. 

Warto zapamiętać: język C# obsługuje operacje wejścia – wyjścia za pomocą strumieni. 

Kiedy programista chce użyć jakiejś zmiennej bądź obiektu, to korzysta z jego nazwy i 

gotowe. Jednak, gdy chce zapisać dane do np. pliku lub odczytać dane z tego pliku poprzez 

np. internet, musi  je umieścić we wspomnianym właśnie strumieniu.  

Napiszmy przykład, który prezentuje sposób używania operacji konsolowych w języku C# 

2.0: 

using System; 

  

namespace CentrumXP_18 

{ 

    class MojaKlasa 

    { 

        static void Main() 

        { 

            int mojaLiczba; 

            string mojaLiterka; 

            string mojZnak; 

  

            Console.WriteLine("Podaj dowolną liczbę:"); 

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

  

            Console.WriteLine("Podaj dowolną literkę:"); 

            mojaLiterka = Console.ReadLine(); 

  

            Console.WriteLine("Podaj dowolny znak:"); 

            mojZnak = Console.ReadLine(); 

  

            Console.WriteLine("Oto moje wyniki:"); 

            Console.WriteLine("Moja liczba to: {0}.", mojaLiczba); 

            Console.WriteLine("Moja litera to: {0}.", mojaLiterka); 

            Console.WriteLine("Moje znaki to: {0}.", mojZnak); 

        } 

    } 

}  

W powyższym przykładzie godną uwagi jest metoda ReadLine(), dzięki której możliwe było 

odczytanie kolejno wprowadzonej przez użytkownika liczby, litery oraz dowolnego znaku.  

Wyjaśnienia wymaga również następujący fragment kodu: 

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

   

W powyższej linii użyliśmy metody Parse(), która udostępnia sposób zamiany wartości 

numerycznej (odczytanej jako łańcuch wprowadzony przez użytkownika przy pomocy 

klawiatury) na wewnętrzny format (w naszym przypadku tym formatem jest intiger). A więc 

po odczytywaniu łańcucha znaku wpisanego przez użytkownika i użyciu metody ReadLine() 

skorzystano następnie z metody Parse(), dzięki której dokonano zamiany łańcucha na liczbę 

całkowitą.  



Po uruchomieniu powyższego przykałdu otrzymamy na ekranie naszego monitora następujące 

wyniki: 

 

Powyższy przykład jest bardzo przydatny, aby zapamiętać 3 ważne informacje: 

1. w języku C# parametr wejściowy musi być typu łańcuchowego. Do jego wczytania 

służy metoda ReadLine(). 

2. metoda Parse() umożliwia zamianę wartości numerycznej (odczytanej jako łańcuch 

np. z klawiatury) na wewnętrzny format 

3. do wyprowadzenia zmiennych (wyświetlenia ich) na ekranie komputera służy metoda 

WriteLine(). 

Prześledźmy jeszcze inny prosty przykład prezentujący sposób używania operacji wejścia – 

wyjścia: 

using System; 

  

namespace CentrumXP_18 

{ 

    class MojaKlasa 

    { 

        public enum Oceny  

        { 

            Jedynka = 1, 

            Dwojka = 2, 

            Trojka = 3, 

            Czworka = 4, 

            Piatka = 5, 

            Szostka = 6 

        } 

         

        static void Main() 

        { 

            int mojaOcena; 

  

            Console.WriteLine("Podaj ocenę jaką dzisiaj dostałeś w 

szkole:"); 

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

  

            switch (mojaOcena)  

            { 

                case ((int)Oceny.Jedynka): 

                    Console.WriteLine("Niestety dostałeś dzisiaj jedynke. 

Popraw się!"); 

                    break; 
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                case ((int)Oceny.Dwojka): 

                    Console.WriteLine("Niestety dostałeś dzisiaj słabą 

ocenę. Popraw się!"); 

                    break; 

                case ((int)Oceny.Trojka): 

                    Console.WriteLine("Niestety trójka jest słabą oceną. 

Postaraj sie o wyżej!"); 

                    break; 

                case ((int)Oceny.Czworka): 

                    Console.WriteLine("Czwórka jest dobrą oceną..."); 

                    break; 

                case ((int)Oceny.Piatka): 

                    Console.WriteLine("Gratuluję! Pięć to bardzo dobry 

stopień."); 

                    break; 

                case ((int)Oceny.Szostka): 

                    Console.WriteLine("Gratuluję! Szóstka to wspaniała 

ocena! Wiecej ich."); 

                    break; 

                default: 

                    Console.WriteLine("Niestety podałeś nieprawidłowy 

stopień:-("); 

                    break; 

            } 

        } 

    } 

}  

W powyższym przykładzie, obok użycia metod ReadLine() oraz WriteLine() godną uwagi jest 

instrukcja switch. Jest ona ulubioną instrukcją programistów stanowiącą alternatywę dla 

zagnieżdżonych instrukcji if. Dlatego też warto napisać parę słów na jej temat na łamach 

portalu CentrumXP. Jak większość z nas się domyśla, zagnieżdżone instrukcje if są mało 

czytelne i w czasie ich pisanie nietrudno o pomyłkę. Stąd twórcy języka C# utowrzyli 

alternatywę dla pętli if, którą to definiujemy w następujący sposób: 

 

switch (wyrażenie)  

            { 

                case (stałe_wyrażenie): 

                    instrukcja 

                    instrukcja skoku 

                [default: instrukcja] 

            }  

Wyrażenie warunkowe znajduje się w nawiasach w nagłówku instrukcji switch (podobnie jak 

w instrukcji if). Każda instrukcja case wymaga stałego wyrażenia (np. wyliczenia, które 

użyliśmy w powyższym przykładzie). Jeśli dana instrukcja case pasuje do wyrażenia, to 

zostaną wykonane instrukcje z nim związane, a następnie – instrukcja skoku. Zwykle 

instrukcją skoku jest break, który powoduje wyjście programu z instrukcji switch. 

W powyższym przykładzie zdefiniowaliśmy sobie wyliczenie przechowujące stopnie, jakie 

każdy uczeń może dostać w szkole. Następnie za pomocą metody ReadLine() program 

wczytuje ocenę, jaką wpisał za pomocą klawiatury uczeń. Kolejnym krokiem jest wykonanie 



się instrukcji switch, która w zależności od podanej oceny będzie wykonywać odpowiednią 

instrukcją wraz z odpowiadającą mu metodą WriteLine().  

Po uruchomieniu powyższego przykładu otrzymamy następujące wyniki: 

 

A co będzie, jak uczeń wpisze inną cyfrę niż z zakresu: 1-6? Nasz program jest na to 

przygotowany - a mianowicie instrukcja switch, która zawiera instrukcję: default. Instrukcja ta 

jest wykonywana w momencie, gdy żadna z instrukcji case nie pasuje do danego wyrażenia 

(podanej przez użytkownika oceny) znajdującego się w nawiasach w nagłówku switch. 

Innymi słowy, jeśli uczeń w powyższym programie poda inną liczbę niż z przedziału: 1-6, 

wówczas żadna z instrukcji case nie będzie na to „przygotowana” i wykona się instrukcja 

default wraz z metodą WriteLine(), dzięki której na ekranie otrzymamy napis informujący o 

tym, że podano błędną ocenę: 

 

Drugim punktem niniejszego artykułu są operacje wejścia – wyjścia na plikach. Jak wiemy, 

do tej pory wykonywaliśmy operacje na danych, które były przechowywane wyłącznie w 

pamięci operacyjnej komputera. Jednak język C# umożliwia nam zapis i odczyt do/z pamięci 

zewnętrznej. Przechowywanie uporządkowanych danych w pamięci zewnętrznej komputera 

odbywa się w plikach. W zależności od dostępu do pliku mamy do czynienia z dwoma 

rodzajami klas plików: 

- pliki o dostępie sekwencyjnym – dostęp do danego elementu wymaga przejrzenia 

wszystkich elementów poprzedzających go w pliku 

- pliki o dostępie swobodnym – dostęp do danego elementu nie zależy od innych elementów 

w pliku. 

Jak każdy język obiektowy, tak i C# 2.0 dostarcza nam szereg klas, które pozwalają nam na 

zapis danych do pliku oraz ich odczyt z pliku. Plik otwieramy za pośrednictwem połączenia 
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go ze strumieniem. Język C# definiuje zarówno klasy strumieni bajtowych jak i znakowych. 

Wszystkie klasy strumieni są zdefiniowane wewnątrz przestrzeni nazw System.IO.  

Strumienie znakowe umożliwiają zapis do plików tekstowych i ich odczyt. Do 

przeprowadzenia takich operacji możemy wykorzystać strumień FileStream oraz klasy 

StreamReader (do odczytu) oraz StreamWriter (do zapisu). Klasy te automatycznie 

konwertują strumień bajtów na strumień znaków (i oczywiście na odwrót).  

Aby zdefiniować strumień bajtów wraz z plikiem musimy zbudować obiekt typu FileStream, 

który będzie między innymi miał konstruktor przyjmujący 2 parametry (nazwa pliku, który 

chcemy otworzyć oraz tryb otwarcia tegoż pliku): 

FileStream fs = new FileStream("C:\\moj_plik.txt", FileMode.CreateNew);  

W powyższej linii kodu zdefiniowaliśmy obiekt fs klasy FileStream, który definiuje 

konstruktor przyjmujący wspomniane dwa parametry: plik: mój_plik.txt, który chcemy 

otworzyć oraz tryb określający tryb otwarcia pliku (w naszym przypadku tworzymy nowy 

plik). Poniżej prezentujemy wszystkie rodzaje trybów otwarcia pliku: 

Tryb Opis 

FileMode.Append Dopisywanie danych do końca pliku 

FileMode.CreateNew Utworzenie nowego pliku 

FileMode.Open Otwarcie pliku, który już istnieje 

FileMode.OpenOrCreate 
Otwarcie pliku, któru już istnieje lub utworzenie pliku, który nie 

istniał 

FileMode.Truncate Otwarcie pliku, który już istnieje, redukując jego wartość do zera 

Aby utworzyć wyjściowy strumień znakowy, musimy umieścić obiekt typu Stream (np. 

FileStream) wewnątrz klasy StreamWriter. Klasa ta oferuje kilka konstruktorów, z których 

najczęściej używanym jest:  

StreamWriter(Stream nazwa_otwartego_strumienia);  

Poniżej napiszemy prosty program, który zapisuje do pliku (mojPlik.txt) znajdującego się na 

dycku C wszystkie dane odczytane z klawiatury: 

using System; 

using System.IO; 

  

namespace CentrumXP_18 

{ 

    class MojaKlasa 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            //zmienne 

            string mojeDaneZapis; 

            FileStream fsZapis; 

             

            //tworzymy obiekt typu FileStream 

            fsZapis = new FileStream("C://mojPlik.txt", 

FileMode.CreateNew); 



            //tworzymy strumien typu StreamWriter 

            StreamWriter sw = new StreamWriter(fsZapis); 

             

            //pobieramy dane od uzytkownika 

            Console.WriteLine("Podaj dane do pliku."); 

            Console.WriteLine("Podaj imię i nazwisko:"); 

            mojeDaneZapis = Console.ReadLine(); 

            //zapisujemy lancuch tekstu do pliku 

            sw.WriteLine(mojeDaneZapis); 

            //pobieramy dane 

            Console.WriteLine("Podaj szczęśliwą liczbę:"); 

            mojeDaneZapis = Console.ReadLine(); 

            //zapisujemy lancuch tekstu do pliku 

            sw.WriteLine(mojeDaneZapis); 

            //zamykamy zapis 

            sw.Close(); 

        } 

    } 

}  

W powyższym przykładzie utworzyliśmy obiekt fsZapis typu FileStream wewnątrz klasy 

StreamWriter: 

StreamWriter sw = new StreamWriter(fsZapis);  

Następnie zbieramy wszystkie dane, jakie zostały wpisane z klawiatury i za pomocą metody 

WriteLine() wywołanej na obiekcie sw (obiekt klasy StreamWriter) zapisujemy je do pliku 

mojPlik.txt, który został wcześniej utworzony dzięki klasie FileStream (i trybowi 

FileMode.CreateNew). 

Przy zapisywaniu danych do pliku i używaniu przy tym obiektów klasy StreamWriter nie 

możemy zapomnieć o metodzie Close() (metoda wywoływana właśnie na tych obiektach), 

dzięki której zamykamy możliwość dalszego zapisywania łańcuchów znaków do naszego 

pliku tekstowego. 

Po skompilowaniu i uruchomieniu powyższego przykładu otrzymamy następujące wyniki, 

które następnie w odpowiedni sposób są zapisane do pliku mojPlik.txt stworzonego na dysku 

C: 

 

Umiemy już zapisywać dane do pliku. A więc czas na przykład prezentujący sposób odczytu 

tych danych z pliku: mojPlik.txt: 
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using System; 

using System.IO; 

  

namespace CentrumXP_18 

{ 

    class MojaKlasa 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            //zmienne 

            string mojeDaneOdczyt; 

            FileStream fsOdczyt; 

             

            //tworzymy obiekt typu FileStream 

            fsOdczyt = new FileStream("C://mojPlik.txt", FileMode.Open); 

            //tworzymy strumien typu StreamReader 

            StreamReader sr = new StreamReader(fsOdczyt); 

             

            //odczyt danych z pliku: mojPlik.txt 

            Console.WriteLine("Odczytujemy dane z pliku."); 

  

            while ((mojeDaneOdczyt = sr.ReadLine()) != null)  

            { 

                Console.WriteLine(mojeDaneOdczyt); 

            } 

            //zamykamy plik 

            sr.Close(); 

            Console.ReadLine();             

        } 

    } 

} 

   

Aby odczytać dane z pliku musimy utworzyć strumień wejściowy (w naszym przykładzie 

obiekt fsOdczyt klasy FileStream) bazujący na znakach, który musi znajdować się wewnątrz 

klasy StreamReader: StreamReader sr = new StreamReader(fsOdczyt);  

Wartym podkreślenia jest następujący fragment kodu: 

while ((mojeDaneOdczyt = sr.ReadLine()) != null  

Powyższa linijka kodu umożliwia odczyt danych z pliku, aż zostanie osiągnięty koniec tego 

pliku. Wszystkie te dane zostaną następnie w odpowiedni sposób wyświetlone na ekranie. 

Podobnie jak przy zapisywaniu, tak i przy odczycie ważną metodą jest metoda Close(), która 

musi zostać wywołana na obiekcie typu StreamReader, aby dany plik został w odpowiedni 

sposób zamknięty. 

Jeśli nasz program zostanie uruchominy, to na ekranie otrzymamy następujące wyniki: 



 

Tematem niniejszego artykułu było przedstawienie podstawowych operacji wejścia-wyjścia, 

jakie oferuje nam język C# 2.0. Opowiedzieliśmy sobie o podstawowych metodach służących 

do prawidłowej komunikacji użytkownika z komputerem (poznaliśmy znaczenie metod 

WriteLine() oraz ReadLine()). Nauczylismy się również zapisywać dane do pliku tekstowego i 

z niego je odczytywać. Przy okazji jednego z przykładów tego artykułu zdefiniowaliśmy 

instrukcję switch, której znaczenie jest z punktu widzenia programistów bardzo ważne. 

Za tydzień będziemy kontynuować ten temat. Powiemy sobie między innymi szerzej o 

sposobach zapisu i odczytu danych, a także o sposobach tworzenia plików i katalogów na 

naszym dysku. 

19. Operacje wejścia - wyjścia cz. 2 

W poprzednim tygodniu poznaliśmy podstawowe operacje wejściowe oraz wyjściowe, jakie 

oferuje nam język obiektowy C# 2.0. Nauczyliśmy się już zapisywać dane do pliku oraz je 

czytać. Dzisiaj poszerzymy sobie jeszcze naszą wiedzę na w/w temat, ale de facto dzisiejszy 

artykuł będzie poświęcony głównie metodom i właściwościom umożliwiającym manipulację 

plików oraz katalogów.  

Zanim przejdziemy do meritum przypomnijmy sobie poznane przez nas tydzień temu 

operacje. W tym celu napiszmy prosty programik: 

using System; 

using System.IO; 

  

namespace CentrumXP_19 

{ 

    class MojaKlasa 

    { 

        FileStream fsZapis, fsOdczyt; 

        

        void Zapis()  

        { 

            fsZapis = new FileStream("C://mojPlik.txt", FileMode.Create); 

            StreamWriter sw = new StreamWriter(fsZapis); 

  

            Console.WriteLine("Podaj Twoj ulubiony kolor:"); 

            sw.WriteLine(Console.ReadLine()); 

            sw.Close(); 

  

            Console.WriteLine("Dane zostały zapisane do pliku 

tekstowego!"); 
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        } 

  

        void Odczyt()  

        { 

            string odczyt; 

            fsOdczyt = new FileStream("C://mojPlik.txt", FileMode.Open); 

            StreamReader sr = new StreamReader(fsOdczyt); 

  

            Console.WriteLine("Odczytujemy dane z pliku."); 

            while ((odczyt= sr.ReadLine()) != null)  

            { 

                Console.WriteLine("Twój ulubiony kolor to: {0}.", odczyt); 

            } 

            Console.WriteLine("Koniec odczytu z pliku tekstowego."); 

        } 

  

        static void Main()  

        { 

            MojaKlasa mk = new MojaKlasa(); 

            mk.Zapis(); 

            Console.WriteLine(); 

            mk.Odczyt(); 

        } 

    } 

}  

Powyższy przykład jest przypomnieniem wiedzy, jaką zdobyliśmy w poprzednim tygodniu. 

Zdefiniowaliśmy sobie bowiem dwie metody, które odpowiednio zapisują do pliku 

tekstowego dane wprowadzone przez użytkownika (plik ten jest tworzony na dysku C pod 

nazwą: mojPlik.txt) oraz odczytują je z tegoż pliku. Obie te metody są wywołane w 

odpowiedni sposób w głównej metodzie statycznej Main().  

Po skompilowaniu i uruchomieniu powyższego przykładu otrzymamy na ekranie następujące 

wyniki: 

 

Znamy już przeznaczenie potężnej klasy FileStream, a także obiektów typu StreamWriter 

oraz StreamReader. Potrafimy już tworzyć pliki tekstowe (modyfikować je) i odczytywać z 

nich wpisane wcześniej informacje. Do tej pory jednak przedstawiliśmy bardzo prosty sposób 

tworzenia plików. Teraz chcemy poszerzyć tę wiedzę, która będzie stricte powiązana z 

manipulacją właśnie plików oraz katalogów, o których jak na razie nic nie pisaliśmy. 

Potrzebne klasy do manipulacji plików i katalogów znajdują się w przestrzeni nazw 

System.IO. Są to między innymi: klasa File, która reprezentuje plik na dysku oraz klasa 

Directory, która odpowiada za różnego rodzaju działania na katalogach. 
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Klasa Directory udostępnia statyczne metody do tworzenia, sprawdzania poprawności oraz 

przemieszczenia się katalogów. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze metody statyczne 

klasy Directory: 

Nazwa metody  Zastosowanie metody  

CreateDirectory()  Tworzy wszystkie katalogi i podkatalogi określone przez parametr path  

GetCreationTime()  Zwraca i ustawia czas tworzenia katalogu  

GetDirectories()  Pobiera określone katalogi  

GetLogicalDrives()  Zwraca nazwę napędu logicznego  

Move()  Przemieszcza katalog i jego zawartość do miejsca określonego przez path  

Powyższe metody są statyczne, a więc nie trzeba tworzyć egzemplarza ich klasy tylko je 

wywoływać bezpośrednio.  

Obok klasy Directory, drugą potężną klasą do manipulacji katalogami jest klasa 

DirectoryInfo. Klasa ta zawiera jedynie metody egzemplarza (nie ma bowiem żadnych metod 

statycznych). 

Poniższa tabela przedstawia najczęściej używane przez programistów metody oraz 

właściwości klasy DirectoryInfo: 

Metoda lub właściwość  Zastosowanie metody  

Attributes  Właściwość, która pobiera i ustawia atrybuty aktualnego pliku  

Exists  Właściwość, która zwraca true, jeśli dany katalog istnieje  

FullName  Właściwość, która zwraca pełną ścieżkę do katalogu  

Root  Zwraca fragment ścieżki reprezentujący główny katalog  

Create()  Metoda, która pozwala utworzyć nowy katalog  

CreateSubdirectory()  Pozwala utworzyć podkatalog w określonej ścieżce  

Delete()  Pozwala usunąć katalog/podkatalog  

GetDirectories()  Zwraca listę podkatalogów  

GetFiles()  Zwraca listę plików, które znajdują się w danym katalogu  

MoveTo()  Pozwala przenieść katalog/podkatalog do odpowiedniego miejsca  

Zastosujmy więc niektóre metody i właściwości z powyższej tabeli w następującym 

przykładzie: 

using System; 

using System.IO; 

  

namespace CentrumXP_19 

{ 

    class MojaKlasa 

    { 

        // definiujemy zmienna poziom i ustawiamy ja na -1 

        int poziom = -1;  

  

        public static void Main(string[] args)  

        { 

            MojaKlasa mk = new MojaKlasa(); 



  

            //wybieramy poczatkowy podkatalog 

            string mojaSciezka = "C:\\KatalogGlowny"; 

            // definiujemy obiekt typu DirectoryInfo 

            DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(mojaSciezka); 

            //wywolanie metody PrzegladKatalogow 

            mk.PrzegladKatalogow(di); 

        } 

  

        //metoda, ktora wysietla informacje dotyczace odpowiedniego 

katalogu 

        public void PrzegladKatalogow(DirectoryInfo dir)  

        { 

            //pierwszym poziomem bedzie 0 

            poziom++; 

            // wyswietlamy wszystkie katalogi i podkatalogi z okreslonej 

sciezki 

            Console.WriteLine("Poziom: {0}, nazwa: {1}", poziom, dir.Name); 

            // wrzucamy do tablicy wszystkie katalogi aktualnego folderu 

            DirectoryInfo[] directories = dir.GetDirectories(); 

//przechodzimy foreachem po wszystkich katalogach jakie aktualnie znajduja 

sie w tablicy 

            foreach (DirectoryInfo di in directories)  

            { 

                //rekurencyjne wywolanie metody PrzegladKatalogow() 

                PrzegladKatalogow(di); 

            } 

            // zmniejszamy poziom 

            poziom--; 

        } 

    } 

}  

Powyższy programik to rekurencyjne zagłębianie się w podkatalogi. Na początku określamy 

katalog, dla którego będziemy wyświetlać wszystkie podkatalogi, jakie on posiada (w naszym 

przypadku będzie to KatalogGlowny, leżący na dysku C, który będzie miał 3 katalogi, z 

których jeden będzie miał jeszcze jeden własny podkatalog). Następnie dla tego głównego 

katalogu definiujemy obiekt di typu DirectoryInfo, po czym wywołujemy na nim metodę 

PrzegladKatalogow(), przekazując do niej utworzony wcześniej obiekt di. Zadaniem tej 

metody jest wyświetlenie wszystkich katalogów, jakie posiada KatalogGlowny, a następnie 

pobranie dla nich wszystkich ich podkatalogów. Liczba wszystkich podkatalogów aktualnego 

katalogu jest wyświetlana za pomocą metody GetDirectories(), która zwraca tablicę obiektów 

typu DirectoryInfo.  

W instrukcji foreach „przechodzimy” po wszystkich podkatalogach aktualnego katalogu 

i..wywołujemy na nowo metodę PrzegladKatalogow() przekazując jej odpowiedni, aktualny 

podkatalog. Taki mechanizm nazywamy rekurencją. Innymi słowy, takie podejście powoduje 

rekurencyjne zagłębianie się metody w każdy podkatalog, a następnie przejście do następnego 

podkatalogu z tego samego poziomu. 

Po skompilowaniu i uruchomieniu powyższego przykładu otrzymamy następujące wyniki: 



 

Potrafimy już używać obiektów DirectoryInfo, a więc czas na poznianie drugiej ogromnej 

klasy, jaką jest niewątpliwie klasa File oraz jej imienniczka FileInfo. Podobnie jak w 

przypadku Directory i DirectoryInfo, tak i tutaj klasa File udostępnia statyczne metody do 

tworzenia, sprawdzania poprawności oraz przemieszczenia się plików, natomiast klasa 

FileInfo zawiera odpowiednie metody egzemplarza. 

Poniższa tabela zawiera wybrane, publiczne metody statyczne klasy File: 

Nazwa metody  Zastosowanie metody  

Copy()  Metoda do kopiowania istniejącego pliku do nowego pliku  

Create()  Tworzy nowy plik w miejscu, które określiliśmy w parametrze path  

Delete()  Usuwamy określony plik  

Exists  Właściwość, która zwraca true, jeśli dany plik istnieje  

GetCreationTime()  Metoda do pobierania daty utworzenia danego pliku  

Natomiast poniższa tabela prezentuje wybrane metody klasy FileInfo: 

Metoda lub właściwość  Zastosowanie metody  

Attributes  Właściwość, która pobiera i ustawia atrybuty aktualnego pliku  

Exists  Właściwość, która zwraca true, jeśli dany plik istnieje  

FullName  Właściwość, która zwraca pełną ścieżkę do pliku  

LastWriteTime  Pobiera lub ustawia czas ostatniego dostępu  

Lenght  Zwraca rozmiar danego pliku  

Name  Zwraca nazwę danego pliku  

Create()  Tworzy nowy plik  

Delete()  Usuwa dany plik  

Open()  Otwiera dany plik z różnymi opcjami odczytu, zapisu etc.  

Wykorzystajmy teraz kilka metod oraz właściwości z powyższej tabeli i napiszmy program, 

który oprócz wyświetlania wszsytkich katalogów (podkatalogów) będzie również zwracał 

listę plików, jakie znajdują się w odpowiednich katalogach i podkatalogach: 

using System; 

using System.IO; 

  

namespace CentrumXP_19 

{ 
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    class MojaKlasa 

    { 

        // definiujemy zmienna poziom i ustawiamy ja na -1 

        int poziom = -1;  

  

        public static void Main(string[] args)  

        { 

            MojaKlasa mk = new MojaKlasa(); 

  

            //wybieramy poczatkowy podkatalog 

            string mojaSciezka = "C:\\KatalogGlowny"; 

            // definiujemy obiekt typu DirectoryInfo 

            DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(mojaSciezka); 

            //wywolanie metody PrzegladKatalogow 

            mk.PrzegladKatalogow(di); 

        } 

  

        //metoda, ktora wysietla informacje dotyczace odpowiedniego 

katalogu 

        public void PrzegladKatalogow(DirectoryInfo dir)  

        { 

            // pierwszym poziomem bedzie 0 

            poziom++; 

            // wyswietlamy wszystkie katalogi i podkatalogi z okreslonej 

sciezki 

            Console.WriteLine("Poziom: {0}, nazwa katalogu: {1}", poziom, 

dir.Name); 

            // pobieramy wszsytkie pliki, jakie znajduja sie w danym 

aktualnym katalogu 

            FileInfo[] fi = dir.GetFiles(); 

            //przechodzimy foreachem po wszsytkich plikach jakie znajduja 

sie w danym aktualnym katalogu 

            foreach (FileInfo plik in fi)  

            { 

                Console.WriteLine("Poziom: {0}, nazwa pliku: {1}, rozmiar: 

{2}, czas ostatniej modyfikacji: {3}", poziom, plik.Name, plik.Length, 

plik.LastWriteTime); 

            } 

            // wrzucamy do tablicy wszystkie katalogi aktualnego folderu 

            DirectoryInfo[] directories = dir.GetDirectories(); 

            //przechodzimy foreachem po wszystkich katalogach jakie 

aktualnie znajduja sie w tablicy 

            foreach (DirectoryInfo di in directories)  

            { 

                //rekurencyjne wywolanie metody PrzegladKatalogow() 

                PrzegladKatalogow(di); 

            } 

            // zmniejszamy poziom 

            poziom--; 

        } 

    } 

}  

Powyższy przykład wyświetla nie tylko listę wszystkich katalogów oraz podkatalogów z 

określonej ścieżki, ale również listę wszystkich plików, jakie znajdują się w tych folderach. 

W tym celu zdefiniowaliśmy sobie tablicę przechowującą obiekty FileInfo (listę plików) 

aktualnego katalogu (podkatalogu), a następnie za pomocą instrukcji foreach przechodzimy 

po wszystkich tych plikach i wyświetlamy odpowiednie na ich temat informacje. 

  



Po uruchomieniu powyższego przykładu otrzymamy następujące wyniki: 

 

Na koniec napiszemy program, który będzie podsumowaniem wiedzy, jaką zdobyliśmy 

dzisiaj oraz tydzień temu. Nasz program będzie tworzył na dysku C:\ naszego komputera 

folder a w nim plik, w którym będzie można napisać komentarz na temat portalu CentrumXP. 

Następnie z pliku tego będziemy odczytywać wpisany tekst i wyświetlać na ekranie 

komputera: 

using System; 

using System.IO; 

  

namespace CentrumXP_19 

{ 

    class MojaKlasa 

    { 

        static void Main(string[] args)  

        { 

            //tworzymy katalog wraz z plikiem 

            MojaKlasa mk = new MojaKlasa(); 

            Console.WriteLine(@"Podaj nazwę folderu jaki chcesz stworzyć na 

dysku C:\"); 

            string nazwaFolderu = Console.ReadLine(); 

            mk.NowyFolder(@"C:\" + nazwaFolderu); 

            Console.WriteLine("Stworzono folder: {0}", nazwaFolderu); 

Console.WriteLine(@"Podaj nazwę pliku jaki chcesz stworzyć w folderze: 

{0}:", nazwaFolderu); 

            string nazwaPliku = Console.ReadLine(); 

FileStream fs = new FileStream(@"C:\" + nazwaFolderu + @"\" + nazwaPliku, 

FileMode.Create); 

            //wpisujemy do pliku tekst 

            Console.WriteLine("Napisz swój komentarz na temat portalu 

CentrumXP:"); 

            StreamWriter sw = new StreamWriter(fs); 

            sw.WriteLine(Console.ReadLine()); 

            sw.Close(); 

            Console.WriteLine("Twój komentarz został zapisany do pliku: 

{0}", nazwaPliku); 

            //uruchamiamy metode, ktora odczyta z pliku wpisany komentarz 

            DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(@"C:\" + nazwaFolderu); 

            mk.MojaMetoda(di); 

        } 

  

        void NowyFolder(string sciezka)  

        { 

            DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(sciezka); 

            di.Create(); 
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        } 

  

        void MojaMetoda(DirectoryInfo dirInfo)  

        { 

            string mojeDaneOdczyt = string.Empty; 

            FileInfo[] fileInfo = dirInfo.GetFiles(); 

            

            foreach (FileInfo fi in fileInfo) 

            { 

                FileStream fs = new FileStream(fi.FullName, FileMode.Open); 

             

                StreamReader sr = new StreamReader(fs); 

             

                Console.WriteLine("Odczytujemy Twój komentarz."); 

                Console.WriteLine("Twój komentarz to:"); 

  

                while ((mojeDaneOdczyt = sr.ReadLine()) != null)  

                { 

                    Console.WriteLine(mojeDaneOdczyt); 

                } 

                sr.Close(); 

            } 

        } 

         

    } 

}  

Powyższy przykład jest podsumowaniem poznanych przez nas dotychczas metod oraz 

właściwości, jakie najczęściej używane są przez programistę w czasie wykonywania 

różnorakich operacji wejścia – wyjścia. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas podstawy 

na w/w temat przyczynią się do rozpoczęcia ich używania w naszych programach oraz 

sprawią, że nie będą dla nas obce nawet w trudniejszych przykładach.  

Po uruchomieniu programu otrzymamy następujący przykładowy ekran: 

 

Za tydzień opowiemy sobie o atrybutach oraz mechaniźmie refleksji w języku obiektowym 

C# 2.0. 

20. Atrybuty i mechanizm refleksji 

Tematem dzisiejszego - ostatniego już w tej części nauki programowania w języku C# 2.0 na 

łamach portalu CentrumXP.pl – artykułu, będą atrybuty oraz mechanizm refleksji. Pokrótce 

zdefiniujemy sobie pojęcie atrybutu oraz przybliżymy sobie sposób jego użycia w oparciu o 
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przykłady. Opowiemy sobie również o refleksji: co to jest, jakie ma zalety i wady oraz gdzie 

ją stosować i w jaki sposób. 

Na początku wprowadźmy sobie prawidłowe pojęcie atrybutu. Najprościej mówiąc atrybut to 

mechanizm, który służy do dodawania do naszego programu metadanych za pomocą 

instrukcji bądź innych danych. Metadane to informacje jakie są przechowywane w plikach 

wykonywalnych (pliki z rozszerzeniem .exe czy .dll), i które opisują typy czy metody 

umieszczone w tych plikach. Z atrybutami ściśle powiązany jest mechanizm refleksji, gdyż 

program używa go do odczytu własnych metadanych bądź metadanych innych programów. 

Innymi słowy, nasz program „rzuca refleksję” sam na siebie bądź na program, z którego 

chcemy sczytać właśnie metadane, a następnie te metadane można wyświetlić na ekranie 

komputera lub dzięki nim zmodyfikować dalsze działanie naszej aplikacji. 

Atrybuty są dostarczane nie tylko przez system (przez środowisko CLR). Możemy bowiem 

tworzyć własne atrybuty i używać ich do własnych celów (najczęściej robi się tak przy 

używaniu mechanizmu refleksji). Jednak większość programistów używa tych wbudowanych 

atrybutów. 

Powróćmy jeszcze na chwilkę do definicji atrybutów. Atrybuty to obiekty, które reprezentują 

dane wiązane z pewnym elementem w programie. Elementy te nazywamy adresatami (ang. 

target) atrybutu. 

Poniższa tabela prezentuje wszystkie możliwe adresaty atrybutów: 

Nazwa 

adresata  
Zastosowanie  

All  
Można stosować do dowolnego elementu: pliku wykonywalnego, 

konstruktora, metody, klasy, zdarzenia, pola, właściwości czy struktury  

Assembly  Można stosować do samego podzespołu (pliku wykonywalnego)  

Class  Można stosować do klasy  

Constructor  Można stosować do konstruktora  

Delegate  Można stosować do delegata  

Enum  Można stosować do wyliczenia  

Event  Można stosować do zdarzenia  

Field  Można stosować do pola  

Interface  Można stosować do interfejsu 

Method  Można stosować do metody  

Parametr  Można stosować do parametru metody  

Property  Można stosować do właściwości (get i set)  

ReturnValue  Można stosować do zwracanej wartości  

Struct  Można stosować do struktury  

Aby przypisać atrybut do adresata musimy umieścić go w nawiasach kwadratowych przed 

elementem docelowym (klasą, metodą czy właściwością etc.). Na przykład: 

[Serializable] 

      class MojaKlasa 



      { … }  

W powyższym fragmencie kodu znacznik atrybutu znajduje się w nawiasach kwadratowych 

bezpośrednio przed adresatem (czyli klasą MojaKlasa). Tak na marginesie, atrybut 

[Serializable] to jeden z najczęściej używanych atrybutów przez programistę. Umożliwia on 

serializację klasy na np. dysk lub poprzez sieć komputerową. 

Jak już wyżej zostało napisane, programiści używają nie tylko atrybutów, jakie dostarcza nam 

system, ale również piszą swoje własne. 

Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy twórcami klasy, która wykonuje operacje 

matematyczne (np. dodawanie i odejmowanie). Informacje o autorze tej klasy (imię, 

nazwisko, data oraz krótki komentarz) trzymamy w bazie danych, a w naszym programie w 

postaci komentarza.  Z czasem jednak nasza klasa zostanie poszerzona przez kogoś innego o 

dodatkowe funkcjonalności (operacje mnożenia i dzielenia). Owszem, programista, który 

poszerzy naszą klasę może opisać swoje zmiany w kolejnym komentarzu, ale..lepszym 

rozwiązaniem byłoby stworzenie mechanizmu, który automatycznie aktualizowałby nasz wpis 

w bazie o autorze tejże klasy na podstawie nowego komentarza. W takiej sytuacji idealnym 

rozwiązaniem jest stworzenie własnego atrybutu, który będzie działał w programie jak 

komentarz. Drugą zaletą takiego podejścia jest to, że atrybut ten będzie pozwalał nam na 

programowe pobranie treści wspomnianego komentarza i na jej podstawie aktualizację bazy 

danych. 

Napiszmy więc taki program, który będzie prezentował powyższy problem biznesowy: 

using System; 

using System.IO; 

  

namespace CentrumXP_20 

{ 

    // deklaracja wlasnego atrybutu 

    [AttributeUsage(AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Method | 

AttributeTargets.Constructor | AttributeTargets.Field | 

                    AttributeTargets.Property, AllowMultiple = true)] 

    //deklaracja klasy, ktora dziedziczy po klasie System.Attribute 

    public class MojPierwszyAtrybut : System.Attribute  

    { 

        // wlasciwosci odpowiadajace wpisowi do bazy danych na temat tworcy 

klasy 

        private int autorID; 

        /// ID autora klasy 

        public int AutorID 

        { 

            get { return autorID; } 

            set { autorID = value; } 

        } 

        private string imie; 

        /// imie autora klasy 

        public string Imie 

        { 

            get { return imie; } 

            set { imie = value; } 

        } 

        private string nazwisko; 

        /// nazwisko autora klasy 

        public string Nazwisko 



        { 

            get { return nazwisko; } 

            set { nazwisko = value; } 

        } 

        private string data; 

        // data stworzenia klasy 

        public string Data 

        { 

            get { return data; } 

            set { data = value; } 

        } 

        private string komentarz; 

        // krotki komentarz na temat klasy 

        public string Komentarz 

        { 

            get { return komentarz; } 

            set { komentarz = value; } 

        } 

  

        // konstruktor klasy MojPierwszyAtrybut 

        public MojPierwszyAtrybut(int autorID, string imie, string 

nazwisko, string data, string komentarz)  

        { 

            this.autorID = autorID; 

            this.imie = imie; 

            this.nazwisko = nazwisko; 

            this.data = data; 

            this.komentarz = komentarz; 

        } 

  

        //przypisanie atrybutu do klasy 

        [MojPierwszyAtrybut(1, "Paweł", "Kruczkowski", "22-10-2006", 

"dodawanie i odejmowanie 2 liczb całkowitych")] 

        [MojPierwszyAtrybut(2, "Gal", "Anonim", "24-10-2006", "uzupełnienie 

klasy o metody mnożenia i dzielenia")] 

        public class Operacje  

        { 

            public int Dodawanie(int a, int b)  

            { 

                return a + b; 

            } 

  

            public int Odejmowanie(int a, int b)  

            { 

                return a - b; 

            } 

  

            public int Mnozenie(int a, int b)  

            { 

                return a * b; 

            } 

  

            public double Dzielenie(int a, int b)  

            { 

                return a / b; 

            } 

        } 

  

        class Glowna  

        { 

            public static void Main()  



            { 

                Operacje o = new Operacje(); 

                Console.WriteLine("Podaj pierwszą liczbę całkowitą:"); 

                int a = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 

                Console.WriteLine("Podaj drugą liczbę całkowitą:"); 

                int b = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 

                Console.WriteLine("Wynik dodawania tych liczb to: {0}.", 

o.Dodawanie(a, b)); 

                Console.WriteLine("Wynik odejmowania tych liczb to: {0}.", 

o.Odejmowanie(a, b)); 

                Console.WriteLine("Wynik mnożenia tych liczb to: {0}.", 

o.Mnozenie(a, b)); 

                Console.WriteLine("Wynik dzielenia tych liczb to: {0}.", 

o.Dzielenie(a, b)); 

            } 

        } 

    } 

}  

Powyższy przykład prezentuje sposób definiowania i używania artybutów. Jak widzimy, 

atrybuty tworzymy w klasie, która dziedziczy po System.Attribute. W klasie tej umieszczamy 

wszystkie informacje dla odpowiednich elementów, które będą bezpośrednio powiązane z 

atrybutem. Elementy te są definiowane w następujący sposób: 

[AttributeUsage(AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Method | 

AttributeTargets.Constructor | AttributeTargets.Field | 

      AttributeTargets.Property, AllowMultiple = true)]  

AttributeUsage to po prostu metaatrybut (udostępnia dane, które opisują metadane). Do 

konstruktora tego atrybutu należy przekazać 2 parametry: 

 Adresaty atrybutu: klasa, metoda, konstruktor, zmienne oraz właściwości 

 Określenie, czy dana klasa może mieć przypisane więcej niż jeden atrybut 

MojPierwszyAtrybut (warunek spełniony, bo AllowMultiple = true). 

Stworzyliśmy już własny atrybut, a więc możemy umieścić go przed jakimś adresatem. W 

naszym przykładzie będzie to klasa Operacje, która definiuje 4 metody matematyczne. W taki 

właśnie sposób atrybut ten będzie nam pomocny przy pilnowaniu informacji na temat twórcy 

danych metod.  

Po skompilowaniu i uruchomieniu powyższego programu otrzymamy następujące wyniki: 
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Jak łatwo zauważyć, program bez problemu się skompilował i uruchomił, ale nasuwa się 

pytanie: gdzie są te nasze atrybuty w programie? Poniżej przedstawimy technikę 

umożliwiająca dostęp do nich w czasie – co należy podkreślić- wykonywania się programu. 

Mechanizm refleksji, bo o nim mowa, pozwala na przeglądanie i używanie metadanych, czy 

też na odkrywanie typów plików wykonywalnych. 

Do zapamiętania: mechanizm refleksji w języku C# 2.0 korzysta z klas umieszczonych w 

przestrzeni nazw System.Reflection. 

Na początku zaprezentujemy przykład, w którym będziemy przeglądać metadane. Aby to 

zrealizować musimy utworzyć obiekt typu MemberInfo (klasa ta znajduje się w przestrzeni 

nazw System.Reflection): 

using System; 

using System.IO; 

using System.Reflection; 

  

namespace CentrumXP_20 

{ 

    // deklaracja wlasnego atrybutu 

    [AttributeUsage(AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Method |  

     AttributeTargets.Constructor | AttributeTargets.Field | 

     AttributeTargets.Property, AllowMultiple = true)] 

    //deklaracja klasy, ktora dziedziczy po klasie System.Attribute 

    public class MojPierwszyAtrybut : System.Attribute  

    { 

        // wlasciwosci odpowiadajace wpisowi do bazy danych na temat tworcy 

klasy 

        private int autorID; 

        /// ID autora klasy 

        public int AutorID 

        { 

            get { return autorID; } 

            set { autorID = value; } 

        } 

        private string imie; 

        /// imie autora klasy 

        public string Imie 

        { 

            get { return imie; } 

            set { imie = value; } 

        } 

        private string nazwisko; 

        /// nazwisko autora klasy 

        public string Nazwisko 

        { 

            get { return nazwisko; } 

            set { nazwisko = value; } 

        } 

        private string data; 

        // data stworzenia klasy 

        public string Data 

        { 

            get { return data; } 

            set { data = value; } 

        } 

        private string komentarz; 

        // krotki komentarz na temat klasy 



        public string Komentarz 

        { 

            get { return komentarz; } 

            set { komentarz = value; } 

        } 

  

        // konstruktor klasy MojPierwszyAtrybut 

  public MojPierwszyAtrybut(int autorID, string imie, string 

nazwisko, string    

  data, string komentarz)  

        { 

            this.autorID = autorID; 

            this.imie = imie; 

            this.nazwisko = nazwisko; 

            this.data = data; 

            this.komentarz = komentarz; 

        } 

  

        //przypisanie atrybutu do klasy 

        [MojPierwszyAtrybut(1, "Paweł", "Kruczkowski", "22-10-2006", 

"dodawanie i odejmowanie  

        2 liczb całkowitych")] 

        [MojPierwszyAtrybut(2, "Gall", "Anonim", "24-10-2006", 

"uzupełnienie klasy o metody  

        mnożenia i dzielenia")] 

        public class Operacje  

        { 

            public int Dodawanie(int a, int b)  

            { 

                return a + b; 

            } 

  

            public int Odejmowanie(int a, int b)  

            { 

                return a - b; 

            } 

  

            public int Mnozenie(int a, int b)  

            { 

                return a * b; 

            } 

  

            public double Dzielenie(int a, int b)  

            { 

                return a / b; 

            } 

        } 

  

        class Glowna  

        { 

            public static void Main()  

            { 

                object[] mojeAtrybuty; 

                Operacje o = new Operacje(); 

                Console.WriteLine("Podaj pierwszą liczbę 

całkowitą:"); 

                int a = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 

                Console.WriteLine("Podaj drugą liczbę całkowitą:"); 

                int b = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 



                Console.WriteLine("Wynik dodawania tych liczb to: 

{0}.", o.Dodawanie(a, b)); 

                Console.WriteLine("Wynik odejmowania tych liczb to: 

{0}.", o.Odejmowanie(a,  

                b)); 

                Console.WriteLine("Wynik mnożenia tych liczb to: 

{0}.", o.Mnozenie(a, b)); 

                Console.WriteLine("Wynik dzielenia tych liczb to: 

{0}.", o.Dzielenie(a, b)); 

  

                //tworzymy obiekt klasy MemberInfo i pobieramy 

atrybuty klasy 

                MemberInfo mi = typeof(Operacje); 

                mojeAtrybuty = 

mi.GetCustomAttributes(typeof(MojPierwszyAtrybut), false); 

                //przechodzimy po atrybutach 

                foreach (Object obj in mojeAtrybuty)  

                { 

                    MojPierwszyAtrybut mpa = (MojPierwszyAtrybut) 

obj; 

                    Console.WriteLine(""); 

                    Console.WriteLine("Identyfikator autora metod: 

{0}.", mpa.AutorID); 

                    Console.WriteLine("Imię i nazwisko autora metod: 

{1} {0}.", mpa.Imie,  

                    mpa.Nazwisko); 

                    Console.WriteLine("Data stworzenia metod: {0}", 

mpa.Data); 

                    Console.WriteLine("Krótki komentarz autora: {0}", 

mpa.Komentarz); 

                } 

            } 

        } 

    } 

}  

Obiekt mi klasy MemberInfo potrafi sprawdzić atrybuty oraz pobrać je z danej klasy: 

MemberInfo mi = typeof(Operacje);  

W powyższej linijce wywołaliśmy operator typeof na klasie Operacje, co powoduje 

zwrócenie obiektu pochodnego od klasy MemberInfo. Następnie wywołujemy metodę 

GetCustomAttributes() na obiekcie mi. Do metody tej przekazujemy typ szukanego atrybutu. 

Metodę tę również informujemy o tym, że jedynym miejscem do wyszukiwania atrybutów 

jest klasa: MojPierwszyAtrybut  (dlatego drugi parametr tej metody to fałsz): 

mojeAtrybuty = mi.GetCustomAttributes(typeof(MojPierwszyAtrybut), false);  

Po uruchomieniu powyższego przykładu, program wyświetli na naszym ekranie wszystkie 

dostępne metadane: 



 

Na koniec przytoczymy książkowy przykład na odkrywanie typów plików wykonywalnych 

(plik o rozszerzeniu np. dll). Jak już zostało wyżej napisane, mechanizm refleksji jest 

rewelacyjnym mechanizmem umożliwiającym sprawdzanie zawartości takich plików. 

Spójrzmy więc na poniższy przykład: 

using System; 

using System.IO; 

using System.Reflection; 

  

namespace CentrumXP_20 

{ 

    public class MojaKlasa  

    { 

        static void Main()  

        { 

            Assembly assembly = Assembly.Load("Mscorlib.dll"); 

            Type[] typ = assembly.GetTypes(); 

            int i = 0; 

            foreach (Type t in typ)  

            { 

                Console.WriteLine("{0} - {1}", i, t.FullName); 

                i++; 

            } 

        } 

    } 

}  

Na początku za pomocą statycznej metody Load() dynamicznie ładujemy główną bibliotekę 

Mscorlib.dll (zawiera ona wszystkie główne klasy platformy .NET). Następnie wywołujemy 

na obiekcie assembly klasy Assembly metodę GetTypes(), która zwraca tablicę obiektów Type. 

Obiekt typu Type to chyba jeden z najważniejszych rzeczy, jakie dostarcza nam refleksja w 

C# 2.0, bowiem reprezentuje deklaracje typu (np. klasy, tablice itp.). Na koniec petlą foreach 

„przechodzimy” po wszystkich typach jakie zawiera biblioteka Mscorlib.dll. 

Poniżej przedstawiamy jedynie fragment naszych wyników jakie uzyskamy po uruchomieniu 

powyższego przykładu: 
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Temat niniejszego artykułu nie należał do łatwych, ale mamy nadzieję, że dzięki niemu 

poznaliśmy podstawowe informacje związane z atrybutami oraz mechanizmem refleksji, co w 

przyszłości powinno zaowocować poszerzeniem zdobytej tutaj wiedzy o kolejne ważne 

aspekty tych zagadnień.  

Dzisiejszy artykuł jest również ostatnim z drugiej serii artykułów, które ukazują się na 

łamach portalu Centrum.XP. Miejmy nadzieję, że wszystkie omówione na łamach portalu 

tematy przybliżą Państwa do programowania w  języku C# 2.0 i zaowocują wieloma 

aplikacjami .NETowymi, których Państwo będziecie autorami. 
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