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2
Tablice i listy
Jako programista z pewnoĂciÈ przechowywaïeĂ w swoich aplikacjach róĝne kolekcje, takie jak
dane uĝytkownika, ksiÈĝki albo logi. Jednym z naturalnych sposobów przechowywania takich
danych jest uĝycie tablic i list. Czy jednak myĂlaïeĂ kiedykolwiek o ich wariantach? Czy sïyszaïeĂ
o tablicach nieregularnych albo o listach cyklicznych? W tym rozdziale zobaczysz dziaïanie
takich struktur danych wraz z przykïadami i dokïadnym opisem. To nie wszystko, poniewaĝ odniesiemy siÚ do wielu zagadnieñ zwiÈzanych z tablicami i listami, odpowiednich dla programistów o róĝnym poziomie umiejÚtnoĂci.
Na poczÈtku przedstawione zostanÈ tablice oraz ich podziaï na jednowymiarowe, wielowymiarowe i nieregularne. Poznasz cztery algorytmy sortowania, a mianowicie sortowanie przez selekcjÚ, wstawianie, bÈbelkowe oraz szybkie. W kaĝdym przypadku zostanie zaprezentowany przykïad opatrzony rysunkiem, kod implementacji oraz wyjaĂnienie krok po kroku.
Tablice majÈ wiele zastosowañ, ale jeszcze wiÚksze moĝliwoĂci dajÈ dostÚpne w jÚzyku C# listy
generyczne. W pozostaïej czÚĂci rozdziaïu zobaczysz, jak korzystaÊ z kilku wariantów list:
prostych, uporzÈdkowanych, dwukierunkowych i cyklicznych. Dla kaĝdej odmiany zostanie
przedstawiony kod w jÚzyku C# z dokïadnym opisem.
Rozdziaï ten omawia:
Q tablice,
Q algorytmy sortowania,
Q listy proste,
Q listy uporzÈdkowane,
Q listy wiÈzane,
Q listy cykliczne.
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Tablice
Zacznijmy od tablicowej struktury danych. Uĝywa siÚ jej do przechowywania wielu zmiennych
tego samego typu, jak int, string albo zdefiniowana przez uĝytkownika klasa. Jak wspomniaïem
we wstÚpie, podczas opracowywania aplikacji w jÚzyku C# moĝna korzystaÊ z kilku wariantów
tablic, przedstawionych na poniĝszym rysunku. DostÚpne sÈ nie tylko tablice jednowymiarowe
(oznaczone literÈ a), ale takĝe wielowymiarowe (b) i nieregularne (c). Przykïad kaĝdej z nich jest
pokazany poniĝej:

Co istotne, po zainicjowaniu tablicy nie da siÚ zmieniÊ liczby jej elementów. Z tego powodu nie
moĝna w prosty sposób dodaÊ na koñcu tablicy nowego elementu ani wstawiÊ go na okreĂlonej
pozycji. JeĂli potrzebujesz takich funkcji, moĝesz uĝyÊ innych struktur danych opisanych w tym
rozdziale — list generycznych.
WiÚcej informacji o tablicach znajdziesz pod adresem https://docs.microsoft.com/pl-pl/dotnet/csharp/
programming-guide/arrays/.

Po tym krótkim opisie jesteĂ gotowy, aby dowiedzieÊ siÚ wiÚcej o poszczególnych wariantach
tablic i przyjrzeÊ siÚ kodowi w jÚzyku C#. Przejděmy wiÚc do najprostszej odmiany tablic, czyli
tablic jednowymiarowych.

Tablice jednowymiarowe
Tablica jednowymiarowa przechowuje kolekcjÚ elementów tego samego typu, dostÚpnych za
pomocÈ indeksu. Waĝne, by pamiÚtaÊ, ĝe indeksy tablic w jÚzyku C# zaczynajÈ siÚ od zera, to
znaczy pierwszy element ma indeks równy 0, ostatni — rozmiar tablicy minus jeden.
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Przykïadowa tablica jednowymiarowa jest pokazana na poprzednim rysunku (po jego lewej stronie,
oznaczona literÈ a). Zawiera piÚÊ elementów o wartoĂciach 9, –11, 6, –12 i 1. Pierwszy element
ma indeks równy 0, ostatni — 4.
Aby korzystaÊ z tablicy jednowymiarowej, naleĝy jÈ zadeklarowaÊ i zainicjowaÊ. Deklaracja
jest bardzo prosta, bo wystarczy podaÊ typ elementów i nazwÚ w nastÚpujÈcy sposób:
typ[] nazwa;

Deklaracja tablicy o wartoĂciach caïkowitych wyglÈda nastÚpujÈco:
int[] numbers;

Wiesz juĝ, jak zadeklarowaÊ tablicÚ, ale co z inicjowaniem? Aby zainicjowaÊ elementy tablicy
domyĂlnymi wartoĂciami, uĝywa siÚ operatora new, tak jak poniĝej:
numbers = new int[5];

DeklaracjÚ i inicjowanie moĝna oczywiĂcie poïÈczyÊ w jednej linii w nastÚpujÈcy sposób:
int[] numbers = new int[5];

Niestety wszystkie elementy majÈ teraz domyĂlne wartoĂci, to znaczy, w przypadku wartoĂci caïkowitych, zero. Naleĝy wiÚc nadaÊ wartoĂci poszczególnym elementom za pomocÈ operatora []
i indeksu elementu, co pokazuje listing:
numbers[0] = 9;
numbers[1] = -11; (...)
numbers[4] = 1;

Moĝna ponadto poïÈczyÊ deklaracjÚ i inicjowanie elementów tablicy okreĂlonymi wartoĂciami
przy uĝyciu jednego z poniĝszych wariantów kodu:
int[] numbers = new int[] { 9, -11, 6, -12, 1 };
int[] numbers = { 9, -11, 6, -12, 1 };

JeĂli elementy tablicy majÈ odpowiednie wartoĂci, pobiera siÚ je za pomocÈ operatora [] oraz indeksu, jak to zostaïo pokazane w poniĝszym wierszu:
int middle = numbers[2];

WartoĂÊ trzeciego elementu (o indeksie równym 2) tablicy o nazwie numbers jest tutaj pobierana
i zapisywana w zmiennej middle.
WiÚcej informacji o tablicach jednowymiarowych moĝna uzyskaÊ na stronie https://docs.microsoft.
com/pl-pl/dotnet/csharp/programming-guide/arrays/single-dimensional-arrays.
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Przykïad — nazwy miesiÚcy
Aby podsumowaÊ informacje o tablicach jednowymiarowych, rzuÊmy okiem na prosty przykïad,
w którym tablica sïuĝy do przechowywania nazw miesiÚcy. Nazwy tego typu powinny byÊ pozyskiwane automatycznie, a nie wpisywane bezpoĂrednio do kodu ěródïowego.
Oto implementacja:
string[] months = new string[12];
for (int month = 1; month <= 12; month++)
{
DateTime firstDay = new DateTime(DateTime.Now.Year, month, 1);
string name = firstDay.ToString("MMMM",
CultureInfo.CreateSpecificCulture("pl"));
months[month - 1] = name;
}
foreach (string month in months)
{
Console.WriteLine($"-> {month}");
}

Na poczÈtku tworzy siÚ tablicÚ jednowymiarowÈ i inicjuje siÚ jÈ domyĂlnymi wartoĂciami. Zawiera
ona 12 elementów przeznaczonych do przechowywania nazw miesiÚcy. NastÚpnie pÚtla for
przechodzi po numerach miesiÚcy od 1 do 12. Tworzone sÈ wystÈpienia klasy DateTime reprezentujÈce pierwszy dzieñ kaĝdego miesiÈca.
Nazwa miesiÈca jest pozyskiwana dziÚki wywoïaniu w wystÈpieniu klasy DateTime metody
ToString z odpowiednim formatem daty (MMMM) oraz okreĂlonÈ kulturÈ (w tym przypadku pl).
NastÚpnie nazwa miesiÈca jest zachowywana w tablicy za pomocÈ operatora [] z indeksem
elementu. Warto odnotowaÊ, ĝe indeks jest równy bieĝÈcej wartoĂci zmiennej month minus jeden.
OdjÚcie jedynki jest niezbÚdne, bo pierwszy element tablicy ma wartoĂÊ zero, a nie jeden.
Kolejnym interesujÈcym fragmentem kodu jest pÚtla foreach przechodzÈca po wszystkich elementach tablicy. W przypadku kaĝdego z nich w konsoli wyĂwietlana jest jedna linia, to znaczy
nazwa miesiÈca poprzedzona symbolem ->. Wynik wyglÈda nastÚpujÈco:
->
->
->
->

January
February (...)
November
December

Jak wczeĂniej wspomniaïem, tablice jednowymiarowe nie sÈ jedynym dostÚpnym wariantem
tablic. W kolejnym punkcie dowiesz siÚ wiÚcej o tablicach wielowymiarowych.

Tablice wielowymiarowe
Tablice w jÚzyku C# nie muszÈ ograniczaÊ siÚ tylko do jednego wymiaru. Istnieje równieĝ moĝliwoĂÊ tworzenia tablic o dwóch, a nawet trzech wymiarach. Rozpocznijmy od przyjrzenia siÚ
deklaracji i inicjowaniu tablicy dwuwymiarowej o 5 rzÚdach i 2 kolumnach:
int[,] numbers = new int[5, 2];
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Aby utworzyÊ tablicÚ trójwymiarowÈ, uĝywa siÚ nastÚpujÈcego kodu:
int[, ,] numbers = new int[5, 4, 3];

Moĝna oczywiĂcie poïÈczyÊ deklaracjÚ z inicjowaniem, tak jak w poniĝszym przykïadzie:
int[,] numbers = new int[,] =
{
{ 9, 5, -9 },
{ -11, 4, 0 },
{ 6, 115, 3 },
{ -12, -9, 71 },
{ 1, -6, -1 }
};

Przydaïoby siÚ drobne wyjaĂnienie, w jaki sposób uzyskaÊ dostÚp do poszczególnych elementów
tablicy dwuwymiarowej. Spójrzmy na poniĝszy przykïad:
int number = numbers[2][1];
numbers[1][0] = 11;

W pierwszym wierszu kodu odczytywana jest wartoĂÊ z trzeciego wiersza (indeks równy 2) i drugiej kolumny (indeks 1) tabeli (wartoĂÊ ta wynosi 115), która jest przypisywana zmiennej number.
Drugi wiersz kodu zmienia wartoĂÊ w drugim wierszu i pierwszej kolumnie tabeli z -11 na 11.
WiÚcej informacji o tablicach wielowymiarowych moĝna uzyskaÊ na stronie https://docs.microsoft.
com/pl-pl/dotnet/csharp/programming-guide/arrays/multidimensional-arrays.

Przykïad — tabliczka mnoĝenia
Pierwszy przykïad ilustruje podstawowe operacje na tablicy dwuwymiarowej, prezentujÈc tabliczkÚ mnoĝenia. Zapisane zostaïy wyniki mnoĝenia wszystkich liczb caïkowitych od 1 do 10,
co pokazujÈ poniĝsze dane wyjĂciowe:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

8
16
24
32
40
48
56
64
72
80

9 10
18 20
27 30
36 40
45 50
54 60
63 70
72 80
81 90
90 100

Przyjrzyjmy siÚ sposobowi deklaracji i inicjowania tablicy:
int[,] results = new int[10, 10];

Tworzona jest tutaj tablica dwuwymiarowa o 10 wierszach i 10 kolumnach, a jej elementy sÈ inicjowane wartoĂciami domyĂlnymi, to znaczy zerami.
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Tablica jest gotowa, naleĝy wiÚc wypeïniÊ jÈ wynikami mnoĝenia. Moĝna tego dokonaÊ za pomocÈ
dwóch pÚtli for:
for (int i = 0; i < results.GetLength(0); i++)
{
for (int j = 0; j < results.GetLength(1); j++)
{
results[i, j] = (i + 1) * (j + 1);
}
}

Na powyĝszym listingu na obiekcie tablicy wywoïuje siÚ metodÚ GetLength. Metoda ta zwraca
liczbÚ elementów konkretnego wymiaru, to znaczy pierwszego (gdy parametrem jest 0) i drugiego
(gdy parametrem jest 1). W obu przypadkach zwracana jest wartoĂÊ 10, odpowiadajÈca wartoĂciom podanym w czasie inicjowania tablicy.
InnÈ waĝnÈ kwestiÈ jest sposób nadawania wartoĂci elementom tablicy dwuwymiarowej. Aby
tego dokonaÊ, naleĝy podaÊ dwa indeksy: results[i, j].
Na koniec wystarczy przedstawiÊ wyniki. Moĝna to zrobiÊ za pomocÈ dwóch pÚtli for, tak jak
w przypadku wypeïniania tablicy. Ten fragment kodu przedstawia siÚ nastÚpujÈco:
for (int i = 0; i < results.GetLength(0); i++)
{
for (int j = 0; j < results.GetLength(1); j++)
{
Console.Write("{0,4}", results[i, j]);
}
Console.WriteLine();
}

Wyniki mnoĝenia po zamianie na wartoĂci typu string majÈ róĝnÈ dïugoĂÊ, od jednego znaku
(w przypadku 4 jako wyniku dziaïania 2 * 2) do trzech (100 z mnoĝenia 10 * 10). Dla lepszej
prezentacji wyniku naleĝy go zawsze wypisywaÊ za pomocÈ 4 znaków. JeĂli zatem wartoĂÊ caïkowita zajmuje mniej miejsca, trzeba dodaÊ na poczÈtku spacje. Na przykïad wynik 1 bÚdzie
poprzedzony trzema spacjami (___1, gdzie _ oznacza spacjÚ), a 100 tylko jednÈ (_100). Aby osiÈgnÈÊ ten cel, przy wywoïaniu metody Write z klasy Console moĝna uĝyÊ odpowiedniego zïoĝonego ciÈgu formatujÈcego (to znaczy {0,4}).

Przykïad — mapa gry
Innym przykïadem zastosowania tablicy dwuwymiarowej jest program przedstawiajÈcy mapÚ
gry. Mapa jest prostokÈtem o 11 wierszach i 10 kolumnach. Kaĝdy element tablicy okreĂla typ
terenu, taki jak trawa, piasek woda albo mur. Kaĝde miejsce mapy powinno byÊ wyĂwietlone
w okreĂlonym kolorze (na przykïad zielonym w przypadku trawy) za pomocÈ znaku obrazujÈcego
typ terenu (na przykïad ป w przypadku wody), co pokazuje rysunek:
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Na poczÈtku zadeklarujmy wartoĂÊ wyliczenia o nazwie TerrainEnum z czterema staïymi,
mianowicie GRASS, SAND, WATER i WALL w nastÚpujÈcy sposób:
public enum TerrainEnum
{
GRASS,
SAND,
WATER,
WALL
}

Dla lepszej czytelnoĂci caïego projektu zaleca siÚ zadeklarowanie typu TerrainEnum w oddzielnym
pliku o nazwie TerrainEnum.cs. Naleĝy stosowaÊ tÚ zasadÚ do wszystkich typów zdefiniowanych przez
uĝytkownika, wïÈcznie z klasami.

NastÚpnie tworzone sÈ dwie metody rozszerzeñ, umoĝliwiajÈce pobranie odpowiedniego koloru
i znaku w zaleĝnoĂci od typu terenu (odpowiednio GetColor i GetChar). Te metody rozszerzeñ sÈ
zadeklarowane w klasie TerrainEnumExtensions w sposób przedstawiony poniĝej:
public static class TerrainEnumExtensions
{
public static ConsoleColor GetColor(this TerrainEnum terrain)
{
switch (terrain)
{
case TerrainEnum.GRASS: return ConsoleColor.Green;
case TerrainEnum.SAND: return ConsoleColor.Yellow;
case TerrainEnum.WATER: return ConsoleColor.Blue;
default: return ConsoleColor.DarkGray;
}
}
public static char GetChar(this TerrainEnum terrain)
{
switch (terrain)
{
case TerrainEnum.GRASS: return '\u201c';
case TerrainEnum.SAND: return '\u25cb';
case TerrainEnum.WATER: return '\u2248';
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default: return '\u25cf';
}
}
}

Warto wspomnieÊ, ĝe metoda GetChar zwraca wïaĂciwy znak Unicode w oparciu o wartoĂÊ
TerrainEnum. Na przykïad w przypadku staïej WATER zwracana jest wartoĂÊ '\u2248' bÚdÈca reprezentacjÈ znaku ป.
Czy sïyszaïeĂ o metodach rozszerzeñ (ang. extension methods)? JeĂli nie, pomyĂl o nich jako o metodach
„dodanych” do jakiegoĂ istniejÈcego typu (zarówno wbudowanego, jak i zdefiniowanego przez uĝytkownika),
które wywoïuje siÚ tak, jakby byïy zdefiniowane bezpoĂrednio w jego wystÈpieniu. DeklarujÈc metodÚ
rozszerzenia, naleĝy zdefiniowaÊ jÈ w klasie statycznej jako metodÚ statycznÈ z pierwszym parametrem
wskazujÈcym typ, do którego ma byÊ „dodana”, poprzedzony sïowem kluczowym this. WiÚcej informacji
moĝna znaleěÊ na stronie https://docs.microsoft.com/pl-pl/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/extension-methods.

Przyjrzyjmy siÚ treĂci metody Main w klasie Program. Konfiguruje ona mapÚ i prezentuje jÈ
w konsoli za pomocÈ nastÚpujÈcego kodu:
TerrainEnum[,] map =
{
{ TerrainEnum.SAND, TerrainEnum.SAND, TerrainEnum.SAND,
TerrainEnum.SAND, TerrainEnum.GRASS, TerrainEnum.GRASS,
TerrainEnum.GRASS, TerrainEnum.GRASS, TerrainEnum.GRASS,
TerrainEnum.GRASS }, (...)
{ TerrainEnum.WATER, TerrainEnum.WATER, TerrainEnum.WATER,
TerrainEnum.WATER, TerrainEnum.WATER, TerrainEnum.WATER,
TerrainEnum.WATER, TerrainEnum.WALL, TerrainEnum.WATER,
TerrainEnum.WATER }
};
Console.OutputEncoding = UTF8Encoding.UTF8;
for (int row = 0; row < map.GetLength(0); row++) {
for (int column = 0; column < map.GetLength(1); column++)
{
Console.ForegroundColor = map[row, column].GetColor();
Console.Write(map[row, column].GetChar() + " ");
}
Console.WriteLine();
}
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;

Przyda siÚ parÚ sïów komentarza na temat sposobu pobierania koloru i pozyskiwania znaku dla
konkretnego miejsca mapy. Obie operacje sÈ wykonywane przez metody rozszerzeñ dodane do
zdefiniowanego przez uĝytkownika typu TerrainEnum. Z tego powodu najpierw pozyskiwana jest
wartoĂÊ wyliczenia TerrainEnum dla konkretnego miejsca mapy (za pomocÈ operatora [] i dwóch
indeksów), a potem wywoïywana odpowiednia metoda rozszerzenia, GetChar albo GetColor.
Do tej pory poznaïeĂ zarówno tablice jedno-, jak i wielowymiarowe, ale do przedstawienia
w ksiÈĝce pozostaï jeszcze jeden wariant. Kontynuuj lekturÚ, aby dowiedzieÊ siÚ o nim wiÚcej.
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Tablice nieregularne
Ostatnim wariantem tablic opisanym w tej ksiÈĝce jest tablica nieregularna, zwana takĝe tablicÈ
tablic. Brzmi to skomplikowanie, ale na szczÚĂcie jest bardzo proste. TablicÚ nieregularnÈ moĝna
wyobraziÊ sobie jako tablicÚ jednowymiarowÈ, której kaĝdy element jest kolejnÈ tablicÈ. Te wewnÚtrzne tablice mogÈ mieÊ oczywiĂcie róĝnÈ dïugoĂÊ, a nawet mogÈ nie byÊ zainicjowane.
Spójrz na poniĝszy rysunek, na którym zobaczysz przykïadowÈ tablicÚ nieregularnÈ o czterech
elementach. Pierwszy z nich jest tablicÈ z trzema elementami (9, 5, -9), drugi to tablica piÚcioelementowa (0, -3, 12, 51, -3), trzeci nie jest zainicjowany (ma wartoĂÊ NULL), a ostatni jest tablicÈ
majÈcÈ tylko jeden element (54):

Zanim przejdziemy do przykïadu, warto jeszcze wspomnieÊ o sposobie deklarowania i inicjowania tablicy nieregularnej, poniewaĝ jest on nieco inny niĝ w opisanych wczeĂniej tablicach.
Spójrz na poniĝszy listing:
int[][] numbers = new int[4][];
numbers[0] = new int[] { 9, 5, -9 };
numbers[1] = new int[] { 0, -3, 12, 51, -3 };
numbers[3] = new int[] { 54 };

W pierwszym wierszu widaÊ deklaracjÚ tablicy jednowymiarowej o czterech elementach. Kaĝdy
element jest nastÚpnÈ tablicÈ jednowymiarowÈ wartoĂci caïkowitych. Po wykonaniu pierwszego
wiersza kodu tablica numbers jest inicjowana wartoĂciami domyĂlnymi, to znaczy NULL. Z tego
powodu naleĝy rÚcznie zainicjowaÊ poszczególne elementy, co widaÊ w kolejnych trzech wierszach kodu. Warto zauwaĝyÊ, ĝe trzeci element nie jest zainicjowany.
Powyĝszy kod moĝna teĝ zapisaÊ inaczej:
int[][] numbers =
{
new int[] { 9, 5, -9 },
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new int[] { 0, -3, 12, 51, -3 },
NULL,
new int[] { 54 }
};

Wypada równieĝ pokrótce skomentowaÊ sposób dostÚpu do konkretnego elementu tablicy nieregularnej. WyglÈda on nastÚpujÈco:
int number = numbers[1][2];
number[1][3] = 50;

Pierwszy wiersz kodu nadaje zmiennej number wartoĂÊ 12, czyli wartoĂÊ trzeciego elementu
(o indeksie 2) tablicy, która jest drugim elementem tablicy nieregularnej. Drugi wiersz zmienia
wartoĂÊ czwartego elementu tablicy bÚdÈcej drugim elementem tablicy nieregularnej z 51 na 50.
WiÚcej informacji o tablicach nieregularnych moĝna uzyskaÊ na stronie https://docs.microsoft.com/pl-pl/
dotnet/csharp/programming-guide/arrays/jagged-arrays.

Przykïad — roczny plan transportu
Po wprowadzeniu do tablic nieregularnych przejděmy do przykïadu. Zobaczysz, jak opracowaÊ
program tworzÈcy plan transportu na caïy rok. Dla kaĝdego dnia kaĝdego miesiÈca aplikacja
rysuje jeden dostÚpny Ărodek transportu. Na koniec program przedstawia wygenerowany plan,
taki jak na poniĝszym rysunku:

Na poczÈtek zadeklarujmy typ wyliczeniowy ze staïymi reprezentujÈcymi dostÚpne typy transportu, a mianowicie samochód, autobus, metro, rower i pieszÈ przechadzkÚ:
public enum TransportEnum
{
CAR,
BUS,
SUBWAY,
BIKE,
WALK
}
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W kolejnym kroku sÈ tworzone dwie metody rozszerzeñ, które zwracajÈ znak i kolor reprezentujÈce dany Ărodek transportu w konsoli. Oto ich kod:
public static class TransportEnumExtensions
{
public static char GetChar(this TransportEnum transport)
{
switch (transport)
{
case TransportEnum.BIKE: return 'R';
case TransportEnum.BUS: return 'A';
case TransportEnum.CAR: return 'S';
case TransportEnum.SUBWAY: return 'M';
case TransportEnum.WALK: return 'P';
default: throw new Exception("Nieznany Ărodek transportu");
}
}
public static ConsoleColor GetColor(
this TransportEnum transport)
{
switch (transport)
{
case TransportEnum.BIKE: return ConsoleColor.Blue;
case TransportEnum.BUS: return ConsoleColor.DarkGreen;
case TransportEnum.CAR: return ConsoleColor.Red;
case TransportEnum.SUBWAY:
return ConsoleColor.DarkMagenta;
case TransportEnum.WALK:
return ConsoleColor.DarkYellow;
default: throw new Exception("Nieznany Ărodek transportu");
}
}
}

Powyĝszy kod nie wymaga dodatkowych wyjaĂnieñ, poniewaĝ jest bardzo podobny do przedstawionego wczeĂniej. Przejděmy teraz do metody Main klasy Program, która zostanie pokazana
i opisana we fragmentach.
W pierwszej czÚĂci tworzy siÚ tablicÚ nieregularnÈ i wypeïnia siÚ jÈ odpowiednimi wartoĂciami.
Zakïadamy, ĝe tablica nieregularna ma 12 elementów reprezentujÈcych miesiÈce bieĝÈcego roku.
Kaĝdy element jest jednowymiarowÈ tablicÈ wartoĂci typu TransportEnum. DïugoĂÊ takiej wewnÚtrznej tablicy zaleĝy od liczby dni w danym miesiÈcu, wynosi na przykïad 31 elementów dla
stycznia i 30 elementów dla kwietnia. Oto pierwsza czÚĂÊ kodu:
Random random = new Random(); int transportTypesCount =
Enum.GetNames(typeof(TransportEnum)).Length;
TransportEnum[][] transport = new TransportEnum[12][];
for (int month = 1; month <= 12; month++)
{
int daysCount = DateTime.DaysInMonth(
DateTime.Now.Year, month);
transport[month - 1] = new TransportEnum[daysCount];
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for (int day = 1; day <= daysCount; day++)
{
int randomType = random.Next(transportTypesCount);
transport[month - 1][day - 1] = (TransportEnum)randomType;
}
}

Przeanalizujmy powyĝszy kod. Na poczÈtku jest tworzone nowe wystÈpienie klasy Random, które
posïuĝy potem do wylosowania jednego z dostÚpnych Ărodków transportu. W nastÚpnym kroku
z typu wyliczeniowego TransportEnum pobiera siÚ staïÈ numerycznÈ bÚdÈcÈ liczbÈ dostÚpnych
typów transportu. W dalszej kolejnoĂci jest tworzona tablica nieregularna, a pÚtla for przechodzi
po wszystkich miesiÈcach roku. W kaĝdej iteracji pozyskuje siÚ liczbÚ dni (za pomocÈ metody
statycznej DaysInMonth klasy DateTime), a tablica (bÚdÈca elementem tablicy nieregularnej) jest
inicjowana zerami. W kolejnym wierszu widaÊ nastÚpnÈ pÚtlÚ for sïuĝÈcÈ do przechodzenia po
wszystkich dniach miesiÈca. WewnÈtrz tej pÚtli odbywa siÚ losowanie typu transportu i zapisywanie go w odpowiednim elemencie tablicy, która jest elementem tablicy nieregularnej.
NastÚpny fragment kodu jest zwiÈzany z pokazaniem planu w konsoli:
string[] monthNames = GetMonthNames();
int monthNamesPart = monthNames.Max(n => n.Length) + 2;
for (int month = 1; month <= transport.Length; month++)
{
Console.Write(
$"{monthNames[month - 1]}:".PadRight(monthNamesPart));
for (int day = 1; day <= transport[month - 1].Length; day++)
{
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
Console.BackgroundColor =
transport[month - 1][day - 1].GetColor();
Console.Write(transport[month - 1][day - 1].GetChar());
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
Console.Write(" ");
}
Console.WriteLine();
}

Na poczÈtku za pomocÈ metody GetMonthNames, która bÚdzie opisana póěniej, tworzona jest
jednowymiarowa tablica z nazwami miesiÚcy. NastÚpnie zmiennej monthNamesPart przypisuje siÚ
maksymalnÈ dïugoĂÊ tekstu potrzebnego do przechowania nazwy miesiÈca. Aby odnaleěÊ tÚ
dïugoĂÊ, w kolekcji nazw miesiÚcy korzysta siÚ z wyraĝenia LINQ. Pozyskany wynik jest zwiÚkszany o 2, by zarezerwowaÊ miejsce na przecinek i spacjÚ.
JednÈ ze Ăwietnych funkcji jÚzyka C# jest mechanizm LINQ. Umoĝliwia on pobieranie danych w spójny
sposób nie tylko z rozmaitych kolekcji, ale równieĝ z baz danych korzystajÈcych z jÚzyka Structured
Query Language (SQL) i dokumentów w jÚzyku Extensible Markup Language (XML).
WiÚcej informacji moĝna uzyskaÊ na stronie https://docs.microsoft.com/pl-pl/dotnet/csharp/linq/index.
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NastÚpnie uĝywa siÚ pÚtli for do przejĂcia po wszystkich elementach tablicy nieregularnej, czyli
miesiÈcach. W kaĝdej iteracji w konsoli pokazywana jest nazwa miesiÈca.
Potem kolejna pÚtla for przechodzi po wszystkich elementach bieĝÈcego elementu tablicy nieregularnej, czyli dniach miesiÈca. Dla kaĝdego z nich ustawiane sÈ wïaĂciwe kolory (znaku i tïa)
oraz pokazywany jest odpowiedni znak.
Na koniec przyjrzyjmy siÚ implementacji metody GetMonthNames:
private static string[] GetMonthNames()
{
string[] names = new string[12];
for (int month = 1; month <= 12; month++)
{
DateTime firstDay = new DateTime(
DateTime.Now.Year, month, 1);
string name = firstDay.ToString("MMMM",
CultureInfo.CreateSpecificCulture("pl"));
names[month - 1] = name;
}
return names;
}

Ten kod nie wymaga dodatkowych wyjaĂnieñ, poniewaĝ bazuje na przykïadzie dla tablic
jednowymiarowych.

Algorytmy sortowania
Istnieje wiele algorytmów dokonujÈcych rozmaitych operacji na tablicach, ale jednym z najczÚstszych zadañ jest sortowanie elementów tablicy w porzÈdku rosnÈcym lub malejÈcym. Zagadnienie algorytmów sortowania obejmuje wiele metod, w tym sortowanie przez wybieranie, przez
wstawianie, bÈbelkowe oraz szybkie, które zostanÈ szczegóïowo wyjaĂnione w tym podrozdziale.

Sortowanie przez wybieranie
Rozpocznijmy od sortowania przez wybieranie, bÚdÈcego jednym z najprostszych algorytmów.
Ten algorytm dzieli tablicÚ na dwie czÚĂci, to znaczy posortowanÈ i nieposortowanÈ. Podczas
kolejnych iteracji algorytm znajduje najmniejszy element czÚĂci nieposortowanej i zamienia go
miejscami z pierwszym elementem tej czÚĂci. Brzmi to bardzo prosto, prawda?
Aby lepiej zrozumieÊ ten algorytm, spójrz na kolejne iteracje w przypadku tablicy dziewiÚcioelementowej (–11, 12, –42, 0, 1, 90, 68, 6, –9), które przedstawia poniĝszy rysunek:
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Dla uïatwienia analizy grubÈ liniÈ zostaïa zaznaczona granica pomiÚdzy posortowanÈ i nieposortowanÈ czÚĂciÈ tablicy. Na poczÈtku (krok 1.) granica jest zlokalizowana na samym szczycie
tablicy, co oznacza, ĝe posortowana czÚĂÊ jest pusta. Algorytm znajduje zatem najmniejszÈ
wartoĂÊ w czÚĂci nieposortowanej (–42) i zamienia jÈ z pierwszym elementem tej czÚĂci (–11).
Wynik zostaï przedstawiony w kroku 2., w którym czÚĂÊ posortowana zawiera jeden element (–42),
a czÚĂÊ nieposortowana skïada siÚ z oĂmiu elementów. Wspomniane kroki sÈ wykonywane
dotÈd, aĝ w czÚĂci nieposortowanej zostanie tyko jeden element. Ostateczny wynik zostaï zaprezentowany w kroku 9.
PoznaïeĂ dziaïanie algorytmu sortowania przez wybieranie, ale czy wiesz, jaka jest rola wskaěników i oraz m pokazanych po lewej stronie kolejnych kroków na powyĝszym rysunku? OdnoszÈ
siÚ one do zmiennych uĝytych w implementacji tego algorytmu. Nadszedï zatem czas, aby zobaczyÊ kod w jÚzyku C#.
Algorytm zostaï zaimplementowany w postaci statycznej klasy SelectionSort z generycznÈ metodÈ statycznÈ Sort pokazanÈ na poniĝszym listingu:
public static class SelectionSort {
public static void Sort<T>(T[] array) where T : IComparable
{
for (int i = 0; i < array.Length - 1; i++)
{
int minIndex = i;
T minValue = array[i];
for (int j = i + 1; j < array.Length; j++)
{
if (array[j].CompareTo(minValue) < 0)
{
minIndex = j;
minValue = array[j];
}
}
Swap(array, i, minIndex);
}
} (...)
}
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Metoda Sort przyjmuje jeden parametr, mianowicie tablicÚ do posortowania (array). WewnÈtrz
tej metody pÚtla for przechodzi po elementach tablicy do momentu, gdy w czÚĂci nieposortowanej zostanie tylko jeden element. Tak wiÚc liczba powtórzeñ pÚtli jest równa dïugoĂci tablicy
minus jeden (array.Length - 1). W ramach kaĝdej iteracji uĝywa siÚ kolejnej pÚtli for do znalezienia najmniejszej wartoĂci w czÚĂci nieposortowanej (minValue, od indeksu i + 1 aĝ do koñca
tablicy) oraz do zachowania indeksu najmniejszej wartoĂci (minIndex, na powyĝszym rysunku
oznaczony jako wskaěnik m). NastÚpnie zamienia siÚ miejscami najmniejszy element czÚĂci nieposortowanej (o indeksie równym minIndex) z pierwszym elementem tej czÚĂci (o indeksie równym i) za pomocÈ dodatkowej metody Swap, której implementacja wyglÈda tak jak poniĝej:
private static void Swap<T>(T[] array, int first, int second) {
T temp = array[first];
array[first] = array[second];
array[second] = temp;
}

JeĂli chcesz przetestowaÊ implementacjÚ algorytmu sortowania przez wybieranie, umieĂÊ poniĝszy kod w metodzie Main klasy Program:
int[] integerValues = { -11, 12, -42, 0, 1, 90, 68, 6, -9 };
SelectionSort.Sort(integerValues);
Console.WriteLine(string.Join(" | ", integerValues));

Powyĝszy kod deklaruje i inicjuje nowÈ tablicÚ. NastÚpnie wywoïuje statycznÈ metodÚ Sort
z tablicÈ jako parametrem. Na koniec przez poïÈczenie elementów tablicy (rozdzielonych znakiem |) tworzona i pokazywana w konsoli jest wartoĂÊ typu string:
-42 | -11 | -9 | 0 | 1 | 6 | 12 | 68 | 90

DziÚki wykorzystaniu metody generycznej moĝna z ïatwoĂciÈ uĝyÊ tej klasy do sortowania róĝnych tablic, zawierajÈcych na przykïad liczby zmiennoprzecinkowe albo ciÈgi. Oto przykïadowy kod:
string[] stringValues = { "Maria", "Marcin", "Anna", "Jakub", "Jerzy", "Nikola" };
SelectionSort.Sort(stringValues);
Console.WriteLine(string.Join(" | ", stringValues));

Na wyjĂciu pojawiÈ siÚ poniĝsze dane:
Anna | Jakub | Jerzy | Marcin | Maria | Nikola

Przy omawianiu rozmaitych algorytmów jednym z najwaĝniejszych zagadnieñ jest zïoĝonoĂÊ
obliczeniowa (ang. computational complexity), zwïaszcza zïoĝonoĂÊ czasowa (ang. time complexity). Ma ona kilka wariantów, na przykïad dla najgorszego albo Ăredniego przypadku.
ZïoĝonoĂÊ moĝna interpretowaÊ jako liczbÚ podstawowych operacji, które musi wykonaÊ algorytm w zaleĝnoĂci od rozmiaru danych wejĂciowych (n). Wyraĝa siÚ jÈ za pomocÈ notacji
„duĝe O” (ang. Big O notation), na przykïad jako O(n), O(n2) albo O(n log(n)). Co to znaczy?
Notacja O(n) wskazuje, ĝe liczba operacji wzrasta liniowo wraz z rozmiarem danych wejĂciowych
(n). RzÈd zïoĝonoĂci O(n2) jest nazywany kwadratowym (ang. quadratic), a O(n log(n)) liniowo-logarytmicznym (ang. linearithmic). IstniejÈ takĝe inne rzÚdy zïoĝonoĂci, na przykïad O(1),
czyli staïy.
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W przypadku sortowania przez wybieranie zarówno pesymistyczna, jak i Ărednia zïoĝonoĂÊ czasowa wynosi O(n2). Dlaczego? Aby odpowiedzieÊ na to pytanie, przyjrzyjmy siÚ kodowi. SÈ tam
dwie pÚtle (jedna wewnÈtrz drugiej), a kaĝda z nich przechodzi przez wiele elementów tablicy.
Z tego powodu zïoĝonoĂÊ jest wykazywana jako O(n2).
WiÚcej informacji na temat sortowania przez wybieranie i jego implementacji moĝna znaleěÊ na stronach:
Q https://pl.wikipedia.org/wiki/Sortowanie_przez_wybieranie.
Q http://en.wikibooks.org/wiki/Algorithm_Implementation/Sorting/Selection_sort.

WïaĂnie nauczyïeĂ siÚ pierwszego algorytmu sortowania! JeĂli jesteĂ zainteresowany poznaniem
kolejnej metody, przejdě do nastÚpnego punktu, przedstawiajÈcego sortowanie przez wstawianie.

Sortowanie przez wstawianie
Sortowanie przez wstawianie (ang. insertion sort) jest kolejnym algorytmem pozwalajÈcym
w prosty sposób uporzÈdkowaÊ tablicÚ jednowymiarowÈ, co widaÊ na poniĝszym rysunku.
Podobnie jak w przypadku sortowania przez wybieranie, tablica jest dzielona na dwie czÚĂci,
to znaczy posortowanÈ i nieposortowanÈ, na poczÈtku pierwszy element zalicza siÚ jednak do
czÚĂci posortowanej. W kaĝdej iteracji algorytm bierze pierwszy element z czÚĂci nieposortowanej i umieszcza go w odpowiednim miejscu czÚĂci posortowanej, zostawiajÈc jÈ we wïaĂciwym
porzÈdku. Te operacje sÈ powtarzane tak dïugo, aĝ czÚĂÊ nieposortowana bÚdzie pusta.
Przyjrzyjmy siÚ przykïadowi sortowania tablicy dziewiÚcioelementowej (–11, 12, –42, 0, 1,
90, 68, 6, –9) za pomocÈ sortowania przez wstawianie, przedstawionemu na rysunku na nastÚpnej stronie.
Na poczÈtku w czÚĂci posortowanej znajduje siÚ tylko jeden element (–11 — krok 1.). Potem
jest znajdowany najmniejszy element czÚĂci nieposortowanej (–42) i w serii zamian jest on przenoszony na wïaĂciwe miejsce w czÚĂci posortowanej, czyli na poczÈtek tablicy (kroki 2. i 3.).
W ten sposób czÚĂÊ posortowana zwiÚkszyïa siÚ do dwóch elementów, czyli –42 i –11. Te operacje sÈ powtarzane dotÈd, aĝ czÚĂÊ nieposortowana bÚdzie pusta (krok 22.).
Kod implementujÈcy sortowanie przez wstawianie jest bardzo prosty:
public static class InsertionSort {
public static void Sort<T>(T[] array) where T : IComparable
{
for (int i = 1; i < array.Length; i++)
{
int j = i;
while (j > 0 && array[j].CompareTo(array[j - 1]) < 0)
{
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Swap(array, j, j - 1);
j--;
}
}
} (...)
}

Podobnie jak w przypadku sortowania przez wybieranie, implementacjÚ zawarto w nowej
klasie o nazwie InsertionSort. Generyczna metoda statyczna Sort dokonuje operacji sortowania,
przyjmujÈc jako parametr tablicÚ. WewnÈtrz tej metody pÚtla for przechodzi przez wszystkie
elementy w czÚĂci nieposortowanej. Na poczÈtku zmienna i przyjmuje wartoĂÊ nie 0, ale 1.
W kaĝdym powtórzeniu pÚtli for uruchamiana jest pÚtla while przenoszÈca pierwszy element
w nieposortowanej czÚĂci tablicy (o indeksie równym wartoĂci zmiennej i) na wïaĂciwe miejsce
w czÚĂci posortowanej przy uĝyciu pomocniczej metody Swap, zaimplementowanej tak samo jak
w przypadku sortowania przez wybieranie. Sposób testowania sortowania przez wybieranie
jest równieĝ bardzo podobny, ale naleĝy uĝyÊ innej nazwy klasy, czyli InsertionSort zamiast
SelectionSort.
WiÚcej informacji na temat sortowania przez wstawianie i jego implementacji moĝna znaleěÊ na stronach:
Q https://pl.wikipedia.org/wiki/Sortowanie_przez_wstawianie.
Q https://en.wikibooks.org/wiki/Algorithm_Implementation/Sorting/Insertion_sort.
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Na koniec warto wspomnieÊ o zïoĝonoĂci czasowej sortowania przez wstawianie. Podobnie jak
w przypadku sortowania przez wybieranie, zarówno pesymistyczna, jak i Ărednia zïoĝonoĂÊ
czasowa wynosi O(n2). Gdy przyjrzysz siÚ kodowi, równieĝ zobaczysz dwie pÚtle (for i while),
umieszczone jedna w drugiej, których wykonanie moĝe siÚ powtarzaÊ wiele razy w zaleĝnoĂci od
rozmiaru danych wejĂciowych.

Sortowanie bÈbelkowe
Trzecim algorytmem sortowania przedstawionym w ksiÈĝce bÚdzie sortowanie bÈbelkowe
(ang. bubble sort). Jego sposób dziaïania jest bardzo prosty, poniewaĝ algorytm zwyczajnie
przechodzi przez tablicÚ i porównuje sÈsiednie elementy. JeĂli sÈ umieszczone w niewïaĂciwej
kolejnoĂci, to sÈ zamieniane miejscami. Brzmi to bardzo prosto, ale algorytm nie jest zbyt
efektywny, a jego uĝycie z duĝymi kolekcjami moĝe spowodowaÊ problemy z wydajnoĂciÈ.
Aby lepiej zrozumieÊ, jak dziaïa opisany algorytm, przyjrzyj siÚ poniĝszemu rysunkowi
przedstawiajÈcemu operacjÚ sortowania jednowymiarowej tablicy o dziewiÚciu elementach
(–11, 12, –42, 0, 1, 90, 68, 6, –9):
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Jak widaÊ, w kaĝdym kroku algorytm porównuje dwa sÈsiednie elementy tablicy i zamienia je
miejscami, jeĂli to niezbÚdne. Na przykïad w kroku 1. porównywane sÈ wartoĂci –11 i 12, ale
sÈ one umieszczone we wïaĂciwym porzÈdku, nie trzeba ich wiÚc zamieniaÊ. W kroku 2. porównywane sÈ kolejne sÈsiednie elementy (to znaczy 12 i –42). Tym razem te elementy nie sÈ umieszczone we wïaĂciwym porzÈdku, sÈ wiÚc zamieniane miejscami. Wspomniane operacje sÈ wykonywane wiele razy. Na koñcu, w kroku 72., tablica bÚdzie posortowana.
Algorytm wydaje siÚ bardzo prosty, a jak wyglÈda jego implementacja? Czy jest równieĝ tak
prosta? Na szczÚĂcie tak! Wystarczy uĝyÊ dwóch pÚtli, porównaÊ sÈsiednie elementy i w razie
koniecznoĂci zamieniÊ je miejscami. To wszystko! Przyjrzyj siÚ poniĝszemu listingowi:
public static class BubbleSort {
public static void Sort<T>(T[] array) where T : IComparable
{
for (int i = 0; i < array.Length; i++)
{
for (int j = 0; j < array.Length - 1; j++)
{
if (array[j].CompareTo(array[j + 1]) > 0)
{
Swap(array, j, j + 1);
}
}
}
} (...)
}

ImplementacjÚ algorytmu sortowania bÈbelkowego zawiera generyczna metoda statyczna Sort,
zadeklarowana w klasie BubbleSort. Jak juĝ wspomniaïem, uĝyto w niej dwóch pÚtli for z porównaniem i wywoïaniem metody Swap (zaimplementowanej tak samo jak w przypadku wczeĂniej opisanych algorytmów sortowania). Poza tym do przetestowania implementacji moĝna wykorzystaÊ podobny kod, ale trzeba pamiÚtaÊ o zmianie nazwy klasy na BubbleSort.
Algorytm sortowania bÈbelkowego daje siÚ zoptymalizowaÊ dziÚki prostej modyfikacji. Opiera
siÚ ona na zaïoĝeniu, ĝe jeĂli w ciÈgu jednego przejĂcia przez tablicÚ nie wykryto ĝadnych zmian,
to porównania naleĝy zatrzymaÊ. Oto zmodyfikowany kod:
public static T[] Sort<T>(T[] array) where T : IComparable {
for (int i = 0; i < array.Length; i++)
{
bool isAnyChange = false;
for (int j = 0; j < array.Length - 1; j++)
{
if (array[j].CompareTo(array[j + 1]) > 0)
{
isAnyChange = true;
Swap(array, j, j + 1);
}
}
if (!isAnyChange)
{
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break;
}
}
return array;
}

DziÚki tej prostej modyfikacji liczbÚ porównañ moĝna znacznie ograniczyÊ. W powyĝszym przykïadzie zmniejszyïa siÚ ona z 72 do 56.
WiÚcej informacji na temat sortowania bÈbelkowego oraz jego implementacji moĝna znaleěÊ na stronach:
Q https://pl.wikipedia.org/wiki/Sortowanie_bÈbelkowe.
Q https://en.wikibooks.org/wiki/Algorithm_Implementation/Sorting/Bubble_sort.

Przed przejĂciem do omówienia nastÚpnego algorytmu warto wspomnieÊ o zïoĝonoĂci czasowej
sortowania bÈbelkowego. Jak juĝ zapewne zgadïeĂ, zarówno w najgorszym, jak i Ărednim przypadku jest ona taka sama jak w sortowaniu przez wybieranie i wstawianie, czyli O(n2).

Sortowanie szybkie
Ostatni algorytm sortowania opisany w tej ksiÈĝce nosi nazwÚ sortowania szybkiego (ang. quicksort). Jest to jeden z popularnych algorytmów „dziel i rzÈdě” (ang. divide and conquer), który
dzieli wiÚkszy problem na zestaw mniejszych. W dodatku oferuje on programistom wydajny
sposób sortowania. Czy to znaczy, ĝe jego koncepcja i implementacja sÈ bardzo skomplikowane?
Na szczÚĂcie nie! W tym punkcie dowiesz siÚ, jak dziaïa ten algorytm i jak moĝe wyglÈdaÊ jego
implementacja. Zaczynajmy!
Jak dziaïa algorytm? Na poczÈtku wybiera pewnÈ wartoĂÊ (na przykïad z pierwszego lub Ărodkowego elementu tablicy) jako element osiowy (ang. pivot). Potem przestawia tablicÚ w taki
sposób, aby wartoĂci mniejsze lub równe elementowi osiowemu byïy umieszczone przed nim
(tworzÈc poczÈtkowÈ podtablicÚ), a wartoĂci wiÚksze od elementu osiowego po nim (w koñcowej podtablicy). Ten proces to podziaï na partycje (ang. partitioning). W tej ksiÈĝce uĝywany
jest podziaï Hoare’a. NastÚpnie algorytm rekursywnie sortuje kaĝdÈ z wczeĂniej wymienionych
podtablic. OczywiĂcie kaĝda podtablica jest w dalszym ciÈgu dzielona na nastÚpne dwie i tak dalej.
Rekursywne wywoïania koñczÈ siÚ, jeĂli podtablica ma zero elementów, poniewaĝ wtedy nie ma
nic do sortowania.
Powyĝszy opis moĝe wydawaÊ siÚ nieco skomplikowany, spójrzmy wiÚc na przykïad (zobacz
rysunek na nastÚpnej stronie).
Przykïad ten pokazuje, jak algorytm sortowania szybkiego porzÈdkuje jednowymiarowÈ tablicÚ
o dziewiÚciu elementach (–11, 12, –42, 0, 1, 90, 68, 6, –9). W tym przypadku jako wartoĂÊ
osiowÈ przyjÚto wartoĂÊ pierwszego elementu aktualnie sortowanej podtablicy. W kroku 1. jako
wartoĂÊ osiowÈ wybrano –11. Konieczne jest przestawienie tablicy po to, by w poczÈtkowej
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podtablicy pozostaïy tylko wartoĂci mniejsze albo równe elementowi rozdzielajÈcemu (–42, –11),
a w koñcowej tylko wartoĂci od niego wiÚksze (12, 0, 1, 90, 68, 6, –9), dlatego –11 jest zamieniane
miejscami z –42, a 12 z –11. Potem algorytm jest wywoïywany rekursywnie dla obu podtablic,
to znaczy (–42, 11) i (12, 0, 1, 90, 68, 6, –9), te podtablice sÈ wiÚc poddawane tej samej analizie
co tablica wejĂciowa.
Na przykïad w kroku 5. jako wartoĂÊ osiowÈ wybrano 12. Podtablica jest dzielona na dwie, to
znaczy (–9, 0, 1, 6, 12) i (68, 90). W obu podtablicach wybiera siÚ elementy osiowe, czyli –9 i 68.
Po wykonaniu takich operacji we wszystkich pozostaïych fragmentach tablicy uzyskuje siÚ
wynik koñcowy, pokazany z prawej strony rysunku (krok 15.).
Warto wspomnieÊ, ĝe w innych implementacjach tego algorytmu rozmaicie dobiera siÚ element
osiowy. Spójrzmy na przykïad, jak zmieniÈ siÚ kolejne kroki, jeĂli wybierzemy wartoĂÊ Ărodkowego elementu:

JeĂli zrozumiaïeĂ dziaïanie algorytmu, zapoznaj siÚ z implementacjÈ. Jest ona bardziej skomplikowana niĝ w podanych wczeĂniej przykïadach i przy wywoïywaniu metody sortujÈcej podtablice korzysta z rekurencji (ang. recursion). Kod zostaï umieszczony w klasie QuickSort:
public static class QuickSort
{
public static void Sort<T>(T[] array) where T : IComparable
{
Sort(array, 0, array.Length - 1);
} (...)
}
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Klasa QuickSort zawiera dwie odmiany metody Sort. Pierwsza przyjmuje tylko jeden parametr,
to znaczy tablicÚ do posortowania, i jest pokazana na powyĝszym listingu. Jedyne, co robi, to
wywoïuje drugi wariant metody Sort, pozwalajÈcy okreĂliÊ indeks poczÈtkowy i koñcowy fragmentu tablicy do posortowania. Oto druga wersja metody Sort:
private static T[] Sort<T>(T[] array, int lower, int upper)
where T : IComparable
{
if (lower < upper)
{
int p = Partition(array, lower, upper);
Sort(array, lower, p);
Sort(array, p + 1, upper);
}
return array;
}

Metoda Sort sprawdza, czy tablica (lub podtablica) ma co najmniej dwa elementy, porównujÈc
wartoĂci zmiennych lower i upper. JeĂli tak, wywoïuje ona metodÚ Partition, odpowiedzialnÈ
za podziaï na partycje, a potem rekursywnie wywoïuje metodÚ Sort dla obu podtablic, to znaczy
poczÈtkowej (o indeksach od lower do p) i koñcowej (od p + 1 do upper).
Oto kod dzielÈcy tablicÚ na partycje:
private static int Partition<T>(T[] array, int lower, int upper)
where T : IComparable
{
int i = lower;
int j = upper;
T pivot = array[lower];
// albo: T pivot = array[(lower + upper) / 2];

do
{
while (array[i].CompareTo(pivot) < 0) { i++; }
while (array[j].CompareTo(pivot) > 0) { j--; }
if (i >= j) { break; }
Swap(array, i, j);
}
while (i <= j);
return j;
}

Na poczÈtku wartoĂÊ osiowa jest wybierana i zapisywana w zmiennej pivot. Jak juĝ wiesz,
moĝna jÈ wybraÊ rozmaicie, na przykïad biorÈc wartoĂÊ pierwszego elementu (co pokazuje
powyĝszy listing), wartoĂÊ Ărodkowego elementu (co pokazuje komentarz w powyĝszym kodzie),
a nawet wartoĂÊ losowÈ. NastÚpnie w pÚtli do-while tablica jest przeksztaïcana zgodnie ze schematem Hoare’a za pomocÈ porównañ i zamiany elementów. Na koniec jest zwracana aktualna
wartoĂÊ zmiennej j.
Jak wyglÈda zïoĝonoĂÊ czasowa sortowania szybkiego? Czy sÈdzisz, ĝe jest inna niĝ w sortowaniu
przez wybieranie, wstawianie oraz bÈbelkowym? JeĂli tak, masz racjÚ! Sortowanie szybkie ma
przeciÚtnÈ zïoĝonoĂÊ czasowÈ O(n log(n)), choÊ w najgorszym przypadku wynosi ona O(n2).
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Zaprezentowana implementacja jest oparta na schemacie podziaïu na partycje Hoare’a, którego pseudokod
i objaĂnienie przedstawia strona https://en.wikipedia.org/wiki/Quicksort. IstniejÈ róĝne sposoby implementacji
sortowania szybkiego. WiÚcej informacji moĝna znaleěÊ na stronie https://en.wikibooks.org/wiki/
Algorithm_Implementation/Sorting/Quicksort.

Proste listy
Tablice sÈ naprawdÚ uĝytecznymi strukturami danych i wykorzystuje siÚ je w wielu algorytmach.
Niemniej jednak w niektórych przypadkach ich zastosowanie jest skomplikowane, poniewaĝ
nie moĝna zwiÚkszaÊ ani zmniejszaÊ wielkoĂci juĝ utworzonej tablicy. Co zrobiÊ, jeĂli caïkowita
liczba elementów do przechowania w kolekcji jest nieznana? Czy utworzyÊ bardzo duĝÈ tablicÚ
i po prostu nie uĝywaÊ zbÚdnych elementów? To rozwiÈzanie nie wyglÈda dobrze, prawda?
Znacznie lepszym podejĂciem jest wykorzystanie struktury danych pozwalajÈcej w miarÚ potrzeb
dynamicznie zwiÚkszaÊ rozmiar kolekcji.

Lista tablicowa
PierwszÈ strukturÈ danych, która speïnia to wymaganie, jest lista tablicowa (ang. array list), reprezentowana przez klasÚ ArrayList z przestrzeni nazw System.Collections. Klasa ta sïuĝy do
przechowywania duĝych kolekcji danych, do których w razie potrzeby moĝna z ïatwoĂciÈ dodaÊ
nowy element. OczywiĂcie da siÚ teĝ usuwaÊ elementy, liczyÊ je oraz znajdowaÊ indeks konkretnej wartoĂci zapisanej w liĂcie tablicowej.
W jaki sposób siÚ to robi? Spójrzmy na poniĝszy kod:
ArrayList tablicaList = nowy ArrayList();
tablicaList.Add(5);
tablicaList.AddRange(new int[] { 6, -7, 8 });
tablicaList.AddRange(new object[] { "Marcin", "Maria" });
tablicaList.Insert(5, 7.8);

W pierwszym wierszu tworzone jest nowe wystÈpienie klasy ArrayList. NastÚpnie w celu dodania nowych elementów do listy tablicowej uĝywa siÚ metod Add, AddRange i Insert. Pierwsza
z nich (czyli Add) pozwala dodaÊ nowy element na koñcu listy. Metoda AddRange dodaje na koñcu
listy tablicowej kolekcjÚ elementów, Insert zaĂ umieszcza element w podanym miejscu. Po wykonaniu powyĝszego kodu lista tablicowa bÚdzie zawieraÊ nastÚpujÈce elementy: 5, 6, -7, 8,
"Marcin", 7.8 i "Maria". Jak widaÊ, wszystkie przechowywane w niej elementy sÈ typu object.
Moĝna zatem jednoczeĂnie umieszczaÊ w tej samej kolekcji dane róĝnych typów.
JeĂli chcesz okreĂliÊ typ kaĝdego elementu przechowywanego w liĂcie, moĝesz skorzystaÊ z generycznej klasy List, która jest opisana zaraz po ArrayList.
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Warto wspomnieÊ, ĝe moĝna ïatwo uzyskaÊ dostÚp do konkretnego elementu listy tablicowej,
uĝywajÈc po prostu indeksu, co pokazujÈ poniĝsze dwa wiersze kodu:
object first = arrayList[0];
int third = (int)arrayList[2];

Przyjrzyjmy siÚ rzutowaniu do typu int w drugim wierszu. Takie rzutowanie jest konieczne,
poniewaĝ lista tablicowa przechowuje wartoĂci typu object. W celu uzyskania dostÚpu do konkretnych elementów kolekcji tak samo jak w przypadku tablic uĝywa siÚ indeksów zaczynajÈcych
siÚ od zera.
Do przejĂcia przez wszystkie elementy moĝna oczywiĂcie skorzystaÊ z pÚtli foreach:
foreach (object element in arrayList) {
Console.WriteLine(element);
}

To nie wszystko! Klasa ArrayList ma zestaw wïaĂciwoĂci i metod, których moĝna uĝyÊ, opracowujÈc aplikacje korzystajÈce z tej struktury danych. Na poczÈtek przyjrzyjmy siÚ wïaĂciwoĂciom
Count i Capacity:
int count = arrayList.Count;
int capacity = arrayList.Capacity;

Pierwsza z nich (Count) zwraca liczbÚ elementów listy tablicowej, a druga (Capacity) wskazuje,
ile elementów moĝna w niej przechowywaÊ. JeĂli sprawdzisz wïaĂciwoĂÊ Capacity po dodaniu
nowych elementów do listy tablicowej, zobaczysz, ĝe jej wartoĂÊ jest automatycznie zwiÚkszana,
aby przygotowaÊ miejsce na nowe elementy. Pokazuje to poniĝszy rysunek, obrazujÈcy róĝnicÚ
miÚdzy wïaĂciwoĂciÈ Count (oznaczonÈ literÈ A) a Capacity (B):

NastÚpnym czÚsto wykonywanym i waĝnym zadaniem jest sprawdzenie, czy lista tablicowa zawiera element o okreĂlonej wartoĂci. Aby wykonaÊ tÚ operacjÚ, wywoïuje siÚ metodÚ Contains,
co pokazuje poniĝszy wiersz kodu:
bool containsMary = arrayList.Contains("Maria");
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JeĂli w liĂcie tablicowej znajduje siÚ podana wartoĂÊ, zwracana jest wartoĂÊ true, w przeciwnym
przypadku false. Za pomocÈ tej metody moĝna sprawdziÊ, czy element istnieje w kolekcji.
Jak jednak odnaleěÊ indeks elementu? Przy uĝyciu metody IndexOf albo LastIndexOf, tak jak
w poniĝszym wierszu kodu:
int minusIndex = arrayList.IndexOf(-7);

Metoda IndexOf zwraca indeks pierwszego wystÈpienia elementu w liĂcie tablicowej, a LastIndexOf
— indeks ostatniego. JeĂli nie znaleziono wartoĂci, metoda zwraca -1.
Oprócz dodawania elementów do listy tablicowej moĝna równieĝ z ïatwoĂciÈ usuwaÊ z niej dodane elementy, co pokazuje poniĝszy kod:
arrayList.Remove(5);

Do usuniÚcia elementów z listy tablicowej moĝna uĝyÊ wiÚcej niĝ jednej metody, a mianowicie
Remove, RemoveAt i RemoveRange. Pierwsza z nich (Remove) usuwa poczÈtkowe wystÈpienie
wartoĂci podanej jako parametr. Metoda RemoveAt usuwa element o indeksie równym wartoĂci
parametru, a ostatnia z metod (RemoveRange) umoĝliwia usuniÚcie podanej liczby elementów, zaczynajÈc od okreĂlonego indeksu. Oprócz tego do usuniÚcia wszystkich elementów uĝywa siÚ
metody Clear.
Z innych metod warto wspomnieÊ metodÚ Reverse, odwracajÈcÈ kolejnoĂÊ elementów listy tablicowej, oraz ToArray, która zwraca tablicÚ zawierajÈcÈ wszystkie elementy przechowywane w instancji ArrayList.
WiÚcej informacji na temat klasy ArrayList moĝna uzyskaÊ pod adresem https://msdn.microsoft.
com/pl-pl/library/system.collections.arraylist.aspx.

Lista generyczna
Jak widaÊ, klasa ArrayList zawiera szeroki zakres funkcji, ale ma znaczÈcy mankament — nie jest
listÈ silnie typowanÈ. Aby korzystaÊ z listy silnie typowanej, moĝna uĝyÊ klasy generycznej
List — kolekcji, której rozmiar daje siÚ zwiÚkszaÊ albo zmniejszaÊ zaleĝnie od potrzeb.
Klasa generyczna List zawiera duĝo wïaĂciwoĂci i metod bardzo uĝytecznych podczas opracowywania aplikacji przechowujÈcych dane. Warto zauwaĝyÊ, ĝe wiele skïadowych ma te same
nazwy co w klasie ArrayList, znajdziemy w niej na przykïad wïaĂciwoĂci Count i Capacity
oraz metody Add, AddRange, Clear, Contains, IndexOf, Insert, InsertRange, LastIndexOf, Remove,
RemoveAt, RemoveRange, Reverse i ToArray. Konkretny element listy równieĝ pozyskuje siÚ za
pomocÈ indeksu i operatora [].
Oprócz podanych funkcji moĝna takĝe uĝywaÊ wszechstronnego zestawu metod rozszerzajÈcych
z przestrzeni nazw System.Linq, na przykïad do znajdowania minimalnej lub maksymalnej
wartoĂci (Min i Max), obliczania Ăredniej (Average), porzÈdkowania listy w kolejnoĂci rosnÈcej lub
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malejÈcej (OrderBy i OrderByDescending) oraz sprawdzania, czy wszystkie elementy speïniajÈ warunek (All). To oczywiĂcie nie wszystkie funkcje dostÚpne przy tworzeniu aplikacji w jÚzyku C#
z wykorzystaniem list generycznych.
WiÚcej informacji na temat klasy generycznej List moĝna uzyskaÊ pod adresem https://msdn.microsoft.
com/library/6sh2ey19.aspx.

Przyjrzyjmy siÚ dwóm przykïadom pokazujÈcym praktyczne wykorzystanie listy generycznej.

Przykïad — Ărednia wartoĂÊ
Pierwszy przykïad korzysta z klasy generycznej List do przechowywania wartoĂci zmiennoprzecinkowych (typu double) wprowadzonych przez uĝytkownika. Po wpisaniu liczby jest obliczana i pokazywana w konsoli Ărednia. Program przerywa dziaïanie, jeĂli uĝytkownik wprowadziï
niepoprawnÈ wartoĂÊ.
Kod metody Main w klasie Program wyglÈda nastÚpujÈco:
List<double> numbers = new List<double>();
do
{
Console.Write("Wprowadě liczbÚ: ");
string numberString = Console.ReadLine();
if (!double.TryParse(numberString, NumberStyles.Float,
new NumberFormatInfo(), out double number))
{
break;
}
numbers.Add(number);
Console.WriteLine($"¥rednia wartoĂÊ: {numbers.Average()}");
}
while (true);

Na poczÈtku tworzone jest wystÈpienie klasy List. NastÚpnie w nieskoñczonej pÚtli (do while)
program czeka, aĝ uĝytkownik wprowadzi liczbÚ. JeĂli jest ona poprawna, wprowadzonÈ
wartoĂÊ dodaje do listy (wywoïujÈc metodÚ Add), oblicza ĂredniÈ wartoĂÊ elementów listy (wywoïujÈc metodÚ Average) i pokazuje jÈ w konsoli.
W rezultacie otrzymuje siÚ dane wyjĂciowe podobne do tych:
Wprowadě liczbÚ:
¥rednia wartoĂÊ:
Wprowadě liczbÚ:
¥rednia wartoĂÊ:

10.5
10.5 (...)
1.5
4.875

W tym przykïadzie przyjrzaïeĂ siÚ, jak uĝywaÊ listy zawierajÈcej wartoĂci typu double. Czy
jednak moĝe ona równieĝ przechowywaÊ wystÈpienia klas zdefiniowanych przez uĝytkownika?
OczywiĂcie! W nastÚpnym przykïadzie zobaczysz, jak to zrobiÊ.
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Przykïad — lista osób
Drugi przykïad dotyczÈcy klasy List pokazuje, jak uĝyÊ tej struktury danych do utworzenia
bardzo prostej bazy danych osób. Przechowywane bÚdzie imiÚ, kraj i wiek kaĝdej z nich. Po uruchomieniu programu do listy dodaje siÚ dane kilku osób. Potem dane sÈ sortowane (za pomocÈ
wyraĝenia LINQ) i prezentowane w konsoli.
Rozpocznijmy od deklaracji klasy Person, pokazanej na poniĝszym listingu:
public
public
public
public

class Person {
string Name { get; set; }
int Age { get; set; }
CountryEnum Country { get; set; } }

Klasa ta zawiera trzy publiczne wïaĂciwoĂci, a mianowicie Name, Age i Country. Warto odnotowaÊ,
ĝe wïaĂciwoĂÊ Country jest typu CountryEnum, definiujÈcego trzy staïe, to znaczy PL (Polska),
UK (Wielka Brytania) i DE (Niemcy), co pokazuje poniĝszy kod:
public enum CountryEnum {
PL,
UK,
DE
}

Kolejny fragment kodu powinien trafiÊ do metody Main klasy Program. Tworzy ona nowe wystÈpienie klasy List i dodaje dane kilku osób o róĝnych imionach, kraju pochodzenia i wieku, co
pokazano poniĝej:
List<Person> people = new List<Person>();
people.Add(new Person() { Name = "Marcin",
Country = CountryEnum.PL, Age = 29 });
people.Add(new Person() { Name = "Sabine",
Country = CountryEnum.DE, Age = 25 }); (...)
people.Add(new Person() { Name = "Anna",
Country = CountryEnum.PL, Age = 31 });

W nastÚpnym wierszu za pomocÈ wyraĝenia LINQ sortuje siÚ listÚ wedïug imion w kolejnoĂci
rosnÈcej, a uzyskany wynik zamienia siÚ z powrotem na listÚ:
List results = people.OrderBy(p => p.Name).ToList();

Potem moĝna z ïatwoĂciÈ przejĂÊ po wynikach za pomocÈ pÚtli foreach:
foreach (Person person in results)
{
Console.WriteLine($"{person.Name} (lat {person.Age}) z {person.Country}.");
}

Po uruchomieniu program pokazuje nastÚpujÈcy wynik:
Marcin (lat 29) z PL. (...)
Sabine (lat 25) z DE.
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To wszystko! Omówmy teraz nieco szerzej wyraĝenia LINQ, których moĝna uĝyÊ do porzÈdkowania elementów, ale równieĝ do ich filtrowania w oparciu o zadane kryteria, i nie tylko.
Przyjrzyjmy siÚ na przykïad nastÚpujÈcemu zapytaniu uĝywajÈcemu skïadni metody (ang. method syntax):
List names = people.Where(p => p.Age <= 30)
.OrderBy(p => p.Name)
.Select(p => p.Name)
.ToList();

Wybiera ona imiona (klauzula Select) wszystkich osób, których wiek jest równy 30 lat albo
mniej (klauzula Where), uporzÈdkowane w kolejnoĂci imion (klauzula OrderBy). NastÚpnie wykonywane jest zapytanie, a jego wyniki sÈ zwracane w postaci listy.
To samo moĝna zrobiÊ, uĝywajÈc pokazanej poniĝej skïadni zapytania (ang. query syntax) w poïÈczeniu z wywoïaniem metody ToList:
List names = (from p in people
where p.Age <= 30
orderby p.Name
select p.Name).ToList();

W tym podrozdziale przyjrzaïeĂ siÚ, jak za pomocÈ klasy ArrayList oraz klasy generycznej
List przechowywaÊ dane w kolekcjach o dynamicznie zmienianym rozmiarze. Nie jest to jednak
koniec zagadnieñ zwiÈzanych z listami w tym rozdziale. Czy jesteĂ gotowy poznaÊ kolejnÈ
strukturÚ danych, przechowujÈcÈ posortowane elementy? JeĂli tak, przejdě do kolejnego
podrozdziaïu, poĂwiÚconego listom uporzÈdkowanym.

Listy uporzÈdkowane
W tym rozdziale nauczyïeĂ siÚ juĝ przechowywaÊ dane w tablicach i listach, ale czy wiesz,
ĝe moĝesz korzystaÊ ze struktury danych zapewniajÈcej uporzÈdkowanie elementów? JeĂli nie,
poznaj klasÚ generycznÈ SortedList (z przestrzeni nazw System.Collections.Generic), która
jest kolekcjÈ par klucz-wartoĂÊ (ang. key-value pairs) uporzÈdkowanych wedïug kluczy, niewymagajÈcÈ sortowania przez uĝytkownika. Warto wspomnieÊ, ĝe wszystkie klucze muszÈ byÊ
niepowtarzalne i nie mogÈ mieÊ wartoĂci null.
Aby dodaÊ element do kolekcji, uĝywa siÚ po prostu metody Add, a ĝeby usunÈÊ okreĂlony
element — metody Remove. SpoĂród wielu innych warto wspomnieÊ jeszcze o metodach
ContainsKey i ContainsValue, sprawdzajÈcych, czy kolekcja zawiera element o danym kluczu albo
wartoĂci, oraz o metodach IndexOfKey i IndexOfValue, zwracajÈcych indeks elementu o podanym
kluczu lub wartoĂci. Poniewaĝ lista uporzÈdkowana przechowuje pary klucz-wartoĂÊ, zapewnia
dostÚp do wïaĂciwoĂci Keys i Values. Poszczególne klucze i wartoĂci moĝna z ïatwoĂciÈ pozyskaÊ
za pomocÈ indeksu i operatora [].
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WiÚcej informacji na temat klasy generycznej SortedList moĝna uzyskaÊ pod adresem https://msdn.
microsoft.com/library/ms132319.aspx.

Po tym krótkim wprowadzeniu spójrzmy na przykïad pokazujÈcy, jak korzystaÊ z tej struktury
danych, a takĝe wskazujÈcy pewne znaczÈce róĝnice w kodzie w porównaniu z opisanÈ wczeĂniej
klasÈ List.

Przykïad — ksiÈĝka adresowa
W tym przykïadzie uĝyto klasy SortedList do stworzenia bardzo prostej ksiÈĝki adresowej,
uporzÈdkowanej wedïug imion. Przechowuje ona nastÚpujÈce dane kaĝdej osoby: Name (imiÚ),
Age (wiek) i Country (kraj). DeklaracjÚ klasy Person przedstawia poniĝszy kod:
public class Person
{
public string Name { get; set; }
public int Age { get; set; }
public CountryEnum Country { get; set; }
}

WïaĂciwoĂci Country moĝna nadaÊ wartoĂÊ jednej ze staïych z wyliczenia CountryEnum:
public enum CountryEnum {
PL,
UK,
DE
}

Najbardziej interesujÈcy fragment kodu znajduje siÚ w metodzie Main klasy Program. Tworzone
jest tam nowe wystÈpienie klasy generycznej SortedList o okreĂlonych typach kluczy i wartoĂci,
mianowicie string i Person, co pokazuje poniĝszy kod:
SortedList<string, Person> people =
new SortedList<string, Person>();

Potem do listy uporzÈdkowanej moĝna z ïatwoĂciÈ dodaÊ dane za pomocÈ metody Add, przekazujÈc dwa parametry, to znaczy klucz (czyli imiÚ) i wartoĂÊ (czyli wystÈpienie klasy Person),
co pokazuje poniĝszy listing:
people.Add("Marcin", new Person()
Country = CountryEnum.PL, Age
people.Add("Sabine", new Person()
Country = CountryEnum.DE, Age
people.Add("Anna", new Person() {
Country = CountryEnum.PL, Age

{ Name = "Marcin",
= 29 });
{ Name = "Sabine",
= 25 }); (...)
Name = "Anna",
= 31 });

Kiedy wszystkie dane zostanÈ zapisane w kolekcji, moĝna bez problemu przejĂÊ przez jej elementy (pary klucz-wartoĂÊ) za pomocÈ pÚtli foreach. Warto wspomnieÊ, ĝe w pÚtli uĝyto zmiennej typu KeyValuePair. Aby zatem uzyskaÊ dostÚp do klucza i wartoĂci, naleĝy skorzystaÊ z, odpowiednio, wïaĂciwoĂci Key i Value, tak jak poniĝej:
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foreach (KeyValuePair person in people)
{
Console.WriteLine($"{person.Value.Name} (lat {person.Value.Age})
´z {person.Value.Country}.");
}

Po uruchomieniu programu w konsoli pokaĝe siÚ nastÚpujÈcy wynik:
Anna (lat 31) z PL. (...)
Marcin (lat 29) z PL. (...)
Sabine (lat 25) z DE.

Jak widaÊ, kolekcja jest automatycznie sortowana wedïug imion uĝytych jako klucze listy uporzÈdkowanej. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe klucze nie mogÈ siÚ powtarzaÊ, w tym przykïadzie
wiÚc nie moĝna dodaÊ wiÚcej niĝ jednej osoby o tym samym imieniu.

Listy wiÈzane
KorzystajÈc z klasy generycznej List, moĝna z ïatwoĂciÈ za pomocÈ indeksów uzyskaÊ dostÚp
do konkretnych elementów kolekcji, ale w jaki sposób, po pobraniu jednego elementu
kolekcji, przejĂÊ do nastÚpnego? Czy to w ogóle moĝliwe? Moĝna rozwaĝyÊ uĝycie w tym celu
metody IndexOf, pozwalajÈcej uzyskaÊ indeks elementu. Niestety zwraca ona indeks pierwszego wystÈpienia danej wartoĂci w kolekcji, w tym przypadku nie zawsze dziaïa wiÚc zgodnie
z oczekiwaniami.
Wspaniale byïoby mieÊ pewnego rodzaju wskaěnik do nastÚpnego elementu, co pokazuje poniĝszy rysunek:

DziÚki temu podejĂciu moĝna ïatwo przejĂÊ od jednego elementu do nastÚpnego, korzystajÈc
z wïaĂciwoĂci Next. Taka struktura nosi nazwÚ listy jednokierunkowej (ang. single-linked list).
Czy da siÚ jÈ jednak jeszcze bardziej rozszerzyÊ, dodajÈc wïaĂciwoĂÊ Previous, aby moĝna byïo
przemieszczaÊ siÚ do przodu i do tyïu? OczywiĂcie! TakÈ strukturÚ danych, która nosi nazwÚ
listy dwukierunkowej (ang. double-linked list), przedstawia poniĝszy rysunek:

Jak widaÊ, lista dwukierunkowa zawiera wïaĂciwoĂÊ First, która wskazuje jej pierwszy element.
Kaĝdy element ma dwie wïaĂciwoĂci, wskazujÈce poprzedni i nastÚpny element (odpowiednio
Previous i Next). JeĂli nie ma poprzedniego elementu, wïaĂciwoĂÊ Previous ma wartoĂÊ null.
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Analogicznie jeĂli nie ma nastÚpnego elementu, wïaĂciwoĂÊ Next ma wartoĂÊ null. Lista dwukierunkowa zawiera ponadto wïaĂciwoĂÊ Last wskazujÈcÈ ostatni element. JeĂli w liĂcie nie ma elementów, obie wïaĂciwoĂci First i Last majÈ wartoĂÊ null.
Czy takÈ strukturÚ danych musisz zaimplementowaÊ samodzielnie, aby jej uĝywaÊ w swoich
aplikacjach w jÚzyku C#? Na szczÚĂcie nie, poniewaĝ jest dostÚpna jako klasa generyczna
LinkedList w przestrzeni nazw System.Collections.Generic.
TworzÈc wystÈpienie tej klasy, naleĝy podaÊ parametr wskazujÈcy typ pojedynczego elementu
listy, na przykïad int albo string. Niemniej jednak pojedynczy wÚzeï nie jest po prostu
zmiennÈ typu int ani string, poniewaĝ gdyby tak byïo, brakowaïoby dostÚpu do dodatkowych
wïaĂciwoĂci listy dwukierunkowej, takich jak Previous albo Next. Aby rozwiÈzaÊ ten problem, kaĝdy
wÚzeï jest wystÈpieniem klasy generycznej LinkedListNode, na przykïad LinkedListNode<int>
lub LinkedListNode<string>.
Wymagane jest pewne dodatkowe objaĂnienie metod dodajÈcych nowe wÚzïy do listy dwukierunkowej. Uĝywa siÚ do tego metod ustawiajÈcych, a mianowicie:
Q AddFirst: w celu dodania elementu na poczÈtek listy,
Q AddLast: w celu dodania elementu na koniec listy,
Q AddBefore: w celu dodania elementu przed podanym wÚzïem listy,
Q AddAfter: w celu dodania elementu po podanym wÚěle listy.

Wszystkie te metody zwracajÈ wystÈpienie klasy LinkedListNode. SÈ takĝe inne metody, takie jak
Contains, sprawdzajÈca, czy w liĂcie istnieje podana wartoĂÊ, Clear, usuwajÈca z listy wszystkie
elementy, czy teĝ Remove, pozwalajÈca usunÈÊ wÚzeï z listy.
WiÚcej informacji na temat klasy generycznej LinkedList moĝna uzyskaÊ pod adresem https://msdn.
microsoft.com/library/he2s3bh7.aspx.

Po tym krótkim wprowadzeniu jesteĂ juĝ pewnie gotowy, aby przyjrzeÊ siÚ przykïadowi pokazujÈcemu, jak zastosowaÊ listÚ dwukierunkowÈ w postaci klasy LinkedList w praktyce.

Przykïad — czytnik ksiÈĝki
Jako przykïad przygotujesz prostÈ aplikacjÚ umoĝliwiajÈcÈ czytanie ksiÈĝki ze zmianÈ stron.
Uĝytkownik po naciĂniÚciu klawisza N przechodzi do nastÚpnej strony (jeĂli istnieje), a po naciĂniÚciu P wraca do poprzedniej (jeĂli jest dostÚpna). TreĂÊ bieĝÈcej strony oraz jej numer powinny
byÊ pokazane w konsoli, tak jak na poniĝszym rysunku:
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Rozpocznijmy od poniĝszej deklaracji klasy Page:
public class Page
{
public string Content { get; set; }
}

Klasa ta reprezentuje jednÈ stronÚ i zawiera wïaĂciwoĂÊ Content. W metodzie Main klasy
Program trzeba utworzyÊ kilka wystÈpieñ klasy Page, reprezentujÈcych szeĂÊ stron ksiÈĝki, co pokazuje poniĝszy listing:
Page
Page
Page
Page
Page
Page

pageFirst = new Page() { Content = "W dzisiejszych czasach (...)" };
pageSecond = new Page() { Content = "Opracowywanie (...)" };
pageThird = new Page() { Content = "Duĝa liczba (...)" };
pageFourth = new Page() { Content = "Czy wiesz (...)" };
pageFifth = new Page() { Content = "OpracowujÈc (...)" };
pageSixth = new Page() { Content = "Czy moĝesz (...)" };

Po utworzeniu wystÈpieñ przejděmy do konstruowania listy wiÈzanej, korzystajÈc z kilku metod
dodajÈcych wÚzïy, pokazanych na poniĝszym listingu:
LinkedList<Page> pages = new LinkedList<Page>();
pages.AddLast(pageSecond);
LinkedListNode<Page> nodePageFourth = pages.AddLast(pageFourth);
pages.AddLast(pageSixth);
pages.AddFirst(pageFirst);
pages.AddBefore(nodePageFourth, pageThird);
pages.AddAfter(nodePageFourth, pageFifth);

W pierwszym wierszu tworzona jest nowa lista, a potem wykonywane sÈ nastÚpujÈce operacje:
Q dodanie danych drugiej strony na koñcu listy ([2]),
Q dodanie danych czwartej strony na koñcu listy ([2, 4]),
Q dodanie danych szóstej strony na koñcu listy ([2, 4, 6]),
Q dodanie danych pierwszej strony na poczÈtku listy ([1, 2, 4, 6]),
Q dodanie danych trzeciej strony przed wÚzïem czwartej ([1, 2, 3, 4, 6]),
Q dodanie danych piÈtej strony po wÚěle czwartej ([1, 2, 3, 4, 5, 6]).
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Kolejny fragment kodu odpowiada za prezentacjÚ strony w konsoli oraz za nawigacjÚ pomiÚdzy
stronami po naciĂniÚciu odpowiednich klawiszy. Kod ten wyglÈda nastÚpujÈco:
LinkedListNode<Page> current = pages.First; int number = 1;
while (current != null)
{
Console.Clear();
string numberString = $"- {number} -";
int leadingSpaces = (90 - numberString.Length) / 2;
Console.WriteLine(numberString.PadLeft(leadingSpaces
+ numberString.Length));
Console.WriteLine();
string content = current.Value.Content;
for (int i = 0; i < content.Length; i += 90)
{
string line = content.Substring(i);
line = line.Length > 90 ? line.Substring(0, 90) : line;
Console.WriteLine(line);
}
Console.WriteLine();
Console.WriteLine($"Cytat z ksiÈĝki Marcina Jamry \"Windows Application
´Development Cookbook\",{Environment.NewLine}Packt Publishing, 2016 r.");
Console.WriteLine();
Console.Write(current.Previous != null
? "< POPRZEDNIA [P]" : GetSpaces(16));
Console.Write(current.Next != null
? "[N] NAST}PNA >".PadLeft(74) : string.Empty);
Console.WriteLine();
switch (Console.ReadKey(true).Key)
{
case ConsoleKey.N:
if (current.Next != null)
{
current = current.Next;
number++;
}
break;
case ConsoleKey.P:
if (current.Previous != null)
{
current = current.Previous;
number--;
}
break;
default:
return;
}
}
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Przydaïoby siÚ wyjaĂniÊ ten listing. W pierwszym wierszu zmiennej current nadaje siÚ wartoĂÊ
pierwszego wÚzïa listy wiÈzanej. Ogólnie rzecz biorÈc, zmienna current reprezentuje stronÚ
aktualnie pokazywanÈ w konsoli. NastÚpnie numerowi strony (zmiennej number) nadaje siÚ poczÈtkowÈ wartoĂÊ 1. Jednak najbardziej interesujÈcy i skomplikowany fragment kodu jest
ukazany w pÚtli while.
WewnÈtrz pÚtli jest czyszczona bieĝÈca zawartoĂÊ konsoli i odpowiednio formatowany jest ciÈg
z numerem strony do wyĂwietlenia. Przed numerem i po nim dodawane sÈ znaki -. W celu wyĂrodkowania ciÈgu w poziomie wstawiane sÈ ponadto poczÈtkowe spacje (za pomocÈ metody
PadLeft).
NastÚpnie treĂÊ strony jest dzielona na wiersze niemajÈce wiÚcej niĝ 90 znaków i wypisywana
do konsoli. Do podzielenia ciÈgu uĝywa siÚ metody Substring i wïaĂciwoĂci Length. W podobny
sposób w konsoli pokazywana jest dodatkowa informacja (o ksiÈĝce, z której pochodzÈ cytaty).
Warto wspomnieÊ o wïaĂciwoĂci Environment.NewLine, która wstawia podziaï wiersza w okreĂlonym miejscu ciÈgu. NastÚpnie pokazywane sÈ napisy POPRZEDNIA i NAST}PNA, jeĂli dostÚpna
jest poprzednia lub nastÚpna strona.
W kolejnej czÚĂci kodu program czeka, aĝ uĝytkownik naciĂnie dowolny klawisz, ale nie pokazuje go w konsoli (dziÚki przesïaniu jako parametru wartoĂci true). Gdy uĝytkownik naciĂnie
klawisz N, za pomocÈ wïaĂciwoĂci Next zmienna current jest ustawiana na nastÚpny wÚzeï.
Ta operacja nie jest oczywiĂcie wykonywana, jeĂli nastÚpna strona jest niedostÚpna. W podobny
sposób obsïugiwany jest klawisz P, który przenosi uĝytkownika na poprzedniÈ stronÚ. Warto
wspomnieÊ, ĝe wraz ze zmianÈ wartoĂci zmiennej current modyfikowany jest numer strony
(zmienna number).
Na koniec zobaczmy kod pomocniczej metody GetSpaces:
private static string GetSpaces(int number)
{
string result = string.Empty;
for (int i = 0; i < number; i++)
{
result += " ";
}
return result;
}

Ta metoda jedynie przygotowuje i zwraca zmiennÈ typu string o okreĂlonej liczbie spacji.

Listy cykliczne
W poprzednim podrozdziale dowiedziaïeĂ siÚ o listach dwukierunkowych. Jak widaÊ, implementacja tej struktury danych pozwala nawigowaÊ miÚdzy wÚzïami za pomocÈ wïaĂciwoĂci
Previous i Next. Niemniej jednak wïaĂciwoĂÊ Previous pierwszego wÚzïa ma wartoĂÊ null, podobnie jak wïaĂciwoĂÊ Next ostatniego wÚzïa. Czy wiesz, ĝe moĝesz ïatwo rozwinÈÊ tÚ metodÚ
i stworzyÊ listÚ cyklicznÈ (ang. circular-linked list)?
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TakÈ strukturÚ danych pokazuje poniĝszy rysunek:

W tym przypadku wïaĂciwoĂÊ Previous pierwszego wÚzïa kieruje do ostatniego, a wïaĂciwoĂÊ
Next ostatniego wÚzïa kieruje do pierwszego. Taka struktura danych w pewnych przypadkach
bywa uĝyteczna. Przekonasz siÚ o tym, opracowujÈc wziÚty z ĝycia przykïad.
Warto wspomnieÊ, ĝe do przechodzenia miÚdzy wÚzïami niekoniecznie trzeba uĝywaÊ wïaĂciwoĂci.
Moĝna je zamieniÊ na metody, co zobaczysz w przykïadzie w nastÚpnym punkcie rozdziaïu.

Implementacja
Po krótkim wprowadzeniu w temat list cyklicznych czas przyjrzeÊ siÚ ich implementacji. Zacznijmy od poniĝszego kodu:
public class CircularLinkedList<T> : LinkedList<T>
{
public new IEnumerator GetEnumerator()
{
return new CircularLinkedListEnumerator<T>(this);
}
}

Kod ten pokazuje, ĝe listÚ cyklicznÈ moĝna zaimplementowaÊ jako klasÚ generycznÈ rozszerzajÈcÈ typ LinkedList. Warto wspomnieÊ, ĝe implementacja metody GetEnumerator korzysta
z klasy CircularLinkedListEnumerator. DziÚki jej utworzeniu bÚdzie moĝna przechodziÊ w nieskoñczonoĂÊ przez wszystkie elementy listy cyklicznej za pomocÈ pÚtli foreach.
Kod klasy CircularLinkedListEnumerator wyglÈda nastÚpujÈco:
public class CircularLinkedListEnumerator<T> : IEnumerator<T>
{
private LinkedListNode<T> _current;
public T Current => _current.Value;
object IEnumerator.Current => Current;
public CircularLinkedListEnumerator(LinkedList<T> list)
{
_current = list.First;
}
public bool MoveNext()
{
if (_current == null)
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{
}

}

return false;

_current = _current.Next ?? _current.List.First;
return true;

public void Reset()
{
_current = _current.List.First;
}
}

public void Dispose() { }

Klasa CircularLinkedListEnumerator implementuje interfejs IEnumerator. Deklaruje ona pole
o dostÚpie private reprezentujÈce podczas iteracji po liĂcie bieĝÈcy wÚzeï (_current). Zawiera
równieĝ dwie wïaĂciwoĂci, to znaczy Current i IEnumerator.Current, które sÈ wymagane
przez interfejs IEnumerator. Konstruktor jedynie nadaje wartoĂÊ zmiennej _current w oparciu
o wystÈpienie klasy LinkedList, przekazane jako parametr.
JednÈ z najwaĝniejszych czÚĂci kodu jest metoda MoveNext. Zatrzymuje ona iteracjÚ, jeĂli
zmienna _current ma wartoĂÊ null, to znaczy, jeĂli lista nie ma elementów. W przeciwnym przypadku zmienia bieĝÈcy element na nastÚpny albo na pierwszy wÚzeï listy, jeĂli nastÚpny wÚzeï
jest niedostÚpny. Metoda Reset jedynie nadaje polu _current wartoĂÊ pierwszego wÚzïa listy.
Na koniec naleĝy stworzyÊ dwie metody rozszerzeñ pozwalajÈce przejĂÊ do pierwszego elementu podczas próby pozyskania elementu nastÚpujÈcego po ostatniej pozycji listy oraz przejĂÊ
do ostatniego elementu podczas próby pozyskania elementu poprzedzajÈcego pierwszÈ pozycjÚ
listy. Aby uproĂciÊ implementacjÚ, funkcje te bÚdÈ dostÚpne jako metody Next i Previous
zamiast pokazanych na poprzednim rysunku wïaĂciwoĂci Next i Previous. Oto ich kod:
public static class CircularLinkedListExtensions {
public static LinkedListNode<T> Next<T>(
this LinkedListNode<T> node)
{
if (node != null && node.List != null)
{
return node.Next ?? node.List.First;
}
return null;
}
public static LinkedListNode<T> Previous<T>(
this LinkedListNode<T> node)
{
if (node != null && node.List != null)
{
return node.Previous ?? node.List.Last;
}
return null;
}
}
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Pierwsza metoda rozszerzenia o nazwie Next sprawdza, czy wÚzeï istnieje i czy lista jest dostÚpna.
JeĂli tak, zwraca wartoĂÊ wïaĂciwoĂci Next wÚzïa (jeĂli ta nie jest równa null) albo zwraca referencjÚ do pierwszego elementu listy za pomocÈ wïaĂciwoĂci First. Metoda Previous dziaïa
w podobny sposób.
To wszystko! WïaĂnie skoñczyïeĂ implementowaÊ w jÚzyku C# listÚ cyklicznÈ, której bÚdziesz
mógï uĝywaÊ w rozmaitych aplikacjach. W jaki sposób? Przyjrzyj siÚ poniĝszemu przykïadowi
korzystajÈcemu z tej struktury danych.

Przykïad — zakrÚÊ koïem
Ten przykïad symulujÚ grÚ, w której uĝytkownik krÚci koïem z przypadkowÈ prÚdkoĂciÈ.
Koïo obraca siÚ coraz wolniej, aĝ w koñcu zatrzymuje siÚ. Uĝytkownik moĝe potem znowu nim
zakrÚciÊ, zaczynajÈc z pozycji, na której siÚ zatrzymaïo, co obrazuje poniĝszy rysunek:

Przejděmy do pierwszej czÚĂci kodu metody Main w klasie Program:
CircularLinkedList<string> categories =
new CircularLinkedList<string>();
categories.AddLast("Sport");
categories.AddLast("Kultura");
categories.AddLast("Historia");
categories.AddLast("Geografia");
categories.AddLast("Ludzie");
categories.AddLast("Technologia");
categories.AddLast("Przyroda");
categories.AddLast("Nauka");

Na poczÈtku tworzone jest nowe wystÈpienie klasy CircularLinkedList, reprezentujÈcej listÚ
cyklicznÈ o elementach typu string. Potem dodawanych jest osiem wartoĂci, a mianowicie Sport,
Kultura, Historia, Geografia, Ludzie, Technologia, Przyroda i Nauka.
Najwaĝniejsze operacje wykonuje poniĝszy fragment kodu:
Random random = new Random();
int totalTime = 0;
int remainingTime = 0;
foreach (string category in categories)
{
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if (remainingTime <= 0)
{
Console.WriteLine("NaciĂnij klawisz [Enter], aby zaczÈÊ,
´lub dowolny inny, aby wyjĂÊ.");
switch (Console.ReadKey().Key)
{
case ConsoleKey.Enter:
totalTime = random.Next(1000, 5000);
remainingTime = totalTime;
break;
default:
return;
}
}
int categoryTime = (-450 * remainingTime) / (totalTime - 50)
+ 500 + (22500 / (totalTime - 50));
remainingTime -= categoryTime;
Thread.Sleep(categoryTime);
Console.ForegroundColor = remainingTime <= 0
? ConsoleColor.Red : ConsoleColor.Gray;
Console.WriteLine(category);
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
}

Najpierw deklarowane sÈ trzy zmienne, przechowujÈce wylosowanÈ wartoĂÊ (random), caïkowity
wylosowany czas krÚcenia siÚ koïa w milisekundach (totalTime) oraz czas pozostaïych obrotów
koïa, równieĝ w milisekundach (remainingTime).
NastÚpnie pÚtla foreach przechodzi przez wszystkie elementy listy cyklicznej. JeĂli w takiej pÚtli
nie bÚdzie instrukcji break ani return, to z powodu natury listy cyklicznej pÚtla bÚdzie siÚ wykonywaÊ bez koñca. Po dojĂciu do ostatniego elementu w kolejnej iteracji pobrana zostanie automatycznie pierwsza pozycja z listy.
W pÚtli sprawdza siÚ pozostaïy czas. JeĂli jest on mniejszy od zera lub równy zero, co oznacza,
ĝe koïo siÚ zatrzymaïo albo jeszcze nie zaczÚïo siÚ obracaÊ, pokazywany jest komunikat, a program czeka na naciĂniÚcie klawisza Enter. W takiej sytuacji konfigurowana jest nowa operacja
krÚcenia koïem, nastÚpuje losowanie caïkowitego czasu obrotów i ustawienie pozostaïego czasu.
JeĂli uĝytkownik naciĂnie inny klawisz, program przerywa dziaïanie.
W nastÚpnym kroku obliczany jest czas jednej iteracji pÚtli. Formuïa zapewnia krótsze czasy na
poczÈtku (koïo krÚci siÚ szybciej), a dïuĝsze na koñcu (koïo krÚci siÚ wolniej). Pozostaïy czas jest
zmniejszany, a program czeka przez okreĂlonÈ liczbÚ milisekund, uĝywajÈc metody Sleep.
Na koniec, podczas przedstawiania ostatecznego wyniku, kolor pierwszego planu jest zmieniany
na czerwony, a kategoria, którÈ aktualnie wskazuje koïo, jest prezentowana w konsoli.
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Po uruchomieniu aplikacji moĝna uzyskaÊ nastÚpujÈcy rezultat:
NaciĂnij klawisz [Enter], aby zaczÈÊ, lub dowolny inny, aby wyjĂÊ.
Kultura
Historia
Geografia (...)
Kultura
Historia
NaciĂnij klawisz [Enter], aby zaczÈÊ, lub dowolny inny, aby wyjĂÊ.
Geografia (...)
Przyroda
Nauka (...)
Ludzie
Technologia
NaciĂnij klawisz [Enter], aby zaczÈÊ, lub dowolny inny, aby wyjĂÊ.

ZakoñczyïeĂ juĝ przykïad wykorzystujÈcy listÚ cyklicznÈ. Jest ona jednÈ ze struktur danych opisanych w tym rozdziale. JeĂli chcesz, przejdě do krótkiego podsumowania zdobytych informacji.

Podsumowanie
Tablice i listy to jedne ze struktur danych najczÚĂciej uĝywanych przy opracowywaniu róĝnego
rodzaju aplikacji. Niemniej jednak temat ten nie jest tak prosty, jak siÚ wydaje, poniewaĝ nawet
wĂród tablic wyróĝnia siÚ kilka wariantów, to znaczy tablice jednowymiarowe, wielowymiarowe
i nieregularne, zwane równieĝ tablicami tablic.
JeĂli chodzi o listy, róĝnice sÈ jeszcze bardziej widoczne, co moĝna zobaczyÊ na przykïadzie list
prostych, generycznych, uporzÈdkowanych, jednokierunkowych, dwukierunkowych i cyklicznych. Na szczÚĂcie dostÚpna jest wbudowana implementacja listy tablicowej, a takĝe generycznej, uporzÈdkowanej i dwukierunkowej. Poza tym listÚ dwukierunkowÈ da siÚ doĂÊ ïatwo rozszerzyÊ, aby dziaïaïa jak lista cykliczna. Moĝna zatem wykorzystaÊ moĝliwoĂci, jakie dajÈ
odpowiednie struktury, bez znacznego nakïadu pracy.
ByÊ moĝe omówione typy struktur danych wyglÈdajÈ na doĂÊ skomplikowane, ale w tym
rozdziale zobaczyïeĂ szczegóïowe opisy poszczególnych struktur oraz implementacjÚ przykïadów
w jÚzyku C#. Powinny one uïatwiÊ sprawÚ i mogÈ stanowiÊ podstawÚ Twoich przyszïych
projektów.
Czy jesteĂ gotowy, aby poznaÊ inne struktury danych? JeĂli tak, przejdě do nastÚpnego rozdziaïu
i poczytaj o stosach i kolejkach!
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