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Rozdzia 3.

Programowanie
obiektowe
Kady program w C# skada si z jednej lub wielu klas. W dotychczas prezentowanych przykadach bya to tylko jednak klasa o nazwie Program. Przypomnijmy sobie
nasz pierwsz aplikacj, wywietlajc na ekranie napis. Jej kod wyglda nastpujco:
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
Console.WriteLine("Mój pierwszy program!");
}
}

Zaoylimy wtedy, e szkielet kolejnych programów, na których demonstrowano struktury jzyka programowania, ma wanie tak wyglda. Teraz nadszed czas, aby wyjani, dlaczego wanie tak. Wszystko przedstawi niniejszy rozdzia.

Podstawy
Pierwsza cz rozdziau 3. skada si z trzech lekcji, w których podjto tematyk podstaw programowania obiektowego w C#. W lekcji 14. jest omawiana budowa klas oraz
tworzenie obiektów. Zostay w niej przedstawione pola i metody, sposoby ich deklaracji
oraz wywoywania. Lekcja 15. jest powicona argumentom metod oraz technice przeciania metod, zostaa w niej równie przybliona wykorzystywana ju wczeniej
metoda Main. W ostatniej, 16. lekcji, zaprezentowano temat konstruktorów, czyli specjalnych metod wywoywanych podczas tworzenia obiektów.
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Lekcja 14. Klasy i obiekty
Lekcja 14. rozpoczyna rozdzia przedstawiajcy podstawy programowania obiektowego w C#. Najwaniejsze pojcia zostan tu wyjanione na praktycznych przykadach. Zajmiemy si tworzeniem klas, ich struktur i deklaracjami, przeanalizujemy zwizek midzy klas i obiektem. Zostan przedstawione skadowe klasy, czyli pola i metody,
bdzie te wyjanione, czym s wartoci domylne pól. Opisane zostan równie relacje
midzy zadeklarowan na stosie zmienn obiektow (inaczej referencyjn, odnonikow)
a utworzonym na stercie obiektem.

Podstawy obiektowoci
Program w C# skada si z klas, które s z kolei opisami obiektów. To podstawowe pojcia zwizane z programowaniem obiektowym. Osoby, które nie zetkny si dotychczas z programowaniem obiektowym, mog potraktowa obiekt jako pewien byt programistyczny, który moe przechowywa dane i wykonywa operacje, czyli róne
zadania. Klasa to z kolei definicja, opis takiego obiektu.
Skoro klasa definiuje obiekt, jest zatem równie jego typem. Czym jest typ obiektu?
Przytoczmy jedn z definicji: „Typ jest przypisany zmiennej, wyraeniu lub innemu
bytowi programistycznemu (danej, obiektowi, funkcji, procedurze, operacji, metodzie,
parametrowi, moduowi, wyjtkowi, zdarzeniu). Specyfikuje on rodzaj wartoci, które
moe przybiera ten byt. (...) Jest to równie ograniczenie kontekstu, w którym odwoanie do tego bytu moe by uyte w programie”1. Innymi sowy, typ obiektu okrela
po prostu, czym jest dany obiekt. Tak samo jak miao to miejsce w przypadku zmiennych typów prostych. Jeli mielimy zmienn typu int, to moga ona przechowywa
wartoci cakowite. Z obiektami jest podobnie. Zmienna obiektowa hipotetycznej klasy
Punkt moe przechowywa obiekty klasy (typu) Punkt2. Klasa to zatem nic innego jak
definicja nowego typu danych.
Co moe by obiektem? Tak naprawd — wszystko. W yciu codziennym mianem tym
okreli moemy stó, krzeso, komputer, dom, samochód, radio… Kady z obiektów
ma pewne cechy, waciwoci, które go opisuj: wielko, kolor, powierzchni, wysoko. Co wicej, kady obiekt moe skada si z innych obiektów (rysunek 3.1). Na
przykad mieszkanie skada si z poszczególnych pomieszcze , z których kade moe
by obiektem; w kadym pomieszczeniu mamy z kolei inne obiekty: sprzty domowe,
meble itd.
Obiekty oprócz tego, e maj waciwoci, mog wykonywa róne funkcje, zadania.
Innymi sowy, kady obiekt ma przypisany pewien zestaw polece , które potrafi wykonywa. Na przykad samochód „rozumie” polecenia „uruchom silnik”, „wycz silnik”,

1

K. Subieta, Wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informatycznych, PJWSTK, Warszawa 1997.

2

W dalszej czci ksiki zostanie pokazane, e takiej zmiennej mona równie przypisa obiekty klas
potomnych lub nadrzdnych w stosunku do klasy Punkt.
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Rysunek 3.1.
Obiekt moe zawiera
inne obiekty

„skr w prawo”, „przyspiesz” itp. Funkcje te skadaj si na pewien interfejs udostpniany nam przez tene samochód. Dziki interfejsowi moemy wpywa na zachowanie
samochodu i wydawa mu polecenia.
W programowaniu jest bardzo podobnie. Za pomoc klas staramy si opisa obiekty, ich
waciwoci, zbudowa konstrukcje, interfejs, dziki któremu bdziemy mogli wydawa polecenia realizowane potem przez obiekty. Obiekt powstaje jednak dopiero w trakcie dziaania programu jako instancja (wystpienie, egzemplarz) danej klasy. Obiektów
danej klasy moe by bardzo duo. Jeli na przykad klas bdzie Samochód, to instancj
tej klasy bdzie konkretny egzemplarz o danym numerze seryjnym.
Poniewa dla osób nieobeznanych z programowaniem obiektowym moe to wszystko
brzmie nieco zawile, od razu zobaczmy, jak to bdzie wygldao w praktyce.

Pierwsza klasa
Zaómy, e pisany przez nas program wymaga przechowywania danych odnoszcych
si do punktów na paszczy nie, ekranie. Kady taki punkt jest charakteryzowany
przez dwie wartoci: wspórzdn x oraz wspórzdn y. Utwórzmy wic klas opisujc obiekty tego typu. Schematyczny szkielet klasy wyglda nastpujco:
class nazwa_klasy
{
//tre klasy
}

W treci klasy definiujemy pola i metody. Pola su do przechowywania danych,
metody do wykonywania rónych operacji. W przypadku klasy, która ma przechowywa dane dotyczce wspórzdnych x i y, wystarcz dwa pola typu int (przy zaoeniu,
e wystarczajce bdzie przechowywanie wycznie wspórzdnych cakowitych). Pozostaje jeszcze wybór nazwy dla takiej klasy. Wystpuj tu takie same ograniczenia jak
w przypadku nazewnictwa zmiennych (por. lekcja 5.), czyli nazwa klasy moe skada
si jedynie z liter (zarówno maych, jak i duych), cyfr oraz znaku podkrelenia, ale nie
moe zaczyna si od cyfry. Mona stosowa polskie znaki diakrytyczne (cho wielu programistów uywa wycznie alfabetu aci skiego, nawet jeli nazwy pochodz z jzyka
polskiego). Przyjte jest równie, e w nazwach nie uywa si znaku podkrelenia.
Nasz klas nazwiemy zatem, jakeby inaczej, Punkt i bdzie ona miaa posta widoczn
na listingu 3.1. Kod ten zapiszemy w pliku o nazwie Punkt.cs.
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Listing 3.1. Klasa przechowujca wspórzdne punktów
class Punkt
{
int x;
int y;
}

Ta klasa zawiera dwa pola o nazwach x i y, które opisuj wspórzdne pooenia punktu.
Pola definiujemy w taki sam sposób jak zmienne.
Kiedy mamy zdefiniowan klas Punkt, moemy zadeklarowa zmienn typu Punkt.
Robimy to podobnie jak wtedy, gdy deklarowalimy zmienne typów prostych (np. short,
int, char), czyli piszc:
typ_zmiennej nazwa_zmiennej;

Poniewa typem zmiennej jest nazwa klasy (klasa to definicja typu danych), to jeli
nazw zmiennej ma by przykladowyPunkt, deklaracja przyjmie posta:
Punkt przykladowyPunkt;

W ten sposób powstaa zmienna odnonikowa (referencyjna, obiektowa), która domylnie jest pusta, tzn. nie zawiera adnych danych. Dokadniej rzecz ujmujc, po deklaracji zmienna taka zawiera warto specjaln null, która okrela, e nie ma ona odniesienia do adnego obiektu. Musimy wic sami utworzy obiekt klasy Punkt i przypisa
go tej zmiennej3. Obiekty tworzy si za pomoc operatora new w postaci:
new nazwa_klasy();

zatem caa konstrukcja schematycznie wyglda bdzie nastpujco:
nazwa_klasy nazwa_zmiennej = new nazwa_klasy();

a w przypadku naszej klasy Punkt:
Punkt przykladowyPunkt = new Punkt();

Oczywicie, podobnie jak w przypadku zmiennych typów prostych (por. lekcja 5.),
równie i tutaj mona oddzieli deklaracj zmiennej od jej inicjalizacji, zatem równie
poprawna jest konstrukcja w postaci:
Punkt przykladowyPunkt;
przykladowyPunkt = new Punkt();

Koniecznie trzeba sobie dobrze uzmysowi, e po wykonaniu tych instrukcji w pamici
powstaj dwie róne struktury. Pierwsz z nich jest powstaa na tak zwanym stosie
(ang. stack) zmienna referencyjna przykladowyPunkt, drug jest powstay na tak zwanej
stercie (ang. heap) obiekt klasy (typu) Punkt. Zmienna przykladowyPunkt zawiera
odniesienie do przypisanego jej obiektu klasy Punkt i tylko poprzez ni moemy si
do tego obiektu odwoywa. Schematycznie zobrazowano to na rysunku 3.2.
3

Osoby programujce w C++ powinny zwróci na to uwag, gdy w tym jzyku ju sama deklaracja
zmiennej typu klasowego powoduje wywoanie domylnego konstruktora i utworzenie obiektu.
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Rysunek 3.2.
Zaleno midzy
zmienn odnonikow
a wskazywanym
przez ni obiektem

Jeli chcemy odwoa si do danego pola klasy, korzystamy z operatora . (kropka), czyli
uywamy konstrukcji:
nazwa_zmiennej_obiektowej.nazwa_pola_obiektu

Przykadowo przypisanie wartoci 100 polu x obiektu klasy Punkt reprezentowanego
przez zmienn przykladowyPunkt bdzie wygldao nastpujco:
przykladowyPunkt.x = 100;

Jak u y klasy?
Spróbujmy teraz si przekona, e obiekt klasy Punkt faktycznie jest w stanie przechowywa dane. Jak wiadomo z poprzednich rozdziaów, aby program móg zosta uruchomiony, musi zawiera metod Main (wicej o metodach ju w kolejnym podpunkcie,
a o metodzie Main w jednej z kolejnych lekcji). Dopiszmy wic do klasy Punkt tak
metod, która utworzy obiekt, przypisze jego polom pewne wartoci oraz wywietli
je na ekranie. Kod programu realizujcego takie zadanie jest widoczny na listingu 3.2.
Listing 3.2. Uycie klasy Punkt
using System;
class Punkt
{
int x;
int y;
public static void Main()
{
Punkt punkt1 = new Punkt();
punkt1.x = 100;
punkt1.y = 200;
Console.WriteLine("punkt.x = " + punkt1.x);
Console.WriteLine("punkt.y = " + punkt1.y);
}
}
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Struktura klasy Punkt jest taka sama jak w przypadku listingu 3.1, z t rónic, e do jej
treci zostaa dodana metoda Main. W tej metodzie deklarujemy zmienn klasy Punkt
o nazwie punkt1 i przypisujemy jej nowo utworzony obiekt tej klasy. Dokonujemy
zatem jednoczesnej deklaracji i inicjalizacji. Od tej chwili zmienna punkt1 wskazuje
na obiekt klasy Punkt, moemy si wic posugiwa ni tak, jakbymy posugiwali si
samym obiektem. Piszc punkt1.x = 100, przypisujemy warto 100 polu x, a piszc
punkt.y = 200, przypisujemy warto 200 polu y. W ostatnich dwóch liniach korzystamy
z instrukcji Console.WriteLine, aby wywietli warto obu pól na ekranie. Efekt jest
widoczny na rysunku 3.3.

Rysunek 3.3. Wynik dziaania klasy Punkt z listingu 3.2

Metody klas
Klasy oprócz pól przechowujcych dane zawieraj take metody, które wykonuj zapisane przez programist operacje. Definiujemy je w ciele (czyli wewntrz) klasy pomidzy
znakami nawiasu klamrowego. Kada metoda moe przyjmowa argumenty oraz zwraca
wynik. Schematyczna deklaracja metody wyglda nastpujco:
typ_wyniku nazwa_metody(argumenty_metody)
{
instrukcje metody
}

Po umieszczeniu w ciele klasy deklaracja taka bdzie natomiast wygldaa tak:
class nazwa_klasy
{
typ_wyniku nazwa_metody(argumenty_metody)
{
instrukcje metody
}
}

Jeli metoda nie zwraca adnego wyniku, jako typ wyniku naley zastosowa sowo
void; jeli natomiast nie przyjmuje adnych parametrów, pomidzy znakami nawiasu
okrgego nie naley nic wpisywa. Aby zobaczy, jak to wyglda w praktyce, do klasy
Punkt dodamy prost metod, której zadaniem bdzie wywietlenie wartoci wspórzdnych x i y na ekranie. Nadamy jej nazw WyswietlWspolrzedne, zatem jej wygld
bdzie nastpujcy:
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void WyswietlWspolrzedne()
{
Console.WriteLine("wspórzdna x = " + x);
Console.WriteLine("wspórzdna y = " + y);
}

Sowo void oznacza, e metoda nie zwraca adnego wyniku, a brak argumentów
pomidzy znakami nawiasu okrgego wskazuje, e metoda ta adnych argumentów nie
przyjmuje. W ciele metody znajduj si dwie dobrze nam znane instrukcje, które wywietlaj na ekranie wspórzdne punktu. Po umieszczeniu powyszego kodu wewntrz klasy
Punkt przyjmie ona posta widoczn na listingu 3.3.
Listing 3.3. Dodanie metody do klasy Punkt
using System;
class Punkt
{
int x;
int y;
void WyswietlWspolrzedne()
{
Console.WriteLine("wspórzdna x = " + x);
Console.WriteLine("wspórzdna y = " + y);
}
}

Po utworzeniu obiektu danej klasy moemy wywoa (uruchomi) metod w taki sam
sposób, w jaki odwoujemy si do pól klasy, tzn. korzystajc z operatora . (kropka).
Jeli zatem przykadowa zmienna punkt1 zawiera referencj do obiektu klasy Punkt,
prawidowym wywoaniem metody WyswietlWspolrzedne bdzie:
punkt1.WyswietlWspolrzedne();

Ogólnie wywoanie metody wyglda nastpujco:
nazwa_zmiennej.nazwa_metody(argumenty_metody);

Oczywicie, jeli dana metoda nie ma argumentów, po prostu je pomijamy. Przy czym
termin wywoanie oznacza wykonanie kodu (instrukcji) zawartego w metodzie.
Uyjmy zatem metody Main do przetestowania nowej konstrukcji. W tym celu zmodyfikujemy program z listingu 3.2 tak, aby wykorzystywa metod WyswietlWspolrzedne.
Odpowiedni kod jest zaprezentowany na listingu 3.4. Wynik jego dziaania jest atwy
do przewidzenia (rysunek 3.4).
Listing 3.4. Wywoanie metody WyswietlWspolrzedne
using System;
class Punkt
{
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Rysunek 3.4.
Wynik dziaania
metody
WyswietlWspolrzedne
klasy Punkt

int x;
int y;
void WyswietlWspolrzedne()
{
Console.WriteLine("wspórzdna x = " + x);
Console.WriteLine("wspórzdna y = " + y);
}
public static void Main()
{
Punkt punkt1 = new Punkt();
punkt1.x = 100;
punkt1.y = 200;
punkt1.WyswietlWspolrzedne();
}
}

Przedstawiony kod jest w istocie zoeniem przykadów z listingów 3.2 i 3.3. Klasa
Punkt z listingu 3.3 zostaa uzupeniona o nieco zmodyfikowany kod metody Main,
pobrany z listingu 3.2. W metodzie tej jest wic tworzony nowy obiekt typu Punkt
i ustalane s wartoci jego pól x i y. Do wywietlenia wartoci zapisanych w x i y jest
natomiast uywana metoda WyswietlWspolrzedne.
Zobaczmy teraz, w jaki sposób napisa metody, które bd mogy zwraca wyniki. Typ
wyniku naley poda przed nazw metody, zatem jeli ma ona zwraca liczb typu int,
deklaracja powinna wyglda nastpujco:
int nazwa_metody()
{
//instrukcje metody
}

Sam wynik zwracamy natomiast przez zastosowanie instrukcji return. Najlepiej zobaczy to na praktycznym przykadzie. Do klasy Punkt dodamy zatem dwie metody —
jedna bdzie podawaa warto wspórzdnej x, druga y. Nazwiemy je odpowiednio
PobierzX i PobierzY. Wygld metody PobierzX bdzie nastpujcy:
int PobierzX()
{
return x;
}

Przed nazw metody znajduje si okrelenie typu zwracanego przez ni wyniku — skoro
jest to int, oznacza to, e metoda ta musi zwróci jako wynik liczb cakowit z przedziau okrelonego przez typ int (por. tabela 2.1). Wynik jest zwracany dziki instrukcji
return. Zapis return x oznacza zwrócenie przez metod wartoci zapisanej w polu x.
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Jak atwo si domyli, metoda PobierzY bdzie wygldaa analogicznie, z tym e
bdzie w niej zwracana warto zapisana w polu y. Peny kod klasy Punkt po dodaniu
tych dwóch metod bdzie wyglda tak, jak przedstawiono na listingu 3.5.
Listing 3.5. Metody zwracajce wyniki
using System;
class Punkt
{
int x;
int y;
int PobierzX()
{
return x;
}
int PobierzY()
{
return y;
}
void WyswietlWspolrzedne()
{
Console.WriteLine("wspórzdna x = " + x);
Console.WriteLine("wspórzdna y = " + y);
}
}

Jeli teraz zechcemy przekona si, jak dziaaj nowe metody, moemy wyposay klas
Punkt w metod Main testujc ich dziaanie. Mogaby ona mie posta widoczn na
listingu 3.6.
Listing 3.6. Metoda Main testujca dziaanie klasy Punkt
public static void Main()
{
Punkt punkt1 = new Punkt();
punkt1.x = 100;
punkt1.y = 200;
int wspX = punkt1.PobierzX();
int wspY = punkt1.PobierzY();
Console.WriteLine("wspórzdna x = " + wspX);
Console.WriteLine("wspórzdna y = " + wspY);
}

Pocztek kodu jest tu taki sam jak we wczeniej prezentowanych przykadach — powstaje
obiekt typu Punkt i s w nim zapisywane przykadowe wspórzdne. Nastpnie tworzone
s dwie zmienne typu int: wspX i wspY. Pierwszej przypisywany jest efekt dziaania
(zwrócona warto) metody PobierzX, a drugiej — efekt dziaania metody PobierzY.
Wartoci zapisane w zmiennych s nastpnie wywietlane w standardowy sposób na
ekranie.
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Warto tu zauway, e zmienne wspX i wspY peni funkcj pomocnicz — dziki nim
kod jest czytelniejszy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wartoci zwrócone przez
metody byy uywane bezporednio w instrukcjach Console.WriteLine4. Metoda Main
mogaby wic mie równie posta przedstawion na listingu 3.7. Efekt dziaania byby
taki sam.
Listing 3.7. Alternatywna wersja metody Main
public static void Main()
{
Punkt punkt1 = new Punkt();
punkt1.x = 100;
punkt1.y = 200;
Console.WriteLine("wspórzdna x = " + punkt1.PobierzX());
Console.WriteLine("wspórzdna y = " + punkt1.PobierzY());
}

Jednostki kompilacji, przestrzenie nazw i zestawy
Kad klas mona zapisa w pliku o dowolnej nazwie. Czsto przyjmuje si jednak,
e nazwa pliku powinna by zgodna z nazw klasy. Jeli zatem istnieje klasa Punkt,
to jej kod powinien znale  si w pliku Punkt.cs. W jednym pliku moe si te znale 
kilka klas. Wówczas jednak zazwyczaj s to tylko jedna klasa gówna oraz dodatkowe
klasy pomocnicze. W przypadku prostych aplikacji tych zasad nie trzeba przestrzega,
ale w przypadku wikszych programów umieszczenie caej struktury kodu w jednym
pliku spowodowaoby due trudnoci w zarzdzaniu nim. Pojedynczy plik mona nazwa
jednostk kompilacji lub moduem.
Wszystkie dotychczasowe przykady skaday si zawsze z jednej klasy zapisywanej
w jednym pliku. Zobaczmy wic, jak mog wspópracowa ze sob dwie klasy. Na
listingu 3.8 znajduje si nieco zmodyfikowana tre klasy Punkt z listingu 3.1. Przed
skadowymi zostay dodane sowa public, dziki którym bdzie istniaa moliwo
odwoywania si do nich z innych klas. Ta kwestia zostanie wyjaniona dokadniej w jednej z kolejnych lekcji. Na listingu 3.9 jest natomiast widoczny kod klasy Program,
która korzysta z klasy Punkt. Tak wic tre z listingu 3.8 zapiszemy w pliku o nazwie
Punkt.cs, a kod z listingu 3.9 w pliku Program.cs.
Listing 3.8. Prosta klasa Punkt
class Punkt
{
public int x;
public int y;
}

4

Po wyjanieniach przedstawionych w tej lekcji mona si domyli, e to, co do tej pory byo nazywane
instrukcj WriteLine, jest w rzeczywistoci wywoaniem metody o nazwie WriteLine.
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Listing 3.9. Klasa Program korzystajca z obiektu klasy Punkt
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
Punkt punkt1 = new Punkt();
punkt1.x = 100;
punkt1.y = 200;
Console.WriteLine("punkt1.x = " + punkt1.x);
Console.WriteLine("punkt1.y = " + punkt1.y);
}
}

W klasie Program znajduje si metoda Main, od której rozpoczyna si wykonywanie
kodu aplikacji. W tej metodzie tworzony jest obiekt punkt1 klasy Punkt, jego skadowym przypisywane s wartoci 100 i 200, a nastpnie s one wywietlane na ekranie.
Tego typu konstrukcje byy wykorzystywane ju kilkukrotnie we wczeniejszych
przykadach.
Jak teraz przetworzy oba kody na plik wykonywalny? Nie jest to skomplikowane, po
prostu nazwy obu plików (Program.cs i Punkt.cs) naley zastosowa jako argumenty
wywoania kompilatora, czyli w wierszu polece wyda komend:
csc Program.cs Punkt.cs

Trzeba te wiedzie, e plik wykonywalny powstay po kompilacji nie zawiera tylko
kodu wykonywalnego. W rzeczywistoci kod wykonywany na platformie .NET skada
si z tak zwanych zestawów (ang. assembly). Pojedynczy zestaw skada si z manifestu,
metadanych oraz kodu jzyka poredniego IL. Manifest to wszelkie informacje o zestawie, takie jak nazwy plików skadowych, odwoania do innych zestawów, numer wersji
itp. Metadane natomiast to opis danych i kodu jzyka poredniego w danym zestawie,
zawierajcy m.in. definicje zastosowanych typów danych.
Wszystko to moe by umieszczone w jednym pliku lub te w kilku plikach (exe, dll).
We wszystkich przykadach w tej ksice bdziemy mieli do czynienia tylko z zestawami jednoplikowymi i bd to pliki wykonywalne typu exe, generowane automatycznie przez kompilator, tak e nie bdziemy musieli zagbia si w te kwestie. Nie
mona jednak pomin zagadnienia przestrzeni nazw.
Przestrze nazw to ograniczenie widocznoci danej nazwy, ograniczenie kontekstu,
w którym jest ona rozpoznawana. Czemu to suy? Otó pojedyncza aplikacja moe
si skada z bardzo duej liczby klas, a jeszcze wicej klas znajduje si w bibliotekach udostpnianych przez .NET. Co wicej, nad jednym projektem zwykle pracuj
zespoy programistów. W takiej sytuacji nietrudno o pojawianie si konfliktów nazw,
czyli powstawanie klas o takich samych nazwach. Tymczasem nazwa kadej klasy
musi by unikatowa. Ten problem rozwizuj wanie przestrzenie nazw. Jeli bowiem
klasa zostanie umieszczona w danej przestrzeni, to bdzie widoczna tylko w niej. Bd
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wic mogy istnie klasy o takiej samej nazwie, o ile tylko zostan umieszczone w rónych przestrzeniach nazw. Tak przestrze definiuje za pomoc sowa namespace, a jej
skadowe naley umieci w wystpujcym dalej nawiasie klamrowym. Schematycznie
wyglda to tak:
namespace nazwa_przestrzeni
{
elementy przestrzeni nazw
}

Przykadowo jeden programista moe pracowa nad bibliotek klas dotyczcych grafiki
trójwymiarowej, a drugi nad bibliotek klas wspomagajcych tworzenie grafiki na paszczy nie. Mona zatem przygotowa dwie osobne przestrzenie nazw, np. o nazwach
Grafika2D i Grafika3D. W takiej sytuacji kady programista bdzie móg utworzy
wasn klas o nazwie Punkt i obie te klasy bdzie mona jednoczenie wykorzysta
w jednej aplikacji. Klasy te mogyby mie definicje takie jak na listingach 3.10 i 3.11.
Listing 3.10. Klasa Punkt w przestrzeni nazw Grafika2D
namespace Grafika2D
{
class Punkt
{
public int x;
public int y;
}
}

Listing 3.11. Klasa Punkt w przestrzeni nazw Grafika3D
namespace Grafika3D
{
class Punkt
{
public double x;
public double y;
}
}

Jak skorzysta z jednej z tych klas w jakim programie? Istniej dwie moliwoci.
Pierwsza z nich to podanie penej nazwy klasy wraz z nazw przestrzeni nazw. Pomidzy nazw klasy a nazw przestrzeni naley umieci znak kropki. Na przykad odwoanie do klasy Punkt z przestrzeni Grafika2D miaoby posta:
Grafika2D.Punkt

Sposób ten zosta przedstawiony na listingu 3.12.
Listing 3.12. Uycie klasy Punkt przestrzeni nazw Grafika2D
using System;
public class Program
{
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public static void Main()
{
Grafika2D.Punkt punkt1 = new Grafika2D.Punkt();
punkt1.x = 100;
punkt1.y = 200;
Console.WriteLine("punkt1.x = " + punkt1.x);
Console.WriteLine("punkt1.y = " + punkt1.y);
}
}

Drugi sposób to uycie dyrektywy using w postaci:
using nazwa_przestrzeni;

Naley j umieci na samym pocztku pliku. Nie oznacza ona nic innego, jak informacj dla kompilatora, e chcemy korzysta z klas zdefiniowanych w przestrzeni o nazwie
nazwa_przestrzeni. Liczba umieszczonych na pocztku pliku instrukcji using nie
jest ograniczona. Jeli chcemy skorzysta z kilku przestrzeni nazw, uywamy kilku
dyrektyw using. Jasne jest wic ju, co oznacza fragment:
using System;

wykorzystywany w praktycznie wszystkich dotychczasowych przykadach. To deklaracja, e chcemy korzysta z przestrzeni nazw o nazwie System. Bya ona niezbdna, gdy
w tej wanie przestrzeni jest umieszczona klasa Console zawierajca metody Write
i WriteLine. atwo si domyli, e moglibymy pomin dyrektyw using System, ale
wtedy instrukcja wywietlajca wiersz tekstu na ekranie musiaaby przyjmowa posta:
System.Console.WriteLine("tekst");

Tak wic nasz pierwszy program z listingu 1.1 równie dobrze mógby mie posta
widoczn na listingu 3.13.
Listing 3.13. Pominicie dyrektywy using System
public class Program
{
public static void Main()
{
System.Console.WriteLine("Mój pierwszy program!");
}
}

Nie bdzie take zaskoczeniem, e gdybymy chcieli, aby w programie z listingu 3.12
nie trzeba byo odwoywa si do przestrzeni nazw Grafika2D przy kadym wystpieniu
klasy Punkt, naleaoby uy instrukcji using Grafika2D, tak jak zostao to zaprezentowane na listingu 3.14.
Listing 3.14. Uycie instrukcji using Grafika2D
using System;
using Grafika2D;
public class Program
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{
public static void Main()
{
Punkt punkt1 = new Punkt();
punkt1.x = 100;
punkt1.y = 200;
Console.WriteLine("punkt1.x = " + punkt1.x);
Console.WriteLine("punkt1.y = " + punkt1.y);
}
}

Pozostaje jeszcze kwestia jednoczesnego uycia klas Punkt z przestrzeni Grafika2D
i Grafika3D. Mona oczywicie uy dwóch nastpujcych po sobie instrukcji using:
using Grafika2D;
using Grafika3D;

W aden sposób nie rozwie to jednak problemu. Jak bowiem kompilator (ale take
i programista) miaby wtedy ustali, o któr z klas chodzi, kiedy nazywaj si one tak
samo? Dlatego te w takim wypadku za kadym razem trzeba w odwoaniu podawa,
o któr przestrze nazw chodzi. Jeli wic chcemy zdefiniowa dwa obiekty: punkt1
klasy Punkt z przestrzeni Grafika2D i punkt2 klasy Punkt z przestrzeni Grafika3D, naley
uy instrukcji:
Grafika2D.Punkt punkt1 = new Grafika2D.Punkt();
Grafika3D.Punkt punkt2 = new Grafika3D.Punkt();

wiczenia do samodzielnego wykonania
wiczenie 14.1
Napisz przykadow klas LiczbaCalkowita, która bdzie przechowywaa warto
cakowit. Klasa ta powinna zawiera metod WyswietlLiczbe, która bdzie wywietlaa
na ekranie przechowywan warto, oraz metod PobierzLiczbe zwracajc przechowywan warto.

wiczenie 14.2
Napisz kod przykadowej klasy Prostokat zawierajcej cztery pola przechowujce wspórzdne czterech rogów prostokta.

wiczenie 14.3
Do utworzonej w wiczeniu 14.2 klasy Prostokat dopisz metody zwracajce wspórzdne wszystkich czterech rogów oraz metod wywietlajc wartoci wspórzdnych.

wiczenie 14.4
Do klas LiczbaCalkowita i Prostokat dopisz przykadow metod Main testujc ich
zachowanie.
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wiczenie 14.5
Napisz klas Protokat przechowujc jedynie wspórzdne lewego górnego i prawego
dolnego rogu (wystarczaj one do jednoznacznego wyznaczenia prostokta na paszczy nie). Dodaj metody podajce wspórzdne kadego rogu.

wiczenie 14.6
Do klasy Prostokat z wicze 14.2 i 14.3 dopisz metod sprawdzajc, czy wprowadzone wspórzdne faktycznie definiuj prostokt (cztery punkty na paszczy nie daj
dowolny czworokt, który nie musi mie ksztatów prostokta).

Lekcja 15. Argumenty
i przecianie metod
O tym, e metody mog mie argumenty, wiadomo z lekcji 14. Czas dowiedzie si,
jak si nimi posugiwa. Wanie temu tematowi zostaa powicona caa lekcja 15.
Bdzie w niej wyjanione, w jaki sposób przekazuje si metodom argumenty typów
prostych oraz referencyjnych, bdzie te omówione przecianie metod, czyli technika
umoliwiajca umieszczenie w jednej klasie kilku metod o tej samej nazwie. Nieco miejsca
zostanie take powicone metodzie Main, od której zaczyna si wykonywanie aplikacji.
Zobaczymy równie, w jaki sposób przekaza aplikacji parametry z wiersza polece .

Argumenty metod
W lekcji 14. powiedziano, e kada metoda moe mie argumenty. Argumenty metody
to inaczej dane, które mona jej przekaza. Metoda moe mie dowoln liczb argumentów umieszczonych w nawiasie okrgym za jej nazw. Poszczególne argumenty
oddzielamy od siebie znakiem przecinka. Schematycznie wyglda to nastpujco:
typ_wyniku nazwa_metody(typ_argumentu_1 nazwa_argumentu_1, typ_argumentu_2
´nazwa_argumentu_2, ... , typ_argumentu_N nazwa_argumentu_N)
{
/* tre metody */
}

Przykadowo w klasie Punkt przydayby si metody umoliwiajce ustawianie wspórzdnych. Jest tu moliwych kilka wariantów — zacznijmy od najprostszych: napiszemy dwie metody, UstawX i UstawY. Pierwsza bdzie odpowiedzialna za przypisanie
przekazanej jej wartoci polu x, a druga — polu y. Zgodnie z podanym powyej schematem pierwsza z nich powinna wyglda nastpujco:
void UstawX(int wspX)
{
x = wspX;
}
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natomiast druga:
void UstawY(int wspY)
{
y = wspY;
}

Metody te nie zwracaj adnych wyników, co sygnalizuje sowo void, przyjmuj
natomiast jeden parametr typu int. W ciele kadej z metod nastpuje z kolei przypisanie wartoci przekazanej w parametrze odpowiedniemu polu: x w przypadku metody
UstawX oraz y w przypadku metody UstawY.
W podobny sposób mona napisa metod, która bdzie jednoczenie ustawiaa pola
x i y klasy Punkt. Oczywicie bdzie ona przyjmowaa dwa argumenty, które w deklaracji

naley oddzieli przecinkiem. Zatem caa konstrukcja bdzie wygldaa nastpujco:
void UstawXY(int wspX, int wspY)
{
x = wspX;
y = wspY;
}

Metoda UstawXY nie zwraca adnego wyniku, ale przyjmuje dwa argumenty: wspX, wspY,
oba typu int. W ciele tej metody argument wspX (dokadniej — jego warto) zostaje
przypisany polu x, a wspY — polu y. Jeli teraz dodamy do klasy Punkt wszystkie trzy
powstae wyej metody, otrzymamy kod widoczny na listingu 3.15.
Listing 3.15. Metody ustawiajce pola klasy Punkt
using System;
class Punkt
{
int x;
int y;
int PobierzX()
{
return x;
}
int PobierzY()
{
return y;
}
void UstawX(int wspX)
{
x = wspX;
}
void UstawY(int wspY)
{
y = wspY;
}
void UstawXY(int wspX, int wspY)
{
x = wspX;
y = wspY;
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}
void WyswietlWspolrzedne()
{
Console.WriteLine("wspórzdna x = " + x);
Console.WriteLine("wspórzdna y = " + y);
}
}

Warto teraz napisa dodatkow metod Main, która przetestuje nowe metody klasy
Punkt. Dziki temu bdziemy mogli sprawdzi, czy wszystkie trzy dziaaj zgodnie
z naszymi zaoeniami. Taka przykadowa metoda jest widoczna na listingu 3.165.
Listing 3.16. Metoda Main testujca metody ustawiajce wspórzdne
public static void Main()
{
Punkt pierwszyPunkt = new Punkt();
Punkt drugiPunkt = new Punkt();
pierwszyPunkt.UstawX(100);
pierwszyPunkt.UstawY(100);
Console.WriteLine("pierwszyPunkt:");
pierwszyPunkt.WyswietlWspolrzedne();
drugiPunkt.UstawXY(200, 200);
Console.WriteLine("\ndrugiPunkt:");
drugiPunkt.WyswietlWspolrzedne();
}

Na pocztku tworzymy dwa obiekty typu (klasy) Punkt, jeden z nich przypisujemy
zmiennej o nazwie pierwszyPunkt, drugi zmiennej o nazwie drugiPunkt6. Nastpnie
wykorzystujemy metody UstawX i UstawY do przypisania polom obiektu pierwszyPunkt
wartoci 100. W kolejnym kroku za pomoc metody WyswietlWspolrzedne wywietlamy
te wartoci na ekranie. Dalej wykorzystujemy metod UstawXY, aby przypisa polom
obiektu drugiPunkt wartoci 200, oraz wywietlamy je na ekranie, równie za pomoc
metody WyswietlWspolrzedne. Po skompilowaniu i uruchomieniu tego programu otrzymamy widok jak na rysunku 3.5.

Obiekt jako argument
Argumentem przekazanym metodzie moe by równie obiekt (cilej: referencja
do obiektu), nie musimy ogranicza si jedynie do typów prostych. Podobnie metoda
moe zwraca obiekt w wyniku swojego dziaania. W obu wymienionych sytuacjach
5

Na listingach zamieszczonych na pycie CD znajduje si peny kod klasy Punkt, zawierajcy widoczn
metod Main.

6

W rzeczywistoci zmiennym zostay przypisane referencje (odniesienia) do utworzonych na stercie
obiektów. Mona jednak stosowa przedstawion tu uproszczon terminologi, w której referencj
utosamia si z obiektem.
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Rysunek 3.5.
Efekt wykonania
programu
z listingu 3.16

postpowanie jest takie same jak w przypadku typów prostych. Przykadowo metoda
UstawXY w klasie Punkt mogaby przyjmowa jako argument obiekt tej klasy, a nie
dwie liczby typu int, tak jak zostao to zaprogramowane we wczeniejszych przykadach
(listing 3.15). Metoda taka wygldaaby nastpujco:
void UstawXY(Punkt punkt)
{
x = punkt.x;
y = punkt.y;
}

Argumentem jest w tej chwili obiekt punkt klasy Punkt. W ciele metody nastpuje
skopiowanie wartoci pól z obiektu przekazanego jako argument do obiektu biecego,
czyli przypisanie polu x wartoci zapisanej w punkt.x, a polu y wartoci zapisanej
w punkt.y.
Podobnie moemy umieci w klasie Punkt metod o nazwie PobierzXY, która zwróci
w wyniku nowy obiekt klasy Punkt o wspórzdnych takich, jakie zostay zapisane
w polach obiektu biecego. Metoda taka bdzie miaa posta:
Punkt PobierzXY()
{
Punkt punkt = new Punkt();
punkt.x = x;
punkt.y = y;
return punkt;
}

Jak wida, nie przyjmuje ona adnych argumentów, nie ma przecie takiej potrzeby;
z deklaracji wynika jednak, e zwraca obiekt klasy Punkt. W ciele metody najpierw
tworzymy nowy obiekt klasy Punkt, przypisujc go zmiennej referencyjnej o nazwie
punkt, a nastpnie przypisujemy jego polom wartoci pól x i y z obiektu biecego.
Ostatecznie za pomoc instrukcji return powodujemy, e obiekt punkt staje si wartoci zwracan przez metod. Klasa Punkt po wprowadzeniu takich modyfikacji bdzie
miaa posta widoczn na listingu 3.17.
Listing 3.17. Nowe metody klasy Punkt
using System;
class Punkt
{
int x;
int y;
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int PobierzX()
{
return x;
}
int PobierzY()
{
return y;
}
void UstawX(int wspX)
{
x = wspX;
}
void UstawY(int wspY)
{
y = wspY;
}
void UstawXY(Punkt punkt)
{
x = punkt.x;
y = punkt.y;
}
Punkt PobierzXY()
{
Punkt punkt = new Punkt();
punkt.x = x;
punkt.y = y;
return punkt;
}
void WyswietlWspolrzedne()
{
Console.WriteLine("wspórzdna x = " + x);
Console.WriteLine("wspórzdna y = " + y);
}
}

Aby lepiej uzmysowi sobie sposób dziaania wymienionych metod, napiszemy teraz
kod metody Main, który bdzie je wykorzystywa. Naley go doda do klasy najnowszej
wersji klasy Punkt z listingu 3.17. Kod ten zosta zaprezentowany na listingu 3.18.
Listing 3.18. Kod metody Main
public static void Main()
{
Punkt pierwszyPunkt = new Punkt();
Punkt drugiPunkt;
pierwszyPunkt.UstawX(100);
pierwszyPunkt.UstawY(100);
Console.WriteLine("Obiekt pierwszyPunkt ma wspórzdne:");
pierwszyPunkt.WyswietlWspolrzedne();
Console.Write("\n");
drugiPunkt = pierwszyPunkt.PobierzXY();
Console.WriteLine("Obiekt drugiPunkt ma wspórzdne:");
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drugiPunkt.WyswietlWspolrzedne();
Console.Write("\n");
Punkt trzeciPunkt = new Punkt();
trzeciPunkt.UstawXY(drugiPunkt);
Console.WriteLine("Obiekt trzeciPunkt ma wspórzdne:");
trzeciPunkt.WyswietlWspolrzedne();
Console.Write("\n");
}

Na pocztku deklarujemy zmienne pierwszyPunkt oraz drugiPunkt. Zmiennej pierwszy
´Punkt przypisujemy nowo utworzony obiekt klasy Punkt (rysunek 3.7 A). Nastpnie
wykorzystujemy znane nam dobrze metody UstawX i UstawY do przypisania polom x i y
wartoci 100 oraz wywietlamy te dane na ekranie, korzystajc z metody wyswietl
´Wspolrzedne.
W kolejnym kroku zmiennej drugiPunkt, która jak pamitamy, nie zostaa wczeniej
zainicjowana, przypisujemy obiekt zwrócony przez metod PobierzWspolrzedne wywoan na rzecz obiektu pierwszyPunkt. A zatem zapis:
drugiPunkt = pierwszyPunkt.PobierzWspolrzedne();

oznacza, e wywoywana jest metoda PobierzWspolrzedne obiektu punkt, a zwrócony
przez ni wynik jest przypisywany zmiennej drugiPunkt. Jak wiemy, wynikiem dziaania
tej metody bdzie obiekt klasy Punkt bdcy kopi obiektu pierwszyPunkt, czyli zawierajcy w polach x i y takie same wartoci, jakie s zapisane w polach obiektu pierwszy
´Punkt. To znaczy, e po wykonaniu tej instrukcji zmienna drugiPunkt zawiera referencj do obiektu, w którym pola x i y maj warto 100 (rysunek 3.7 B). Obie wartoci
wywietlamy na ekranie za pomoc instrukcji WyswietlWspolrzedne.
W trzeciej czci programu tworzymy obiekt trzeciPunkt (Punkt trzeciPunkt = new
Punkt();) i wywoujemy jego metod ustawXY, aby wypeni pola x i y danymi. Metoda
ta jako parametr przyjmuje obiekt klasy Punkt, w tym przypadku obiekt drugiPunkt.
Zatem po wykonaniu instrukcji wartoci pól x i y obiektu trzeciPunkt bd takie same
jak pól x i y obiektu drugiPunkt (rysunek 3.7 C). Nic zatem dziwnego, e wynik dziaania programu z listingu 3.18 jest taki jak zaprezentowany na rysunku 3.6. Z kolei
na rysunku 3.7 przedstawione zostay schematyczne zalenoci pomidzy zmiennymi
i obiektami wystpujcymi w metodzie Main.
Rysunek 3.6.
Utworzenie trzech
takich samych
obiektów rónymi
metodami
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Rysunek 3.7. Kolejne etapy powstawania zmiennych i obiektów w programie z listingu 3.17

W fazie pierwszej, na samym pocztku programu, mamy jedynie dwie zmienne: pierwszy
´Punkt i drugiPunkt. Tylko pierwszej z nich jest przypisany obiekt, druga jest po prostu
pusta (zawiera warto null). Przedstawiono to na rysunku 3.7 A. W czci drugiej
przypisujemy zmiennej drugiPunkt obiekt, który jest kopi obiektu pierwszyPunkt
(rysunek 3.7 B), a w trzeciej tworzymy obiekt trzeciPunkt i wypeniamy go danymi
pochodzcymi z obiektu drugiPunkt. Tym samym ostatecznie otrzymujemy trzy zmienne
i trzy obiekty (rysunek 3.7 C).

Przeci anie metod
W trakcie pracy nad kodem klasy Punkt powstay dwie metody o takiej samej nazwie,
ale rónym kodzie. Chodzi oczywicie o metody ustawXY. Pierwsza wersja przyjmowaa jako argumenty dwie liczby typu int, a druga miaa tylko jeden argument, którym
by obiekt klasy Punkt. Okazuje si, e takie dwie metody mog wspóistnie w klasie
Punkt i z obu z nich mona korzysta w kodzie programu.
Ogólnie rzecz ujmujc, w kadej klasie moe istnie dowolna liczba metod, które maj
takie same nazwy, o ile tylko róni si argumentami. Mog one — ale nie musz — równie róni si typem zwracanego wyniku. Taka funkcjonalno nosi nazw przeciania
metod (ang. methods overloading). Skonstruujmy zatem tak klas Punkt, w której znajd
si obie wersje metody ustawXY. Kod tej klasy zosta przedstawiony na listingu 3.19.
Listing 3.19. Przecione metody UstawXY w klasie Punkt
class Punkt
{
int x;
int y;
void ustawXY(int wspX, int wspY)
{
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x = wspX;
y = wspY;
}
void ustawXY(Punkt punkt)
{
x = punkt.x;
y = punkt.y;
}
}

Klasa ta zawiera w tej chwili dwie przecione metody o nazwie ustawXY. Jest to
moliwe, poniewa przyjmuj one róne argumenty: pierwsza metoda — dwie liczby
typu int, druga — jeden obiekt klasy Punkt. Obie metody realizuj takie samo zadanie,
tzn. ustawiaj nowe wartoci w polach x i y. Moemy przetestowa ich dziaanie, dopisujc do klasy Punkt metod Main w postaci widocznej na listingu 3.20.
Listing 3.20. Metoda Main do klasy Punkt z listingu 3.19
public static void Main()
{
Punkt punkt1 = new Punkt();
Punkt punkt2 = new Punkt();
punkt1.ustawXY(100, 100);
punkt2.ustawXY(200,200);
System.Console.WriteLine("Po pierwszym ustawieniu wspórzdnych:");
System.Console.WriteLine("x = " + punkt1.x);
System.Console.WriteLine("y = " + punkt1.y);
System.Console.WriteLine("");
punkt1.ustawXY(punkt2);
System.Console.WriteLine("Po drugim ustawieniu wspórzdnych:");
System.Console.WriteLine("x = " + punkt1.x);
System.Console.WriteLine("y = " + punkt1.y);
}

Dziaanie tej metody jest proste i nie wymaga wielu wyjanie . Na pocztku tworzymy
dwa obiekty klasy Punkt i przypisujemy je zmiennym punkt1 oraz punkt2. Nastpnie
korzystamy z pierwszej wersji przecionej metody ustawXY, aby przypisa polom
x i y pierwszego obiektu warto 100, a polom x i y drugiego obiektu — 200. Dalej
wywietlamy zawarto obiektu punkt1 na ekranie. Potem wykorzystujemy drug wersj
metody ustawXY w celu zmiany zawartoci pól obiektu punkt1, tak aby zawieray wartoci
zapisane w obiekcie punkt2. Nastpnie ponownie wywietlamy wartoci pól obiektu
punkt1 na ekranie.

Argumenty metody Main
Kady program musi zawiera punkt startowy, czyli miejsce, od którego zacznie si jego
wykonywanie. W C# takim miejscem jest metoda o nazwie Main i nastpujcej deklaracji:

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 3. i Programowanie obiektowe

139

public static void Main()
{
//tre metody Main
}

Jeli w danej klasie znajdzie si metoda w takiej postaci, od niej wanie zacznie si
wykonywanie kodu programu. Teraz powinno by ju jasne, dlaczego dotychczas prezentowane przykadowe programy miay schematyczn konstrukcj:
class Program
{
public static void main()
{
//tutaj instrukcje do wykonania
}
}

Ta konstrukcja moe mie równie nieco inn posta. Otó metoda Main moe przyj
argument, którym jest tablica cigów znaków. Zatem istnieje równie jej przeciona
wersja o schematycznej postaci:
public static void Main(String[] args)
{
//tre metody Main
}

Tablica args zawiera parametry wywoania programu, czyli argumenty przekazane
z wiersza polece . O tym, e tak jest w istocie, mona si przekona, uruchamiajc program widoczny na listingu 3.21. Wykorzystuje on ptl for do przejrzenia i wywietlenia na ekranie zawartoci wszystkich komórek tablicy args. Przykadowy wynik jego
dziaania jest widoczny na rysunku 3.8.
Listing 3.21. Odczytanie argumentów podanych z wiersza polece
using System;
public class Program
{
public static void Main(String[] args)
{
Console.WriteLine("Argumenty wywoania:");
for(int i = 0; i < args.Length; i++)
{
Console.WriteLine(args[i]);
}
}
}

Sposoby przekazywania argumentów
Argumenty metod domylnie przekazywane s przez warto (ang. by value). To oznacza, e wewntrz metody dostpna jest tylko kopia argumentu, a w zwizku z tym jakiekolwiek zmiany jego wartoci bd wykonywane na tej kopii i obowizyway wycznie
wewntrz metody. Jeli mamy na przykad metod Zwieksz o postaci:
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Rysunek 3.8.
Program wywietlajcy
parametry
jego wywoania

public void Zwieksz(int arg)
{
arg++;
}

i w którym miejscu programu wywoamy j, przekazujc jako argument zmienn
liczba, np. w nastpujcy sposób:
int liczba = 100;
Zwieksz(liczba);
Console.WriteLine(liczba);

to metoda Zwieksz otrzyma do dyspozycji kopi wartoci zmiennej liczba i zwikszenie wykonywane przez instrukcj arg++; bdzie obowizywao tylko w obrbie tej
metody. Instrukcja Console.WriteLine(liczba); spowoduje wic wywietlenie wartoci 100.
To zachowanie mona zmieni — argumenty mog by równie przekazywane przez
referencj (ang. by reference). Metoda otrzyma wtedy w postaci argumentu referencj
do zmiennej i bdzie moga bezporednio operowa na tej zmiennej (a nie na jej kopii).
W takiej sytuacji naley zastosowa sowa ref lub out. Rónica jest taka, e w pierwszym przypadku przekazywana zmienna musi by zainicjowana przed przekazaniem jej
jako argument, a w przypadku drugim musi by zainicjowana wewntrz metody. Metoda
Zwieksz mogaby mie zatem posta:
public void Zwieksz(ref int arg)
{
arg++;
}

Wtedy fragment kodu:
int liczba = 100;
Zwieksz(ref liczba);
Console.WriteLine(liczba);

spowodowaby faktyczne zwikszenie zmiennej liczba o 1 i na ekranie, dziki dziaaniu
instrukcji Console.WriteLine(liczba);, pojawiaby si warto 101. Naley przy tym
zwróci uwag, e sowo ref (a take out) musi by uyte równie w wywoaniu metody
(a nie tylko przy jej deklaracji). Praktyczne rónice w opisanych sposobach przekazywania argumentów zostay zobrazowane w przykadzie widocznym na listingu 3.22.
Listing 3.22. Rónice w sposobach przekazywania argumentów
using System;
public class Program
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{
public void Zwieksz1(int arg)
{
arg++;
}
public void Zwieksz2(ref int arg)
{
arg++;
}
public void Zwieksz3(out int arg)
{
//int wartosc = arg;
//arg++;
arg = 10;
arg++;
}
public static void Main(String[] args)
{
int liczba1 = 100, liczba2;
Program pg = new Program();
pg.Zwieksz1(liczba1);
Console.WriteLine("Po wywoaniu Zwieksz1(liczba1):");
Console.WriteLine(liczba1);
pg.Zwieksz2(ref liczba1);
Console.WriteLine("Po wywoaniu Zwieksz2(ref liczba1):");
Console.WriteLine(liczba1);
//pg.Zwieksz2(ref liczba2);
pg.Zwieksz3(out liczba1);
Console.WriteLine("Po wywoaniu Zwieksz3(out liczba1):");
Console.WriteLine(liczba1);
pg.Zwieksz3(out liczba2);
Console.WriteLine("Po wywoaniu Zwieksz3(out liczba2):");
Console.WriteLine(liczba2);
}
}

W kodzie zostay zdefiniowane trzy metody przyjmujce jeden argument typu int,
zajmujce si zwikszaniem jego wartoci. Pierwsza z nich (Zwieksz1) jest standardowa — argument nie zawiera adnych modyfikatorów, a jego warto jest zwikszana o jeden za pomoc operatora ++. Druga (Zwieksz2) ma identyczn konstrukcj,
ale przed argumentem zosta zastosowany modyfikator ref. To oznacza, e zmienna
przekazywana jako argument bdzie musiaa by zainicjowana. W trzeciej metodzie
(Zwieksz3) uyty zosta modyfikator out. To oznacza, e jej pierwsze dwie instrukcje
s nieprawidowe (dlatego zostay ujte w komentarz). Otó taki argument musi zosta
zainicjowany wewntrz metody przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji na nim. Prawidowa jest zatem dopiero trzecia instrukcja przypisujca argumentowi warto 10,
a take czwarta — zwikszajca t warto o jeden (po pierwszym przypisaniu wartoci
mona ju wykonywa dowolne operacje).
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Dziaanie metod Zwieksz jest testowane w metodzie main, od której zaczyna si
wykonywanie kodu programu. Zostay w niej zadeklarowane dwie zmienne: liczba1
i liczba2, pierwsza z nich zostaa te od razu zainicjalizowana wartoci 100, natomiast
druga pozostaa niezainicjowana. Nastpnie powsta obiekt pg klasy Program. Jest to
konieczne, poniewa aby korzysta z metod zdefiniowanych w klasie Program, niezbdny
jest obiekt tej klasy7. Dalsze bloki kodu to wywoania kolejnych wersji metod Zwieksz
i wywietlanie biecego stanu zmiennej uytej w wywoaniu.
W pierwszym bloku uywana jest metoda Zwieksz1, której w tradycyjny sposób przekazywany jest argument w postaci zmiennej liczba1. To oznacza, e metoda otrzymuje
w istocie kopi zmiennej i operuje na tej kopii. A zatem zwikszenie wartoci argumentu
(arg++) obowizuje wycznie w obrbie metody. Warto zmiennej liczba1 w metodzie
main nie ulegnie zmianie (bdzie równa 100).
W drugim bloku kodu uywana jest metoda Zwieksz2, której przekazywany jest przez
referencj z uyciem sowa ref argument w postaci zmiennej liczba1. Jest to prawidowe wywoanie, gdy liczba1 zostaa zainicjowana w metodzie main i w zwizku
z tym ma okrelon warto. Takie wywoanie oznacza jednak, e we wntrzu metody
Zwieksz2 operacje wykonywane s na zmiennej liczba1 (a nie na jej kopii, jak miao
to miejsce w przypadku metody Zwieksz1). W efekcie po wywoaniu pg.Zwieksz2(ref
liczba1) zmienna liczba1 w metodzie main bdzie miaa warto 101 (zostaa zwikszona przez instrukcj arg++ znajdujc si w metodzie Zwieksz2).
Trzeci blok kodu zawiera tylko jedn instrukcj: pg.Zwieksz2(ref liczba2);, która
zostaa ujta w komentarz, gdy jest nieprawidowa. Z uyciem sowa ref nie mona
przekaza metodzie Zwieksz2 argumentu w postaci zmiennej liczba2, poniewa ta
zmienna nie zostaa zainicjowana. Tymczasem sowo ref oznacza, e taka inicjalizacja
jest wymagana. Usunicie komentarza z tej instrukcji spowoduje wic bd kompilacji.
W pitym bloku kodu uywana jest metoda Zwieksz3, której przekazywany jest przez
referencj z uyciem sowa out argument w postaci zmiennej liczba1. Takie wywoanie
jest prawidowe, zmienna przekazywana z uyciem sowa out moe by wczeniej
zainicjalizowana, naley jednak pamita, e jej pierwotna warto zostanie zawsze
zmieniona w wywoywanej metodzie. Dlatego po tym wywoaniu zmienna liczba1
bdzie miaa warto 11 (warto wynikajc z przypisa wykonywanych w metodzie
Zwieksz3).
W czwartym bloku kodu uywana jest metoda Zwieksz3, której przekazywany jest
przez referencj z uyciem sowa out argument w postaci zmiennej liczba2. To wywoanie jest równie waciwe — sowo out wskazuje, e zmienna liczba2 nie musi by
zainicjowana przed przekazaniem do metody, poniewa ta operacja zostanie wykonana
wanie w metodzie. W efekcie po wykonaniu metody Zwieksz3 zmienna liczba2 otrzyma
warto 11.
Ostatecznie zatem po skompilowaniu i uruchomieniu programu z listingu 3.22 na ekranie
pojawi si widok przedstawiony na rysunku 3.9.

7

Inaczej metody musiayby by zadeklarowane jako statyczne. Ta kwestia zostanie wyjaniona w lekcji 19.
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Rysunek 3.9.
Stan zmiennych przy
rónych wywoaniach
metod

wiczenia do samodzielnego wykonania
wiczenie 15.1
Do klasy Punkt z listingów 3.15 i 3.16 dopisz metody UstawX i UstawY, które jako argument bd przyjmoway obiekt klasy Punkt.

wiczenie 15.2
W klasie Punkt z listingu 3.15 zmie kod metod UstawX i UstawY, tak aby zwracay one
poprzedni warto zapisywanych pól. Zadaniem metody UstawX jest wic zmiana
wartoci pola x i zwrócenie jego poprzedniej wartoci. Metoda UstawY ma wykonywa
analogiczne zadania w stosunku do pola y.

wiczenie 15.3
Do klasy Punkt z wiczenia 15.2 dopisz metod UstawXY przyjmujc jako argument
obiekt klasy Punkt. Polom x i y naley przypisa wartoci pól x i y przekazanego obiektu.
Metoda ma natomiast zwróci obiekt klasy Punkt zawierajcy stare wartoci x i y.

wiczenie 15.4
Napisz kod przykadowej klasy o nazwie Dzialania. Umie w niej metody Dodaj
i Odejmij oraz pole o nazwie wynik (w deklaracji pola uyj sowa public, podobnie jak
na listingu 3.8). Metoda Dodaj powinna przyjmowa dwa argumenty oraz zapisywa
wynik ich dodawania w polu wynik. Metoda Odejmij powinna dziaa analogicznie, z t
rónic, e rezultatem jej wykonania powinna by rónica przekazanych argumentów.

wiczenie 15.5
W oparciu o kod z wiczenia 15.4 napisz tak wersj klasy Dzialania, która wynik
wykonywanych operacji bdzie zapisywaa w pierwszym argumencie, a jego pierwotna
zawarto znajdzie si w polu wynik. Pamitaj o takim sposobie przekazywania argumentów, aby wynik operacji dodawania lub odejmowania by dostpny po wywoaniu
dowolnej z metod.
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wiczenie 15.6
Napisz przykadowy program ilustrujcy dziaanie klas z wicze 15.4 i 15.5. Zastanów
si, jakie modyfikacje musisz wprowadzi, aby móc skorzysta z tych klas w jednym
programie.

Lekcja 16. Konstruktory i destruktory
Lekcja 16. w wikszej czci jest powicona konstruktorom, czyli specjalnym metodom
wykonywanym podczas tworzenia obiektu. Mona si z niej dowiedzie, jak powstaje
konstruktor, jak umieci go w klasie, a take czy moe przyjmowa argumenty. Nie
zostan te pominite informacje o sposobach przeciania konstruktorów oraz o wykorzystaniu sowa kluczowego this. Na zako czenie przedstawiony zostanie te temat
destruktorów, które s wykonywane, kiedy obiekt jest usuwany z pamici.

Czym jest konstruktor?
Po utworzeniu obiektu w pamici wszystkie jego pola zawieraj wartoci domylne.
Wartoci te dla poszczególnych typów danych zostay przedstawione w tabeli 3.1.
Tabela 3.1. Wartoci domylne niezainicjowanych pól obiektu
Typ

Warto domylna

byte

0

sbyte

0

short

0

ushort

0

int

0

uint

0

long

0

ulong

0

decimal

0.0

float

0.0

double

0.0

char

\0

bool

false

obiektowy

null

Najczciej jednak chcemy, aby pola te zawieray jakie konkretne wartoci. Przykadowo moglibymy yczy sobie, aby kady obiekt klasy Punkt powstaej w lekcji 14.
(listing 3.1) otrzymywa wspórzdne: x = 1 i y = 1. Oczywicie mona po kadym
utworzeniu obiektu przypisywa wartoci tym polom, np.:
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Punkt punkt1 = new Punkt();
punkt1.x = 1;
punkt1.y = 1;

Mona te dopisa do klasy Punkt dodatkow metod, na przykad o nazwie inicjuj
(albo init, initialize lub podobnej), w postaci:
void init()
{
x = 1;
y = 1;
}

i wywoywa j po kadym utworzeniu obiektu. Wida jednak od razu, e adna z tych
metod nie jest wygodna. Przede wszystkim wymagaj one, aby programista zawsze
pamita o ich stosowaniu, a jak pokazuje praktyka, jest to zwykle zbyt optymistyczne
zaoenie. Na szczcie obiektowe jzyki programowania udostpniaj duo wygodniejszy mechanizm konstruktorów. Otó konstruktor jest to specjalna metoda, która jest
wywoywana zawsze w trakcie tworzenia obiektu w pamici. Nadaje si wic doskonale
do jego zainicjowania.
Metoda bdca konstruktorem nigdy nie zwraca adnego wyniku i musi mie nazw
zgodn z nazw klasy, czyli schematycznie wyglda to nastpujco:
class nazwa_klasy
{
nazwa_klasy()
{
//kod konstruktora
}
}

Jak wida, przed definicj nie umieszcza si nawet sowa void, tak jak miaoby to
miejsce w przypadku zwykej metody. To, co bdzie robi konstruktor, czyli jakie
wykona zadania, zaley ju tylko od programisty.
Dopiszmy zatem do klasy Punkt z listingu 3.1 (czyli jej najprostszej wersji) konstruktor,
który bdzie przypisywa polom x i y kadego obiektu warto 1. Wygld takiej klasy
zaprezentowano na listingu 3.23.
Listing 3.23. Prosty konstruktor dla klasy Punkt
class Punkt
{
int x;
int y;
Punkt()
{
x = 1;
y = 1;
}
}
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Jak wida, wszystko jest tu zgodne z podanym wyej schematem. Konstruktor nie zwraca
adnej wartoci i ma nazw zgodn z nazw klasy. Przed nazw nie wystpuje sowo
void. W jego ciele nastpuje proste przypisanie wartoci polom obiektu. O tym, e konstruktor faktycznie dziaa, mona si przekona, piszc dodatkowo metod Main, w której
skorzystamy z obiektu nowej klasy Punkt. Taka przykadowa metoda Main jest widoczna
na listingu 3.24.
Listing 3.24. Metoda Main testujca konstruktor klasy Punkt
public static void Main()
{
Punkt punkt1 = new Punkt();
System.Console.WriteLine("punkt.x = " + punkt1.x);
System.Console.WriteLine("punkt.y = " + punkt1.y);
}

Metoda ta ma wyjtkowo prost konstrukcj, jedyne jej zadania to utworzenie obiektu
klasy Punkt i przypisanie odniesienia do niego zmiennej punkt1 oraz wywietlenie
zawartoci jego pól na ekranie. Dziki temu przekonamy si, e konstruktor faktycznie
zosta wykonany, zobaczymy bowiem widok zaprezentowany na rysunku 3.10.
Rysunek 3.10.
Konstruktor klasy
Punkt faktycznie
zosta wykonany

Argumenty konstruktorów
Konstruktor nie musi by bezargumentowy, moe równie przyjmowa argumenty, które
zostan wykorzystane, bezporednio lub porednio, na przykad do zainicjowania pól
obiektu. Argumenty przekazuje si dokadnie tak samo jak w przypadku zwykych metod
(por. lekcja 15.). Schemat takiego konstruktora byby wic nastpujcy:
class nazwa_klasy
{
nazwa_klasy(typ1 argument1, typ2 argument2,..., typN argumentN)
{
}
}

Oczywicie, jeli konstruktor przyjmuje argumenty, to przy tworzeniu obiektu naley
je poda, czyli zamiast stosowanej do tej pory konstrukcji:
nazwa_klasy zmienna = new nazwa_klasy()

trzeba zastosowa wywoanie:
nazwa_klasy zmienna = new nazwa_klasy(argumenty_konstruktora)
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W przypadku naszej klasy Punkt byby przydatny np. konstruktor przyjmujcy dwa
argumenty, które oznaczayby wspórzdne punktu. Jego definicja, co nie jest z pewnoci adnym zaskoczeniem, wyglda bdzie nastpujco:
Punkt(int wspX, int wspY)
{
x = wspX;
y = wspY;
}

Kiedy zostanie umieszczony w klasie Punkt, przyjmie ona posta widoczn na listingu 3.25.
Listing 3.25. Konstruktor przyjmujcy argumenty
class Punkt
{
int x;
int y;
Punkt(int wspX, int wspY)
{
x = wspX;
y = wspY;
}
}

Teraz podczas kadej próby utworzenia obiektu klasy Punkt bdziemy musieli podawa jego wspórzdne. Jeli na przykad pocztkowa wspórzdna x ma mie warto
100, a pocztkowa wspórzdna y — 200, powinnimy zastosowa konstrukcj:
Punkt punkt = new Punkt(100, 200);

Taka instrukcja moe by umieszczona w metodzie Main (analogicznie do przykadu
z listingu 3.24) testujcej zachowanie tej wersji konstruktora, której przykadowa posta
zostaa zaprezentowana na listingu 3.26.
Listing 3.26. Testowanie konstruktora przyjmujcego argumenty
public static void Main()
{
Punkt punkt1 = new Punkt(100, 200);
System.Console.WriteLine("punkt.x = " + punkt1.x);
System.Console.WriteLine("punkt.y = " + punkt1.y);
}

Przeci anie konstruktorów
Konstruktory, tak jak zwyke metody, mog by przeciane, tzn. kada klasa moe mie
kilka konstruktorów, o ile tylko róni si one przyjmowanymi argumentami. Do tej pory
powstay dwa konstruktory klasy Punkt: pierwszy bezargumentowy i drugi przyjmujcy
dwa argumenty typu int. Dopiszmy zatem jeszcze trzeci, który jako argument bdzie
przyjmowa obiekt klasy Punkt. Jego posta bdzie zatem nastpujca:
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Punkt(Punkt punkt)
{
x = punkt.x;
y = punkt.y;
}

Zasada dziaania jest prosta: polu x jest przypisywana warto pola x obiektu przekazanego jako argument, natomiast polu y — warto pola y tego obiektu. Mona teraz
zebra wszystkie trzy napisane dotychczas konstruktory i umieci je w klasie Punkt.
Bdzie ona wtedy miaa posta przedstawion na listingu 3.27.
Listing 3.27. Trzy konstruktory w klasie Punkt
class Punkt
{
int x;
int y;
Punkt()
{
x = 1;
y = 1;
}
Punkt(int wspX, int wspY)
{
x = wspX;
y = wspY;
}
Punkt(Punkt punkt)
{
x = punkt.x;
y = punkt.y;
}
}

Taka budowa klasy Punkt pozwala na osobne wywoywanie kadego z trzech konstruktorów, w zalenoci od tego, który z nich jest najbardziej odpowiedni w danej
sytuacji. Warto teraz na konkretnym przykadzie przekona si, e tak jest w istocie.
Dopiszemy wic do klasy Punkt metod Main, w której utworzymy trzy obiekty typu
Punkt, a kady z nich bdzie tworzony za pomoc innego konstruktora. Taka przykadowa metoda jest widoczna na listingu 3.28.
Listing 3.28. Uycie przecionych konstruktorów
public static void Main()
{
Punkt punkt1 = new Punkt();
System.Console.WriteLine("punkt1:");
System.Console.WriteLine("x = " + punkt1.x);
System.Console.WriteLine("y = " + punkt1.y);
System.Console.WriteLine("");
Punkt punkt2 = new Punkt(100, 100);
System.Console.WriteLine("punkt2:");
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System.Console.WriteLine("x = " + punkt2.x);
System.Console.WriteLine("y = " + punkt2.y);
System.Console.WriteLine("");
Punkt punkt3 = new Punkt(punkt1);
System.Console.WriteLine("punkt3:");
System.Console.WriteLine("x = " + punkt3.x);
System.Console.WriteLine("y = " + punkt3.y);
System.Console.WriteLine("");
}

Pierwszy obiekt — punkt1 — jest tworzony za pomoc konstruktora bezargumentowego, który przypisuje polom x i y warto 1. Obiekt drugi — punkt2 — jest tworzony
poprzez wywoanie drugiego ze znanych nam konstruktorów, który przyjmuje dwa
argumenty odzwierciedlajce wartoci x i y. Oba pola otrzymuj warto 100. Konstruktor trzeci, zastosowany wobec obiektu punkt3, to nasza najnowsza konstrukcja.
Jako argument przyjmuje on obiekt klasy Punkt, w tym przypadku obiekt wskazywany
przez punkt1. Poniewa w tym obiekcie oba pola maj warto 1, równie pola obiektu
punkt3 przyjm warto 1. W efekcie dziaania programu na ekranie zobaczymy widok
zaprezentowany na rysunku 3.11.
Rysunek 3.11.
Wykorzystanie trzech
rónych konstruktorów
klasy Punkt

Sowo kluczowe this
Sowo kluczowe this to nic innego jak odwoanie do obiektu biecego. Mona je
traktowa jako referencj do aktualnego obiektu. Najatwiej pokaza to na przykadzie.
Zaómy, e mamy konstruktor klasy Punkt, taki jak na listingu 3.25, czyli przyjmujcy
dwa argumenty, którymi s liczby typu int. Nazwami tych argumentów byy wspX
i wspY. Co by si jednak stao, gdyby ich nazwami byy x i y, czyli gdyby jego deklaracja
wygldaa jak poniej?
Punkt(int x, int y)
{
}

Co naley wpisa w jego treci, aby spenia swoje zadanie? Gdybymy postpowali
w sposób podobny jak w przypadku klasy z listingu 3.25, otrzymalibymy konstrukcj:
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Punkt(int x, int y) {
x = x;
y = x;
}

Oczywicie, nie ma to najmniejszego sensu8. W jaki bowiem sposób kompilator ma
ustali, kiedy chodzi nam o argument konstruktora, a kiedy o pole klasy, jeli ich nazwy
s takie same? Oczywicie sam sobie nie poradzi i tu wanie z pomoc przychodzi nam
sowo this. Otó jeli chcemy zaznaczy, e chodzi nam o skadow klasy (np. pole,
metod), korzystamy z odwoania w postaci:
this.nazwa_pola

lub:
this.nazwa_metody(argumenty)

Wynika z tego, e poprawna posta opisywanego konstruktora powinna wyglda nastpujco:
Punkt(int x, int y)
{
this.x = x;
this.y = y;
}

Instrukcj this.x = x rozumiemy jako: „Przypisz polu x warto przekazan jako
argument o nazwie x”, a instrukcj this.y = y analogicznie jako: „Przypisz polu
y warto przekazan jako argument o nazwie y”.
Sowo this pozwala równie na inn ciekaw konstrukcj. Umoliwia mianowicie
wywoanie konstruktora z wntrza innego konstruktora. Moe to by przydatne w sytuacji, kiedy w klasie mamy kilka przecionych konstruktorów, a zakres wykonywanego
przez nie kodu si pokrywa. Nie zawsze takie wywoanie jest moliwe i niezbdne,
niemniej taka moliwo istnieje, trzeba wic wiedzie, jak takie zadanie zrealizowa.
Jeeli za jednym z konstruktorów umiecimy dwukropek, a za nim sowo this i list
argumentów umieszczonych w nawiasie okrgym, czyli zastosujemy konstrukcj
o schemacie:
class nazwa_klasy
{
nazwa_klasy(argumenty):this(argument1, argument2, ... , argumentN)
{
}
//pozostae konstruktory
}

to przed widocznym konstruktorem zostanie wywoany ten, którego argumenty pasuj
do wymienionych w nawiasie po this. Jest to tak zwane zastosowanie inicjalizatora lub
listy inicjalizacyjnej. Przykad kodu wykorzystujcego tak technik jest widoczny
na listingu 3.29.
8

Chocia formalnie taki zapis jest w peni poprawny.
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Listing 3.29. Wywoanie konstruktora z wntrza innego konstruktora
class Punkt
{
int x;
int y;
Punkt(int x, int y)
{
this.x = x;
this.y = y;
}
Punkt():this(1, 1)
{
}
public static void Main()
{
Punkt punkt1 = new Punkt(100, 200);
Punkt punkt2 = new Punkt();
System.Console.WriteLine("punkt1.x =
System.Console.WriteLine("punkt1.y =
System.Console.WriteLine("");
System.Console.WriteLine("punkt2.x =
System.Console.WriteLine("punkt2.y =
}
}

" + punkt1.x);
" + punkt1.y);
" + punkt2.x);
" + punkt2.y);

Klasa Punkt ma teraz dwa konstruktory. Jeden z nich ma posta standardow — przyjmuje po prostu dwa argumenty typu int i przypisuje ich wartoci polom x i y. Drugi
z konstruktorów jest natomiast bezargumentowy, a jego zadaniem jest przypisanie polom
x i y wartoci 1. Nie dzieje si to jednak w sposób znany z dotychczasowych przykadów. Wntrze tego konstruktora jest puste9, a wykorzystywana jest lista inicjalizacyjna —
Punkt():this(1, 1). Dziki temu jest wywoywany konstruktor, którego argumenty s
zgodne z podanymi na licie, a wic konstruktor przyjmujcy dwa argumenty typu int.
Jak wic zadziaa kod metody Main? Najpierw za pomoc konstruktora dwuargumentowego jest tworzony obiekt punkt1. Tu nie dzieje si nic nowego, pola otrzymuj zatem
wartoci 100 i 200. Nastpnie powstaje obiekt punkt2, a do jego utworzenia jest wykorzystywany konstruktor bezargumentowy. Poniewa korzysta on z listy inicjalizacyjnej,
najpierw zostanie wywoany konstruktor dwuargumentowy, któremu w postaci argumentów zostan przekazane dwie wartoci 1. A zatem oba pola obiektu punkt2 przyjm
warto 1. Przekonujemy si o tym, wywietlajc wartoci pól obu obiektów na ekranie
(rysunek 3.12).
Argumentem przekazywanym na licie inicjalizacyjnej moe te by argument konstruktora (patrz te zadanie 16.4 w podrozdziale „wiczenia do samodzielnego wykonania”). Schematycznie mona tak sytuacj przedstawi nastpujco:
class nazwa_klasy
{
nazwa_klasy(argument)
9

Oczywicie nie jest to obligatoryjne. Konstruktor korzystajcy z listy inicjalizacyjnej moe równie
zawiera instrukcje wykonujce inne czynnoci.
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Rysunek 3.12.
Efekt uycia
konstruktora
korzystajcego z listy
inicjalizacyjnej

{
}
nazwa_klasy(argument1, argument2):this(argument1)
{
}
//pozostae konstruktory
}

W takim przypadku argument o nazwie argument1 zostanie uyty zarówno w konstruktorze jednoargumentowym, jak i dwuargumentowym.

Niszczenie obiektu
Osoby, które programoway w jzykach obiektowych, takich jak np. C++ czy Object
Pascal, zastanawiaj si zapewne, jak w C# wyglda destruktor i kiedy zwalniamy
pami zarezerwowan dla obiektów. Skoro bowiem operator new pozwala na utworzenie obiektu, a tym samym na zarezerwowanie dla niego pamici operacyjnej, logicznym
zaoeniem jest, e po jego wykorzystaniu pami t naley zwolni. Poniewa jednak
takie podejcie, tzn. zrzucenie na barki programistów koniecznoci zwalniania przydzielonej obiektom pamici, powodowao powstawanie wielu bdów, w nowoczesnych
jzykach programowania stosuje si inne rozwizanie. Otó za zwalnianie pamici odpowiada rodowisko uruchomieniowe, a programista praktycznie nie ma nad tym procesem
kontroli10.
Zajmuje si tym tak zwany odmiecacz (ang. garbage collector), który czuwa nad optymalnym wykorzystaniem pamici i uruchamia proces jej odzyskiwania w momencie,
kiedy wolna ilo oddana do dyspozycji programu zbytnio si zmniejszy. Jest to wyjtkowo wygodne podejcie dla programisty, zwalnia go bowiem z obowizku zarzdzania
pamici. Zwiksza jednak narzuty czasowe zwizane z wykonaniem programu, wszak
sam proces odmiecania musi zaj czas procesora. Niemniej dzisiejsze rodowiska
uruchomieniowe s na tyle dopracowane, e w wikszoci przypadków nie ma najmniejszej potrzeby zaprztania myli tym problemem.
Trzeba jednak zdawa sobie spraw, e rodowisko .NET jest w stanie automatycznie
zarzdza wykorzystywaniem pamici, ale tylko tej, która jest alokowana standardowo,
czyli za pomoc operatora new. W nielicznych przypadkach, np. w sytuacji, gdyby stworzony przez nas obiekt wykorzystywa jakie specyficzne zasoby, które nie mog by
zwolnione automatycznie, o posprztanie systemu trzeba zadba samodzielnie.
10

Aczkolwiek wywoujc metod System.GC.Collect(), mona wymusi zainicjowanie procesu
odzyskiwania pamici. Nie naley jednak tego wywoania naduywa.
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C# w tym celu wykorzystuje si destruktory11, które s wykonywane zawsze, kiedy
obiekt jest niszczony, usuwany z pamici. Wystarczy wic, jeli klasa bdzie zawieraa
taki destruktor, a przy niszczeniu jej obiektu zostanie on wykonany. W ciele destruktora
mona wykona dowolne instrukcje sprztajce. Destruktor deklaruje si tak jak konstruktor, z t rónic, e nazw poprzedzamy znakiem tyldy, ogólnie:
class nazwa_klasy
{
~nazwa_klasy()
{
//kod destruktora
}
}

Destruktora naley jednak uywa tylko i wycznie w sytuacji, kiedy faktycznie niezbdne jest zwolnienie alokowanych niestandardowo zasobów. Nie naley natomiast
umieszcza w kodzie pustych destruktorów, gdy obniy to wydajno aplikacji12.

wiczenia do samodzielnego wykonania
wiczenie 16.1
Napisz klas, której zadaniem bdzie przechowywanie liczb typu int. Docz jednoargumentowy konstruktor przyjmujcy argument typu int. Polu klasy nadaj nazw
liczba, tak samo nazwij argument konstruktora.

wiczenie 16.2
Do klasy powstaej w wiczeniu 16.1 dopisz przeciony konstruktor bezargumentowy
ustawiajcy jej pole na warto –1.

wiczenie 16.3
Napisz klas zawierajc dwa pola: pierwsze typu double i drugie typu char. Dopisz
cztery przecione konstruktory: pierwszy przyjmujcy jeden argument typu double,
drugi przyjmujcy jeden argument typu char, trzeci przyjmujcy dwa argumenty —
pierwszy typu double, drugi typu char — i czwarty przyjmujcy równie dwa argumenty — pierwszy typu char, drugi typu double.

wiczenie 16.4
Zmie kod klasy powstaej w wiczeniu 16.3 tak, aby w konstruktorach dwuargumentowych byy wykorzystywane konstruktory jednoargumentowe.
11

W rzeczywistoci destruktor jest tumaczony wewntrznie (przez kompilator) na wywoanie metody
Finalize (co dodatkowo jest obejmowane blokiem obsugi sytuacji wyjtkowych), mona wic z równie
dobrym skutkiem umieci zamiast niego w klasie tak metod. Uycie destruktora wydaje si jednak
czytelniejsze.

12

Ze wzgldu na specjalne traktowanie takich obiektów przez rodowisko uruchomieniowe.
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wiczenie 16.5
Napisz kod klasy przechowujcej dane okrelajce prostokt na paszczy nie; zapamitywane maj by wspórzdne lewego górnego rogu oraz prawego dolnego rogu.
Do klasy dodaj jeden konstruktor przyjmujcy cztery argumenty liczbowe, które bd
okrelay wspórzdne lewego górnego rogu oraz szeroko i wysoko prostokta.

Dziedziczenie
Dziedziczenie to jeden z fundamentów programowania obiektowego. Umoliwia sprawne
i atwe wykorzystywanie ju raz napisanego kodu czy budowanie hierarchii klas przejmujcych swoje waciwoci. Ten podrozdzia zawiera trzy lekcje przybliajce temat
dziedziczenia. W lekcji 17. zaprezentowane s podstawy, czyli sposoby tworzenia klas
potomnych oraz zachowania konstruktorów klasy bazowej i potomnej. W lekcji 18.
poruszony zosta temat specyfikatorów dostpu pozwalajcych na ustalanie praw dostpu
do skadowych klas. W lekcji 19. przedstawiono techniki przesaniania pól i metod
w klasach potomnych oraz skadowe statyczne.

Lekcja 17. Klasy potomne
W lekcji 17. przedstawione zostay podstawy dziedziczenia, czyli budowania nowych
klas na bazie ju istniejcych. Kada taka nowa klasa przejmuje zachowanie i waciwoci klasy bazowej. Zobaczymy, jak tworzy si klasy potomne, jakie podstawowe
zalenoci wystpuj midzy klas bazow a potomn oraz jak zachowuj si konstruktory w przypadku dziedziczenia.

Dziedziczenie
Na pocztku lekcji 14. utworzylimy klas Punkt, która przechowywaa informacj
o wspórzdnych punktu na paszczy nie. W trakcie dalszych wicze rozbudowalimy
j o dodatkowe metody, które pozwalay na ustawianie i pobieranie tych wspórzdnych.
Zastanówmy si teraz, co bymy zrobili, gdybymy chcieli okrela pooenie punktu nie
w dwóch, ale w trzech wymiarach, czyli gdyby do wspórzdnych x i y trzeba byo doda
wspórzdn z. Pomysem, który si od razu nasuwa, jest napisanie dodatkowej klasy,
np. o nazwie Punkt3D, w postaci:
class
{
int
int
int
}
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Do tej klasy naleaoby dalej dopisa peny zestaw metod, które znajdoway si w klasie
Punkt, takich jak PobierzX, PobierzY, UstawX, UstawY itd., oraz dodatkowe metody operujce na wspórzdnej z. Zauwamy jednak, e w takiej sytuacji w duej czci po
prostu powtarzamy ju raz napisany kod. Czym bowiem bdzie si rónia metoda
UstawX klasy Punkt od metody UstawX klasy Punkt3D? Oczywicie niczym. Po prostu
Punkt3D jest pewnego rodzaju rozszerzeniem klasy Punkt. Rozszerza j o dodatkowe
moliwoci (pola, metody), pozostawiajc stare waciwoci bez zmian. Zamiast wic
pisa cakiem od nowa klas Punkt3D, lepiej spowodowa, aby przeja ona wszystkie
moliwoci klasy Punkt, wprowadzajc dodatkowo swoje wasne. Jest to tak zwane dziedziczenie, czyli jeden z fundamentów programowania obiektowego. Powiemy, e klasa
Punkt3D dziedziczy z Punkt, czyli przejmuje jej skadowe oraz dodaje swoje wasne.
W C# dziedziczenie jest wyraane za pomoc symbolu dwukropka, a caa definicja
schematycznie wyglda nastpujco:
class klasa_potomna : klasa_bazowa
{
//wntrze klasy
}

Zapis taki oznacza, e klasa potomna dziedziczy z klasy bazowej. Zobaczmy, jak taka
deklaracja bdzie wygldaa w praktyce dla wspomnianych klas Punkt i Punkt3D. Jest
to bardzo proste:
class Punkt3D : Punkt
{
int z;
}

Taki zapis oznacza, e klasa Punkt3D przeja wszystkie waciwoci klasy Punkt,
a dodatkowo otrzymaa pole typu int o nazwie z. Przekonajmy si, e tak jest w istocie.
Niech klasy Punkt i Punkt3D wygldaj tak, jak na listingu 3.30.
Listing 3.30. Dziedziczenie pomidzy klasami
class Punkt
{
public int x;
public int y;
public int PobierzX()
{
return x;
}
public int PobierzY()
{
return y;
}
public void UstawX(int wspX)
{
x = wspX;
}
public void UstawY(int wspY)
{
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y = wspY;
}
public void UstawXY(int wspX, int wspY)
{
x = wspX;
y = wspY;
}
public void WyswietlWspolrzedne()
{
System.Console.WriteLine("wspórzdna x = " + x);
System.Console.WriteLine("wspórzdna y = " + y);
}
}
class Punkt3D : Punkt
{
public int z;
}

Klasa Punkt ma tu posta znan z wczeniejszych przykadów. Zawiera dwa pola, x i y,
oraz sze metod: PobierzX i PobierzY (zwracajce wspórzdne x i y), UstawX, UstawY
i UstawXY (ustawiajce wspórzdne) oraz WyswietlWspolrzedne (wywietlajc wartoci
pól x i y na ekranie). Poniewa klasa Punkt3D dziedziczy z klasy Punkt, równie zawiera
wymienione pola i metody oraz dodatkowo pole o nazwie z. Nowoci jest uycie przed
kad skadow (polem lub metod) sowa public. Oznacza ono, e skadowe s dostpne
publicznie, a wic mona si do nich bezporednio odwoywa. Ta kwestia zostanie
dokadniej wyjaniona w kolejnej lekcji.
Kod z listingu 3.30 mona zapisa w jednym pliku, np. o nazwie Punkt.cs, lub te
w dwóch. Skorzystajmy z tej drugiej moliwoci i zapiszmy kod klasy Punkt w pliku
Punkt.cs, a klasy Punkt3D w pliku Punkt3D.cs. Napiszemy te teraz dodatkow klas
Program, widoczn na listingu 3.31, testujc obiekt klasy Punkt3D. Pozwoli to naocznie
przekona si, e na takim obiekcie zadziaaj wszystkie metody, które znajdoway
si w klasie Punkt.
Listing 3.31. Testowanie klasy Punkt3D
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
Punkt3D punkt = new Punkt3D();
Console.WriteLine("x = " + punkt.x);
Console.WriteLine("y = " + punkt.y);
Console.WriteLine("z = " + punkt.z);
Console.WriteLine("");
punkt.UstawX(100);
punkt.UstawY(200);
Console.WriteLine("x = " + punkt.x);
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Console.WriteLine("y = " + punkt.y);
Console.WriteLine("z = " + punkt.z);
Console.WriteLine("");
punkt.UstawXY(300, 400);
Console.WriteLine("x = " + punkt.x);
Console.WriteLine("y = " + punkt.y);
Console.WriteLine("z = " + punkt.z);
}
}

Na pocztku definiujemy zmienn klasy Punkt3D o nazwie punkt i przypisujemy jej
nowo utworzony obiekt klasy Punkt3D. Wykorzystujemy oczywicie dobrze nam znany
operator new. Nastpnie wywietlamy na ekranie wartoci wszystkich pól tego obiektu.
Wiemy, e s to trzy pola, x, y, z, oraz e powinny one otrzyma wartoci domylne
równe 0 (por. tabela 3.1). Nastpnie wykorzystujemy metody UstawX oraz UstawY, aby
przypisa polom x i y wartoci 100 oraz 200. W kolejnym kroku ponownie wywietlamy
zawarto wszystkich pól na ekranie. W dalszej czci kodu wykorzystujemy metod
UstawXY do przypisania polu x wartoci 300, a polu y wartoci 400 i jeszcze jeden raz
wywietlamy zawarto wszystkich pól na ekranie.
Moemy wic skompilowa program. Poniewa skada si on z trzech plików:
Program.cs, Punkt.cs i Punkt3D.cs, w wierszu polece trzeba wyda komend:
csc Program.cs Punkt.cs Punkt3D.cs

Kompilator wywietli ostrzeenie widoczne na rysunku 3.13 (w angielskiej wersji jzykowej kompilatora ma on brzmienie: warning CS0649: Field 'Punkt3D.z' is never
assigned to, and will always have its default value 0). Jest to informacja o tym,
e nie wykorzystujemy pola z i e bdzie ono miao cay czas warto 0, czym oczywicie nie musimy si przejmowa — jest to prawda, faktycznie nigdzie nie ustawilimy
wartoci pola z.

Rysunek 3.13. Ostrzeenie kompilatora o niezainicjalizowanym polu z

Po uruchomieniu zobaczymy widok zaprezentowany na rysunku 3.14. Jest to te najlepszy dowód, e faktycznie klasa Punkt3D odziedziczya wszystkie pola i metody klasy
Punkt.
Klasa Punkt3D nie jest jednak w takiej postaci w peni funkcjonalna, naleaoby przecie dopisa metody operujce na nowym polu z. Na pewno przydatne bd: UstawZ,
PobierzZ oraz UstawXYZ. Oczywicie metoda UstawZ bdzie przyjmowaa jeden argument

Kup książkę

Poleć książkę

158

C#. Praktyczny kurs

Rysunek 3.14.
Klasa Punkt3D
przeja pola
i metody klasy Punkt

typu int i przypisywaa jego warto polu z, metoda pobierzZ bdzie zwracaa warto
pola z, natomiast ustawXYZ bdzie przyjmowaa trzy argumenty typu int i przypisywaa
je polom x, y i z. Z pewnoci nie jest adnym zaskoczeniem, e metody te bd wyglday tak, jak jest to zaprezentowane na listingu 3.32. Mona si równie zastanowi
nad dopisaniem metod analogicznych do ustawXY, czyli metod ustawXZ oraz ustawYZ,
to jednak bdzie dobrym wiczeniem do samodzielnego wykonania.
Listing 3.32. Metody operujce na polu z
class Punkt3D : Punkt
{
public int z;
public void UstawZ(int wspZ)
{
z = wspZ;
}
public int PobierzZ()
{
return z;
}
public void UstawXYZ(int wspX, int wspY, int wspZ)
{
x = wspX;
y = wspY;
z = wspZ;
}
}

Konstruktory klasy bazowej i potomnej
Klasom widocznym na listingach 3.30 i 3.32 brakuje konstruktorów. Przypomnijmy sobie,
e w trakcie prac nad klas Punkt powstay a trzy konstruktory (listing 3.27 z lekcji 16.):
 bezargumentowy, ustawiajcy warto wszystkich pól na 1;
 dwuargumentowy, przyjmujcy dwie wartoci typu int;
 jednoargumentowy, przyjmujcy obiekt klasy Punkt.
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Mona je z powodzeniem dopisa do kodu widocznego na listingu 3.30. Niestety, aden
z nich nie zajmuje si polem z, którego w klasie Punkt po prostu nie ma. Konstruktory
dla klasy Punkt3D musimy wic napisa osobno. Nie jest to skomplikowane zadanie,
zostay one zaprezentowane na listingu 3.33.
Listing 3.33. Konstruktory dla klasy Punkt3D
class Punkt3D : Punkt
{
public int z;
public Punkt3D()
{
x = 1;
y = 1;
z = 1;
}
public Punkt3D(int wspX, int wspY, int wspZ)
{
x = wspX;
y = wspY;
z = wspZ;
}
public Punkt3D(Punkt3D punkt)
{
x = punkt.x;
y = punkt.y;
z = punkt.z;
}
/*
...pozostae metody klasy Punkt3D...
*/
}

Jak wida, pierwszy konstruktor nie przyjmuje adnych argumentów i przypisuje wszystkim polom warto 1. Konstruktor drugi przyjmuje trzy argumenty: wspX, wspY oraz
wspZ, wszystkie typu int, i przypisuje otrzymane wartoci polom x, y i z. Konstruktor
trzeci otrzymuje jako argument obiekt klasy Punkt3D i kopiuje z niego wartoci pól.
Oczywicie, pozostae metody klasy Punkt3D pozostaj bez zmian, nie zostay one
uwzgldnione na listingu, aby niepotrzebnie nie powiela prezentowanego ju kodu
(s one natomiast uwzgldnione na listingach znajdujcych si na pycie CD oraz na FTP).
Jeli przyjrzymy si dokadnie napisanym wanie konstruktorom, zauwaymy z pewnoci, e w znacznej czci ich kod dubluje si z kodem konstruktorów klasy Punkt.
Dokadniej s to te same instrukcje, uzupenione dodatkowo o instrukcje operujce na
wartociach pola z. Spójrzmy, konstruktory:
Punkt3D(int wspX, int wspY, int wspZ)
{
x = wspX;
y = wspY;
z = wspZ;
}
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oraz:
Punkt(int wspX, int wspY)
{
x = wspX;
y = wspY;
}

s przecie prawie identyczne! Jedyna rónica to dodatkowy argument i dodatkowa
instrukcja przypisujca jego warto polu z. Czy nie lepiej byoby zatem wykorzysta
konstruktor klasy Punkt w klasie Punkt3D lub ogólniej — konstruktor klasy bazowej
w konstruktorze klasy potomnej? Oczywicie, e tak. Nie mona jednak wywoa konstruktora tak jak zwyczajnej metody — do tego celu suy specjalna konstrukcja ze sowem base, o ogólnej postaci:
class klasa_potomna : klasa_bazowa
{
klasa_potomna(argumenty):base(argumenty)
{
/*
...kod konstruktora...
*/
}
}

Zauwamy, e bardzo przypomina to opisan wczeniej skadni ze sowem this. Rónica jest taka, e this suy do wywoywania konstruktorów w ramach jednej klasy,
a base do wywoywania konstruktorów klasy bazowej. Jeli zatem w klasie Punkt bd
istniay konstruktory takie jak widoczne na listingu 3.34, to bdzie mona je wywoywa w klasie Punkt3D w sposób zaprezentowany na listingu 3.35.
Listing 3.34. Konstruktory w klasie Punkt
class Punkt
{
public int x;
public int y;
public Punkt()
{
x = 1;
y = 1;
}
public Punkt(int wspX, int wspY)
{
x = wspX;
y = wspY;
}
public Punkt(Punkt punkt)
{
x = punkt.x;
y = punkt.y;
}
/*
...dalszy kod klasy Punkt...
*/
}
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Listing 3.35. Wywoanie konstruktorów klasy bazowej
class Punkt3D : Punkt
{
public int z;
public Punkt3D():base()
{
z = 1;
}
public Punkt3D(int wspX, int wspY, int wspZ):base(wspX, wspY)
{
z = wspZ;
}
public Punkt3D(Punkt3D punkt):base(punkt)
{
z = punkt.z;
}
/*
...pozostae metody klasy Punkt3D...
*/
}

W pierwszym konstruktorze wystpuje cig base(), co powoduje wywoanie bezargumentowego konstruktora klasy bazowej. Taki konstruktor (bezargumentowy) istnieje
w klasie Punkt, konstrukcja ta nie budzi wic adnych wtpliwoci. W konstruktorze
drugim w nawiasie za base wystpuj dwa argumenty typu int (base(wspX, wspY)).
Poniewa w klasie Punkt istnieje konstruktor dwuargumentowy, przyjmujcy dwie
wartoci typu int, równie i ta konstrukcja jest jasna — zostanie on wywoany i bd mu
przekazane wartoci wspX i wspY przekazane w wywoaniu konstruktora klasy Punkt3D.
Konstruktor trzeci przyjmuje jeden argument typu (klasy) Punkt3D i przekazuje go jako
argument w wywoaniu base (base(punkt)). W klasie Punkt istnieje konstruktor przyjmujcy jeden argument klasy… no wanie, w klasie Punkt przecie wcale nie ma
konstruktora, który przyjmowaby argument tego typu! Jest co prawda konstruktor:
Punkt(Punkt punkt)
{
//instrukcje konstruktora
}

ale przecie przyjmuje on argument typu Punkt, a nie Punkt3D. Tymczasem klasa
z listingu 3.35 skompiluje si bez adnych problemów! Jak to moliwe? Przecie nie
zgadzaj si typy argumentów! Otó okazuje si, e jeli oczekujemy argumentu klasy X,
a podany zostanie argument klasy Y, która jest klas potomn dla X, bdu nie bdzie.
W takiej sytuacji nastpi tak zwane rzutowanie typu obiektu, czym jednak zajmiemy
si dokadniej dopiero w rozdziale 6. Na razie wystarczy zapamita zasad: w miejscu,
gdzie powinien by zastosowany obiekt pewnej klasy X, mona zastosowa równie
obiekt klasy potomnej dla X13.

13

Istniej wszake sytuacje, kiedy nie bdzie to moliwe. Ten temat zostanie poruszony w dalszej czci
ksiki.
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wiczenia do samodzielnego wykonania
wiczenie 17.1
Zmodyfikuj kod klasy Punkt z listingu 3.30 w taki sposób, aby nazwy parametrów
w metodach UstawX, UstawY oraz UstawXY miay takie same nazwy jak nazwy pól, czyli
x i y. Zatem nagówki tych metod maj wyglda nastpujco:
void UstawX(int x)
void UstawY(int y)
void UstawXY(int x, int y)

wiczenie 17.2
Dopisz do klasy Punkt3D zaprezentowanej na listingu 3.32 metod UstawXZ oraz UstawYZ.

wiczenie 17.3
Napisz przykadow klas Program wykorzystujc wszystkie trzy konstruktory klasy
Punkt3D z listingu 3.33.

wiczenie 17.4
Zmodyfikuj kod z listingu 3.33 w taki sposób, aby w adnym z konstruktorów nie
wystpowao bezporednie przypisanie wartoci do pól klasy. Moesz uy metody
UstawXYZ.

wiczenie 17.5
Napisz kod klasy KolorowyPunkt bdcej rozszerzeniem klasy Punkt o informacj
o kolorze. Kolor ma by okrelany dodatkowym polem o nazwie kolor i typie int.
Dopisz metody UstawKolor i PobierzKolor, a take odpowiednie konstruktory.

wiczenie 17.6
Dopisz do klasy Punkt3D z listingu 3.35 konstruktor, który jako argument bdzie przyjmowa obiekt klasy Punkt. Wykorzystaj w tym konstruktorze wywoanie base.

Lekcja 18. Modyfikatory dostpu
Modyfikatory dostpu (nazywane równie specyfikatorami dostpu, ang. access modifiers) peni wan funkcj w C#, pozwalaj bowiem na okrelenie praw dostpu do skadowych klas, a take do samych klas. Wystpuj one w kilku rodzajach, które zostan
przedstawione wanie w lekcji 18.
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Okrelanie regu dostpu
W dotychczasowych naszych programach zarówno przed sowem class, jak i przed niektórymi skadowymi, pojawiao si czasem sowo public. Jest to tak zwany specyfikator
lub modyfikator dostpu i oznacza, e dana klasa jest publiczna, czyli e mog z niej
korzysta (mog si do niej odwoywa) wszystkie inne klasy. Kada klasa, pole oraz
metoda14 mog by:
 publiczne (public),
 chronione (protected),
 wewntrzne (internal),
 wewntrzne chronione (protected internal),
 prywatne (private).

Typowa klasa, czyli o takiej postaci jak dotychczas stosowana, np.:
class Punkt
{
}

moe by albo publiczna (public), albo wewntrzna (internal)15. Domylnie jest
wewntrzna, czyli dostp do niej jest moliwy w obrbie jednego zestawu (por. lekcja 14.).
Dopuszczalna jest zmiana sposobu dostpu na publiczny przez uycie sowa public:
public class Punkt
{
}

Uycie sowa public oznacza zniesienie wszelkich ogranicze w dostpie do klasy
(ale ju nie do jej skadowych, dostp do skadowych klasy definiuje si osobno). W tej
fazie nauki rónice nie s jednak istotne, gdy i tak korzystamy zawsze z jednego zestawu
tworzcego konkretny program, a wic uycie bd nieuycie sowa public przy klasie
nie wywoa adnych negatywnych konsekwencji.
W przypadku skadowych klas obowizuj nastpujce zasady. Publiczne skadowe okrela si sowem public, co oznacza, e wszyscy maj do nich dostp oraz e s dziedziczone przez klasy pochodne. Do skadowych prywatnych (private) mona dosta si
tylko z wntrza danej klasy, natomiast do skadowych chronionych (protected) mona uzyska dostp z wntrza danej klasy oraz klas potomnych. Znaczenie tych specyfikatorów dostpu jest praktycznie takie samo jak w innych jzykach obiektowych,
na przykad w Javie.
W C# do dyspozycji s jednak dodatkowo specyfikatory internal i protected internal.
Sowo internal oznacza, e dana skadowa klasy bdzie dostpna dla wszystkich klas
14

Dotyczy to take struktur, interfejsów, wylicze i delegacji. Te zagadnienia bd omawiane w dalszej
czci ksiki.

15

Stosowanie pozostaych modyfikatorów jest moliwe w przypadku klas wewntrznych (zagniedonych),
które zostan omówione w rozdziale 6.
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z danego zestawu (por. lekcja 14.). Z kolei protected internal, jak atwo si domyli,
jest kombinacj protected oraz internal i oznacza, e dostp do skadowej maj zarówno
klasy potomne, jak i klasy z danego zestawu. Niemniej tymi dwoma specyfikatorami nie
bdziemy si zajmowa, przyjrzymy si za to bliej modyfikatorom public, private
i protected.
Jeli przed dan skadow nie wystpi aden modyfikator, to bdzie ona domylnie
prywatna. To wanie dlatego w niektórych dotychczasowych przykadach poziom
dostpu by zmieniany na publiczny, tak aby do skadowych mona si byo odwoywa
z innych klas.
Specyfikator dostpu naley umieci przed nazw typu, co schematycznie wyglda
nastpujco:
specyfikator_dostpu nazwa_typu nazwa_pola

Podobnie jest z metodami — specyfikator dostpu powinien by pierwszym elementem
deklaracji, czyli ogólnie napiszemy:
specyfikator_dostpu typ_zwracany nazwa_metody(argumenty)

Znaczenie modyfikatorów w przypadku okrelania regu dostpu do caych klas jest
podobne, z tym zastrzeeniem, e modyfikatory protected i private mog by stosowane tylko w przypadku klas zagniedonych (patrz lekcja 32.). Domylnym poziomem dostpu (czyli gdy przed jej nazw nie wystpuje adne okrelenie regu dostpu)
do klasy jest internal.

Dostp publiczny — public
Jeeli dana skadowa klasy jest publiczna, oznacza to, e maj do niej dostp wszystkie
inne klasy, czyli dostp ten nie jest w aden sposób ograniczony. We my np. pierwotn
wersj klasy Punkt z listingu 3.1 (lekcja 14.). Gdyby pola x i y tej klasy miay by
publiczne, musiaaby ona wyglda tak, jak na listingu 3.36.
Listing 3.36. Publiczne skadowe klasy Punkt
class Punkt
{
public int x;
public int y;
}

O tym, e poziom dostpu do pól tej klasy zmieni si, mona si przekona w prosty
sposób. Uyjmy klasy Program z listingu 3.9 i klasy Punkt z listingu 3.1. Tworzony jest
tam obiekt klasy Punkt, jego polom x i y s przypisywane wartoci 100 i 200, a nastpnie
s one odczytywane i wywietlane na ekranie. Próba kompilacji takiego zestawu klas
si nie uda. Po wydaniu w wierszu polece komendy:
csc Program.cs Punkt.cs

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 3. i Programowanie obiektowe

165

zako czy si bdem kompilacji widocznym na rysunku 3.15. Nic w tym dziwnego,
skoro domylny poziom dostpu nie pozwala klasie Program na bezporednie odwoywanie si do skadowych klasy Punkt (zgodnie z podanym wyej opisem domylnie
skadowe klasy s prywatne).

Rysunek 3.15. Próba dostpu do prywatnych skadowych koczy si bdami kompilacji

Zupenie inaczej bdzie w przypadku tej samej klasy Program oraz klasy Punkt z listingu
3.36. Poniewa w takim przypadku dostp do pól x i y bdzie publiczny, program uda si
skompilowa bez problemów.
Warto przy tym wspomnie, e zaleca si, aby dostp do pól klasy nie by publiczny,
a ich odczyt i modyfikacja odbyway si poprzez odpowiednio zdefiniowane metody.
Dlaczego tak jest, zostanie pokazane w dalszej czci lekcji. Gdybymy chcieli dopisa
do klasy Punkt z listingu 3.36 publiczne wersje metod PobierzX, PobierzY, UstawX
i UstawY, przyjaby ona posta widoczn na listingu 3.37.
Listing 3.37. Publiczne pola i metody klasy Punkt
class Punkt
{
public int x;
public int y;
public int PobierzX()
{
return x;
}
public int PobierzY()
{
return y;
}
public void UstawX(int wspX)
{
x = wspX;
}
public void UstawY(int wspY)
{
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y = wspY;
}
}

Gdyby natomiast klasa Punkt z listingu 3.36 miaa by publiczna, to wygldaaby tak jak
na listingu 3.38. Z reguy gówne klasy okrelane s jako publiczne, tak aby mona byo
si do nich dowolnie odwoywa, natomiast klasy pomocnicze, usugowe wobec klasy
gównej, okrelane s jako wewntrzne (internal), tak aby dostp do nich by jedynie
z wntrza danego zestawu.
Listing 3.38. Publiczna klasa Punkt
public class Punkt
{
public int x;
public int y;
}

Dostp prywatny — private
Skadowe oznaczone sowem private to takie, które s dostpne jedynie z wntrza
danej klasy. To znaczy, e wszystkie metody danej klasy mog je dowolnie odczytywa
i zapisywa, natomiast dostp z zewntrz jest zabroniony zarówno dla zapisu, jak
i odczytu. Jeeli zatem w klasie Punkt z listingu 3.36 zechcemy jawnie ustawi oba pola
jako prywatne, bdzie ona miaa posta widoczn na listingu 3.39.
Listing 3.39. Klasa Punkt z prywatnymi polami
class Punkt
{
private int x;
private int y;
}

O tym, e dostp spoza klasy zosta zabroniony, przekonamy si, próbujc dokona
kompilacji podobnej do tej w poprzednim podpunkcie, tzn. uywajc klasy Program
z listingu 3.9 i klasy Punkt z listingu 3.39. Efekt bdzie taki sam jak na rysunku 3.15.
Tak wic do skadowych prywatnych na pewno nie mona si odwoa spoza klasy,
w której zostay zdefiniowane. Ta uwaga dotyczy równie klas potomnych.
W jaki zatem sposób odwoa si do pola prywatnego? Przypomnijmy opis prywatnej
skadowej klasy: jest to taka skadowa, która jest dostpna z wntrza danej klasy, czyli
dostp do niej maj wszystkie metody klasy. Wystarczy zatem, jeli napiszemy publiczne
metody pobierajce i ustawiajce pola prywatne, a bdziemy mogli wykonywa na nich
operacje. W przypadku klasy Punkt z listingu 3.39 niezbdne byyby metody UstawX,
UstawY, PobierzX i PobierzY. Klasa Punkt zawierajca prywatne pola x i y oraz wymienione metody o dostpie publicznym zostaa przedstawiona na listingu 3.40.
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Listing 3.40. Dostp do prywatnych pól za pomoc publicznych metod
class Punkt
{
private int x;
private int y;
public int PobierzX()
{
return x;
}
public int PobierzY()
{
return y;
}
public void UstawX(int wspX)
{
x = wspX;
}
public void UstawY(int wspY)
{
y = wspY;
}
}

Takie metody pozwol nam ju na bezproblemowe odwoywanie si do obu prywatnych
pól. Teraz program z listingu 3.9 trzeba by poprawi tak, aby wykorzystywa nowe
metody, czyli zamiast:
punkt.x = 100;

napiszemy:
punkt.UstawX(100);

a zamiast:
Console.WriteLine("punkt.x = " + punkt.x);

napiszemy:
Console.WriteLine("punkt.x = " + punkt.PobierzX());

Podobne zmiany trzeba bdzie wprowadzi w przypadku dostpu do pola y.

Dostp chroniony — protected
Skadowe klasy oznaczone sowem protected to skadowe chronione. S one dostpne
jedynie dla metod danej klasy oraz klas potomnych. Oznacza to, e jeli mamy przykadow klas Punkt, w której znajdzie si chronione pole o nazwie x, to w klasie
Punkt3D, o ile jest ona klas pochodn od Punkt, równie bdziemy mogli odwoywa
si do pola x. Jednak dla kadej innej klasy, która nie dziedziczy z Punkt, pole x bdzie
niedostpne. W praktyce klasa Punkt — z polami x i y zadeklarowanymi jako chronione
— bdzie wygldaa tak, jak na listingu 3.41.
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Listing 3.41. Chronione pola w klasie Punkt
class Punkt
{
protected int x;
protected int y;
}

Jeli teraz z klasy Punkt wyprowadzimy klas Punkt3D w postaci widocznej na listingu 3.42,
to bdzie ona miaa (odmiennie ni byoby to w przypadku skadowych prywatnych)
peny dostp do skadowych x i y klasy Punkt.
Listing 3.42. Klasa dziedziczca z Punkt
class Punkt3D : Punkt
{
protected int z;
}

Dlaczego ukrywamy wntrze klasy?
W tym miejscu pojawi si zapewne pytanie, dlaczego chcemy zabrania bezporedniego
dostpu do niektórych skadowych klas, stosujc modyfikatory private i protected.
Otó chodzi o ukrycie implementacji wntrza klasy. Programista, projektujc dan klas,
udostpnia na zewntrz (innym programistom) pewien interfejs sucy do posugiwania si jej obiektami. Okrela wic sposób, w jaki mona korzysta z danego obiektu.
To, co znajduje si we wntrzu, jest ukryte; dziki temu mona cakowicie zmieni
wewntrzn konstrukcj klasy, nie zmieniajc zupenie sposobu korzystania z niej.
To, e takie podejcie moe nam si przyda, mona pokaza nawet na przykadzie tak
prostej klasy, jak jest klasa Punkt. Zaómy, e ma ona posta widoczn na listingu 3.40.
Pola x i y s prywatne i zabezpieczone przed dostpem z zewntrz, operacje na wspórzdnych moemy wykonywa wycznie dziki publicznym metodom: PobierzX,
PobierzY, UstawX, UstawY. Program przedstawiony na listingu 3.43 bdzie zatem dziaa
poprawnie.
Listing 3.43. Program korzystajcy z klasy Punkt
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
Punkt punkt1 = new Punkt();
punkt1.UstawX(100);
punkt1.UstawY(200);
Console.WriteLine("punkt1.x = " + punkt1.PobierzX());
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Console.WriteLine("punkt1.y = " + punkt1.PobierzY());
}
}

Zaómy teraz, e zostalimy zmuszeni (obojtnie, z jakiego powodu) do zmiany sposobu
reprezentacji wspórzdnych na tak zwany ukad biegunowy, w którym pooenie punktu
jest opisywane za pomoc dwóch parametrów: kta oraz odlegoci od pocztku ukadu
wspórzdnych (rysunek 3.16). W klasie Punkt nie bdzie ju zatem pól x i y, przestan
mie wic sens wszelkie odwoania do nich. Gdyby pola te byy zadeklarowane jako
publiczne, spowodowaoby to spory problem. Nie do, e we wszystkich programach
wykorzystujcych klas Punkt trzeba by zmienia odwoania, to dodatkowo naleaoby
w kadym takim miejscu dokonywa przeliczania wspórzdnych. Wymagaoby to
wykonania ogromnej pracy, a ponadto pojawioby si w ten sposób sporo moliwoci
powstania niepotrzebnych bdów.
Rysunek 3.16.
Pooenie punktu
reprezentowane
za pomoc
wspórzdnych
biegunowych

Jednak dziki temu, e pola x i y s prywatne, a dostp do nich odbywa si przez publiczne
metody, wystarczy, e tylko odpowiednio zmienimy te metody. Jak si za chwil okae,
mona cakowicie t klas przebudowa, a korzystajcy z niej program z listingu 3.43
nie bdzie wymaga nawet najmniejszej poprawki.
Najpierw trzeba zamieni pola x i y typu int na pola reprezentujce kt i odlego.
Kt najlepiej reprezentowa za pomoc jego funkcji trygonometrycznej — wybierzmy
np. sinus. Nowe pola nazwiemy wic sinusalfa oraz r (bdzie reprezentowao odlego punktu od pocztku ukadu wspórzdnych). Zatem podstawowa wersja nowej
klasy Punkt bdzie miaa posta:
public class Punkt
{
private double sinusalfa;
private double r;
}

Dopisa naley teraz wszystkie cztery metody pierwotnie operujce na polach x i y.
Aby to zrobi, musimy zna wzory przeksztacajce wartoci wspórzdnych kartezja skich (tzn. wspórzdne (x, y)) na ukad biegunowy (czyli kt i modu) oraz wzory
odwrotne, czyli przeksztacajce wspórzdne biegunowe na kartezja skie. Wyprowadzenie tych wzorów nie jest skomplikowane, wystarczy znajomo podstawowych funkcji
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trygonometrycznych oraz twierdzenia Pitagorasa. Jednak ksika ta to kurs programowania, a nie lekcja matematyki, wzory zostan wic przedstawione ju w gotowej postaci16.
I tak (dla oznacze jak na rysunku 3.16):
x

r u 1  sin 2 (D )

y

r u sin(D )

r

x2  y 2

oraz:

sin(D )

y
r

Majc te dane, moemy przystpi do napisania odpowiednich metod. Zacznijmy
od metody PobierzY. Jej posta bdzie nastpujca:
public int PobierzY()
{
double y = r * sinusalfa;
return (int) y;
}

Deklarujemy zmienn pomocnicz y typu double i przypisujemy jej wynik mnoenia
wartoci pól r oraz sinusalfa — zgodnie z podanymi wyej wzorami. Poniewa
metoda ma zwróci warto int, a wynikiem oblicze jest warto double, przed
zwróceniem wyniku dokonujemy konwersji na typ int. Odpowiada za to konstrukcja
(int) y17,18. W analogiczny sposób napiszemy metod PobierzX, cho bdziemy
musieli oczywicie wykona nieco wicej oblicze . Metoda ta wyglda nastpujco:
public int PobierzX()
{
double x = r * Math.Sqrt(1 - sinusalfa * sinusalfa);
return (int) x;
}

Tym razem deklarujemy, podobnie jak w poprzednim przypadku, pomocnicz zmienn
x typu double oraz przypisujemy jej wynik dziaania: r * Math.Sqrt(1 - sinusalfa *
sinusalfa). Math.Sqrt — to standardowa metoda obliczajca pierwiastek kwadratowy z przekazanego jej argumentu (czyli np. wykonanie instrukcji Math.sqrt(4) da
16

W celu uniknicia umieszczania w kodzie klasy dodatkowych instrukcji warunkowych, zaciemniajcych
sedno zagadnienia, przedstawiony kod i wzory s poprawne dla dodatnich wspórzdnych x. Uzupenienie
klasy Punkt w taki sposób, aby moliwe byo take korzystanie z ujemnych wartoci x, mona potraktowa
jako wiczenie do samodzielnego wykonania.

17

Nie jest to sposób w peni poprawny, gdy pozbywamy si zupenie czci uamkowej, zamiast wykona
prawidowe zaokrglenie, a w zwizku z tym w wynikach mog si pojawi drobne niecisoci. eby
jednak nie zaciemnia przedstawianego zagadnienia dodatkowymi instrukcjami, musimy si z t drobn
niedogodnoci pogodzi.

18

W tej instrukcji jest wykonywane tzw. rzutowanie typu; temat ten zostanie jednak omówiony dokadnie
dopiero w lekcji 27., w rozdziale 6.
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w wyniku 2) — wykorzystywalimy j ju w programach rozwizujcych równania
kwadratowe. W tym przypadku ten argument to 1 – sinusalfa * sinusalfa, czyli
1 – sinusalfa2, zgodnie z podanym wzorem na wspórzdn x. Wykonujemy mnoenie
zamiast potgowania, gdy jest ono po prostu szybsze i wygodniejsze.
Pozostay jeszcze do napisania metody UstawX i UstawY. Pierwsza z nich bdzie mie
nastpujc posta:
public void UstawX(int wspX)
{
int x = wspX;
int y = PobierzY();
r = Math.Sqrt(x * x + y * y);
sinusalfa = y / r;
}

Poniewa zarówno parametr r, jak i sinusalfa zale od obu wspórzdnych, trzeba je
najpierw uzyska. Wspórzdna x jest oczywicie przekazywana jako argument, natomiast y uzyskujemy, wywoujc napisan przed chwil metod PobierzY. Dalsza cz
metody UstawX to wykonanie dziaa zgodnych z podanymi wzorami19. Podobnie jak
w przypadku PobierzY, zamiast potgowania wykonujemy zwyke mnoenie x * x
i y * y. Metoda UstawY ma prawie identyczn posta, z t rónic, e skoro bdzie jej
przekazywana warto wspórzdnej y, to musimy uzyska jedynie warto x, czyli
pocztkowe instrukcje bd nastpujce:
int x = PobierzX();
int y = wspY;

Kiedy zoymy wszystkie napisane do tej pory elementy w jedn cao, uzyskamy klas
Punkt w postaci widocznej na listingu 3.44 (na pocztku zostaa dodana dyrektywa
using, tak aby mona byo swobodnie odwoywa si do klasy Math zdefiniowanej
w przestrzeni nazw System). Jeli teraz uruchomimy program z listingu 3.43, przekonamy si, e wynik jego dziaania z now klas Punkt jest taki sam jak w przypadku jej
poprzedniej postaci. Mimo cakowitej wymiany wntrza klasy Punkt program zadziaa
tak, jakby nic si nie zmienio.
Listing 3.44. Nowa wersja klasy Punkt
using System;
class Punkt
{
private double sinusalfa;
private double r;
public int PobierzX()
{
double x = r * Math.Sqrt(1 - sinusalfa * sinusalfa);
return (int) x;

19

Jak mona zauway, taki kod nie bdzie dziaa poprawnie dla punktu o wspórzdnych (0,0).
Niezbdne byoby wprowadzenie dodatkowych instrukcji warunkowych.
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}
public int PobierzY()
{
double y = r * sinusalfa;
return (int) y;
}
public void UstawX(int wspX)
{
int x = wspX;
int y = PobierzY();
r = Math.Sqrt(x * x + y * y);
sinusalfa = y / r;
}
public void UstawY(int wspY)
{
int x = PobierzX();
int y = wspY;
r = Math.Sqrt(x * x + y * y);
sinusalfa = y / r;
}
}

Jak zabroni dziedziczenia?
W praktyce programistycznej mona spotka si z sytuacjami, kiedy konieczne jest
zabronienie dziedziczenia. Innymi sowy bdziemy chcieli spowodowa, aby z naszej
klasy nie mona byo wyprowadza klas potomnych. Suy do tego sowo kluczowe
sealed, które naley umieci przed nazw klasy zgodnie ze schematem:
specyfikator_dostpu sealed class nazwa_klasy
{
//skadowe klasy
}

Nie ma przy tym formalnego znaczenia to, czy sowo sealed bdzie przed czy za specyfikatorem dostpu, czyli czy napiszemy np. public sealed class, czy sealed public
class, niemniej dla przejrzystoci i ujednolicenia notacji najlepiej konsekwentnie
stosowa tylko jeden przedstawionych sposobów.
Przykadowa klasa Wartosc tego typu zostaa przedstawiona na listingu 3.45.
Listing 3.45. Zastosowanie modyfikatora sealed
public sealed class Wartosc
{
public int liczba;
public void Wyswietl()
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{
System.Console.WriteLine(liczba);
}
}

Z takiej klasy nie mona wyprowadzi adnej innej. Tak wic przedstawiona na
listingu 3.46 klasa NowaWartosc dziedziczca z Wartosc jest niepoprawna. Kompilator
C# nie dopuci do kompilacji takiego kodu i zgosi komunikat o bdzie zaprezentowany
na rysunku 3.17.
Listing 3.46. Niepoprawne dziedziczenie
public class NowaWartosc : Wartosc
{
public int drugaLiczba;
/*
... dalsze skadowe klasy ...
*/
}

Rysunek 3.17. Próba nieprawidowego dziedziczenia koczy si bdem kompilacji

Tylko do odczytu
W C# mona zadeklarowa pole klasy jako tylko do odczytu, co oznacza, e przypisanej mu wartoci nie mona bdzie zmienia. Takie pola oznacza si modyfikatorem
readonly, który musi wystpi przed nazw typu, schematycznie:
specyfikator_dostpu readonly typ_pola nazwa_pola;

lub
readonly specyfikator_dostpu typ_pola nazwa_pola;

Tak wic poprawne bd ponisze przykadowe deklaracje:
readonly int liczba;
readonly public int liczba;
public readonly int liczba;

Warto takiego pola moe by przypisana albo w momencie deklaracji, albo te w konstruktorze klasy i nie moe by pó niej zmieniana.
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Pola readonly typów prostych
Przykadowa klasa zawierajca pola tylko do odczytu zostaa przedstawiona na
listingu 3.47.
Listing 3.47. Klasa zawierajca pola tylko do odczytu
public class Wartosci
{
public readonly int liczba1 = 100;
public readonly int liczba2;
public int liczba3;
public Wartosci()
{
//prawidowo: inicjalizacja pola liczba2
liczba2 = 200;
//prawidowo: mona zmieni warto pola w konstruktorze
liczba1 = 150;
}
public void Obliczenia()
{
//prawidowo: odczyt pola liczba1, zapis pola liczba3
liczba3 = 2 * liczba1;
//prawidowo: odczyt pól liczba1 i liczba2, zapis pola liczba3
liczba3 = liczba2 + liczba1;
//nieprawidowo: niedozwolony zapis pola liczba1
//liczba1 = liczba2 / 2;
System.Console.WriteLine(liczba1);
System.Console.WriteLine(liczba2);
System.Console.WriteLine(liczba3);
}
public static void Main()
{
Wartosci w = new Wartosci();
w.Obliczenia();
}
}

Zostay tu zadeklarowane trzy pola, liczba1, liczba2 i liczba3, wszystkie publiczne
o typie int. Dwa pierwsze s równie polami tylko do odczytu, a zatem przypisanych im
wartoci nie wolno modyfikowa poza konstruktorem. W klasie znalazy si równie
konstruktor oraz metoda Obliczenia, która wykonuje dziaania, wykorzystujc wartoci
przypisane zadeklarowanym polom. W konstruktorze polu liczba2 zostaa przypisana
warto 200, a polu liczba1 warto 150. Oba przypisania s prawidowe, mimo e liczba1
miao ju ustalon wczeniej warto. W konstruktorze mona bowiem przypisa now
warto polu tylko do odczytu i jest to jedyne miejsce, w którym taka operacja jest
prawidowa.
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W metodzie Obliczenia najpierw zmiennej liczba3 przypisujemy wynik mnoenia
2 * liczba1. Jest to poprawna instrukcja, gdy wolno odczytywa warto pola tylko
do odczytu liczba1 oraz przypisywa wartoci zwykemu polu liczba3. Podobn sytuacj mamy w przypadku drugiego dziaania. Trzecia instrukcja przypisania zostaa ujta
w komentarz, gdy jest nieprawidowa i spowodowaaby bd kompilacji widoczny na
rysunku 3.18. Wystpuje tu bowiem próba przyporzdkowania wyniku dziaania liczba2
/ 2 polu liczba1, w stosunku do którego zosta uyty modyfikator readonly. Takiej operacji nie wolno wykonywa, zatem po usuniciu znaków komentarza z tej instrukcji
kompilator zaprotestuje. Do klasy Wartosci dopisana zostaa te metoda Main (por.
lekcja 15.), w której tworzymy nowy obiekt klasy Wartosci i wywoujemy jego metod
Obliczenia.

Rysunek 3.18. Próba przypisania wartoci zmiennej typu readonly

Pola readonly typów odnonikowych
Zachowanie pól z modyfikatorem readonly w przypadku typów prostych jest jasne —
nie wolno zmienia ich wartoci. To znaczy warto przypisana polu pozostaje niezmienna przez cay czas dziaania programu. W przypadku typów odnonikowych jest
oczywicie tak samo, trzeba jednak dobrze uwiadomi sobie, co to wówczas oznacza.
Otó piszc:
nazwa_klasy nazwa_pola = new nazwa_klasy(argumenty_konstruktora)

polu nazwa_pola przypisujemy referencj do nowo powstaego obiektu klasy nazwa_klasy.
Przykadowo w przypadku klasy Punkt, któr przedstawiono na pocztku rozdziau,
deklaracja:
Punkt punkt = new Punkt()

oznacza przypisanie zmiennej punkt referencji do powstaego na stercie obiektu klasy
Punkt (por. lekcja 14.).
Gdyby pole to byo typu readonly, tej referencji nie byoby wolno zmienia, jednak
nic nie staoby na przeszkodzie, aby modyfikowa pola obiektu, na który ta referencja
wskazuje. Czyli po wykonaniu instrukcji:
readonly Punkt punkt = new Punkt();

moliwe byoby odwoanie w postaci (zakadajc publiczny dostp do pola x):
punkt.x = 100;

Aby lepiej to zrozumie, spójrzmy na kod przedstawiony na listingu 3.48.
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Listing 3.48. Odwoania do pól typu readonly
public class Punkt
{
public int x;
public int y;
}
public class Program
{
public readonly Punkt punkt = new Punkt();
public void UzyjPunktu()
{
//prawidowo, mona modyfikowa pola obiektu punkt
punkt.x = 100;
punkt.y = 200;
//nieprawidowo, nie mona zmienia referencji typu readonly
//punkt = new Punkt();
}
}

S tu widoczne dwie publiczne klasy: Program i Punkt. Klasa Punkt zawiera dwa
publiczne pola typu int o nazwach x i y. Klasa Program zawiera jedno publiczne pole
tylko do odczytu o nazwie Punkt, któremu zostaa przypisana referencja do obiektu klasy
Punkt. Poniewa pole jest publiczne, maj do niego dostp wszystkie inne klasy;
poniewa jest typu readonly, nie wolno zmienia jego wartoci. Ale uwaga: zgodnie
z tym, co zostao napisane we wczeniejszych akapitach, nie wolno zmieni referencji,
ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby modyfikowa pola obiektu, na który ona wskazuje. Dlatego te pierwsze dwa odwoania w metodzie UzyjPunktu s poprawne. Wolno
przypisa dowolne wartoci polom x i y obiektu wskazywanego przez pole punkt. Nie
wolno natomiast zmienia samej referencji, zatem ujta w komentarz instrukcja punkt
= new Punkt() jest nieprawidowa.

wiczenia do samodzielnego wykonania
wiczenie 18.1
Zmie kod z listingu 3.9 tak, aby poprawnie wspópracowa z klas Punkt z listingu 3.40.

wiczenie 18.2
Zmodyfikuj kod z listingu 3.44 tak, aby dawa prawidowe wyniki równie dla ujemnych
wspórzdnych y oraz by poprawnie obsugiwany by punkt o wspórzdnych (0,0).
Nie zmieniaj zastosowanych wzorów.
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wiczenie 18.3
Napisz kod klasy realizujcej zadanie odwrotne do przykadu z listingu 3.44. Dane
wewntrzne powinny by przechowywane w postaci pól x i y, natomiast metody powinny
obsugiwa dane w ukadzie biegunowym (pobierzR, ustawR, pobierzSinusalfa,
ustawSinusalfa).

Lekcja 19. Przesanianie metod
i skadowe statyczne
W lekcji 15. zosta przedstawiony termin przeciania metod; teraz bdzie wyjanione,
w jaki sposób dziedziczenie wpywa na przecianie, oraz zostanie przybliona technika
przesaniania pól i metod. Technika ta pozwala na bardzo ciekawy efekt umieszczenia
skadowych o identycznych nazwach zarówno w klasie bazowej, jak i potomnej. Drugim
poruszanym tematem bd z kolei skadowe statyczne, czyli takie, które mog istnie
nawet wtedy, kiedy nie istniej obiekty danej klasy.

Przesanianie metod
Zastanówmy si, co si stanie, kiedy w klasie potomnej ponownie zdefiniujemy metod
o takiej samej nazwie i takich samych argumentach jak w klasie bazowej. Albo inaczej:
jakiego zachowania metod mamy si spodziewa w przypadku klas przedstawionych
na listingu 3.49.
Listing 3.49. Przesanianie metod
public class A
{
public void f()
{
System.Console.WriteLine("Metoda f z klasy A.");
}
}
public class B : A
{
public void f()
{
System.Console.WriteLine("Metoda f z klasy B.");
}
}

W klasie A znajduje si bezargumentowa metoda o nazwie f, wywietlajca na ekranie
informacj o nazwie klasy, w której zostaa zdefiniowana. Klasa B dziedziczy z klasy A,
zgodnie z zasadami dziedziczenia przejmuje wic metod f z klasy A. Tymczasem
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w klasie B zostaa ponownie zadeklarowana bezargumentowa metoda f (równie
wywietlajca nazw klasy, w której zostaa zdefiniowana, czyli tym razem klasy B).
Wydawa by si mogo, e w takim wypadku wystpi konflikt nazw (dwukrotne zadeklarowanie metody f). Jednak próba kompilacji wykae, e kompilator nie zgasza
adnych bdów — pojawi si jedynie ostrzeenie (o tym za chwil). Dlaczego konflikt
nazw nie wystpuje? Otó zasada jest nastpujca: jeli w klasie bazowej i pochodnej
wystpuje metoda o tej samej nazwie i argumentach, metoda z klasy bazowej jest przesaniana (ang. override) i mamy do czynienia z tzw. przesanianiem metod (ang. methods
overriding). A zatem w obiektach klasy bazowej bdzie obowizywaa metoda z klasy
bazowej, a w obiektach klasy pochodnej — metoda z klasy pochodnej.
Sprawd my to. Co pojawi si na ekranie po uruchomieniu klasy Program z listingu 3.50,
która korzysta z obiektów klas A i B z listingu 3.49? Oczywicie najpierw tekst Metoda
f z klasy A., a nastpnie tekst Metoda f z klasy B. (rysunek 3.19). Skoro bowiem
obiekt a jest klasy A, to wywoanie a.f() powoduje wywoanie metody f z klasy A.
Z kolei obiekt b jest klasy B, zatem wywoanie b.f() powoduje uruchomienie metody
f z klasy B.
Rysunek 3.19.
Efekt wywoania
przesonitej metody

Listing 3.50. Uycie obiektów klas A i B
public class Program
{
public static void Main()
{
A a = new A();
B b = new B();
a.f();
b.f();
}
}

Wrómy teraz do ostrzeenia wygenerowanego przez kompilator przy kompilacji wspópracujcych ze sob klas z listingów 3.49 i 3.50. Jest ono widoczne na rysunku 3.20.
Otó kompilator oczywicie wykry istnienie metody o takiej samej deklaracji w klasach
bazowej (A) i potomnej (B) i poinformowa nas o tym. Formalnie naley bowiem okreli sposób zachowania takich metod. Zostanie to dokadniej wyjanione w rozdziale 6.,
omawiajcym zaawansowane zagadnienia programowania obiektowego.
Na razie przyjmijmy, e w prezentowanej sytuacji, czyli wtedy, gdy w klasie potomnej
ma zosta zdefiniowana nowa metoda o takiej samej nazwie, argumentach i typie zwracanym, do jej deklaracji naley uy sowa kluczowego new, które umieszcza si przed
typem zwracanym. To wanie sugeruje komunikat kompilatora z rysunku 3.20.
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Rysunek 3.20. Ostrzeenie generowane przez kompilator

Tak wic schematyczna deklaracja takiej metody powinna mie posta:
specyfikator_dostpu new typ_zwracany nazwa_metody(argumenty)
{
//wntrze metody
}

lub:
new specyfikator_dostpu typ_zwracany nazwa_metody(argumenty)
{
//wntrze metody
}

W naszym przypadku klasa B powinna wic wyglda tak jak na listingu 3.51.
Listing 3.51. Uycie modyfikatora new
public class B : A
{
public new void f()
{
System.Console.WriteLine("B");
}
}

Moe si w tym miejscu pojawi pytanie, czy jest w takim razie moliwe wywoanie
przesonitej metody z klasy bazowej. Jeli pytanie to brzmi zbyt zawile, to — na przykadzie klas z listingu 3.49 — chodzi o to, czy w klasie B mona wywoa metod
f z klasy A. Nie jest to zagadnienie czysto teoretyczne, gdy w praktyce programistycznej takie odwoania czsto upraszczaj kod i uatwiaj tworzenie spójnych hierarchii
klas. Skoro tak, to odwoanie takie oczywicie jest moliwe. Jak pamitamy z lekcji 17.,
jeli trzeba byo wywoa konstruktor klasy bazowej, uywao si sowa base. W tym
przypadku jest podobnie. Odwoanie do przesonitej metody klasy bazowej uzyskujemy
dziki wywoaniu w schematycznej postaci:
base.nazwa_metody(argumenty);

Wywoanie takie najczciej stosuje si w metodzie przesaniajcej (np. metodzie
f klasy B), ale moliwe jest ono równie w dowolnej innej metodzie klasy pochodnej.
Gdyby wic metoda f klasy B z listingu 3.49 miaa wywoywa metod klasy bazowej,
kod tej klasy powinien przyj posta widoczn na listingu 3.52.
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Listing 3.52. Wywoanie przesonitej metody z klasy bazowej
public class B : A
{
public new void f()
{
base.f();
System.Console.WriteLine("Metoda f z klasy B.");
}
}

Przesanianie pól
Pola klas bazowych s przesaniane w sposób analogiczny do metod. Jeli wic w klasie
pochodnej zdefiniujemy pole o takiej samej nazwie jak w klasie bazowej, bezporednio
dostpne bdzie tylko to z klasy pochodnej. Przy deklaracji naley oczywicie uy
modyfikatora new. Taka sytuacja jest zobrazowana na listingu 3.53.
Listing 3.53. Przesonite pola
public class A
{
public int liczba;
}
public class B : A
{
public new int liczba;
}

W klasie A zostao zdefiniowane pole o nazwie liczba i typie int. W klasie B, która
dziedziczy z A, ponownie zostao zadeklarowane pole o takiej samej nazwie i takim
samym typie. Trzeba sobie jednak dobrze uwiadomi, e kady obiekt klasy B bdzie
w takiej sytuacji zawiera dwa pola o nazwie liczba — jedno pochodzce z klasy A,
drugie z B. Co wicej, tym polom mona przypisywa róne wartoci. Zilustrowano
to w programie widocznym na listingu 3.54.
Listing 3.54. Odwoania do przesonitych pól
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
B b = new B();
b.liczba = 10;
((A)b).liczba = 20;
Console.Write("Warto pola liczba z klasy B: ");
Console.WriteLine(b.liczba);
Console.Write("Warto pola liczba odziedziczonego z klasy A: ");
Console.WriteLine(((A)b).liczba);
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}
}

Tworzymy najpierw obiekt b klasy B, odbywa si to w standardowy sposób. Podobnie
pierwsza instrukcja przypisania ma dobrze ju nam znan posta:
b.liczba = 10;

W ten sposób ustalona zostaa warto pola liczba zdefiniowanego w klasie B. Dzieje si
tak dlatego, e to pole przesania (przykrywa) pole o tej samej nazwie, pochodzce z klasy A.
Klasyczne odwoanie powoduje wic dostp do pola zdefiniowanego w klasie, która jest
typem obiektu (w tym przypadku obiekt b jest typu B). W obiekcie b istnieje jednak równie
drugie pole o nazwie liczba, odziedziczone z klasy A. Do niego równie istnieje moliwo
dostpu. W tym celu jest wykorzystywana tak zwana technika rzutowania, która zostanie zaprezentowana w dalszej czci ksiki. Na razie przyjmijmy jedynie, e konstrukcja:
((A)b)

oznacza: „Potraktuj obiekt klasy B tak, jakby by obiektem klasy A”. Tak wic odwoanie:
((A)b).liczba

= 20;

to nic innego jak przypisanie wartoci 20 polu liczba pochodzcemu z klasy A.
O tym, e obiekt b faktycznie przechowuje dwie róne wartoci, przekonujemy si,
wywietlajc je na ekranie za pomoc metody WriteLine klasy Console. Po kompilacji
i uruchomieniu programu zobaczymy widok taki jak przedstawiony na rysunku 3.21.
Rysunek 3.21.
Odwoania do dwóch
pól zawartych
w obiekcie klasy B

Skadowe statyczne
Skadowe statyczne to takie, które istniej nawet wtedy, gdy nie istnieje aden obiekt
danej klasy. Kada taka skadowa jest wspólna dla wszystkich obiektów klasy. Skadowe
te s oznaczane sowem static. W dotychczasowych przykadach wykorzystywalimy
jedn metod tego typu — Main, od której rozpoczyna si wykonywanie programu.

Metody statyczne
Metod statyczn oznaczamy sowem static, które powinno znale  si przed typem
zwracanym. Zwyczajowo umieszcza si je zaraz za specyfikatorem dostpu20, czyli
schematycznie deklaracja metody statycznej bdzie wygldaa nastpujco:
20

W rzeczywistoci sowo kluczowe static moe pojawi si równie przed specyfikatorem dostpu,
ta kolejno nie jest bowiem istotna z punktu widzenia kompilatora. Przyjmuje si jednak, e — ze wzgldu
na ujednolicenie notacji — o ile wystpuje specyfikator dostpu metody, sowo static powinno znale 
si za nim; na przykad: public static void main, a nie static public void main.
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specyfikator_dostpu static typ_zwracany nazwa_metody(argumenty)
{
//tre metody
}

Przykadowa klasa z zadeklarowan metod statyczn moe wyglda tak, jak zostao
to przedstawione na listingu 3.55.
Listing 3.55. Klasa zawierajca metod statyczn
public class A
{
public static void f()
{
System.Console.WriteLine("Metoda f klasy A");
}
}

Tak napisan metod mona wywoa tylko przez zastosowanie konstrukcji o ogólnej
postaci:
nazwa_klasy.nazwa_metody(argumenty_metody);

W przypadku klasy A wywoanie tego typu miaoby nastpujc posta:
A.f();

Nie mona natomiast zastosowa odwoania poprzez obiekt, a wic instrukcje:
A a = new A();
a.f();

s nieprawidowe i spowoduj bd kompilacji.
Na listingu 3.56 jest przedstawiona przykadowa klasa Program, która korzysta z takiego
wywoania. Uruchomienie tego kodu pozwoli przekona si, e faktycznie w przypadku
metody statycznej nie trzeba tworzy obiektu.
Listing 3.56. Wywoanie metody statycznej
public class Program
{
public static void Main()
{
A.f();
}
}

Dlatego te metoda Main, od której rozpoczyna si wykonywanie kodu programu, jest
metod statyczn, moe bowiem zosta wykonana, mimo e w trakcie uruchamiania
aplikacji nie powstay jeszcze adne obiekty.
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Musimy jednak zdawa sobie spraw, e metoda statyczna jest umieszczana w specjalnie
zarezerwowanym do tego celu obszarze pamici i jeli powstan obiekty danej klasy,
to bdzie ona dla nich wspólna. To znaczy, e dla kadego obiektu klasy nie tworzy si
kopii metody statycznej.

Statyczne pola
Do pól oznaczonych jako statyczne mona si odwoywa podobnie jak w przypadku
statycznych metod, czyli nawet wtedy, gdy nie istnieje aden obiekt danej klasy. Pola
takie deklaruje si, umieszczajc przed typem sowo static. Schematycznie deklaracja
taka wyglda nastpujco:
static typ_pola nazwa_pola;

lub:
specyfikator_dostpu static typ_pola nazwa_pola;

Jeli zatem w naszej przykadowej klasie A ma si pojawi statyczne pole o nazwie
liczba typu int o dostpie publicznym, klasa taka bdzie miaa posta widoczn na
listingu 3.5721.
Listing 3.57. Umieszczenie w klasie pola statycznego
public class A
{
public static int liczba;
}

Do pól statycznych nie mona odwoa si w sposób klasyczny, tak jak do innych pól
klasy — poprzedzajc je nazw obiektu (oczywicie, jeli wczeniej utworzymy dany
obiekt). W celu zapisu lub odczytu naley zastosowa konstrukcj:
nazwa_klasy.nazwa_pola

Podobnie jak metody statyczne, równie i pola tego typu znajduj si w wyznaczonym
obszarze pamici i s wspólne dla wszystkich obiektów danej klasy. Tak wic niezalenie od liczby obiektów danej klasy pole statyczne o danej nazwie bdzie tylko jedno.
Przypisanie i odczytanie zawartoci pola statycznego klasy A z listingu 3.57 moe zosta
zrealizowane w sposób przedstawiony na listingu 3.58.
Listing 3.58. Uycie pola statycznego
public class Program
{
public static void Main()
{
A.liczba = 100;
21

Podobnie jak w przypadku metod statycznych, z formalnego punktu widzenia sowo static moe si
znale  przed specyfikatorem dostpu, czyli na przykad: static public int liczba. Jednak dla
ujednolicenia notacji oraz zachowania zwyczajowej konwencji zapisu bdzie konsekwentnie stosowana
forma zaprezentowana w powyszym akapicie, czyli: public static int liczba.
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System.Console.WriteLine("Pole liczba klasy A ma warto {0}.",
A.liczba);
}
}

Odwoanie do pola statycznego moe te mie miejsce wewntrz klasy. Nie trzeba wtedy
stosowa przedstawionej konstrukcji, przecie pole to jest czci klasy. Dlatego te
do klasy A mona by dopisa przykadow metod f o postaci:
public void f(int wartosc)
{
liczba = wartosc;
}

której zadaniem jest zmiana wartoci pola statycznego.

wiczenia do samodzielnego wykonania
wiczenie 19.1
Napisz klas Punkt przechowujc wspórzdne punktów na paszczy nie oraz klas
Punkt3D przechowujc wspórzdne punktów w przestrzeni trójwymiarowej. W obu
przypadkach przygotuj metod odleglosc, której zadaniem bdzie zwrócenie odlegoci punktu od pocztku ukadu wspórzdnych.

wiczenie 19.2
Napisz klas Punkt3D dziedziczc z klasy Punkt zaprezentowanej na listingu 3.8.
Umie w niej pole typu int o nazwie z. W obu klasach zdefiniuj publiczn metod
WyswietlWspolrzedne wywietlajc wartoci wspórzdnych na ekranie. W metodzie
WyswietlWspolrzedne z klasy Punkt3D nie uywaj odwoa do pól x i y.

wiczenie 19.3
Napisz klas Dodawanie, zawierajc statyczn metod Dodaj przyjmujc dwa argumenty typu int. Metoda ta powinna zwróci warto bdc wynikiem dodawania obu
argumentów.

wiczenie 19.4
Napisz klas Przechowalnia zawierajc statyczn metod o nazwie Przechowaj przyjmujc jeden argument typu int. Klasa ta ma zapamitywa argument przekazany
metodzie Przechowaj w taki sposób, e kade wywoanie tej metody spowoduje zwrócenie poprzednio zapisanej wartoci i zapamitanie aktualnie przekazanej.
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wiczenie 19.5
Napisz kod przykadowej klasy (o dowolnej nazwie) i umie w niej statyczn prywatn
metod Wyswietl, wywietlajc na ekranie dowolny napis. Przygotuj te osobn klas
Program i spraw, aby metoda Wyswietl zostaa wywoana, tak aby efekt jej dziaania
pojawi si na ekranie.

Lekcja 20. Waciwoci i struktury
Lekcja 20. powicona jest dwóm rónym zagadnieniom — waciwociom oraz strukturom. Zostanie w niej pokazane, czym s te konstrukcje programistyczne oraz jak i kiedy
si nimi posugiwa. Nie zostan te pominite informacje o tym, czym s tzw. akcesory
get i set oraz jak tworzy waciwoci tylko do zapisu lub tylko do odczytu.

Waciwoci
Struktura waciwoci
Opisanymi dotychczas skadowymi klas byy pola i metody. W C# uznaje si, e pola
z reguy powinny by prywatne, a dostp do nich powinien by realizowany za pomoc
innych konstrukcji, np. metod. To dlatego we wczeniejszych przykadach, np. w klasie
Punkt, stosowane byy metody takie jak UstawX czy PobierzY. Istnieje jednak jeszcze
jeden, i to bardzo wygodny, sposób dostpu, jakim s waciwoci (ang. properties).
Otó waciwo (ang. property) to jakby poczenie moliwoci, jakie daj pola
i metody. Dostp bowiem wyglda tak samo jak w przypadku pól, ale w rzeczywistoci
wykonywane s specjalne metody dostpowe zwane akcesorami (ang. accessors).
Ogólny schemat takiej konstrukcji jest nastpujcy:
[modyfikator_dostpu] typ_waciwoci nazwa_waciwoci
{
get
{
//instrukcje wykonywane podczas pobierania wartoci
}
set
{
//instrukcje wykonywane podczas ustawiania wartoci
}
}

Akcesory get i set s przy tym niezalene od siebie. Akcesor get powinien w wyniku
swojego dziaania zwraca (za pomoc instrukcji return) warto takiego typu, jakiego
jest waciwo, natomiast set otrzymuje przypisywan mu warto w postaci argumentu o nazwie value.
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Zaómy wic, e w klasie Kontener umiecilimy prywatne pole o nazwie _wartosc
i typie int. Do takiego pola, jak ju wiadomo z lekcji 18., nie mona si bezporednio
odwoywa spoza klasy. Do jego odczytu i zapisu mona wic uy albo metod, albo wanie waciwoci. Jak to zrobi, zobrazowano w przykadzie widocznym na listingu 3.59.
Listing 3.59. Uycie prostej waciwoci
public class Kontener
{
private int _wartosc;
public int wartosc
{
get
{
return _wartosc;
}
set
{
_wartosc = value;
}
}
}

Klasa zawiera prywatne pole _wartosc oraz publiczn waciwo wartosc. Wewntrz
definicji waciwoci znalazy si akcesory get i set. Oba maj bardzo prost konstrukcj: get za pomoc instrukcji return zwraca po prostu warto zapisan w polu
_wartosc, natomiast set ustawia warto tego pola za pomoc prostej instrukcji przypisania. Sowo value oznacza tutaj warto przekazan akcesorowi w instrukcji przypisania. Zobaczmy, jak bdzie wygldao wykorzystanie obiektu typu Kontener w dziaajcym programie. Jest on widoczny na listingu 3.60.
Listing 3.60. Uycie klasy Kontener
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
Kontener obj = new Kontener();
obj.wartosc = 100;
Console.WriteLine(obj.wartosc);
}
}

W metodzie Main klasy Program jest tworzony i przypisywany zmiennej obj nowy
obiekt klasy Kontener. Nastpnie waciwoci wartosc tego obiektu jest przypisywana
warto 100. Jak wida, odbywa si to dokadnie w taki sam sposób jak w przypadku pól.
Odwoanie do waciwoci nastpuje za pomoc operatora oznaczanego symbolem
kropki, a przypisanie — za pomoc operatora =. Jednak wykonanie instrukcji:
obj.wartosc = 100;
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oznacza w rzeczywistoci przekazanie wartoci 100 akcesorowi set zwizanemu z waciwoci wartosc. Warto ta jest dostpna wewntrz akcesora poprzez sowo value.
Tym samym wymieniona instrukcja powoduje zapamitanie w obiekcie wartoci 100.
Przekonujemy si o tym, odczytujc zawarto waciwoci w trzeciej instrukcji metody
Main i wywietlajc j na ekranie. Oczywicie odczytanie waciwoci to nic innego jak
wywoanie akcesora get.

Waciwoci a sprawdzanie poprawnoci danych
Waciwoci doskonale nadaj si do sprawdzania poprawnoci danych przypisywanych prywatnym polom. Zaómy, e mamy do czynienia z klas o nazwie Data zawierajc pole typu byte okrelajce dzie tygodnia, takie e 1 to niedziela, 2 — poniedziaek itd. Jeli dostp do tego pola bdzie si odbywa przez waciwo, to atwo
bdzie mona sprawdza, czy aby na pewno przypisywana mu warto nie przekracza
dopuszczalnego zakresu 1 – 7. Napiszmy wic tre takiej klasy; jest ona widoczna
na listingu 3.61.
Listing 3.61. Sprawdzanie poprawnoci przypisywanych danych
public class Data
{
private byte _dzien;
public byte DzienTygodnia
{
get
{
return _dzien;
}
set
{
if(value > 0 && value < 8)
{
_dzien = value;
}
}
}
}

Ogólna struktura klasy jest podobna do tej zaprezentowanej na listingu 3.59 i omówionej
w poprzednim podpunkcie. Inaczej wyglda jedynie akcesor set, w którym znalaza si
instrukcja warunkowa if. Bada ona, czy warto value (czyli ta przekazana podczas
operacji przypisania) jest wiksza od 0 i mniejsza od 8, czyli czy zawiera si w przedziale 1 – 7. Jeli tak, jest przypisywana polu _dzien, a wic przechowywana w obiekcie; jeli nie, nie dzieje si nic. Spróbujmy wic zobaczy, jak w praktyce zachowa si
obiekt takiej klasy przy przypisywaniu rónych wartoci waciwoci DzienTygodnia.
Odpowiedni przykad jest widoczny na listingu 3.62.
Listing 3.62. Uycie klasy Data
using System;
public class Program
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{
public static void Main()
{
Data pierwszaData = new Data();
Data drugaData = new Data();
pierwszaData.DzienTygodnia = 8;
drugaData.DzienTygodnia = 2;
Console.WriteLine("\n--- po pierwszym przypisaniu ---");
Console.Write("1. numer dnia tygodnia to ");
Console.WriteLine("{0}.", pierwszaData.DzienTygodnia);
Console.Write("2. numer dnia tygodnia to ");
Console.WriteLine("{0}.", drugaData.DzienTygodnia);
drugaData.DzienTygodnia = 9;
Console.WriteLine("\n--- po drugim przypisaniu ---");
Console.Write("2. numer dnia tygodnia to ");
Console.WriteLine("{0}.", drugaData.DzienTygodnia);
}
}

Najpierw tworzone s dwa obiekty typu Data. Pierwszy z nich jest przypisywany zmiennej pierwszaData, a drugi zmiennej drugaData. Nastpnie waciwoci DzienTygodnia
obiektu pierwszaData jest przypisywana warto 8, a obiektowi drugaData warto 2.
Jak ju wiadomo, pierwsza z tych operacji nie moe zosta poprawnie wykonana, gdy
dzie tygodnia musi zawiera si w przedziale 1 – 7. W zwizku z tym warto waciwoci (oraz zwizanego z ni pola _dzien) pozostanie niezmieniona, a wic bdzie to
warto przypisywana niezainicjowanym polom typu byte, czyli 0. W drugim przypadku operacja przypisania moe zosta wykonana, a wic wartoci waciwoci
DzienTygodnia obiektu drugaData bdzie 2.
O tym, e oba przypisania dziaaj zgodnie z powyszym opisem, przekonujemy si,
wywietlajc wartoci waciwoci obu obiektów za pomoc instrukcji Console.Write
i Console.WriteLine. Pó niej wykonujemy jednak kolejne przypisanie, o postaci:
drugaData.DzienTygodnia = 9;

Ono oczywicie równie nie moe zosta poprawnie wykonane, wic instrukcja ta nie
zmieni stanu obiektu drugaData. Sprawdzamy to, ponownie odczytujc i wywietlajc
warto waciwoci DzienTygodnia tego obiektu. Ostatecznie po kompilacji i uruchomieniu na ekranie zobaczymy widok zaprezentowany na rysunku 3.22.
Rysunek 3.22.
Wynik testowania
waciwoci
DzienTygodnia
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Sygnalizacja bdów
Przykad z poprzedniego podpunktu pokazywa, w jaki sposób sprawdza poprawno
danych przypisywanych waciwoci. Nie uwzgldnia jednak sygnalizacji bdnych
danych. W przypadku zwykej metody ustawiajcej warto pola informacja o bdzie
mogaby by zwracana jako rezultat dziaania. W przypadku waciwoci takiej moliwoci jednak nie ma. Akcesor nie moe przecie zwraca adnej wartoci. Mona jednak
w tym celu wykorzysta technik tzw. wyjtków. Wyjtki zostan omówione dopiero
w kolejnym rozdziale, a zatem Czytelnicy nieobeznani z t tematyk powinni pomin
ten punkt i powróci dopiero po zapoznaniu si z materiaem przedstawionym w lekcjach
z rozdziau 4.
Poprawienie kodu z listingu 3.61 w taki sposób, aby w przypadku wykrycia przekroczenia dopuszczalnego zakresu danych by generowany wyjtek, nie jest skomplikowane.
Kod realizujcy takie zadanie zosta przedstawiony na listingu 3.63.
Listing 3.63. Sygnalizacja bdu za pomoc wyjtku
using System;
public class ValueOutOfRangeException : Exception
{
}
public class Data
{
private byte _dzien;
public byte DzienTygodnia
{
get
{
return _dzien;
}
set
{
if(value > 0 && value < 8)
{
_dzien = value;
}
else
{
throw new ValueOutOfRangeException();
}
}
}
}

Na pocztku zostaa dodana klasa wyjtku ValueOutOfRangeException dziedziczca bezporednio z Exception. Jest to nasz wasny wyjtek, który bdzie zgaszany po ustaleniu,
e warto przekazana akcesorowi set jest poza dopuszczalnym zakresem. Tre klasy
Data nie wymagaa wielkich zmian. Instrukcja if akcesora set zostaa zmieniona na
instrukcj warunkow if…else. W bloku else, wykonywanym, kiedy warto wskazywana przez value jest mniejsza od 1 lub wiksza od 7, za pomoc instrukcji throw
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zgaszany jest wyjtek typu ValueOutOfRangeException. Obiekt wyjtku tworzony jest
za pomoc operatora new. W jaki sposób mona obsuy bd zgaszany przez t wersj
klasy Data, zobrazowano w programie widocznym na listingu 3.64.
Listing 3.64. Obsuga bdu zgoszonego przez akcesor set
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
Data pierwszaData = new Data();
try
{
pierwszaData.DzienTygodnia = 8;
}
catch(ValueOutOfRangeException)
{
Console.WriteLine("Warto poza zakresem.");
}
}
}

Utworzenie obiektu jest realizowane w taki sam sposób jak w poprzednich przykadach,
natomiast instrukcja przypisujca warto 8 waciwoci DzienTygodnia zostaa ujta
w blok try. Dziki temu, jeli ta instrukcja spowoduje zgoszenie wyjtku, zostan
wykonane instrukcje znajdujce si w bloku catch. Oczywicie w tym przypadku mamy
pewno, e wyjtek zostanie zgoszony, warto 8 przekracza bowiem dopuszczalny
zakres. Dlatego te po uruchomieniu programu na ekranie ukae si napis Warto poza
zakresem..

Waciwoci tylko do odczytu
We wszystkich dotychczasowych przykadach waciwoci miay przypisane akcesory
get i set. Nie jest to jednak obligatoryjne. Otó jeli pominiemy set, to otrzymamy
waciwo tylko do odczytu. Próba przypisania jej jakiejkolwiek wartoci sko czy si
bdem kompilacji. Przykad obrazujcy to zagadnienie jest widoczny na listingu 3.65.
Listing 3.65. Waciwo tylko do odczytu
using System;
public class Dane
{
private string _nazwa = "Klasa Dane";
public string nazwa
{
get
{
return _nazwa;
}
}
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}
public class Program
{
public static void Main()
{
Dane dane1 = new Dane();
string napis = dane1.nazwa;
Console.WriteLine(napis);
//dane1.nazwa = "Klasa Data";
}
}

Klasa Dane ma jedno prywatne pole typu string, któremu zosta przypisany a cuch
znaków Klasa Dane. Oprócz pola znajduje si w niej równie waciwo nazwa,
w której zosta zdefiniowany jedynie akcesor get, a jego zadaniem jest zwrócenie zawartoci pola _nazwa. Akcesora set po prostu nie ma, co oznacza, e waciwo mona
jedynie odczytywa. W klasie Program zosta utworzony nowy obiekt typu Dane, a nastpnie zostaa odczytana jego waciwo nazwa. Odczytana warto zostaa przypisana
zmiennej napis i wywietlona na ekranie za pomoc instrukcji Console.WriteLine. Te
wszystkie operacje niewtpliwie s prawidowe, natomiast oznaczona komentarzem:
dane1.nazwa = "Klasa Data";

— ju nie. Poniewa nie zosta zdefiniowany akcesor set, nie mona przypisywa adnych wartoci waciwoci nazwa. Dlatego te po usuniciu komentarza i próbie kompilacji zostanie zgoszony bd widoczny na rysunku 3.23.

Rysunek 3.23. Próba przypisania wartoci waciwoci tylko do odczytu koczy si bdem kompilacji

Waciwoci tylko do zapisu
Skoro, jak zostao to opisane w poprzedniej czci lekcji, usunicie akcesora set sprawiao, e waciwo mona byo tylko odczytywa, logika podpowiada, e usunicie
akcesora get spowoduje, i waciwo bdzie mona tylko zapisywa. Taka moliwo
jest rzadziej wykorzystywana, niemniej istnieje. Jak utworzy waciwo tylko do
zapisu, zobrazowano na listingu 3.66.
Listing 3.66. Waciwo tylko do zapisu
using System;
public class Dane
{
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private string _nazwa = "";
public string nazwa
{
set
{
_nazwa = value;
}
}
}
public class Program
{
public static void Main()
{
Dane dane1 = new Dane();
dane1.nazwa = "Klasa Dane";
//string napis = dane1.nazwa;
}
}

Klasa Dane zawiera teraz takie samo pole jak w przypadku przykadu z listingu 3.65,
zmieni si natomiast akcesor waciwoci nazwa. Tym razem zamiast get jest set.
Skoro nie ma get, oznacza to, e waciwo bdzie moga by tylko zapisywana. Tak
te dzieje si w metodzie Main klasy Program. Po utworzeniu obiektu typu Dane i przypisaniu go zmiennej dane1, waciwoci nazwa jest przypisywany cig znaków Klasa Dane.
Taka instrukcja zostanie wykonana prawidowo. Inaczej jest w przypadku ujtej
w komentarz instrukcji:
string napis = dane1.nazwa;

Nie moe by ona poprawnie wykonana, waciwo nazwa jest bowiem waciwoci
tylko do zapisu. W zwizku z tym usunicie komentarza spowoduje bd kompilacji
widoczny na rysunku 3.24.

Rysunek 3.24. Bd zwizany z prób odczytania waciwoci tylko do zapisu

Waciwoci niezwizane z polami
W dotychczasowych przykadach z tego rozdziau waciwoci byy powizane z prywatnymi polami klasy i poredniczyy w zapisie i odczycie ich wartoci. Nie jest to jednak obligatoryjne; waciwoci mog by cakowicie niezalene od pól. Mona sobie
wyobrazi róne sytuacje, kiedy zapis czy odczyt waciwoci powoduje duo bardziej
zoon reakcj ni tylko przypisanie wartoci jakiemu polu; mog to by np. operacje
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na bazach danych czy plikach. Te zagadnienia wykraczaj poza ramy niniejszej publikacji, mona jednak wykona jeszcze jeden prosty przykad, który pokae waciwo
tylko do odczytu zawsze zwracajc tak sam warto. Jest on widoczny na listingu 3.67.
Listing 3.67. Waciwo niezwizana z polem
using System;
public class Dane
{
public string nazwa
{
get
{
return "Klasa Dane";
}
}
}
public class Program
{
public static void Main()
{
Dane dane1 = new Dane();
Console.WriteLine(dane1.nazwa);
Console.WriteLine(dane1.nazwa);
}
}

Klasa Dane zawiera wycznie waciwo nazwa, nie ma w niej adnego pola. Istnieje
take tylko jeden akcesor, którym jest get. Z kadym wywoaniem zwraca on warto
typu string, któr jest cig znaków Klasa Dane. Ten cig jest niezmienny. W metodzie
Main klasy Program zosta utworzony nowy obiekt typu Dane, a warto jego waciwoci
nazwa zostaa dwukrotnie wywietlona na ekranie za pomoc instrukcji Console.WriteLine.
Oczywicie, poniewa warto zdefiniowana w get jest niezmienna, kady odczyt
waciwoci nazwa bdzie dawa ten sam wynik.

Struktury
Tworzenie struktur
W C# oprócz klas mamy do dyspozycji równie struktury. Skadnia obu tych konstrukcji programistycznych jest podobna, cho zachowuj si one inaczej. Struktury
najlepiej sprawuj si przy reprezentacji niewielkich obiektów zawierajcych po kilka
pól i ewentualnie niewielk liczb innych skadowych (metod, waciwoci itp.). Ogólna
definicja struktury jest nastpujca:
[modyfikator_dostpu] struct nazwa_struktury
{
//skadowe struktury
}
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Skadowe struktury definiuje si tak samo jak skadowe klasy. Gdybymy na przykad
chcieli utworzy struktur o nazwie Punkt przechowujc cakowite wspórzdne
x i y punktów na paszczy nie, powinnimy zastosowa konstrukcj przedstawion na
listingu 3.68.
Listing 3.68. Prosta struktura
public struct Punkt
{
public int x;
public int y;
}

Jak skorzysta z takiej struktury? Tu wanie ujawni si pierwsza rónica midzy klas
a struktur. Otó ta druga jest traktowana jak typ wartociowy (taki jak int, byte itp.),
co oznacza, e po pierwsze, nie ma koniecznoci jawnego tworzenia obiektu, a po drugie,
obiekty bdce strukturami s tworzone na stosie, a nie na stercie. Tak wic zmienna
przechowujca struktur zawiera sam obiekt struktury, a nie jak w przypadku typów klasowych — referencj. Spójrzmy zatem na listing 3.69. Zawiera on prosty program korzystajcy ze struktury Punkt z listingu 3.68.
Listing 3.69. Uycie struktury Punkt
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
Punkt punkt;
punkt.x = 100;
punkt.y = 200;
Console.WriteLine("punkt.x = {0}", punkt.x);
Console.WriteLine("punkt.y = {0}", punkt.y);
}
}

W metodzie Main klasy Program zostaa utworzona zmienna punkt typu Punkt. Jest to
równoznaczne z powstaniem instancji tej struktury, obiektu typu Punkt. Zwrómy
uwag, e nie zosta uyty operator new, a wic zachowanie jest podobne jak w przypadku
typów prostych. Kiedy pisalimy np.:
int liczba;

od razu powstawaa gotowa do uycia zmienna liczba. O tym, e faktycznie tak samo
jest w przypadku struktur, przekonujemy si, przypisujc polom x i y wartoci 100
i 200, a nastpnie wywietlajc je na ekranie za pomoc instrukcji Console.WriteLine.
Nie oznacza to jednak, e do tworzenia struktur nie mona uy operatora new. Otó
instrukcja w postaci:
Punkt punkt = new Punkt();
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równie jest prawidowa. Trzeba jednak wiedzie, e nie oznacza to tego samego. Otó
jeli stosujemy konstrukcj o schematycznej postaci:
nazwa_struktury zmienna;

pola struktury pozostaj niezainicjowane i dopóki nie zostan zainicjowane, nie mona
z nich korzysta. Jeli natomiast uyjemy konstrukcji o postaci:
nazwa_struktury zmienna = new nazwa_struktury();

to zostanie wywoany konstruktor domylny i wszystkie pola zostan zainicjowane wartociami domylnymi dla danego typu (patrz tabela 3.1 z lekcji 16.). Te rónice zostay
zobrazowane w przykadzie z listingu 3.70.
Listing 3.70. Róne sposoby tworzenia struktur
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
Punkt punkt1 = new Punkt();
Punkt punkt2;
punkt1.x = 100;
punkt2.x = 100;
Console.WriteLine("punkt1.x = {0}", punkt1.x);
Console.WriteLine("punkt1.y = {0}", punkt1.y);
Console.WriteLine("punkt2.x = {0}", punkt2.x);
//Console.WriteLine("punkt2.y = {0}", punkt2.y);
}
}

Powstay tu dwie zmienne, a wic i struktury typu Punkt: punkt1 i punkt2. Pierwsza
z nich zostaa utworzona za pomoc operatora new, a druga tak jak zwyka zmienna typu
prostego. W zwizku z tym ich zachowanie bdzie nieco inne. Po utworzeniu struktur
zostay zainicjowane ich pola x, w obu przypadkach przypisano warto 100. Nastpnie
za pomoc dwóch instrukcji Console.WriteLine na ekranie zostay wywietlone wartoci
pól x i y struktury punkt1. Te operacje s prawidowe. Poniewa do utworzenia struktury
punkt1 zosta uyty operator new, zosta te wywoany konstruktor domylny, a pola
otrzymay warto pocztkow równ 0. Niezmienione w dalszej czci kodu pole y
bdzie wic miao warto 0, która moe by bez problemu odczytana.
Inaczej jest w przypadku drugiej zmiennej. O ile polu x zostaa przypisana warto
i instrukcja:
Console.WriteLine("punkt2.x = {0}", punkt2.x);

moe zosta wykonana, to pole y pozostao niezainicjowane i nie mona go odczytywa.
W zwizku z tym instrukcja ujta w komentarz jest nieprawidowa, a próba jej wykonania spowodowaaby bd kompilacji przedstawiony na rysunku 3.25.
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Rysunek 3.25. Próba odwoania do niezainicjowanego pola struktury

Konstruktory i inicjalizacja pól
Skadowe struktur nie mog by inicjalizowane w trakcie deklaracji. Przypisanie wartoci moe odbywa si albo w konstruktorze, albo po utworzeniu struktury przez zwyke
operacje przypisania. Oznacza to, e przykadowy kod widoczny na listingu 3.71 jest
nieprawidowy i spowoduje bd kompilacji.
Listing 3.71. Nieprawidowa inicjalizacja pól struktury
public struct Punkt
{
public int x = 100;
public int y = 200;
}

Struktury mog zawiera konstruktory, z tym zastrzeeniem, e nie mona definiowa
domylnego konstruktora bezargumentowego. Taki konstruktor jest tworzony automatycznie przez kompilator i nie moe by redefiniowany. Jeli chcielibymy wyposay
struktur Punkt w dwuargumentowy konstruktor ustawiajcy wartoci pól x i y, powinnimy zastosowa kod widoczny na listingu 3.72.
Listing 3.72. Konstruktor struktury Punkt
public struct Punkt
{
public int x;
public int y;
public Punkt(int wspX, int wspY)
{
x = wspX;
y = wspY;
}
}

Uycie takiego konstruktora mogoby wyglda na przykad nastpujco:
Punkt punkt1 = new Punkt(100, 200);

Naley te zwróci uwag, e inaczej ni w przypadku klas wprowadzenie konstruktora przyjmujcego argumenty nie powoduje pominicia przez kompilator bezargumentowego konstruktora domylnego. Jak zostao wspomniane wczeniej, do struktur
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konstruktor domylny jest dodawany zawsze. Tak wic uywajc wersji struktury
Punkt widocznej na listingu 3.72, nadal mona tworzy zmienne za pomoc konstrukcji
typu:
Punkt punkt2 = new Punkt();

Struktury a dziedziczenie
Struktury nie podlegaj dziedziczeniu wzgldem klas i struktur. Oznacza to, e struktura
nie moe dziedziczy z klasy ani z innej struktury, a take e klasa nie moe dziedziczy
ze struktury. Struktury mog natomiast dziedziczy po interfejsach. Temat interfejsów
zostanie omówiony dopiero w rozdziale 6., tam te zosta opublikowany kod interfejsu
IPunkt, który zosta wykorzystany w poniszym przykadzie. Tak wic Czytelnicy,
którzy nie mieli do tej pory do czynienia z tymi konstrukcjami programistycznymi, mog
na razie pomin t cz lekcji.
Dziedziczenie struktury po interfejsie wyglda tak samo jak w przypadku klas. Stosowana jest konstrukcja o ogólnej postaci:
[modyfikator_dostpu] struct nazwa_struktury : nazwa_interfejsu
{
//wntrze struktury
}

Gdyby wic miaa powsta struktura Punkt dziedziczca po interfejsie IPunkt (rozdzia 6., lekcja 30., listing 6.24), to mogaby ona przyj posta widoczn na listingu 3.73.
Listing 3.73. Dziedziczenie po interfejsie
public struct Punkt : IPunkt
{
private int _x;
private int _y;
public int x
{
get
{
return _x;
}
set
{
_x = value;
}
}
public int y
{
get
{
return _y;
}
set
{
_y = value;

Kup książkę

Poleć książkę

198

C#. Praktyczny kurs
}
}
}

W interfejsie IPunkt zdefiniowane zostay dwie publiczne waciwoci: x i y, obie
z akcesorami get i set. W zwizku z tym takie elementy musz si te pojawi w strukturze. Wartoci x i y musz by jednak gdzie przechowywane, dlatego struktura zawiera
równie prywatne pola _x i _y. Budowa akcesorów jest tu bardzo prosta. Akcesor get
zwraca w przypadku waciwoci x — warto pola _x, a w przypadku waciwoci y —
warto pola _y. Zadanie akcesora set jest oczywicie odwrotne, w przypadku waciwoci x ustawia on pole _x, a w przypadku waciwoci y — pole _y.

wiczenia do samodzielnego wykonania
wiczenie 20.1
Napisz kod klasy Punkt zawierajcej waciwoci x i y oraz klasy Punkt3D dziedziczcej
z Punkt, zawierajcej waciwo z.

wiczenie 20.2
Napisz kod klasy Punkt zawierajcej waciwoci x i y. Dane o wspórzdnych x i y maj
by przechowywane w tablicy liczb typu int.

wiczenie 20.3
Napisz kod klasy zawierajcej waciwo liczba typu rzeczywistego. Kod powinien
dziaa w taki sposób, aby przypisanie wartoci waciwoci liczba powodowao zapisanie jedynie poowy przypisywanej liczby, a odczyt powodowa zwrócenie podwojonej
zapisanej wartoci.

wiczenie 20.4
Napisz kod klasy zawierajcej waciwo przechowujc warto cakowit. Kady
odczyt tej waciwoci powinien powodowa zwrócenie kolejnego wyrazu cigu opisanego wzorem an 1 2 u (an  1)  2 .

wiczenie 20.5
Do struktury z listingu 3.73 dopisz dwuargumentowy konstruktor ustawiajcy warto
jej pól. Zastanów si, czy modyfikacja pól moe si odbywa poprzez waciwoci x i y.
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abstrakcyjna klasa bazowa, 252
akcesor, accessor, 185
get, 185, 320
set, 185, 320
alias, 291
aplikacja konsolowa, 387
aplikacja okienkowa, 387
aplikacja zawierajca menu, 362
argument
index, 342
metody WriteLine, 290
this, 370
typu EventArgs, 387
typu Kontener, 370, 381
typu Object, 387
typu Stream, 272
typu String, 272
value, 343
argumenty
konstruktorów, 146
metody, 131
metody Main, 138
ASCII, 231
asynchroniczna komunikacja, 364
automatyczne konwersje wartoci, 55

B
bitowa alternatywa wykluczajca, 61
blok
case, 79
default, 79, 81
else, 69
finally, 224
instrukcji try…catch, 199
try…catch, 205, 214
try…catch…finally, 224
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bd kompilacji, 56, 165, 175, 191, 212, 302, 309
bdy, 189
byte-code, 12

C
cig znaków, 37, 227, 232
cig znaków w zmiennej, 228
CIL, Common Intermediate Language, 12
CLR, Common Language Runtime, 12
cudzysów prosty, 228

D
dane typu char, 228, 230
deklaracja, 41
delegacji, 365, 368, 381
metody, 122
public void, 323
tablicy, 104
wielkoci, 341
wielu zmiennych, 42
zdarzenia, 377
zmiennej, 41
zmiennej tablicowej, 111
dekrementacja, zmniejszanie (--), 52
delegacja, delegation, 365
delegacja EventHandler, 387
argument EventArgs, 387
argument Object, 387
delegacje
dodawanie, 375
funkcja zwrotna, 369
tworzenie, 365
usuwanie, 374
wywoanie kilku metod, 373
delegacje i zdarzenia, 365
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destruktory, 153
dodawanie
cigów znaków, 230
elementów, 398
etykiety do formy, 392
menu do aplikacji, 361
metody do klasy, 123
przycisku, 394
znaków, 229
dostp
chroniony, 167
do obiektu, 380
do skadowych klasy zewntrznej, 338
prywatny, 166
publiczny, 164
dynamiczna tablica, 341
dyrektywa using, 27, 129, 171, 252, 354
dziedziczenie, 154, 155, 197
dziedziczenie interfejsów, 318, 326, 328
dziedziczenie struktury po interfejsie, 197

E
edytor form, 353
edytor tekstowy
jEdit, 13
Notepad++, 13
etykiety, 391, 392

F
faszywy warunek, 89
FCL, Framework Class Library, 12
filtr nazw plików, 257
formatka, 357, 388
formatowanie danych, 234
funkcja Main, 27
funkcje zwrotne, callback functions, 365

H
hierarchia wyjtków, 211, 213

I
IDE, Integrated Development Environment, 15
identyfikator wyjtku, 204
ikona Projekt konsolowy, 24
iloczyn bitowy, 60, 245
iloczyn logiczny (&&), 63
iloczyn logiczny (&), 63

implementacja
interfejsów, 321, 326
interfejsu IDrawable, 317
interfejsu IPunkt, 319, 320
indeks poszukiwanego znaku, 236
indekser, 236
informacje o pliku, 263
inicjacja, Patrz inicjalizacja
inicjalizacja, 42
pól, 196
tablic, 100
zmiennej, 140
zmiennej tablicowej, 111
inicjalizator, 150
inkrementacja, zwikszanie (++), 52
instalacja
Visual C# Express, 13
MonoDevelop, 15
instrukcja
Aplication.Run(), 354
break, 79, 91
Console.Write, 49
Console.WriteLine, 45, 49
continue, 95
goto, 80
goto case przypadek_case, 79
goto default, 79
goto etykieta, 79
if...else, 68, 70
if...else if, 73
return, 124
switch, 76
przerywanie dziaania, 79
throw, 189, 217, 219
using, 129
WriteLine, 126
wstrzymujca ko czenie aplikacji, 22
instrukcje sterujce, 68
instrukcje warunkowe, 68
interfejs
IDrawable, 314
IPunkt, 319
potomny, 326
interfejsy
dziedziczenie, 326
implementacja, 322
przecianie metod, 324
uniwersalno, 322
zawierajce tak sam metod, 323

J
jzyk C#, 9
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K
katalog
Debug, 25
Framework, 13
Release, 25
katalog projektu, 21
katalogi
usuwanie, 259
wywietlanie zawartoci, 254
klasa, 118
Application, 387
BinaryReader, 279
BinaryWriter, 277
Button, 393
Circle, 299
ComboBox, 398, 399
Console, 129, 241–243
Convert, 232
Data, 187
DirectoryInfo, 252–257
DivideByZeroException, 219
Exception, 217
FileInfo, 260, 261
FileStream, 266, 267, 272, 277
FileSystemInfo, 252, 253
FirstInside, 332
Form, 354–357
Glowna, 307
Inside, 330
Kontener, 186, 370, 376
Label, 391
MainForm, 358, 388, 392
MainMenu, 360, 361
Math, 171
MenuItem, 360
MessageBox, 386
Object, 289
Outside, 330
Path, 257
Potomna, 307
Program, 127
Punkt, 121, 128, 320
Rectangle, 299
SecondInside, 332
Shape, 299
Stream, 272
StreamReader, 272, 273
StreamWriter, 274, 275
SystemException, 211
Tablica, 348
TablicaInt, 343, 344
TextBox, 395
Triangle, 299
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klasy
abstrakcyjne, 304, 305
bazowe, 155
bez konstruktora domylnego, 308
dziedziczce po IDrawable, 316
implementujce
interfejs IDrawable, 315
interfejs potomny, 326
kontenerowe, 369, 341
niezalene, 335
pochodne, 305
potomne, 155
wyjtków, 211
wewntrzne, 329
z kilkoma zdarzeniami, 383
z obsug zdarze , 377
zagniedone, 329
modyfikatory dostpu, 337
obiekty, 334
skadowe, 333
zewntrzne, 332
klawisze funkcyjne, 244
klawisz F6, 21
klawisz F7, 25
klawisze specjalne, 246
kod jzyka poredniego IL, 127
kod liczbowy znaku, 229
ASCII, 231
Unicode, 231
kod metody Main, 135
kod skompilowany, 370
kod ródowy, 370
kolory na konsoli, 247
komentarz
blokowy, 27
liniowy, 29
XML, 29
kompilacja, 11, 18, 354
kompilacja just-in-time, 12
kompilacja projektu, 21
kompilator, 11
kompilator C#, 12
kompilator csc, 12
opcje, 20
komponenty, 353
komponenty graficzne, 386
komunikat o bdzie, 203, 210, 286
komunikaty, 386
konflikt nazw, 323
konkatenacja, 230
konsolidacja, 12
konstruktor
bezargumentowy, 147
dla klasy Punkt, 145
domylny, 309
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konstruktor
klasy bazowej, 308
klasy BinaryReader, 279
klasy BinaryWriter, 277
klasy MainForm, 361
klasy potomnej, 308
klasy Punkt3D, 159, 160
przyjmujcy argumenty, 147
przyjmujcy obiekt klasy, 147
struktury Punkt, 196
konstruktory, 144, 196
argumenty, 146
przecianie, 147
kontener, 341
kontrola typów, 347
kontrolki, controls, 386
konwersja typu danych, 232
konwersje typów prostych, 284

L
lewy ukonik, backslash, 48, 230
linia tekstu, 248
linkowanie, 12
lista inicjalizacyjna, 150
listy rozwijane, 398, 399
litera null, 40
literay, 38, 236
cakowitoliczbowe, 38
logiczne, 40
a cuchowe, 40
zmiennoprzecinkowe, 39
znakowe, 39
logiczna negacja, 64
logiczna suma (|), 64
logiczna suma (||), 63

a cuchy znakowe, 37
czenie, 12
czenie cigów, 230
czenie napisów, 46

M
manifest, 127
menu, 360, 389
doczanie do aplikacji, 361
menu Debug, 22
menu reagujce na wybór pozycji, 389
menu rozwijane, 362
menu wielopoziomowe, 362
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metadane, 127
metoda
Add, 360
AddRange, 398
concat, 238
Create, 257
Delete, 259
diagonal, 348
Draw, 299
DrawShape, 300
Exists, 265
get, 318, 342
Get, 346
getInside, 336
indexOf, 238
LastIndexOf, 239
Main, 121, 125, 138, 371
OnButton1Click, 394, 397
OnCb1Select, 400
OnExit, 388
OnUjemneKomunikat, 379
OnWyjdz, 390
Opis, 306
Parse, 249, 360
Parse struktury Double, 251
Read, 270
array, 270
count, 270
offset, 270
ReadByte, 270
ReadInt32, 281
ReadKey, 244
ReadLine, 248
replace, 239
Resize, 343
Run, 387
set, 318, 343
Set, 346
setX, 376
Show, 386
split, 239
statyczna, 249
Substring, 240
System.GC.Collect, 152
ToLower, 240
ToString, 210, 246, 290, 292
ToUpper, 240
Write, 228, 268
array, 268
count, 268
offset, 268
WriteByte, 267
WriteLine, 126, 228, 275
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metody
argumenty, 131
przecianie, 137
przesanianie, 177
metody
abstrakcyjne, 304, 305
dla typu string, 237
klas, 122
klasy BinaryReader, 279
klasy BinaryWriter, 277
klasy Convert, 232
klasy FileInfo, 261
klasy FileStream, 267
klasy FileSystemInfo, 253
klasy Form, 357
klasy Punkt, 134
klasy StreamReader, 273
klasy StreamWriter, 275
publiczne klasy Console, 243
prywatne, 302
prywatne w klasie bazowej, 301
reagujce na zdarzenia, 384
statyczne, 181
wirtualne, 297
zwracajce wyniki, 125
zwrotne, 370, 371
Microsoft SQL Server Express Edition, 13
modyfikator
internal, 163
new, 179
private, 163, 302
protected, 163
protected internal, 163
public, 163, 336
readonly, 173
sealed, 172
modyfikatory dostpu, access modifiers, 162, 337
Mono, 14, 23
MonoDevelop, 10, 13, 15, 24

N
nawias ktowy, 349
nawias klamrowy, 69, 204, 234
nawias kwadratowy, 204
nawias okrgy, 131, 204, 284
nazwa klasy, 127
negacja bitowa, 61
niepoprawne dziedziczenie, 173
niesko czona ptla while, 92
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obiekt, 118, 133
delegacji, 367, 370, 401
generujcy zdarzenie, 380
keyInfo, 246
klasy Exception, 217
klasy tablica, 347
klasy zagniedonej, 334, 336
typu BinaryReader, 280
typu ConsoleKeyInfo, 244
typu FileInfo, 262, 265
typu FileStream, 280
typu Form, 354
typu MainMenu, 361
typu string, 227, 236
typu Tablica, 350
typu TablicaInt, 343
typu Triangle, 348
wartoci domylne, 144
wyjtku, 219
obsuga
bdów, 190, 199
wyjtku, 204
zdarze , 378, 384, 387
odczyt
danych binarnych, 279
danych tekstowych, 272
danych z pliku, 270, 272, 279
pojedynczych znaków, 236
odmiecacz, garbage collector, 152
odwoanie
do elementu tablicy, 98
do nieistniejcego elementu tablicy, 99, 200
do nieistniejcego w obiekcie pola, 294
do pól typu readonly, 176
do przesonitych pól, 180
okno aplikacji, 353
okno dialogowe, 387
okno konsoli, 18, 354
opcje kompilatora csc, 20
operacja
AND, 60
NOT, 61
OR, 61
operacje
arytmetyczne, 51
bitowe, 58
logiczne, 62
przypisania, 64
operator, 51
. (kropka), 121, 123
+=, 64, 377
=, 64
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operator
-=, 375
dekrementacji, 54
inkrementacji, 53
new, 105, 152, 377
rzutowania typów, 284
warunkowy, 76, 81
operatory
arytmetyczne, 51
bitowe, 58, 59
logiczne, 63
porównywania, 65
przypisania, 64, 65
ostrzeenie kompilatora, 157, 179

P
pakiet
.NET Framework, 12, 13
GTK, 16
Microsoft Windows SDK for Windows 7
and .NET Framework, 13
Visual C#, 12
Visual C# Express, 13
Visual Studio, 12
pami, 152
parametr precyzja, 234
ptla, 82
do...while, 88
for, 83
for zagniedona, 93
foreach, 90
while, 86
platforma .NET, 12
platforma Mono, 15
pliki
cs, 17
dll, 127
exe, 127
metoda Create, 260
odczyt danych, 270
odczyt danych binarnych, 279
odczyt tekstu, 272
pobieranie informacji, 263
tryb dostpu, 266
tworzenie, 260
usuwanie, 264
wykonywalne, 11, 127
wynikowe, 19, 21
XML, 30
zapis danych, 268
zapis danych binarnych, 277
zapis tekstu, 274

Kup książkę

pola readonly typów odnonikowych, 175
pola readonly typów prostych, 174
pola statyczne, 183
pola tekstowe, 395
pole typu bool, 202
polecenie
cd, 19
cmd, 18
csc /t:winexe program.cs, 355
csc program.cs, 354, 355
dmcs, 23
gmcs, 23
mcs, 23
smcs, 23
polimorfizm, 283, 296, 300
powizanie zdarzenia, 373
pó ne wizanie, late binding, 296
prawo dostpu, 259
priorytety operatorów, 67
procedura obsugi zdarzenia, 378
procedury obsugi, 379
programowanie obiektowe, 118
propagacja wyjtku, 206
przechwytywanie
wielu wyjtków, 212
wyjtku, 206
wyjtku ogólnego, 211
przecianie konstruktorów, 147
przecianie metod, methods overloading, 137, 324
przekazywanie argumentów
przez referencj, by reference, 140
przez warto, by value, 139
przekroczenie dopuszczalnej wartoci, 58
przekroczenie zakresu tablicy, 203
przesanianie metod, methods overriding, 177, 178
przesanianie pól, 180
przesonicie metody ToString, 290
przestrze nazw, 127
przestrze nazw
System, 129
System.IO, 252
System.Security, 260
System.Windows.Forms, 354, 386
przesunicie bitowe w lewo, 62
przesunicie bitowe w prawo, 62
przyciski, 393
przyrostek, 38
publiczna abstrakcyjna metoda Draw, 305
publiczna wirtualna metoda Opis, 305
pusty cig znaków, 230
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R
referencja do funkcji, 366
referencja do metody, 367
referencja do obiektu, 133, 331
równanie kwadratowe, 70
rzutowanie
argumentu na typ ComboBox, 401
na typ Object, 289
obiektu na typ bazowy, 294
typów obiektowych, 285, 287
typu, 170
typu obiektu, 161
w dó, 294
w gór, 294
wskazania do obiektu klasy, 286

S
SDK, Software Development Kit, 13
sekcja finally, 223
sekcja try…finally, 225
sekwencja ucieczki, escape sequence, 48
serwer baz danych, 14
skadowe klas zagniedonych, 332
skadowe statyczne, 181
sowo
abstract, 304
base, 160, 179
case, 79
class, 163
delegate, 365
enum, 36
event, 376
false, 40
interface, 314
internal, 314
namespace, 128
new, 178
out, 140
override, 297, 299
private, 166
protected, 167
public, 163, 164, 314
readonly, 173
ref, 140
sealed, 172
static, 181, 183
this, 149, 150
true, 40
value, 186
virtual, 297, 299
void, 122, 132
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specyfikator, 163
specyfikatory formatów, 235
sprawdzanie poprawnoci danych, 187
stae napisowe, string constant, 38
standard C# 4.0, 10
statyczne pola, 183
sterta, heap, 120
stos, stack, 120
struktura, 193
ConsoleKeyInfo, 245
Key, 246
nieregularnej tablicy, 111
programu, 27
Punkt, 194
sposoby tworzenia, 195
waciwoci, 185
struktury danych, 97
strumienie wejciowe, 272
strumienie wyjciowe, 272
strumie , 272
sufiks, 38
suma bitowa, 60
sygnalizacja bdu, 189
symbol T, 349
system dwójkowy, 59
system dziesitny, 59
system wejcia-wyjcia, 227
systemy liczbowe, 232
systemy operacyjne, 14
szkielet aplikacji, 21, 25
szkielet klasy, 119

cieka dostpu, 18
rodowisko programistyczne, 12, 15
rodowisko uruchomieniowe, 10, 152
rodowisko uruchomieniowe Mono, 23

T
tablica, 97
tablica dynamiczna, 341
tablice
deklaracja, 97
dwuwymiarowe, 104, 109
inicjalizacja, 100
jednowymiarowe, 104
nieregularne, 110, 111
tablic, 107
w ksztacie trójkta, 113
waciwo Length, 102
tabulator poziomy \t, 48
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tryb dostpu do pliku, 266
Append, 266
Create, 267
CreateNew, 267
Open, 267
OpenOrCreate, 267
Truncate, 267
tryb graficzny, 388
tryb otwarcia pliku, 271
tworzenie
aplikacji z interfejsem graficznym, 353
delegacji, 365
interfejsów, 314
katalogów, 257
klas zagniedonych, 329
klasy, 119
menu, 360
obiektów rónymi metodami, 136
obiektu, 144
obiektu delegacji, 367
obiektu klasy, 123
obiektu w pamici, 145
okna aplikacji, 354
pliku, 260, 261
struktur, 193
tablicy, 97, 105
tablicy o trójktnym ksztacie, 113
wasnych wyjtków, 221
tylko do odczytu, 173
typ
bool, 34, 36, 40
char, 34, 35, 39
double, 39
int, 38, 124
long, 38
Object, 346
sbyte, 56
specjalny null, 40
string, 37, 40, 48
wyliczeniowy ContentAlignment, 398
wyliczeniowy FileMode, 266
znakowy, 97
typy
arytmetyczne cakowitoliczbowe, 34
arytmetyczne zmiennoprzecinkowe, 35
danych, 33
delegacyjne, 34
generyczne, 341
interfejsowe, 34
klasowe, 34
proste, simple types, 34
proste i ich aliasy, 292
referencyjne, reference types, 34, 38
strukturalne, struct types, 34, 37
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tablicowe, 34, 344
uogólnione, 341, 348
wartociowe, value types, 34
wyliczeniowe, enum types, 34, 36
zmiennoprzecinkowe, 35

U
ukad biegunowy, 169
Unicode, 231
uogólniona klasa Tablica, 348
uruchamianie programu, 22, 26
ustawianie wspórzdnych, 131
usuwanie pliku, 264
utrata informacji, 287

V
Visual C#, 12
Visual C# Express, 10–13, 19

W
wartoci domylne pól obiektu, 144
wczytywanie liczby, 249
wczytywanie tekstu, 248
wektor elementów, 104
wizanie czasu wykonania, runtime binding, 296
wizanie dynamiczne, dynamic binding, 296
wizanie statyczne, static binding, 296
wizanie wczesne, early binding, 296
wielodziedziczenie, 321
wiersz polece , 18, 360
waciwoci
klasy Button, 393
klasy ComboBox, 399
klasy Console, 242
klasy DirectoryInfo, 253
klasy FileInfo, 260
klasy FileStream, 266
klasy FileSystemInfo, 253
klasy Form, 356
klasy Label, 391
klasy TextBox, 395
kontrolek, 397
pliku, 263
struktury ConsoleKeyInfo, 244
waciwo, property, 185
AutoSize, 392
BackgroundColor, 247
ClientHeight, 392
ClientWidth, 392
Exists, 256
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ForegroundColor, 247
Height, 358
InvalidPathChars, 257
Items, 398
Key, 244, 246
KeyChar, 247
Length, 97, 101, 109, 236, 343
MenuItems, 361
Message, 210
Modifiers, 245
niezwizana z polem, 193
SelectedItem, 398
Text, 355
TextAlign, 397
TreatControlCAsInput, 246
tylko do odczytu, 190
tylko do zapisu, 191
Width, 358
wntrze klasy, 168
wskazanie na obiekt biecy, 381
wska nik do funkcji, 365
wyjtek, exception, 100, 203
ArgumentException, 232, 257, 268, 272, 277
ArgumentNullException, 261, 272, 275
ArgumentOutOfRangeException, 268, 342
ArithmeticException, 216
DirectoryNotFoundException, 261, 273, 275
DivideByZeroException, 208, 313
FileNotFoundException, 273
FormatException, 232, 234
GeneralException, 222
IndexOutOfRangeException, 204, 211, 343
InvalidCastException, 295, 348
IOException, 259, 268, 275
NotSupportedException, 261, 268
NullReferenceException, 216
ObjectDisposedException, 268
OverflowException, 232, 233
PathTooLongException, 261, 275
SecurityException, 259, 275
UnauthorizedAccessException, 260, 275
ValueOutOfRangeException, 189
wyjtki
hierarchia, 211
identyfikator, 204
obsuga, 204
propagacja, 206
przechwytywanie, 212
typ, 204
wielokrotne zgaszanie, 220
zgaszanie, 217
wyraenia sterujce w ptli for, 93
wywietlanie znaków pojedynczych, 228
wywietlanie znaków specjalnych, 48
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wywietlenie okna dialogowego, 386
wywietlenie wartoci zmiennej, 45
wywoanie, 18, 123
Console.Read, 244
delegacji, 370
kilku metod, 382
konstruktora, 151, 160, 307
metod w konstruktorach, 311
metody, 123
metody poprzez delegacj, 367, 372
metody powizanej ze zdarzeniem, 379
metody statycznej, 182
polimorficzne, 298, 300
WyswietlCallBack, 372
wzorzec, 255

Z
zabronienie dziedziczenia, 172
zagniedanie
bloków try…catch, 214
klas, 330
ptli for, 93
zakres dla typu sbyte, 58
zakres wartoci zmiennej, 56
zapis
danych binarnych, 277
danych do pliku, 268
danych tekstowych, 274
zapisywanie projektu, 21
zarzdzanie pamici, 152
zasig klasy Program, 366
zdarzenie, event, 365, 375
ApplicationExit, 387
Click, 375, 387, 390
OnUjemne, 377
SelectedIndexChanged, 398, 400
typy zdarze , 377
zestaw, assembly, 127
zgoszenie wasnego wyjtku, 217
zmienna, 40
iteracyjna, 83
keyInfo, 245
obiektowa, 209
odnonikowa, 44, 121
referencyjna, 120
systemowa path, 18
rodowiskowa PATH, 19
tablicowa, 98
typu char, 231
typu FileStream, 262
typu string, 231
wzorzec, 256
znaczniki komentarza XML, 30
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znak
–, 39
+, 39
//, 29
///, 29
/* i */, 28
\, 48, 230
apostrofu, 228
cudzysowu, 37
dwukropka, 155
kropki, 39
nowego wiersza \n, 48
specjalny, 37, 230
specjalny *, 257
specjalny ?, 257
rednika, 304
tyldy, 153
zwalnianie pamici, 152
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