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Èczenie danych
z uĝyciem krotek

ZawartoĞü rozdziaáu
Q

UĪywanie krotek do áączenia danych

Q

Skáadnia krotek — literaáy i typy

Q

Przeksztaácanie krotek

Q

Q

W jaki sposób krotki są reprezentowane w Ğrodowisku
CLR?
Alternatywy dla krotek i wskazówki dotyczące
uĪywania krotek

W C# 3 technologia LINQ zrewolucjonizowaïa sposób pisania kodu do obsïugi kolekcji
danych. MiÚdzy innymi umoĝliwiïa zapisywanie wielu operacji w kategoriach tego,
co naleĝy zrobiÊ z kaĝdym pojedynczym elementem: jak przeksztaïciÊ go z jednej reprezentacji na innÈ, jak przefiltrowaÊ elementy w wynikach lub jak posortowaÊ kolekcjÚ na
podstawie okreĂlonego aspektu kaĝdego elementu. Mimo to w technologii LINQ nie
pojawiïo siÚ wiele nowych narzÚdzi do pracy z danymi innymi niĝ kolekcje.
Typy anonimowe umoĝliwiajÈ jeden sposób ïÈczenia danych, ale z powaĝnym
ograniczeniem, poniewaĝ sÈ przydatne tylko w ramach bloku kodu. Nie moĝna np.
zadeklarowaÊ, ĝe metoda zwraca wartoĂÊ typu anonimowego. Wynika to z tego, ĝe nie
moĝna podaÊ nazwy typu zwracanej wartoĂci.
W C# 7 dodano obsïugÚ krotek, aby uïatwiÊ ïÈczenie danych, a takĝe rozdzielanie
typu zïoĝonego na poszczególne komponenty. JeĂli mówisz sobie teraz, ĝe w C# juĝ
dostÚpne sÈ krotki w postaci typów System.Tuple, do pewnego stopnia masz racjÚ. Te typy
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istniejÈ juĝ w platformie, ale nie sÈ obsïugiwane w jÚzyku. Aby jeszcze bardziej skomplikowaÊ sytuacjÚ, w C# 7 te typy krotek nie sÈ uĝywane na potrzeby krotek obsïugiwanych przez jÚzyk. Zamiast tego wykorzystywane sÈ nowe typy z rodziny System.ValueTuple,
opisane w podrozdziale 11.4. W punkcie 11.5.1 znajdziesz ich porównanie z typami
System.Tuple.

11.1. Wprowadzenie do krotek
Krotki umoĝliwiajÈ utworzenie jednej zïoĝonej wartoĂci na podstawie wielu odrÚbnych
wartoĂci. SÈ narzÚdziem do szybkiego ïÈczenia danych bez dodatkowej hermetyzacji.
PrzydajÈ siÚ, gdy wartoĂci sÈ powiÈzane ze sobÈ, ale programista nie chce kïopotaÊ siÚ
tworzeniem nowego typu. W C# 7 wprowadzono nowÈ skïadniÚ, aby uproĂciÊ pracÚ
z krotkami.
Zaïóĝmy np., ĝe dostÚpna jest sekwencja liczb caïkowitych i chcesz znaleěÊ wartoĂÊ
minimalnÈ oraz maksymalnÈ w jednym przebiegu. Wydaje siÚ, ĝe taki kod powinno
daÊ siÚ umieĂciÊ w jednej metodzie. Jaki jednak ma byÊ typ zwracanej przez niÈ wartoĂci? MógïbyĂ zwracaÊ wartoĂÊ minimalnÈ i uĝyÊ parametru out dla wartoĂci maksymalnej. Moĝesz teĝ zastosowaÊ dwa parametry out. Oba te rozwiÈzania wydajÈ siÚ
jednak doĂÊ niezgrabne. MógïbyĂ teĝ utworzyÊ odrÚbny typ nazwany, jednak oznacza
to duĝo pracy jak na tylko jeden przykïad. Jeszcze inna moĝliwoĂÊ to zwrócenie wartoĂci typu Tuple<int, int> z uĝyciem wprowadzonej w .NET 4 klasy Tuple<,>, nie da
siÚ wtedy ïatwo ustaliÊ, która wartoĂÊ to minimum, a która maksimum. Ponadto trzeba
utworzyÊ obiekt tylko po to, aby zwróciÊ dwie wartoĂci. Moĝesz teĝ uĝyÊ krotek z C# 7
i zadeklarowaÊ nastÚpujÈcÈ metodÚ:
static (int min, int max) MinMax(IEnumerable<int> source)

NastÚpnie moĝesz jÈ wywoïywaÊ tak:
int[] values = { 2, 7, 3, -5, 1, 0, 10 }; Wywoáanie metody obliczającej minimum
i maksimum oraz zwracającej te wartoĞci jako krotki.
var extremes = MinMax(values);
WyĞwietlanie wartoĞci minimalnej (-5).
Console.WriteLine(extremes.min);
WyĞwietlanie wartoĞci maksymalnej (10).
Console.WriteLine(extremes.max);

Dalej przedstawionych jest kilka implementacji metody MinMax, jednak ten przykïad
powinien daÊ Ci wystarczajÈce wyobraĝenie o omawianym mechanizmie, abyĂ chciaï
siÚ zapoznaÊ z wszystkimi doĂÊ szczegóïowymi opisami z tego rozdziaïu. Jak na mechanizm, który wydaje siÚ prosty, o krotkach moĝna napisaÊ caïkiem duĝo. Wszystkie te
informacje sÈ powiÈzane ze sobÈ, dlatego trudno przedstawiaÊ je w jakimĂ logicznym
porzÈdku. JeĂli w trakcie lektury zaczniesz zadawaÊ sobie pytanie: „A co z…?”, zachÚcam do tego, byĂ zapamiÚtaï je do koñca rozdziaïu. Nie ma tu nic skomplikowanego,
jednak tekst jest dïugi — przede wszystkim dlatego, ĝe chcÚ zaprezentowaÊ kompletny
opis. Mam nadziejÚ, ĝe do momentu zakoñczenia rozdziaïu znajdziesz odpowiedzi na
wszystkie swoje pytania1.
1

JeĂli tak nie bÚdzie, powinieneĂ oczywiĂcie poprosiÊ o dodatkowe informacje na forum Author Online
lub w serwisie Stack Overflow.
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11.2. Literaáy i typy krotek
Krotki moĝesz traktowaÊ jak wprowadzenie niektórych typów do Ărodowiska CLR
i jako lukier skïadniowy uïatwiajÈcy uĝywanie tych typów — zarówno ich podawanie
(na potrzeby zmiennych itd.), jak i tworzenie wartoĂci. Zaczynam od objaĂnienia wszystkich kwestii z perspektywy jÚzyka C#, bez przejmowania siÚ powiÈzaniami ze Ărodowiskiem CLR. Póěniej cofam siÚ, aby wyjaĂniÊ wszystko to, co kompilator robi na
zapleczu.
11.2.1. Skáadnia

W C# 7 wprowadzono dwa nowe elementy skïadniowe: literaïy krotek i typy krotek.
WyglÈdajÈ one podobnie. W obu przypadkach naleĝy podaÊ rozdzielonÈ przecinkami
sekwencjÚ dwóch lub wiÚcej elementów w nawiasie. W literale krotki kaĝdy element
ma wartoĂÊ i opcjonalnÈ nazwÚ. W typie krotki kaĝdy element ma typ i opcjonalnÈ
nazwÚ. Na rysunku 11.1 pokazany jest przykïadowy literaï krotki. Na rysunku 11.2
widoczny jest przykïadowy typ krotki. Na kaĝdym rysunku pokazany jest jeden element
nazwany i jeden nienazwany.

Rysunek 11.1. Literaá krotki z elementami
o wartoĞciach 5 i "tekst". Nazwa drugiego
elementu to title

Rysunek 11.2. Typ krotki z elementami
o typach int i Guid. Nazwa pierwszego
elementu to x

W praktyce znacznie czÚĂciej nazwy podaje siÚ dla wszystkich elementów lub w ogóle
siÚ ich nie uĝywa. Uĝywane mogÈ byÊ np. typy krotek (int, int) lub (int x, int y,
int z) oraz literaïy krotek (x: 1, y: 2) lub (1, 2, 3). Nie jest to jednak wymagane.
Uĝywanie nazw nie ïÈczy elementów w dodatkowy sposób. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ
o dwóch ograniczeniach dotyczÈcych nazw:
Q

Q

Nazwy muszÈ byÊ unikatowe w ramach typu lub literaïu. Literaï krotki (x: 1,
x: 2) jest niedozwolony i nie ma sensu.
Nazwy w postaci ItemN, gdzie N to liczba caïkowita, sÈ dozwolone tylko wtedy,
gdy wartoĂÊ N pasuje do pozycji elementu w literale lub typie (pierwsza pozycja
to 1). Dlatego krotka (Item1: 0, Item2: 0) jest dozwolona, natomiast (Item2: 0,
Item1: 0) jest nieprawidïowa. W nastÚpnym podrozdziale zobaczysz, z czego to
wynika.

Typy krotek sïuĝÈ do podawania typów w tych samych miejscach, gdzie uĝywane sÈ
inne nazwy typów: w deklaracjach zmiennych, jako typy wartoĂci zwracanych przez
metody itd. Literaïy krotek sÈ uĝywane jak dowolne inne wyraĝenia okreĂlajÈce wartoĂÊ.
Takie literaïy jedynie ïÈczÈ inne elementy w wartoĂÊ w postaci krotki.
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WartoĂciami elementów w literaïach krotek mogÈ byÊ dowolne wartoĂci inne niĝ
wskaěnik. W wiÚkszoĂci przykïadów z tego rozdziaïu dla wygody uĝywane sÈ staïe
(gïównie liczby caïkowite i ïañcuchy znaków), jednak czÚsto jako wartoĂci elementów
stosuje siÚ teĝ zmienne. Podobnie typami elementów w krotce mogÈ byÊ dowolne typy
niewskaěnikowe: tablice, parametry okreĂlajÈce typ, a nawet inne typy krotek.
Teraz, kiedy wiesz juĝ, jak wyglÈdajÈ typy krotek, moĝesz zrozumieÊ typ zwracany
przez metodÚ MinMax — (int min, int max):
Q
Q
Q

jest to typ krotki o dwóch elementach,
pierwszy element jest typu int i ma nazwÚ min,
drugi element jest typu int i ma nazwÚ max.

Wiesz juĝ teĝ, jak utworzyÊ krotkÚ za pomocÈ literaïu krotki. Moĝesz wiÚc napisaÊ
kompletnÈ implementacjÚ metody. Ilustruje jÈ listing 11.1.
Listing 11.1. Reprezentowanie wartoĞci minimalnej i maksymalnej z sekwencji
za pomocą krotki

static (int min, int max) MinMax(
Typem zwracanej wartoĞci jest krotka
IEnumerable<int> source)
z nazwanymi elementami.
{
using (var iterator = source.GetEnumerator())
{
UniemoĪliwia uĪywanie pustych sekwencji.
if (!iterator.MoveNext())
{
throw new InvalidOperationException(
"Nie moľna znaleļè minimum i maksimum pustej sekwencji");
}
int min = iterator.Current; UĪywanie zwykáych wartoĞci typu int
int max = iterator.Current; do Ğledzenia minimum i maksimum.
while (iterator.MoveNext())
{
min = Math.Min(min, iterator.Current); Aktualizowanie zmiennych za pomocą
max = Math.Max(max, iterator.Current); nowego minimum lub maksimum.
}
Tworzenie krotki z uĪyciem minimum i maksimum.
return (min, max);
}
}

Jedyne fragmenty listingu 11.1, gdzie uĝywane sÈ nowe funkcje, to objaĂniony juĝ typ
zwracanej wartoĂci oraz instrukcja return, gdzie uĝywany jest literaï krotki:
return (min, max)

Do tej pory nie pisaïem nic na temat typu literaïu krotki. Stwierdziïem jedynie, ĝe
takie literaïy sïuĝÈ do tworzenia wartoĂci krotek, jednak na razie celowo nie doprecyzowujÚ tej kwestii. Warto zauwaĝyÊ, ĝe uĝyty tu literaï krotki na razie nie obejmuje
ĝadnych nazw elementów (przynajmniej nie w wersji C# 7.0). Nazwy min i max okreĂlajÈ
wartoĂci elementów na podstawie zmiennych lokalnych metody.
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Dobre nazwy elementów krotek pasują do dobrych nazw zmiennych
Czy to przypadek, Īe nazwy zmiennych uĪyte w literale pasują do nazw uĪywanych w typie
wartoĞci zwracanej przez metodĊ? Dla kompilatora jest to caákowity przypadek. Nie byáoby
dla niego Īadnym problemem, gdybyĞ zadeklarowaá, Īe metoda zwraca wartoĞü (waffle:
int, iceCream: int).
Jednak dla czáowieka pasujące nazwy nie są zbiegiem okolicznoĞci. Informują one, Īe wartoĞci w zwracanej krotce oznaczają to samo co w metodzie. JeĞli zauwaĪysz, Īe uĪywasz
zupeánie innych nazw, sprawdĨ, czy w kodzie nie wystĊpuje báąd lub czy nie moĪna
wybraü lepszych nazw.

Skoro jesteĂmy juĝ przy definiowaniu nazw, warto zdefiniowaÊ arnoĂÊ typu lub literaïu
krotki. ArnoĂÊ oznacza liczbÚ elementów. Na przykïad (int, long) ma arnoĂÊ 1, a ("a",
"b", "c") ma arnoĂÊ 3. Same typy elementów nie majÈ znaczenia przy okreĂlaniu arnoĂci.
UWAGA. Nie jest to nowa terminologia. ArnoĈè jest uwzglödniana takĔe w typach generycznych, gdzie oznacza liczbö parametrów okreĈlajñcych typ. Typ List<T> ma arnoĈè 1,
natomiast typ Dictionary<TKey, TValue> ma arnoĈè 2.

Wskazówka dotyczÈca tego, ĝe dobre nazwy elementów pasujÈ do dobrych nazw zmiennych, sugeruje, jaki aspekt literaïów krotek usprawniono w C# 7.1.
11.2.2. Wnioskowanie nazw elementów w literaáach krotek (C# 7.1)

W C# 7.0 nazwy elementów krotek trzeba jawnie podawaÊ w kodzie. CzÚsto prowadzi
to do powstawania kodu, który wyglÈda na nadmiarowy. Nazwy podane w literale krotki
odpowiadajÈ nazwom wïaĂciwoĂci lub zmiennych lokalnych okreĂlajÈcych wartoĂci.
W najprostszej postaci kod moĝe wyglÈdaÊ tak:
var result = (min: min, max: max);

Wnioskowanie jest stosowane nie tylko wtedy, gdy w kodzie uĝywane sÈ proste zmienne.
Krotki czÚsto sÈ inicjalizowane na podstawie wïaĂciwoĂci. Jest to czÚste zwïaszcza
w technologii LINQ w poïÈczeniu z projekcjami.
W C# 7.1 nazwy elementów krotek zostajÈ wywnioskowane, gdy wartoĂÊ jest pobierana ze zmiennej lub wïaĂciwoĂci. Odbywa siÚ to w taki sam sposób jak wnioskowanie
nazw w typach anonimowych. Aby zobaczyÊ, jak uĝyteczna jest ta technika, rozwaĝ trzy
sposoby zapisu zapytania w technologii LINQ to Objects. To zapytanie zïÈcza dwie
kolekcje, aby pobraÊ nazwiska, stanowiska i dziaïy pracowników. Najpierw podane jest
tradycyjne zapytanie w LINQ z uĝyciem typów anonimowych:
from emp in employees
join dept in departments on emp.DepartmentId equals dept.Id
select new { emp.Name, emp.Title, DepartmentName = dept.Name };

Dalej pokazane sÈ krotki z jawnie podanymi nazwami elementów:
from emp in employees
join dept in departments on emp.DepartmentId equals dept.Id
select (name: emp.Name, title: emp.Title, departmentName: dept.Name);
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Na koñcu uĝywane sÈ wywnioskowane nazwy elementów z C# 7.1:
from emp in employees
join dept in departments on emp.DepartmentId equals dept.Id
select (emp.Name, emp.Title, DepartmentName: dept.Name);

Powoduje to zmianÚ wielkoĂci liter w nazwach elementów krotki w porównaniu
z poprzednim przykïadem, jednak pozwala osiÈgnÈÊ cel, jakim jest utworzenie krotek
o przydatnych nazwach z uĝyciem zwiÚzïego kodu.
ChoÊ omawiany mechanizm zaprezentowaïem tu w kontekĂcie zapytania w technologii LINQ, moĝna go stosowaÊ wszÚdzie tam, gdzie uĝywane sÈ literaïy krotek. Na
przykïad gdy dana jest lista elementów, moĝesz utworzyÊ krotkÚ z liczbÈ wartoĂci, minimum i maksimum, wykorzystujÈc wnioskowanie nazw elementów dla liczby wartoĂci:
ist<int> list = new List<int> { 5, 1, -6, 2 };
var tuple = (list.Count, Min: list.Min(), Max: list.Max());
Console.WriteLine(tuple.Count);
Console.WriteLine(tuple.Min);
Console.WriteLine(tuple.Max);

Warto zauwaĝyÊ, ĝe nadal trzeba podaÊ nazwy elementów Min i Max, poniewaĝ te
wartoĂci sÈ pobierane za pomocÈ wywoïañ metod. Wywoïania metod nie pozwalajÈ
wywnioskowaÊ nazw ani elementów krotek, ani wïaĂciwoĂci typów anonimowych.
NiewielkÈ wadÈ jest to, ĝe jeĂli moĝna wywnioskowaÊ dwie takie same nazwy, ĝadna
z nich nie zostaje uĝyta. Jeĝeli wystÚpuje kolizja miÚdzy wywnioskowanÈ nazwÈ a nazwÈ
podanÈ jawnie, priorytetowo traktowana jest ta ostatnia, a drugi element pozostaje
nienazwany. Wiesz juĝ, jak podawaÊ typy i literaïy krotek. Co jednak moĝna z nimi
zrobiÊ?
11.2.3. Krotki jako zbiory zmiennych

NastÚpne zdanie moĝe CiÚ zszokowaÊ, wiÚc koniecznie siÚ przygotuj: typy krotek sÈ
typami bezpoĂrednimi z publicznymi polami do odczytu i zapisu. To chyba nie moĝe
byÊ prawda?! Zwykle zdecydowanie odradzam uĝywanie modyfikowalnych typów
bezpoĂrednich i zawsze sugerujÚ, ĝe pola powinny byÊ prywatne. Przewaĝnie obstajÚ
przy tych rekomendacjach, jednak krotki sÈ nieco odmienne.
WiÚkszoĂÊ typów nie jest tylko danymi. Typy nadajÈ danym znaczenie. Czasem
sprawdzajÈ teĝ poprawnoĂÊ danych. Zdarza siÚ, ĝe róĝne elementy danych ïÈczy okreĂlona relacja. Zazwyczaj dostÚpne sÈ operacje, które majÈ sens tylko dziÚki znaczeniu
nadanemu danym.
Krotek nie dotyczy ĝaden z tych punktów. DziaïajÈ one jak zbiory zmiennych. JeĂli
masz dwie zmienne, moĝesz modyfikowaÊ je niezaleĝnie od siebie. Nie sÈ one z natury
poïÈczone ze sobÈ i nie jest wymuszana relacja miÚdzy nimi. Krotki pozwalajÈ zrobiÊ
dokïadnie to samo, ale zapewniajÈ coĂ jeszcze — umoĝliwiajÈ przekazywanie caïego
zbioru zmiennych w jednej wartoĂci. Jest to waĝne przede wszystkim w metodach,
poniewaĝ moĝna w nich zwracaÊ tylko jednÈ wartoĂÊ.
Na rysunku 11.3 pokazane jest to w formie graficznej. Po lewej stronie widoczny
jest kod i model umysïowy zwiÈzany z deklarowaniem trzech niezaleĝnych zmiennych
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Rysunek 11.3. Trzy odrĊbne zmienne po lewej stronie; dwie zmienne (w tym jedna krotka)
po prawej stronie

lokalnych. Po prawej stronie znajduje siÚ podobny kod, jednak dwie z tych zmiennych
sÈ zapisane w krotce (w owalu). Po prawej stronie nazwisko (name) i liczba punktów
(score) sÈ poïÈczone w krotce o nazwie player (gracz). Gdy chcesz traktowaÊ je jako
odrÚbne zmienne, nadal moĝesz to robiÊ (np. wyĂwietlajÈc wartoĂÊ player.score), ale
moĝesz teĝ uĝywaÊ ich jak grupy (np. przypisujÈc nowÈ wartoĂÊ do krotki player).
Gdy juĝ zaczniesz myĂleÊ o krotce jak o zbiorze zmiennych, wiele rzeczy nabierze
wiÚcej sensu. Jak jednak uĝywaÊ tych zmiennych? ZobaczyïeĂ juĝ, ĝe gdy w krotce
dostÚpne sÈ elementy nazwane, moĝesz uĝywaÊ ich za pomocÈ nazw. Co jednak zrobiÊ,
jeĂli element nie ma nazwy?
DOSTĉP DO ELEMENTÓW ZA POMOCĄ NAZW I POZYCJI

Moĝe przypominasz sobie, ĝe obowiÈzuje ograniczenie dla nazw elementów w postaci
ItemN, gdzie N to liczba. Wynika ono z tego, ĝe kaĝdÈ zmiennÈ w krotce moĝna wskazaÊ
zarówno za pomocÈ pozycji, jak i przy uĝyciu nazwy. Kaĝdemu elementowi odpowiada
jedna zmienna, przy czym moĝna jÈ wskazaÊ na dwa sposoby. Najïatwiej pokazaÊ to na
przykïadzie. Ilustruje to listing 11.2.
Listing 11.2. Odczyt i zapis elementów krotek za pomocą nazw i pozycji

var tuple = (x: 5, 10);
Console.WriteLine(tuple.x);
Console.WriteLine(tuple.Item1); WyĞwietlanie pierwszego elementu z uĪyciem nazwy i pozycji.
Drugi element nie ma nazwy; moĪna uĪywaü tylko pozycji.
Console.WriteLine(tuple.Item2);
Modyfikowanie pierwszego elementu z uĪyciem nazwy.
tuple.x = 100;
Console.WriteLine(tuple.Item1);
WyĞwietlanie pierwszego elementu
z uĪyciem pozycji (wyĞwietla 100).

Na tym etapie zapewne rozumiesz juĝ, dlaczego zapis (Item1: 10, 20) jest poprawny,
ale juĝ (Item2: 10, 20) jest niedozwolony. W pierwszym przypadku dodawana jest
nadmiarowa nazwa elementu, natomiast w drugim powstaje niejednoznacznoĂÊ co do
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tego, czy Item2 oznacza pierwszy element (podawany za pomocÈ nazwy), czy drugi element (podawany przy uĝyciu pozycji). Moĝna by stwierdziÊ, ĝe zapis (Item5: 10, 20)
powinien byÊ dopuszczalny, poniewaĝ krotka obejmuje tylko dwa elementy. Jest to
jedna z sytuacji, w których kod wprawdzie nie powoduje technicznie wieloznacznoĂci,
ale z pewnoĂciÈ byïby maïo zrozumiaïy, dlatego i tak jest zabroniony.
Teraz wiesz juĝ, ĝe moĝesz zmodyfikowaÊ wartoĂÊ krotki po jej utworzeniu. Dlatego moĝesz zmieniÊ metodÚ MinMax i uĝyÊ jednej zmiennej lokalnej w postaci krotki
do zapisywania dotychczasowych wyników, zamiast oddzielaÊ zmienne min i max. Nowe
rozwiÈzanie pokazane jest na listingu 11.3.
Listing 11.3. UĪywanie krotki zamiast dwóch zmiennych w metodzie MinMax

static (int min, int max) MinMax(IEnumerable<int> source)
{
using (var iterator = source.GetEnumerator())
{
if (!iterator.MoveNext())
{
throw new InvalidOperationException(
"Nie moľna znaleļè minimum i maksimum dla pustej sekwencji");
}
var result = (min: iterator.Current, Tworzenie krotki, w której pierwszy element
max: iterator.Current); jest ustawiany jako maksimum i minimum.
while (iterator.MoveNext())
{
result.min = Math.Min(result.min, iterator.Current); Modyfikowanie osobno
result.max = Math.Max(result.max, iterator.Current); kaĪdego pola krotki.
}
BezpoĞrednie zwracanie krotki.
return result;
}
}

Listing 11.3 jest bardzo, bardzo podobny do listingu 11.1, jeĂli chodzi o dziaïanie kodu.
Jedyna róĝnica to poïÈczenie dwóch z czterech zmiennych lokalnych. Zamiast zmiennych source, iterator, min i max uĝywane sÈ teraz zmienne source, iterator i result,
przy czym result obejmuje elementy min i max. IloĂÊ zajmowanej pamiÚci i wydajnoĂÊ
sÈ takie same. Róĝny jest tylko zapis kodu. Czy wersja z krotkami jest lepsza? Ocena jest
tu subiektywna, moĝesz jednak samodzielnie podjÈÊ decyzjÚ. Wybór zapisu to wyïÈcznie
szczegóï implementacji.
TRAKTOWANIE KROTEK JAK POJEDYNCZYCH WARTOĝCI

Skoro juĝ jesteĂmy przy róĝnych implementacjach metody, warto rozwaĝyÊ jeszcze
inny zapis. Moĝesz uĝyÊ kodu, który najpierw przypisuje nowÈ wartoĂÊ do elementu
result.min, a nastÚpnie do elementu result.max:
result.min = Math.Min(result.min, iterator.Current);
result.max = Math.Max(result.max, iterator.Current);

JeĂli przypiszesz wynik bezpoĂrednio do zmiennej result, moĝesz zastÈpiÊ caïy zbiór
w jednej operacji. Ilustruje to listing 11.4.
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Listing 11.4. Ponowne przypisywanie wartoĞci krotki result w jednej instrukcji
w metodzie MinMax

static (int min, int max) MinMax(IEnumerable<int> source)
{
using (var iterator = source.GetEnumerator())
{
if (!iterator.MoveNext())
{
throw new InvalidOperationException(
"Nie moľna znaleļè minimum i maksimum w pustej sekwencji");
}
var result = (min: iterator.Current, max: iterator.Current);
while (iterator.MoveNext())
{
result = (Math.Min(result.min, iterator.Current), Przypisywanie nowej wartoĞci
Math.Max(result.max, iterator.Current)); do caáej zmiennej result.
}
return result;
}
}

Takĝe tu róĝnica miÚdzy obiema implementacjami nie jest duĝa. Na listingu 11.3 oba
elementy krotki sÈ aktualizowane niezaleĝnie i sprawdzane sÈ wczeĂniejsze wartoĂci
poszczególnych elementów. Ciekawszym przykïadem jest metoda zwracajÈca ciÈg
Fibonacciego2 jako wartoĂÊ typu IEnumerable<int>. C# pomaga napisaÊ takÈ metodÚ,
poniewaĝ udostÚpnia iteratory z instrukcjÈ yield, co jednak moĝe okazaÊ siÚ skomplikowane. Na listingu 11.5 pokazano w peïni poprawnÈ implementacjÚ z C# 6.
Listing 11.5. Generowanie ciągu Fibonacciego bez krotek

static IEnumerable<int> Fibonacci()
{
int current = 0;
int next = 1;
while (true)
{
yield return current;
int nextNext = current + next;
current = next;
next = nextNext;
}
}

W trakcie iterowania naleĝy ĂledziÊ bieĝÈcy i nastÚpny element sekwencji. W kaĝdej
iteracji kod przechodzi od pary reprezentujÈcej elementy „bieĝÈcy i nastÚpny” do pary
„nastÚpny i jeszcze nastÚpny”. Potrzebna jest do tego zmienna tymczasowa. Nie wystarczy bezpoĂrednio przypisaÊ nowych wartoĂci do zmiennych current i next jedna po
drugiej, poniewaĝ po pierwszym przypisaniu utracone zostanÈ informacje potrzebne
w drugim przypisaniu.
2

Dwa pierwsze elementy tego ciÈgu to 0 i 1. NastÚpnie kaĝdy element ciÈgu jest sumÈ dwóch
wczeĂniejszych.
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Krotki umoĝliwiajÈ wykonanie jednego przypisania modyfikujÈcego oba elementy.
Zmienna tymczasowa nadal jest uĝywana w kodzie poĂrednim, jednak wynikowy kod
ěródïowy pokazany na listingu 11.6 jest moim zdaniem piÚkny.
Listing 11.6. Implementowanie ciÈgu Fibonacciego z uĝyciem krotek
static IEnumerable<int> Fibonacci()

{
var pair = (current: 0, next: 1);
while (true)
{
yield return pair.current;
pair = (pair.next, pair.current + pair.next);
}
}

Na tym etapie trudno jest oprzeÊ siÚ pokusie dodatkowego uogólnienia rozwiÈzania,
aby generowaÊ dowolne sekwencje liczb. W tym celu naleĝy caïy kod zwiÈzany z ciÈgiem Fibonacciego powiÈzaÊ z argumentami z wywoïania metody. Na listingu 11.7
pokazana jest uogólniona metoda GenerateSequence, odpowiednia do generowania
dowolnych sekwencji na podstawie argumentów.
Listing 11.7. Podziaá zadaĔ związanych z generowaniem ciągu Fibonacciego

static IEnumerable<TResult>
GenerateSequence<TState, TResult>(
TState seed,
Func<TState, TState> generator,
Func<TState, TResult> resultSelector)
{
var state = seed;
while (true)
{
yield return resultSelector(state);
state = generator(state);
}
}

Metoda umoĪliwiająca generowanie
dowolnych sekwencji na podstawie
wczeĞniejszego stanu.

Przykïadowe zastosowanie
var fibonacci = GenerateSequence(
Wykorzystanie generatora sekwencji
(current: 0, next: 1),
pair => (pair.next, pair.current + pair.next), do utworzenia ciągu Fibonacciego.
pair => pair.current);

Podobny efekt moĝna oczywiĂcie uzyskaÊ z uĝyciem typów anonimowych, a nawet
typów nazwanych. RozwiÈzanie nie byïoby jednak równie eleganckie. Czytelnicy majÈcy
doĂwiadczenie w posïugiwaniu siÚ innymi jÚzykami programowania mogÈ nie byÊ pod
duĝym wraĝeniem tego kodu. Nie jest tak, ĝe w C# 7 wprowadzono zupeïnie nowy
paradygmat programowania. EkscytujÈca jest jednak moĝliwoĂÊ pisania tak piÚknego
kodu w C#.
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Znasz juĝ podstawy dziaïania krotek. Pora przejĂÊ do bardziej zaawansowanych
zagadnieñ. W nastÚpnym podrozdziale omawiane sÈ przede wszystkim konwersje,
wyjaĂniam teĝ jednak, w których miejscach nazwy elementów sÈ waĝne, a w których nie.

11.3. Typy krotek i konwersje
Do tego miejsca starannie unikaïem szczegóïowego objaĂniania typów literaïów krotek.
DziÚki zachowaniu ogólnoĂci mogïem pokazaÊ sporo kodu, co pozwoliïo Ci zobaczyÊ,
jak uĝywaÊ krotek. Teraz pora uzasadniÊ czïon „od podszewki” z tytuïu ksiÈĝki. Najpierw
zastanów siÚ nad deklaracjami z uĝyciem sïowa var i literaïów krotek.
11.3.1. Typy literaáów krotek

Niektóre literaïy krotek majÈ typ, natomiast inne nie majÈ. ObowiÈzuje tu prosta
reguïa — literaï krotki ma typ, gdy wszystkie wyraĝenia reprezentujÈce elementy tej
krotki majÈ typ. Wyraĝenie bez typu nie jest niczym nowym w C#. Wyraĝenia lambda,
grupy metod i literaï null to wyraĝenia niemajÈce typu. Literaïów krotek bez typu
(podobnie jak innych wymienionych wyraĝeñ) nie moĝna uĝywaÊ do przypisywania
wartoĂci do zmiennych lokalnych z niejawnie okreĂlanym typem. Na przykïad poniĝszy
kod jest poprawny, poniewaĝ 10 i 20 to wyraĝenia majÈce typ:
var valid = (10, 20);

Jednak nastÚpny fragment jest bïÚdny, poniewaĝ literaï null nie ma typu:
var invalid = (10, null);

Literaï krotki niemajÈcy typu, podobnie jak literaï null, moĝna przeksztaïciÊ na postaÊ
majÈcÈ typ. Gdy krotka ma typ, nazwy elementów teĝ sÈ czÚĂciÈ tego typu.
Na przykïad we wszystkich poniĝszych przykïadach lewa strona jest odpowiednikiem
prawej:
var tuple = (x: 10, 20);

(int x, int) tuple = (x: 10, 20);

var array = new[] {("a", 10)};

(string, int)[] array = {("a", 10)};

string[] input = {"a", "b" };

string[] input = {"a", "b" };

var query = input
.Select(x => (x, x.Length));

IEnumerable<(string, int)> query =
input.Select<string, (string, int)>
(x => (x, x.Length));

W pierwszym przykïadzie pokazane jest, ĝe nazwy elementów sÈ przenoszone z literaïów krotek do typów krotek. W ostatnim przykïadzie widaÊ, ĝe wnioskowanie typów
dziaïa takĝe w skomplikowanych scenariuszach; typ zmiennej input umoĝliwia, by typ
zmiennej x w wyraĝeniu lambda zostaï okreĂlony na staïe jako string. Pozwala to odpowiednio powiÈzaÊ wyraĝenie x.Length. Powstaje wiÚc literaï krotki z elementami typów
string i int, tak wiÚc typ wartoĂci zwracanej przez wyraĝenie lambda jest okreĂlany
w wyniku wnioskowania jako (string, int). Podobne wnioskowanie pokazane jest na
listingu 11.7 w implementacji tworzenia ciÈgu Fibonacciego za pomocÈ metody generujÈcej sekwencje. Tam jednak nie skupiaïem siÚ na uĝywanych typach.
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Wiesz juĝ, jak dziaïajÈ literaïy krotek majÈce typ. Co jednak z literaïami krotek,
które nie majÈ typu? Jak przeksztaïciÊ literaï krotki bez nazw na typ krotki z nazwami?
Aby odpowiedzieÊ na to pytanie, trzeba przyjrzeÊ siÚ konwersji krotek na ogólnym
poziomie.
Trzeba uwzglÚdniÊ dwa rodzaje konwersji — z literaïów krotek na typy krotek
i z jednego typu krotki na inny taki typ. Podobne rozróĝnienie zostaïo juĝ opisane
w rozdziale 8. Istnieje konwersja z wyraĝenia reprezentujÈcego literaï tekstowy z interpolacjÈ na typ FormattableString, nie moĝna jednak przeksztaïciÊ typu string na Format
´tableString. Podobnie jest w omawianym tu scenariuszu. Najpierw przyjrzyj siÚ konwersji literaïów.
Parametry wyraĪeĔ lambda mogą wyglądaü jak krotki
WyraĪenia lambda z jednym parametrem są oczywiste, jeĞli jednak uĪywasz dwóch parametrów, takie wyraĪenia mogą przypominaü krotki. Przyjrzyj siĊ np. przydatnej metodzie,
która uĪywa jednej z wersji metody Select z technologii LINQ. Ta metoda zwraca projekcjĊ z uĪyciem wartoĞci i indeksu elementu. CzĊsto przydatne jest przekazywanie indeksu
do innych operacji, dlatego oba te komponenty moĪna umieĞciü w krotce. To oznacza, Īe
naleĪy utworzyü nastĊpującą metodĊ:
static IEnumerable<(T value, int index)> WithIndex<T>
(this IEnumerable<T> source) =>
source.Select((value, index) => (value, index));
Przyjrzyj siĊ teraz nastĊpującemu wyraĪeniu lambda:
(value, index) => (value, index)
Pierwsze wystąpienie pary (value, index) nie jest literaáem krotki. Jest to sekwencja
parametrów wyraĪenia lambda. Drugie wystąpienie jest literaáem krotki. Jest to wynik
wyraĪenia lambda.
Nie jest to Īaden problem. Nie chcĊ jedynie, abyĞ byá zaskoczony, gdy zetkniesz siĊ
z podobnym kodem.

11.3.2. Konwersje z literaáów krotek na typy krotek

Podobnie jak jest w wielu innych obszarach jÚzyka C#, istniejÈ konwersje jawne i niejawne z literaïów krotek na typy krotek. SÈdzÚ, ĝe rzadko bÚdziesz potrzebowaÊ konwersji jawnych, co objaĂniam dalej. Gdy juĝ zrozumiesz przebieg konwersji niejawnych,
konwersje jawne zapewne i tak uznasz za zbÚdne.
KONWERSJE NIEJAWNE

Literaï krotki moĝna niejawnie przeksztaïciÊ na typ krotki, jeĂli speïnione sÈ oba
wymienione tu warunki:
Q
Q

literaï i typ majÈ tÚ samÈ arnoĂÊ,
kaĝde wyraĝenie w literale moĝna niejawnie przeksztaïciÊ na powiÈzany typ
elementu.

Pierwszy punkt jest prosty. Dziwne byïoby przeksztaïcanie literaïu (5, 5) na typ (int,
int, int). SkÈd miaïaby pochodziÊ ostatnia wartoĂÊ? Drugi punkt jest bardziej skomplikowany, omówiÚ go jednak na przykïadach. Najpierw spróbuj przeprowadziÊ nastÚpujÈcÈ konwersjÚ:
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(byte, object) tuple = (5, "tekst");

Musisz przyjrzeÊ siÚ wyraĝeniom reprezentujÈcym kaĝdy element ěródïowego literaïu
krotki (5, "tekst") i sprawdziÊ, czy istnieje niejawna konwersja na powiÈzany typ
elementu z docelowym typem krotki (byte, object). JeĂli moĝna przeksztaïciÊ kaĝdy
element, konwersja jest prawidïowa:

ChoÊ nie istnieje niejawna konwersja z typu int na byte, moĝliwa jest niejawna konwersja ze staïej caïkowitoliczbowej 5 na typ byte (poniewaĝ liczba 5 znajduje siÚ w przedziale poprawnych wartoĂci typu byte). Ponadto istnieje niejawna konwersja z literaïu
tekstowego na typ object. Wszystkie konwersje sÈ poprawne, dlatego caïa konwersja
teĝ jest prawidïowa. Hura! Teraz spróbuj wykonaÊ innÈ konwersjÚ:
(byte, string) tuple = (300, "tekst");

Takĝe teraz spróbuj przeprowadziÊ niejawnÈ konwersjÚ kolejnych elementów:

W tej sytuacji kod ma przeksztaïciÊ staïÈ caïkowitoliczbowÈ 300 na typ byte. Ta staïa
wykracza poza przedziaï poprawnych wartoĂci, dlatego nie istnieje tu niejawna konwersja. DostÚpna jest konwersja jawna, nie jest ona jednak pomocna, gdy chcesz uzyskaÊ ogólnÈ niejawnÈ konwersjÚ literaïu krotki. Istnieje niejawna konwersja z literaïu
tekstowego na typ string, jednak poniewaĝ nie wszystkie konwersje sÈ prawidïowe,
caïa konwersja jest niedozwolona. JeĂli spróbujesz skompilowaÊ taki kod, wystÈpi bïÈd
dotyczÈcy wartoĂci 300 w literale krotki:
error CS0029: Cannot implicitly convert type 'int' to 'byte'

Ten komunikat o bïÚdzie jest nieco mylÈcy. Sugeruje, ĝe wczeĂniejszy przykïad takĝe nie
powinien byÊ poprawny. W rzeczywistoĂci kompilator nie próbuje przeksztaïciÊ wartoĂci typu int na typ byte; próbuje natomiast przeksztaïciÊ wyraĝenie 300 na typ byte.
KONWERSJE JAWNE

Dla jawnych konwersji literaïów krotek uĝywane sÈ te same reguïy co dla konwersji
niejawnych. Wymagane jest, by moĝliwa byïa konwersja jawna kaĝdego wyraĝenia
reprezentujÈcego element na powiÈzane typy. JeĂli ten warunek jest speïniony, istnieje
jawna konwersja z literaïu krotki na typ krotki, dlatego moĝna przeprowadziÊ rzutowanie
w standardowy sposób.
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WSKAZÓWKA. KaĔda konwersja niejawna w C# jest teĔ uwaĔana za konwersjö jawnñ,
co jest nieco mylñce. Aby warunek byä bardziej zrozumiaäy, moĔesz przyjñè, Ĕe oznacza on:
„dla kaĔdego elementu musi istnieè konwersja jawna lub niejawna”.

WróÊmy do konwersji wartoĂci (300, "tekst"). Moĝna jÈ jawnie przeksztaïciÊ na typ
krotki (byte, string). Wymaga to jednak uĝycia kontekstu niekontrolowanego, poniewaĝ kompilator wykrywa, ĝe staïa 300 znajduje siÚ poza zakresem typu byte. W bardziej
realistycznym przykïadzie moĝna uĝyÊ pochodzÈcej z innego miejsca zmiennej typu int:
int x = 300;
var tuple = ((byte, string)) (x, "tekst");

W rzutowaniu ((byte, string)) na pozór uĝywanych jest wiÚcej nawiasów, niĝ to
konieczne. Jednak wszystkie te nawiasy sÈ niezbÚdne. WewnÚtrzne oznaczajÈ typ krotki,
natomiast zewnÚtrzne reprezentujÈ rzutowanie. Na rysunku 11.4 jest to pokazane
w formie graficznej.
Bardzo nie podoba mi siÚ ten zapis, jednak miïo mieÊ
moĝliwoĂÊ wykonania takiej konwersji. W wielu sytuacjach
prostszym rozwiÈzaniem jest uĝycie odpowiedniego rzutowania we wszystkich wyraĝeniach reprezentujÈcych
elementy w literale krotki. Wtedy nie tylko konwersja
krotki jest poprawna, ale teĝ wywnioskowany typ literaïu
jest zgodny z oczekiwaniami programisty. WczeĂniejszy
Rysunek 11.4. ObjaĞnienie
przykïad zapewne zapisaïbym w nastÚpujÈcy sposób:
nawiasów w jawnej konwersji
krotki

int x = 300;
var tuple = ((byte) x, "tekst");

Oba te rozwiÈzania dziaïajÈ tak samo. Gdy konwersja jest stosowana dla caïego literaïu
krotki, kompilator i tak stosuje jawnÈ konwersjÚ dla wszystkich wyraĝeñ reprezentujÈcych elementy. Jednak druga wersja jest moim zdaniem duĝo bardziej czytelna. MiÚdzy
innymi jaĂniej okreĂla przeznaczenie kodu. Wiesz, ĝe potrzebna jest jawna konwersja
z typu int na byte, a jednoczeĂnie akceptujesz, by typ string pozostaï niezmieniony.
JeĂli próbujesz przeksztaïciÊ kilka wartoĂci na okreĂlony typ krotki (zamiast korzystaÊ
z wywnioskowanego typu), druga wersja pozwala jednoznacznie pokazaÊ, które konwersje sÈ jawne i mogÈ skutkowaÊ utratÈ danych. Chroni to przed przypadkowÈ utratÈ
danych w wyniku jawnej konwersji caïej krotki.
ROLA NAZW ELEMENTÓW W KONWERSJACH LITERAàÓW KROTEK

Moĝe zauwaĝyïeĂ, ĝe w tym punkcie nic nie piszÚ o nazwach. SÈ one prawie zupeïnie
nieistotne w kontekĂcie konwersji literaïów krotek. Najwaĝniejsze jest to, ĝe moĝna
przeksztaïciÊ wyraĝenie reprezentujÈce element bez nazwy na element z typem i nazwÈ.
Kilkakrotnie wykonaïeĂ juĝ takÈ operacjÚ w tym rozdziale i nie zwracaïem na to uwagi.
RobiïeĂ to od poczÈtku, od pierwszej implementacji metody MinMax. W ramach przypomnienia — deklaracja tej metody wyglÈdaïa tak:
static (int min, int max) MinMax(IEnumerable<int> source)
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Dalej instrukcja return wyglÈdaïa tak:
return (min, max);

Kod próbuje przeksztaïciÊ literaï krotki bez nazw elementów3 na typ (int min, int max).
Jest to oczywiĂcie poprawne. W przeciwnym razie nie pokazywaïbym tego kodu. Ponadto
jest to wygodne. Nazwy elementów nie sÈ jednak caïkowicie bez znaczenia w trakcie
konwersji literaïów krotek. Gdy nazwa elementu jest bezpoĂrednio podana w literale
krotki, kompilator ostrzega, jeĂli w docelowym typie dla danego elementu nie podano
nazwy lub gdy podana nazwa jest inna. Oto przykïad:
(int a, int b, int c, int, int) tuple =
(a: 10, wrong: 20, 30, pointless: 40, 50);

Widoczne sÈ tu wszystkie moĝliwe kombinacje nazw elementów w nastÚpujÈcej
kolejnoĂci:
1. W docelowym typie i w literale krotki podana jest ta sama nazwa elementu.
2. W docelowym typie i w literale krotki podane sÈ róĝne nazwy elementu.
3. W docelowym typie okreĂlona jest nazwa elementu, jednak nie podano jej
w literale krotki.
4. W docelowym typie nie podano nazwy elementu, jednak jest ona okreĂlona
w literale krotki.
5. Nazwa elementu nie jest podana ani w docelowym typie, ani w literale krotki.
Drugi i czwarty scenariusz skutkujÈ oczywiĂcie ostrzeĝeniami w czasie kompilacji. Oto
wynik kompilacji takiego kodu:
warning CS8123: The
name is specified
warning CS8123: The
different name is

tuple element name 'wrong' is ignored because a different
by the target type '(int a, int b, int c, int, int)'.
tuple element name 'pointless' is ignored because a
specified by the target type '(int a, int b, int c, int, int)'

Drugi z tych komunikatów z ostrzeĝeniem nie jest tak przydatny, jak mógïby byÊ,
poniewaĝ w rzeczywistoĂci w docelowym typie w ogóle nie podano nazwy elementu.
Mam nadziejÚ, ĝe i tak potrafisz zrozumieÊ, gdzie tkwi problem.
Czy opisane rozwiÈzanie jest przydatne? Jak najbardziej. Nie wtedy, gdy deklarujesz zmiennÈ i tworzysz wartoĂÊ w jednej instrukcji, ale w sytuacji, gdy deklaracja
i tworzenie wartoĂci sÈ rozdzielone. Zaïóĝmy, ĝe metoda MinMax z listingu 11.1 jest
naprawdÚ dïuga i ĝe trudno jÈ zrefaktoryzowaÊ. Czy naleĝy zwróciÊ wartoĂÊ (min, max),
czy (max, min)? Tak, w tej sytuacji nazwa metoda sprawia, ĝe kolejnoĂÊ elementów jest
doĂÊ oczywista. Jednak w niektórych przypadkach jest inaczej. Wtedy uĝycie nazw
elementów w instrukcji return moĝe byÊ przydatne do sprawdzania poprawnoĂci kodu.
Ten kod skompiluje siÚ bez zgïaszania ostrzeĝeñ:
return (min: min, max: max);

3

Przynajmniej w wersji C# 7.0. W punkcie 11.2.2 zostaïo napisane, ĝe w C# 7.1 stosowane jest
wnioskowanie nazw.
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JeĂli jednak odwrócisz kolejnoĂÊ elementów, dla kaĝdego z nich zostanie wyĂwietlone
ostrzeĝenie:
return (max: max, min: min);

OstrzeĪenie CS8123 (dwukrotnie).

Zauwaĝ, ĝe dotyczy to tylko jawnie podawanych nazw. Nawet w C# 7.1, gdzie nazwy
elementu sÈ wnioskowane na podstawie literaïu krotki (max, min), nie pojawi siÚ ostrzeĝenie, jeĂli przeksztaïcisz wartoĂÊ na typ krotki (int min, int max).
Zawsze wolÚ nadawaÊ kodowi takÈ strukturÚ, aby program byï tak jednoznaczny, ĝe
dodatkowe sprawdzanie poprawnoĂci nie jest potrzebne. Warto jednak wiedzieÊ, ĝe
opisana technika jest dostÚpna, jeĂli jej potrzebujesz — np. w pierwszym kroku przed
refaktoryzacjÈ metody w celu jej skrócenia.
11.3.3. Konwersja miĊdzy typami krotek

Po zrozumieniu konwersji literaïów krotek niejawne i jawne konwersje typów krotek sÈ
stosunkowo proste, poniewaĝ przebiegajÈ podobnie. Nie trzeba siÚ tu przejmowaÊ
wyraĝeniami, poniewaĝ uĝywane sÈ tylko typy. Istnieje niejawna konwersja ze ěródïowego typu krotki na typ docelowy o tej samej arnoĂci, jeĂli moĝliwa jest niejawna
konwersja kaĝdego elementu z typu ěródïowego na powiÈzany element w typie docelowym. Podobnie istnieje jawna konwersja ze ěródïowego typu krotki na typ docelowy
o tej samej arnoĂci, jeĝeli obsïugiwana jest jawna konwersja kaĝdego elementu z typu
ěródïowego na powiÈzany element w typie docelowym. Oto przykïad ilustrujÈcy róĝne
konwersje typu ěródïowego (int, string):
var t1 = (300, "tekst");
(long, string) t2 = t1;
(byte, string) t3 = t1;

Typ zmiennej t1 zostaje wywnioskowany
jako (int, string).
Poprawna niejawna konwersja
z typu (int, string) na (long, string).
Báąd — brak niejawnej
konwersji z typu int na byte.

(byte, string) t4 = ((byte, string)) t1;
(object, object) t5 = t1;

Poprawna jawna konwersja z typu
(int, string) na (byte, string).

Poprawna niejawna konwersja z typu
(int, string) na (object, object).

(string, string) t6 = ((string, string)) t1;

Báąd — brak konwersji z typu int na string.

Tu jawna konwersja z typu (int, string) na (byte, string) w wierszu 4. sprawi, ĝe
wartoĂciÈ elementu t4.Item1 bÚdzie 44. Jest to wynik jawnej konwersji wartoĂci 300
typu int na typ byte.
Inaczej niĝ w przypadku konwersji literaïów krotek tu niedopasowanie nazw elementów nie skutkuje ostrzeĝeniami. MogÚ przedstawiÊ to na przykïadzie podobnym
do konwersji literaïów krotek o piÚciu elementach. Wystarczy zapisaÊ wartoĂÊ krotki
w zmiennej, aby przeprowadziÊ konwersjÚ z typu na typ zamiast z literaïu na typ:
var source = (a: 10, wrong: 20, 30, pointless: 40, 50);
(int a, int b, int c, int, int) tuple = source;

Ten kod skompiluje siÚ bez zgïaszania ostrzeĝeñ. Waĝnym aspektem konwersji typów
krotek niezwiÈzanym z konwersjami literaïów jest konwersja toĝsamoĂciowa (a nie tylko
niejawna).
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KONWERSJE TOĩSAMOĝCIOWE TYPÓW KROTEK

Konwersje toĝsamoĂciowe wystÚpujÈ w C# od czasu powstania tego jÚzyka, choÊ
z czasem zostaïy rozbudowane. Do wersji C# 7 reguïy tych konwersji wyglÈdaïy tak:
Q
Q
Q

Q

Istnieje konwersja toĝsamoĂciowa z danego typu na ten sam typ.
Istnieje konwersja toĝsamoĂciowa miÚdzy typami object i dynamic.
Istnieje konwersja toĝsamoĂciowa miÚdzy dwoma typami tablicowymi, jeĂli
moĝliwa jest konwersja toĝsamoĂciowa elementów tych tablic. WystÚpuje np. konwersja toĝsamoĂciowa miÚdzy typami object[] i dynamic[].
Konwersje toĝsamoĂciowe sÈ rozszerzane na skonstruowane typy generyczne,
gdy istnieje konwersja toĝsamoĂciowa miÚdzy odpowiadajÈcymi sobie argumentami okreĂlajÈcymi typ. Na przykïad istnieje konwersja toĝsamoĂciowa miÚdzy
typami List<object> i List<dynamic>.

Krotki wprowadzajÈ dodatkowy rodzaj konwersji toĝsamoĂciowej — miÚdzy typami
krotek o tej samej arnoĂci, gdy istnieje konwersja toĝsamoĂciowa miÚdzy parami odpowiadajÈcych sobie elementów (nazwy elementów nie sÈ tu istotne). Oznacza to, ĝe istniejÈ konwersje toĝsamoĂciowe (w obu kierunkach — konwersja toĝsamoĂciowa zawsze
jest symetryczna) miÚdzy nastÚpujÈcymi typami:
Q
Q
Q

(int x, object y),
(int a, dynamic d),
(int, object).

Dotyczy to równieĝ typów skonstruowanych, a typy elementów krotek takĝe mogÈ byÊ
typami skonstruowanymi (o ile konwersja toĝsamoĂciowa nadal jest moĝliwa). Istnieje
wiÚc np. konwersja toĝsamoĂciowa miÚdzy dwoma poniĝszymi typami:
Q
Q

Dictionary<string, (int, List<object>)>,
Dictionary<string, (int index, List<dynamic> values)>.

W kontekĂcie krotek konwersje toĝsamoĂciowe sÈ najwaĝniejsze, gdy uĝywane sÈ typy
skonstruowane. IrytujÈce byïoby, gdybyĂ mógï ïatwo przeksztaïciÊ typ (int, int) na
(int x, int y), ale juĝ nie typ IEnumerable<(int, int)> na IEnumerable<(int x, int y)>
lub na odwrót.
Konwersje toĝsamoĂciowe sÈ teĝ istotne dla wersji przeciÈĝonych metod. W taki sam
sposób, jak dwie wersje metody nie mogÈ róĝniÊ siÚ tylko typem zwracanej wartoĂci,
tak nie mogÈ siÚ róĝniÊ tylko typami parametrów umoĝliwiajÈcymi konwersjÚ toĝsamoĂciowÈ. Nie moĝna np. umieĂciÊ w jednej klasie dwóch nastÚpujÈcych metod:
public void Method((int, int) tuple) {}
public void Method((int x, int y) tuple) {}

Próba utworzenia takich metod spowoduje bïÈd kompilacji:
error CS0111: Type 'Program' already defines a member called 'Method' with
the same parameter types
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W jÚzyku C# typy uĝytych tu parametrów nie sÈ takie same, jednak aby komunikat
o bïÚdzie byï w peïni precyzyjny w kwestii konwersji toĝsamoĂciowych, musiaïby byÊ
duĝo bardziej skomplikowany.
JeĂli uwaĝasz, ĝe oficjalne definicje konwersji toĝsamoĂciowych sÈ trudne do zrozumienia, moĝesz myĂleÊ o takich konwersjach w prostszy (choÊ mniej oficjalny) sposób — dwa typy sÈ identyczne, jeĂli nie wystÚpuje róĝnica miÚdzy nimi w czasie wykonywania programu. To zagadnienie zostanie opisane szczegóïowo w podrozdziale 11.4.
BRAK KONWERSJI OPARTEJ NA WARIANCJI GENERYCZNEJ

Po zapoznaniu siÚ z konwersjami toĝsamoĂciowymi moĝesz mieÊ nadziejÚ, ĝe da siÚ
zastosowaÊ typy krotek z uĝyciem wariancji generycznej w interfejsach i delegatach.
Niestety, taka moĝliwoĂÊ nie istnieje. Wariancja dotyczy tylko typów referencyjnych,
a typy krotek sÈ zawsze typami bezpoĂrednimi. Wydaje siÚ np., ĝe poniĝszy kod powinien siÚ skompilowaÊ:
IEnumerable<(string, string)> stringPairs = new (string, string)[10];
IEnumerable<(object, object)> objectPairs = stringPairs;

Tak jednak nie jest. Szkoda. Nie wydaje mi siÚ, aby w praktyce czÚsto sprawiaïo to
problem, chcÚ jednak oszczÚdziÊ Ci rozczarowania w sytuacji, gdybyĂ chciaï zastosowaÊ takie rozwiÈzanie i spodziewaï siÚ, ĝe zadziaïa.
11.3.4. Zastosowania konwersji

Wiesz juĝ, jakie moĝliwoĂci sÈ dostÚpne. Moĝliwe, ĝe zastanawiasz siÚ teraz, kiedy
warto wykorzystaÊ konwersje krotek. W duĝym stopniu zaleĝy to od tego, jak w ogóle
stosujesz krotki. Krotki uĝywane w jednej metodzie lub zwracane w metodach prywatnych i wykorzystywane w tej samej klasie rzadko wymagajÈ konwersji. Wystarczy od
poczÈtku wybraÊ odpowiedni typ i ewentualnie zrzutowaÊ typy w literale krotki
w momencie tworzenia poczÈtkowej wartoĂci.
Konwersja z jednego typu krotki na inny z wiÚkszym prawdopodobieñstwem bÚdzie
potrzebna, gdy uĝywasz metod wewnÚtrznych lub publicznych przyjmujÈcych albo
zwracajÈcych krotki. Wtedy masz mniejszÈ kontrolÚ nad typami elementów. Im szersze
jest zastosowanie danego typu krotki, z tym mniejszym prawdopodobieñstwem bÚdzie
to dokïadnie ten typ, jaki jest potrzebny w konkretnych sytuacjach.
11.3.5. Sprawdzanie nazw elementów przy dziedziczeniu

ChoÊ w konwersjach nazwy elementów nie sÈ istotne, kompilator jest wymagajÈcy przy
ich uĝywaniu w procesie dziedziczenia. Gdy typ krotki wystÚpuje w skïadowej, którÈ albo
przesïaniasz (a przesïaniana skïadowa znajduje siÚ w klasie bazowej), albo implementujesz na potrzeby interfejsu, uĝyte nazwy elementów muszÈ pasowaÊ do tych z pierwotnej definicji. Ponadto jeĂli w pierwotnej definicji jakaĂ nazwa nie wystÚpuje, nie
moĝna jej zastosowaÊ w implementacji. Typy elementów w implementacji muszÈ umoĝliwiaÊ konwersjÚ toĝsamoĂciowÈ na typy elementów z pierwotnej definicji.
W ramach przykïadu rozwaĝ poniĝszy interfejs ISample i kilka metod, które majÈ
byÊ implementacjÈ metody ISample.Method (kaĝda z tych wersji powinna siÚ oczywiĂcie
znaleěÊ w odrÚbnej klasie z implementacjÈ):
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interface ISample
{
void Method((int x, string) tuple);
}
public
public
public
public
public
public

void
void
void
void
void
void

Method((string x, object) tuple) {}
Method((int, string) tuple) {}
Method((int x, string extra) tuple) {}
Method((int wrong, string) tuple) {}
Method((int x, string, int) tuple) {}
Method((int x, string) tuple) {}
Poprawnie!

NiewáaĞciwe
typy elementów.
Brak nazwy pierwszego elementu.
Pierwszy element
ma niewáaĞciwą
nazwĊ.

Drugi element
ma nazwĊ, jednak
w pierwotnej
definicji jej nie ma.

Nieodpowiednia arnoĞü typu krotki.

W tym przykïadzie opisana jest tylko implementacja interfejsu, jednak te same ograniczenia obowiÈzujÈ przy przesïanianiu skïadowych z klasy bazowej. Ponadto w przykïadzie uĝywane sÈ tylko parametry, a ograniczenia dotyczÈ równieĝ typów zwracanych
wartoĂci. Oznacza to, ĝe dodanie, usuniÚcie lub zmodyfikowanie nazwy elementu krotki
w skïadowej interfejsu albo skïadowej klasy wirtualnej lub abstrakcyjnej narusza zgodnoĂÊ z istniejÈcym kodem. Dlatego dobrze rozwaĝ zastosowanie takiej techniki w publicznym interfejsie API!
UWAGA. Pod niektórymi wzglödami jest to niespójne rozwiñzanie, poniewaĔ kompilator

nigdy wczeĈniej nie uwzglödniaä zmiany nazw parametrów metody przez autora klasy, który
przesäaniaä metodö lub implementowaä interfejs. MoĔliwoĈè podawania nazw argumentów
oznacza, Ĕe mogñ wystñpiè problemy, gdy kod jednostki wywoäujñcej zmieni siö i uĔyty zostanie interfejs zamiast implementacji lub na odwrót. Podejrzewam, Ĕe gdyby projektanci jözyka
C# zaczynali pracö od poczñtku, zakazaliby modyfikowania nazw argumentów w tym kontekĈcie.

W C# 7.3 do krotek dodano nowy mechanizm jÚzyka — porównywanie ich za pomocÈ
operatorów == i !=.
11.3.6. Operatory równoĞci i nierównoĞci (C# 7.3)

W punkcie 11.4.5 zobaczysz, ĝe w Ărodowisku CLR od poczÈtku moĝna byïo porównywaÊ krotki za pomocÈ metody Equals. W tym Ărodowisku nie istniaïy jednak przeciÈĝone wersje operatorów == i != dla krotek. W C# 7.3 kompilator udostÚpnia
implementacje operatorów == i != do porównywania krotek, jeĂli istnieje konwersja
toĝsamoĂciowa miÚdzy typami krotek obu operandów. Oznacza to, ĝe nazwy elementów nie sÈ tu istotne.
Kompilator rozwija operatory == i != jako porównania par wartoĂci odpowiadajÈcych
elementów za pomocÈ operatorów == i !=. Prawdopodobnie najproĂciej przedstawiÊ to
za pomocÈ przykïadu (zobacz listing 11.8).
Listing 11.8. Operatory równoĞci i nierównoĞci

var t1 = (x: "x", y: "y", z: 1);
var t2 = ("x", "y", 1);
Operator równoĞci.
Console.WriteLine(t1 == t2);
Console.WriteLine(t1.Item1 == t2.Item1 &&
t1.Item2 == t2.Item2 && Analogiczny kod generowany przez kompilator.
t1.Item3 == t2.Item3);
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Console.WriteLine(t1 != t2);
Console.WriteLine(t1.Item1 != t2.Item1 &&
t1.Item2 != t2.Item2 &&
t1.Item3 != t2.Item3);

Operator nierównoĞci.
Analogiczny kod generowany przez kompilator.

Na listingu 11.8 pokazane sÈ dwie krotki (jedna z nazwami elementów i druga bez).
Kod sprawdza, czy sÈ one równe, czy nierówne. W obu scenariuszach pokazany jest
teĝ kod generowany przez kompilator na podstawie operatora. Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe
w wygenerowanym kodzie uĝywane sÈ wersje operatorów udostÚpniane przez typy
elementów. Typy ze Ărodowiska CLR nie potrafiÈ udostÚpniaÊ takich moĝliwoĂci bez
korzystania z mechanizmu refleksji. Dlatego to zadanie lepiej obsïugiwaÊ za pomocÈ
kompilatora.
To juĝ wszystkie potrzebne informacje na temat reguï uĝywania krotek w jÚzyku.
Dokïadne szczegóïy przekazywania nazw elementów w ramach wnioskowania typów
i podobne wiadomoĂci najlepiej opisano w specyfikacji jÚzyka. Nawet w tej ksiÈĝce
wystÚpuje granica potrzebnej szczegóïowoĂci omówieñ. ChoÊ mógïbyĂ wykorzystaÊ
zaprezentowane tu informacje i zignorowaÊ obsïugÚ krotek w Ărodowisku CLR, bÚdziesz
potrafiï lepiej uĝywaÊ krotek i zrozumieÊ ich dziaïanie, jeĂli zrobisz dodatkowy krok
i dowiesz siÚ, jak kompilator przetwarza opisane reguïy w kod poĂredni.
OtrzymaïeĂ juĝ bardzo duĝÈ dawkÚ wiedzy. JeĂli jeszcze nie próbowaïeĂ pisaÊ kodu
z uĝyciem krotek, jest to dobry moment, aby to zrobiÊ. Zrób sobie przerwÚ od ksiÈĝki
i przed przejĂciem do omówienia implementacji krotek sprawdě, czy radzisz sobie
z korzystaniem z nich.

11.4. Krotki w Ğrodowisku CLR
ChoÊ w teorii jÚzyk C# nie jest powiÈzany z platformÈ .NET, w praktyce autorzy kaĝdej
implementacji, jakÈ znam, przynajmniej próbujÈ w jakimĂ zakresie upodobniÊ jÈ do
zwykïej platformy .NET (nawet jeĂli stosowana jest kompilacja AOT i kod dziaïa
w urzÈdzeniu innym niĝ komputer PC). Specyfikacja jÚzyka C# stawia okreĂlone wymagania Ărodowisku docelowemu. M.in. dostÚpne muszÈ byÊ ustalone typy. W czasie,
gdy powstaje ta ksiÈĝka, nie istnieje specyfikacja jÚzyka C# 7. Podejrzewam jednak, ĝe
gdy siÚ pojawi, bÚdzie wymagaïa dostÚpnoĂci opisanych w tym podrozdziale typów,
aby móc uĝywaÊ krotek.
W odróĝnieniu od typów anonimowych, gdzie kaĝda unikatowa sekwencja nazw
wïaĂciwoĂci w podzespole powoduje wygenerowanie przez kompilator nowego typu,
krotki nie wymagajÈ generowania przez kompilator dodatkowych typów. Zamiast tego
uĝywany jest nowy zestaw typów z platformy. Pora siÚ z nimi zapoznaÊ.
11.4.1. Wprowadzenie do typów System.ValueTuple<…>

Krotki w C# 7 sÈ implementowane przy uĝyciu rodziny typów System.ValueTuple. Te
typy znajdujÈ siÚ w podzespole System.ValueTuple.dll, który jest czÚĂciÈ specyfikacji
.NET Standard 2.0, ale nie wystÚpuje w ĝadnych starszych wersjach platformy .NET.
Aby uĝywaÊ tych typów w starszych platformach, naleĝy dodaÊ zaleĝnoĂÊ w postaci
pakietu NuGet System.ValueTuple.
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Istnieje dziewiÚÊ struktur ValueTuple o generycznej arnoĂci od 0 do 8:
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

System.ValueTuple (niegeneryczny)
System.ValueTuple<T1>
System.ValueTuple<T1, T2>
System.ValueTuple<T1, T2, T3>
System.ValueTuple<T1, T2, T3, T4>
System.ValueTuple<T1, T2, T3, T4,
System.ValueTuple<T1, T2, T3, T4,
System.ValueTuple<T1, T2, T3, T4,
System.ValueTuple<T1, T2, T3, T4,

T5>
T5, T6>
T5, T6, T7>
T5, T6, T7, TRest>

Na razie pomiñ pierwsze dwa i ostatni z tych typów (ten ostatni jest opisany w punktach 11.4.7 i 11.4.8). Tu do omówienia pozostajÈ typy o generycznej arnoĂci od 2 do 7.
W praktyce to z nich bÚdziesz zapewne korzystaï najczÚĂciej.
Opis kaĝdego typu ValueTuple<…> bardzo przypomina wczeĂniejsze opisy typów
krotek. Typy ValueTuple<…> to typy bezpoĂrednie z polami publicznymi. Nazwy tych
pól to Item1, Item2 itd. (do Item7). Ostatnie pole w krotce o arnoĂci 8 ma nazwÚ Rest.
Za kaĝdym razem, gdy uĝywasz typu krotki w C#, jest on odwzorowywany na typ
ValueTuple<…>. To odwzorowanie jest oczywiste, gdy w typie krotki w C# nie sÈ uĝywane
nazwy elementów. Na przykïad typ (int, string, byte) jest odwzorowywany na typ
ValueTuple<int, string, byte>. Co jednak z opcjonalnymi nazwami elementów z typów
krotek w C#? Typy generyczne sÈ generyczne tylko ze wzglÚdu na parametry okreĂlajÈce typ. Nie moĝna w magiczny sposób nadaÊ dwóm skonstruowanym typom róĝnych
nazw pól. Jak kompilator sobie z tym radzi?
11.4.2. Obsáuga nazw elementów

Kompilator jÚzyka C# ignoruje nazwy w kontekĂcie odwzorowywania typów krotek
z C# na typy ValueTuple<…> ze Ărodowiska CLR. ChoÊ w jÚzyku C# (int, int) i (int x,
int y) to odmienne typy, oba sÈ odwzorowywane na typ ValueTuple<int, int>. NastÚpnie kompilator odwzorowuje wszystkie przypadki uĝycia nazw elementów na odpowiednie nazwy ItemN. Na rysunku 11.5 pokazane jest, jak kod C# z literaïem krotki jest
przeksztaïcany na kod C# uĝywajÈcy tylko typów ze Ărodowiska CLR.

Rysunek 11.5. Dokonywane
przez kompilator przeksztaácenia
typu krotki na typ ValueTuple

Warto zauwaĝyÊ, ĝe w dolnej poïowie rysunku 11.5 znajduje siÚ wiele nazw. Nazwy
zmiennych lokalnych, takie jak w tym kodzie, sÈ uĝywane tylko na etapie kompilacji.
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Jedyny Ălad po nich w czasie wykonywania programu znajduje siÚ w pliku PDB tworzonym po to, by zapewniÊ debugerowi dodatkowe informacje. A co z nazwami elementów widocznymi poza stosunkowo niewielkim kontekstem metody?
NAZWY ELEMENTÓW W METADANYCH

WróÊ do uĝywanej kilkakrotnie w tym rozdziale metody MinMax. Zaïóĝmy, ĝe chcesz
utworzyÊ jÈ jako metodÚ publicznÈ w caïym pakiecie metod agregujÈcych, które
wspomagajÈ technologiÚ LINQ to Objects. Szkoda byïoby traciÊ czytelnoĂÊ zapewnianÈ przez nazwy elementów krotek. Wiesz jednak, ĝe typ CLR wartoĂci zwracanej
przez metodÚ nie bÚdzie obejmowaÊ tych nazw. Na szczÚĂcie kompilator moĝe wykorzystaÊ technikÚ pomocnÈ takĝe dla innych mechanizmów, które nie sÈ bezpoĂrednio obsïugiwane w Ărodowisku CLR, np. dla parametrów out i domyĂlnych wartoĂci parametrów. Tym wybawieniem sÈ atrybuty.
W tym scenariuszu kompilator uĝywa atrybutu TupleElementNamesAttribute (znajduje
siÚ on w tej samej przestrzeni nazw co wiele podobnych atrybutów — System.Runtime.
´Compiler.Services), aby zakodowaÊ nazwy elementów w podzespole. Na przykïad
publicznÈ deklaracjÚ metody MinMax moĝna zapisaÊ w C# 6 tak:
[return: TupleElementNames(new[] {"min", "max"})]
public static ValueTuple<int, int> MinMax(IEnumerable<int> numbers)

Kompilator jÚzyka C# 7 nie pozwala skompilowaÊ tego kodu. Zgïasza bïÈd z informacjÈ, ĝe naleĝy bezpoĂrednio zastosowaÊ skïadniÚ dla krotek. Jednak jeĂli skompilujesz ten sam kod za pomocÈ kompilatora dla C# 6, otrzymasz podzespóï, który moĝesz
wykorzystaÊ w C# 7, a elementy zwracanej krotki bÚdÈ dostÚpne za pomocÈ nazw.
Omawiany atrybut staje siÚ bardziej skomplikowany, gdy uĝywane sÈ zagnieĝdĝone
typy krotek. Jest jednak maïo prawdopodobne, abyĂ kiedykolwiek musiaï bezpoĂrednio interpretowaÊ ten atrybut. Warto jedynie wiedzieÊ, ĝe taki atrybut istnieje i ĝe
pozwala on przekazywaÊ nazwy elementów takĝe poza zmiennymi lokalnymi. Takie
atrybuty sÈ generowane przez kompilator jÚzyka C# nawet na potrzeby skïadowych
prywatnych, choÊ w tym przypadku te atrybuty prawdopodobnie nie byïyby potrzebne.
Podejrzewam jednak, ĝe proĂciej jest traktowaÊ wszystkie skïadowe w ten sam sposób
niezaleĝnie od modyfikatorów dostÚpu.
BRAK NAZW ELEMENTÓW W CZASIE WYKONYWANIA PROGRAMU

JeĂli nie jest to oczywiste na podstawie wczeĂniejszego tekstu, warto dodaÊ, ĝe w czasie wykonywania programu w wartoĂci krotki nie wystÚpujÈ nazwy elementów. Gdy
wywoïasz GetType() dla wartoĂci krotki, otrzymasz typ ValueTuple<…> z odpowiednimi
typami elementów, jednak nazwy elementów z kodu ěródïowego bÚdÈ nieobecne. Jeĝeli
wykonasz kod w trybie kroczenia i debuger wyĂwietli nazwy, wynika to z tego, ĝe debuger
uĝywa dodatkowych informacji do ustalenia pierwotnych nazw elementów. Te nazwy
nie sÈ czymĂ, co Ărodowisko CLR zna bezpoĂrednio.
UWAGA. To podejĈcie moĔe wydawaè siö znajome programistom uĔywajñcym Javy. Java
w podobny sposób obsäuguje typy generyczne z informacjami o typie, które sñ niedostöpne
w czasie wykonywania programu. W Javie nie istnieje coĈ takiego jak obiekt typu ArrayList
´<Integer> lub ArrayList<String>. UĔywane sñ tylko obiekty typu ArrayList. W Javie oka-
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zaäo siö to problemem, jednak nazwy elementów krotek nie sñ równie waĔne jak argumenty
okreĈlajñce typ w typach generycznych, dlatego moĔna mieè nadziejö, Ĕe nie bödñ powodowaè podobnych käopotów.

Nazwy elementów istniejÈ w krotkach w C#, ale juĝ nie w Ărodowisku CLR. A co
z konwersjami?
11.4.3. Implementacje konwersji krotek

Typy z rodziny ValueTuple nie obsïugujÈ ĝadnych konwersji w Ărodowisku CLR. Takie
konwersje byïyby niemoĝliwe. Konwersje dostÚpne w jÚzyku C# nie mogÈ byÊ zapisane
w informacjach o typie. Zamiast tego kompilator jÚzyka C# tworzy nowÈ wartoĂÊ, gdy
jest to konieczne, i przeprowadza odpowiednie konwersje kaĝdego elementu. Poniĝej
pokazane sÈ dwie przykïadowe konwersje: jedna niejawna (z wykorzystaniem niejawnej konwersji z typu int na long) i druga jawna (z uĝyciem jawnej konwersji z typu
int na byte):
(int, string) t1 = (300, "tekst");
(long, string) t2 = t1;
(byte, string) t3 = ((byte, string)) t1;

Kompilator generuje tu taki kod, jakbyĂ uĝyï nastÚpujÈcych instrukcji:
var t1 = new ValueTuple<int, string>(300, "tekst");
var t2 = new ValueTuple<long, string>(t1.Item1, t1.Item2);
var t3 = new ValueTuple<byte, string>((byte) t1.Item1, t1.Item2));

W tym przykïadzie uwzglÚdniane sÈ tylko konwersje miÚdzy typami krotek, które juĝ
poznaïeĂ. Jednak konwersje z literaïów krotek na typy krotek przebiegajÈ w identyczny
sposób. Kaĝda potrzebna konwersja z wyraĝenia reprezentujÈcego element na docelowy
typ elementu jest wykonywana w ramach wykonywania odpowiedniego konstruktora
typu ValueTuple<…>.
DowiedziaïeĂ siÚ juĝ, czego kompilator potrzebuje do obsïugi skïadni dla krotek.
Jednak typy ValueTuple<…> udostÚpniajÈ dodatkowe techniki, aby uïatwiÊ pracÚ z tymi
typami. Typy te sÈ bardzo ogólne i nie oferujÈ zbyt wielu moĝliwoĂci, jednak metoda
ToString() wyĂwietla czytelne dane wyjĂciowe oraz dostÚpnych jest kilka sposobów
porównywania wartoĂci tych typów. Zapoznaj siÚ teraz z dostÚpnymi technikami.
11.4.4. Tekstowe reprezentacje krotek

Tekstowa reprezentacja krotki wyglÈda podobnie do literaïu krotki z kodu ěródïowego
w jÚzyku C#. WyĂwietlana jest sekwencja wartoĂci rozdzielonych przecinkami i umieszczonych w nawiasie. NiedostÚpne sÈ mechanizmy do precyzyjnego kontrolowania takich
danych wyjĂciowych. JeĂli np. uĝywasz krotki typu (DateTime, DateTime) do zapisywania
przedziaïu czasu, nie moĝesz przekazaÊ ïañcucha znaków formatowania, aby okreĂliÊ, ĝe
elementy majÈ byÊ formatowane jako daty. Metoda ToString() krotki wywoïuje metodÚ
ToString() kaĝdego elementu róĝnego od null (dla null uĝywany jest pusty ïañcuch
znaków).
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Warto przypomnieÊ, ĝe nazwy nadane elementom krotki nie sÈ znane w czasie wykonywania programu, dlatego nie mogÈ pojawiaÊ siÚ w wynikach wywoïania ToString().
Dlatego takie wyniki sÈ nieco mniej uĝyteczne niĝ tekstowa reprezentacja typów anonimowych, choÊ jeĂli wyĂwietlasz wiele krotek tego samego typu, docenisz brak powtórzeñ nazw. Jeden krótki przykïad wystarczy, aby zademonstrowaÊ wszystkie opisane
wczeĂniej informacje:
Rzutowanie wartoĞci null na áaĔcuch
znaków, co pozwala wywnioskowaü
typ krotki.
var tuple = (x: (string) null, y: "tekst", z: 10);
Zapisywanie wartoĞci krotki w konsoli.
Console.WriteLine(tuple.ToString());

Oto dane wyjĂciowe tego fragmentu kodu:
(, tekst, 10)

Metoda ToString() jest tu wywoïywana bezpoĂrednio, aby udowodniÊ, ĝe nie sÈ wykonywane ĝadne dodatkowe dziaïania. Takie same dane wyjĂciowe uzyskasz po wywoïaniu Console.WriteLine(tuple).
Tekstowa reprezentacja krotek jest oczywiĂcie przydatna w celach diagnostycznych,
jednak rzadko nadaje siÚ do bezpoĂredniego wyĂwietlania w aplikacjach komunikujÈcych
siÚ z uĝytkownikiem koñcowym. Zapewne zechcesz udostÚpniÊ dodatkowy kontekst,
podaÊ informacje na temat formatowania niektórych typów i zapewne bardziej przejrzyĂcie obsïugiwaÊ wartoĂci null.
11.4.5. Standardowe porównania
na potrzeby sprawdzania równoĞci i sortowania

Kaĝdy typ ValueTuple<…> zawiera implementacje interfejsów IEquatable<T> i IComparable<T>, gdzie T to dany typ. Na przykïad typ ValueTuple<T1, T2> zawiera implementacje
interfejsów IEquatable<ValueTuple<T1, T2>> i IComparable<ValueTuple<T1, T2>>.
W kaĝdym typie w naturalny sposób zaimplementowany jest teĝ niegeneryczny
interfejs IComparable i przesïoniÚta jest metoda object.Equals(object). Wywoïanie
Equals(object) zwraca false, jeĂli argumentem jest obiekt innego typu, a wywoïanie
CompareTo(object) zgïasza w takiej sytuacji wyjÈtek typu ArgumentException. W innych
sytuacjach kaĝda z tych metod deleguje zadanie do swojego odpowiednika z interfejsu
IEquatable<T> lub IComparable<T>.
Testy równoĂci sÈ wykonywane element po elemencie z uĝyciem domyĂlnego mechanizmu sprawdzania równoĂci z typu kaĝdego elementu. Podobnie skróty elementów
sÈ obliczane za pomocÈ domyĂlnego mechanizmu sprawdzania równoĂci, po czym nastÚpuje ïÈczenie tych skrótów w sposób zaleĝny od implementacji, aby uzyskaÊ ogólny
skrót dla krotki. Porównania krotek na potrzeby sortowania takĝe odbywajÈ siÚ element
po elemencie, przy czym poczÈtkowe elementy sÈ uznawane za waĝniejsze niĝ dalsze.
Dlatego np. krotka (1, 5) jest uznawana za mniejszÈ niĝ (3, 2).
Te porównania sprawiajÈ, ĝe z krotek ïatwo jest korzystaÊ w technologii LINQ.
Zaïóĝmy, ĝe masz kolekcjÚ krotek typu (int, int) reprezentujÈcych wspóïrzÚdne (x, y).
Moĝesz uĝyÊ znanych operacji z technologii LINQ, aby znaleěÊ na liĂcie róĝne
punkty i je uporzÈdkowaÊ. Ilustruje to listing 11.9.
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Listing 11.9. Znajdowanie i porządkowanie róĪnych punktów

var points = new[]
{
(1, 2), (10, 3), (-1, 5), (2, 1),
(10, 3), (2, 1), (1, 1)
};
var distinctPoints = points.Distinct();
Console.WriteLine($"Liczba róľnych punktów: {distinctPoints.Count()}");
Console.WriteLine("Uporzædkowane punkty:");
foreach (var point in distinctPoints.OrderBy(p => p))
{
Console.WriteLine(point);
}

Wywoïanie Distinct() powoduje, ĝe w danych wyjĂciowych krotka (2, 1) wystÚpuje
tylko raz. Jednak poniewaĝ równoĂÊ jest sprawdzana element po elemencie, krotka (2, 1)
jest róĝna od (1, 2).
Poniewaĝ pierwszy element krotki jest uwaĝany w czasie sortowania za najwaĝniejszy, punkty sÈ sortowane wedïug wspóïrzÚdnej x. JeĂli kilka punktów ma tÚ samÈ
wartoĂÊ wspóïrzÚdnej x, punkty te sÈ sortowane wedïug wspóïrzÚdnej y. Dlatego dane
wyjĂciowe wyglÈdajÈ tak:
Liczba róľnych punktów: 5
Uporzædkowane punkty:
(-1, 5)
(1, 1)
(1, 2)
(2, 1)
(10, 3)

Zwykïe porównania nie umoĝliwiajÈ zdefiniowania, jak naleĝy porównywaÊ poszczególne elementy. OczywiĂcie, moĝesz stosunkowo ïatwo utworzyÊ wïasne niestandardowe
implementacje interfejsów IEqualityComparer<T> i IComparer<T> dla okreĂlonych typów
krotek, jednak wtedy warto rozwaĝyÊ, czy nie lepiej byïoby zaimplementowaÊ kompletny niestandardowy typ, który chcesz reprezentowaÊ, i caïkowicie zrezygnowaÊ
wtedy z krotek. Inna moĝliwoĂÊ to zastosowanie porównañ strukturalnych, które w niektórych sytuacjach sÈ prostsze.
11.4.6. Strukturalne porównania
na potrzeby sprawdzania równoĞci i sortowania

Oprócz standardowych interfejsów IEquatable i IComparable kaĝda struktura ValueTuple
bezpoĂrednio implementuje interfejsy IStructuralEquatable i IStructuralComparable.
Te interfejsy istniejÈ od wersji .NET 4.0 i sÈ implementowane w tablicach oraz niemodyfikowalnych klasach z rodziny Tuple. Wprawdzie sam nigdy nie uĝywaïem tych
interfejsów, nie oznacza to jednak, ĝe nie moĝna ich stosowaÊ i to w przydatny sposób.
OdzwierciedlajÈ one zwykïe interfejsy API do porównywania i sortowania elementów,
jednak kaĝda metoda przyjmuje obiekt porównujÈcy przeznaczony dla poszczególnych
elementów:
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public interface IStructuralEquatable
{
bool Equals(Object, IEqualityComparer);
int GetHashCode(IEqualityComparer);
}
public interface IStructuralComparable
{
int CompareTo(Object, IComparer);
}

Omawiane interfejsy majÈ umoĝliwiaÊ porównywanie zïoĝonych obiektów na potrzeby
sprawdzania równoĂci i sortowania w wyniku porównywania par elementów za pomocÈ
danego obiektu porównujÈcego. Zwykïe generyczne porównania zaimplementowane
w typach ValueTuple sÈ statycznie bezpieczne ze wzglÚdu na typ, ale stosunkowo maïo
elastyczne, poniewaĝ zawsze uĝywany jest domyĂlny sposób porównywania elementów.
Porównania strukturalne sÈ mniej bezpieczne ze wzglÚdu na typ, ale zapewniajÈ dodatkowÈ swobodÚ. Na listingu 11.10 pokazane jest to z uĝyciem ïañcuchów znaków i obiektu
porównujÈcego ignorujÈcego wielkoĂÊ liter.
Listing 11.10. Porównania strukturalne z uĪyciem obiektu porównującego
ignorującego wielkoĞü liter

static void Main()
{
var Ab = ("A", "b");
var aB = ("a", "B");
var aa = ("a", "a");
var ba = ("b", "a");
Compare(Ab, aB);
Compare(aB, aa);
Compare(aB, ba);

Nietypowe nazwy zmiennych odzwierciedlające wartoĞci.

Wykonywanie wybranych interesujących porównaĔ.

}
static void Compare<T>(T x, T y)
where T : IStructuralEquatable, IStructuralComparable
{
var comparison = x.CompareTo(
y, StringComparer.OrdinalIgnoreCase); Sortowanie i sprawdzanie równoĞci
var equal = x.Equals(
bez uwzglĊdniania wielkoĞci liter.
y, StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
Console.WriteLine(
$"{x} i {y} - porównanie: {comparison}; równoħè: {equal}");
}

Dane wyjĂciowe z listingu 11.10 pokazujÈ, ĝe porównania rzeczywiĂcie sÈ przeprowadzane parami bez uwzglÚdniania wielkoĂci liter:
(A, b) i (a, B) - porównanie: 0; równoħè: True
(a, B) i (a, a) - porównanie: 1; równoħè: False
(a, B) i (b, a) - porównanie: -1; równoħè: False
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ZaletÈ porównañ tego rodzaju jest to, ĝe wszystko sprowadza siÚ do ïÈczenia operacji.
Obiekt porównujÈcy wie tylko tyle, jak porównaÊ wszystkie poszczególne elementy,
a implementacja krotki deleguje wszystkie porównania do tego obiektu. Przypomina to
nieco dziaïanie technologii LINQ, gdzie zapisywane sÈ operacje na poszczególnych
elementach, jednak ĝÈdane jest wykonanie ich na kolekcjach.
Wszystko dziaïa Ăwietnie, jeĂli krotki zawierajÈ elementy tego samego typu. Jeĝeli
chcesz wykonywaÊ porównania strukturalne na krotkach z elementami róĝnych rodzajów, np. porównywaÊ wartoĂci (string, int, double), musisz siÚ upewniÊ, ĝe obiekt
porównujÈcy potrafi porównywaÊ ïañcuchy znaków, liczby caïkowite i liczby zmiennoprzecinkowe o podwójnej precyzji. Jednak w kaĝdym porównaniu trzeba uwzglÚdniÊ
tylko dwie wartoĂci tego samego typu.
Implementacje typów ValueTuple umoĝliwiajÈ porównywanie wyïÈcznie krotek
z takimi samymi argumentami okreĂlajÈcymi typ. JeĂli np. spróbujesz porównaÊ krotkÚ
typu (string, int) z krotkÈ typu (int, string), wyjÈtek zostanie zgïoszony natychmiast,
przed porównaniem jakichkolwiek elementów. Omawianie przykïadowego obiektu
porównujÈcego wykracza poza zakres tej ksiÈĝki, jednak w przykïadowym kodzie ěródïowym doïÈczonym do ksiÈĝki znajdziesz zarys takiego obiektu (typ CompoundEquality
´Comparer), który powinien byÊ dobrym punktem wyjĂcia, gdybyĂ kiedyĂ potrzebowaï
zaimplementowaÊ podobne rozwiÈzanie w kodzie produkcyjnym.
To koñczy omawianie typów ValueTuple<…> o arnoĂci od 2 do 7. Wspomniaïem jednak, ĝe wrócÚ do trzech pozostaïych typów wspomnianych w punkcie 11.4.1. Najpierw
przyjrzyj siÚ typom ValueTuple<T1> i ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, TRest>,
które sÈ ze sobÈ bardziej powiÈzane, niĝ moĝe Ci siÚ wydawaÊ.
11.4.7. Krotki jednowartoĞciowe i duĪe krotki

Krotek jednowartoĂciowych (ValueTuple<T1>), nazywanych przez zespóï projektujÈcy
C# womple, nie moĝna tworzyÊ jako samodzielnych obiektów za pomocÈ skïadni dla
krotek. Takie krotki muszÈ byÊ czÚĂciÈ innej krotki. WczeĂniej opisane zostaïo, ĝe
istniejÈ generyczne struktury typu ValueTuple przyjmujÈce tylko do oĂmiu parametrów.
Co ma zrobiÊ kompilator C#, gdy natrafi na literaï krotki obejmujÈcy wiÚcej niĝ osiem
elementów? Uĝywa wtedy typu ValueTuple<…> o arnoĂci 8, gdzie pierwszych siedem
argumentów odpowiada pierwszym siedmiu typom z literaïu krotki, a ostatni element to
zagnieĝdĝony typ krotki zawierajÈcy pozostaïe elementy. JeĂli literaï krotki ma dokïadnie osiem elementów typu int, uĝyte zostanÈ nastÚpujÈce typy:
ValueTuple<int, int, int, int, int, int, int, ValueTuple<int>>

WystÚpuje tu krotka jednowartoĂciowa. Jest ona wyróĝniona pogrubieniem. Typ
ValueTuple<…> o arnoĂci 8 jest zaprojektowany specjalnie w tym celu. Ostatni argument okreĂlajÈcy typ (TRest) ma ograniczenie wymagajÈce uĝycia typu bezpoĂredniego.
Ponadto, o czym wspomniaïem na poczÈtku punktu 11.4.1, nie istnieje pole Item8. Zamiast
tego wystÚpuje pole Rest.
Waĝne jest to, ĝe ostatni element w typie ValueTuple<…> o arnoĂci 8 zawsze powinien byÊ krotkÈ wieloelementowÈ, a nie pojedynczÈ wartoĂciÈ (aby uniknÈÊ wieloznacznoĂci). Spójrz na poniĝszy typ krotki:
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ValueTuple<A, B, C, D, E, F, G, ValueTuple<H, I>>

Zgodnie ze skïadniÈ jÚzyka C# moĝna go traktowaÊ jak typ (A, B, C, D, E, F, G, H, I)
o arnoĂci 9 lub typ (A, B, C, D, E, F, G, (H, I)) o arnoĂci 8, gdzie ostatni element jest
typu krotki.
ProgramiĂci nie muszÈ siÚ martwiÊ tymi zagadnieniami, poniewaĝ kompilator C#
umoĝliwia uĝywanie nazw ItemX dla wszystkich elementów krotki niezaleĝnie od ich
liczby i tego, czy uĝywasz skïadni dla krotek, czy bezpoĂrednio stosujesz typ ValueTuple.
Przyjrzyj siÚ np. tej doĂÊ dïugiej krotce:
var tuple = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16);
Console.WriteLine(tuple.Item16);

Jest to w peïni prawidïowy kod, przy czym wyraĝenie tuple.Item16 jest przeksztaïcane
przez kompilator na postaÊ tuple.Rest.Rest.Item2. JeĂli chcesz stosowaÊ rzeczywiste
nazwy pól, oczywiĂcie moĝesz to robiÊ, jednak nie zalecam tego. Przejděmy teraz od
dïugich krotek do ich caïkowitego przeciwieñstwa.
11.4.8. Niegeneryczna struktura ValueTuple

JeĂli krotki jednowartoĂciowe wydajÈ siÚ zbÚdne, to krotki niegeneryczne niezawierajÈce ĝadnych elementów (ang. nuple) moĝna uznaÊ za zupeïnie bezsensowne. Moĝliwe,
ĝe oczekujesz, iĝ niegeneryczny typ ValueTuple jest klasÈ statycznÈ, podobnÈ do niegenerycznej klasy Nullable. Jednak ValueTuple to struktura traktowana w innym kodzie
w taki sam sposób jak pozostaïe struktury krotek, jednak niezawierajÈca ĝadnych danych.
Zaimplementowane sÈ w niej wszystkie interfejsy opisane wczeĂniej w tym podrozdziale, ale kaĝda wartoĂÊ tego typu jest równa wszystkim pozostaïym wartoĂciom tego
typu (zarówno ze wzglÚdu na równoĂÊ, jak i na potrzeby sortowania), co jest zrozumiaïe,
poniewaĝ nic nie róĝni takich krotek od siebie.
Omawiany typ udostÚpnia metody statyczne, które byïyby przydatne do tworzenia
wartoĂci typu ValueTuple<…>, gdyby nie istniaïy literaïy krotek. Te metody sÈ pomocne
zwïaszcza w sytuacji, jeĂli chcesz uĝywaÊ typów krotek z C# 6 lub z innego jÚzyka bez
wbudowanej obsïugi krotek oraz gdy chcesz, by typy elementów zostaïy wywnioskowane (pamiÚtaj, ĝe w wywoïaniu konstruktora zawsze musisz podaÊ wszystkie argumenty okreĂlajÈce typ, co bywa irytujÈce). Na przykïad aby w C# 6 utworzyÊ krotkÚ typu
(int, int), uĝywajÈc wnioskowania typów, moĝesz posïuĝyÊ siÚ nastÚpujÈcym zapisem:
var tuple = ValueTuple.Create(5, 10);

Zespóï odpowiedzialny za C# sugeruje, ĝe w przyszïoĂci krotki niegeneryczne bez
elementów mogÈ byÊ przydatne do dopasowywania wzorców i dekompozycji. Jednak
obecnie nie majÈ one praktycznych zastosowañ.
11.4.9. Metody rozszerzające

Klasa statyczna System.TupleExtensions jest dostÚpna w tym samym podzespole co typy
z rodziny System.ValueTuple. Zawiera ona metody rozszerzajÈce dla typów System.Tuple
i System.ValueTuple. SÈ trzy rodzaje takich metod:
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Q
Q
Q

Deconstruct — rozszerzajÈca typy Tuple,
ToValueTuple — rozszerzajÈca typy Tuple,
ToTuple — rozszerzajÈca typy ValueTuple.

Kaĝda z tych przeciÈĝonych metod ma 21 wersji zwiÈzanych z arnoĂciÈ, opartych na
tym samym wzorcu, jaki poznaïeĂ na potrzeby obsïugi arnoĂci równej 8 i wiÚkszej.
Metody Deconstruct sÈ opisane w rozdziale 12., a metody ToValueTuple i ToTuple
dziaïajÈ dokïadnie tak, jak moĝesz tego oczekiwaÊ — przeksztaïcajÈ obiekty miÚdzy
niemodyfikowalnymi referencyjnymi typami krotek z czasów platformy .NET 4.0
a nowymi modyfikowalnymi bezpoĂrednimi typami krotek. Uwaĝam, ĝe te typy sÈ przydatne przede wszystkim do pracy ze starszym kodem, gdzie uĝywane sÈ typy Tuple.
Uff! To juĝ wszystko, co moim zdaniem warto wiedzieÊ na temat typów uĝywanych
do implementowania krotek w Ărodowisku CLR. Dalej opisane zostanÈ inne moĝliwoĂci.
JeĂli zastanawiasz siÚ nad uĝyciem krotek, powinieneĂ wiedzieÊ, ĝe sÈ one tylko jednym
z narzÚdzi w Twoim przyborniku — i nie zawsze okazujÈ siÚ najbardziej odpowiednie.

11.5. Alternatywy dla krotek
Moĝe wydaÊ siÚ to banalne, jednak kaĝde rozwiÈzanie, które stosowaïeĂ w przeszïoĂci
do zbiorów zmiennych, nadal jest akceptowalne. Nie musisz wszÚdzie uĝywaÊ krotek
z C# 7. W tym podrozdziale pokrótce opisujÚ wady i zalety innych technik.
11.5.1. System.Tuple<…>

Typy System.Tuple<…> z platformy .NET 4 to niemodyfikowalne typy referencyjne (choÊ
typy elementów mogÈ byÊ modyfikowalne). Moĝesz uznaÊ, ĝe takie typy sÈ niemodyfikowalne w „pïytki” sposób, podobnie jak pola readonly.
NajwiÚkszÈ wadÈ tych typów jest brak integracji z jÚzykiem. Krotki w starszym
stylu sÈ trudniejsze do tworzenia, ich specyfikacje zajmujÈ wiÚcej miejsca, nie sÈ dostÚpne
konwersje opisane w podrozdziale 11.3 i, co najwaĝniejsze, moĝna stosowaÊ tylko nazwy
w formacie ItemX. ChoÊ nazwy stosowane w krotkach z C# 7 sÈ uĝywane tylko w czasie
kompilacji, znacznie zwiÚkszajÈ uĝytecznoĂÊ krotek.
Referencyjne typy krotek przypominajÈ kompletne obiekty, a nie zbiory wartoĂci.
W zaleĝnoĂci od kontekstu jest to wadÈ lub zaletÈ. Zwykle ich uĝywanie jest mniej
wygodne, jednak kopiowanie jednej referencji do duĝego obiektu typu Tuple<…> jest
duĝo wydajniejsze niĝ kopiowanie obiektu typu ValueTuple<…>, co wymaga skopiowania
wartoĂci wszystkich elementów. Uĝywanie typu referencyjnego korzystnie wpïywa na
pracÚ w Ărodowisku wielowÈtkowym. Kopiowanie referencji odbywa siÚ atomowo, natomiast kopiowanie krotek typu bezpoĂredniego — nie.
11.5.2. Typy anonimowe

Typy anonimowe wprowadzono w ramach technologii LINQ. Wedïug mojego doĂwiadczenia nadal stosuje siÚ je gïównie w tej technologii. Moĝna uĝywaÊ ich dla zwykïych
zmiennych w metodzie, jednak nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek zetknÈï siÚ
z takim rozwiÈzaniem w kodzie produkcyjnym.
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WiÚkszoĂÊ zalet typów anonimowych (np. nazwane elementy, naturalne sprawdzanie
równoĂci i przejrzysta reprezentacja tekstowa) jest dostÚpna takĝe w krotkach w C# 7.
Gïówny problem z typami anonimowymi zwiÈzany jest z ich anonimowoĂciÈ — wartoĂci takich typów nie mogÈ byÊ zwracane przez metody lub wïaĂciwoĂci bez utraty
bezpieczeñstwa ze wzglÚdu na typ. Trzeba byïoby wtedy uĝyÊ typu object lub dynamic.
Informacje o typie byïyby dostÚpne w czasie wykonywania programu, jednak kompilator nie miaïby do nich dostÚpu. Krotki z C# 7 nie majÈ tej wady. Jak juĝ zobaczyïeĂ,
dozwolone jest zwracanie krotek przez metody.
Dostrzegam jednak cztery zalety typów anonimowych w porównaniu z krotkami:
Q

Q

Q

Q

W C# 7 inicjalizatory kolekcji pozwalajÈ podaÊ zarówno nazwÚ, jak i wartoĂÊ za
pomocÈ jednego identyfikatora, sÈ wiÚc prostsze niĝ krotki. Porównaj np. zapisy
new { p.Name, p.Age } i (name: p.Name, age: p.Age). Problem ten zostaï rozwiÈzany w C# 7.1, poniewaĝ nazwy elementów krotek mogÈ zostaÊ wywnioskowane, co pozwala uzyskaÊ zwiÚzïÈ reprezentacjÚ, np. (p.Name, p.Age).
Uĝywanie nazw w tekstowej reprezentacji typów anonimowych moĝe byÊ wygodne
na potrzeby diagnostyki.
Typy anonimowe sÈ obsïugiwane przez zewnÚtrznych dostawców w technologii
LINQ (komunikujÈcych siÚ z bazami danych itd.). Literaïów krotek nie moĝna
obecnie uĝywaÊ w drzewach wyraĝeñ, co zmniejsza ich atrakcyjnoĂÊ.
Typy anonimowe w niektórych sytuacjach mogÈ siÚ okazaÊ bardziej wydajne,
poniewaĝ w potoku operacji przekazywana jest tylko jedna referencja. Moim
zdaniem w wiÚkszoĂci scenariuszy nie jest to jednak istotne, a to, ĝe krotki nie
powodujÈ tworzenia obiektów, które musiaïyby zostaÊ usuniÚte przez mechanizm przywracania pamiÚci, oznacza oczywiĂcie plus po stronie krotek.

SÈdzÚ, ĝe w technologii LINQ to Objects krotki bÚdÈ powszechnie uĝywane — przede
wszystkim w poïÈczeniu z wersjÈ C# 7.1 i wnioskowaniem nazw elementów krotek.
11.5.3. Typy nazwane

Krotki to tylko zbiory zmiennych. Nie zapewniajÈ hermetyzacji ani nie okreĂlajÈ znaczenia zmiennych (sam decydujesz, do czego ich uĝywasz). Czasem potrzebujesz wïaĂnie takiego rozwiÈzania, jednak uwaĝaj, aby nie posunÈÊ siÚ za daleko. Rozwaĝ typ
(double, double). Moĝna go uĝywaÊ dla:
Q
Q
Q
Q

wspóïrzÚdnych kartezjañskich w ukïadzie dwuwymiarowym (x, y),
wspóïrzÚdnych biegunowych w ukïadzie dwuwymiarowym (promieñ, kÈt),
pary poczÈtek/koniec na linii jednowymiarowej,
rozmaitych innych danych.

Kaĝde z tych zastosowañ wymagaïoby innych operacji, gdyby w modelu uĝyto typu
w postaci klasy. Nie musiaïbyĂ siÚ wtedy martwiÊ, ĝe nazwy nie bÚdÈ uwzglÚdniane lub
ĝe przypadkowo uĝyjesz wspóïrzÚdnych kartezjañskich zamiast biegunowych.
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JeĂli chcesz tymczasowo pogrupowaÊ wartoĂci lub tworzysz prototyp i nie jesteĂ
pewien, czego potrzebujesz, krotki Ăwietnie siÚ sprawdzÈ. Jeĝeli jednak zauwaĝysz,
ĝe uĝywasz krotek w tym samym ksztaïcie w kilku miejscach kodu, zalecam zastÈpienie
ich typem nazwanym.
UWAGA. Fantastycznie byäoby móc uĔyè analizatora kodu Roslyn do zautomatyzowania
takich zadaþ i wykrywaè róĔne zastosowania krotek na podstawie nazw elementów. Niestety,
nie znam Ĕadnego narzödzia, które to potrafi.

Po tym wprowadzeniu do róĝnych moĝliwoĂci zakoñczmy rozdziaï szczegóïowymi
zaleceniami na temat tego, gdzie krotki mogÈ byÊ przydatne.

11.6. Zastosowania i rekomendacje
Przede wszystkim naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe obsïuga krotek w jÚzyku jest nowoĂciÈ w C# 7.
Wszelkie sugestie z tego podrozdziaïu sÈ wynikiem przemyĂleñ na temat krotek, a nie
dïugiego ich uĝytkowania. Analizy sÈ wartoĂciowe, jednak nie dajÈ wglÈdu w praktykÚ.
W przeszïoĂci zdarzaïo mi siÚ mylnie zakïadaÊ, do czego wykorzystam nowe funkcje
jÚzyka w przyszïoĂci, dlatego zachÚcam do tego, by z dystansem traktowaÊ wszystko,
co tu opisujÚ. Mimo to mam nadziejÚ, ĝe ten materiaï przynajmniej zachÚci CiÚ do
przemyĂleñ.
11.6.1. Niepubliczne interfejsy API i kod,
który moĪna áatwo modyfikowaü

Dopóki caïa spoïecznoĂÊ nie nabierze wiÚkszego doĂwiadczenia w uĝywaniu krotek
i dopóki nie powstanÈ dobre praktyki sprawdzone w boju, unikaïbym stosowania krotek
w publicznych interfejsach API, w tym jako skïadowych chronionych w typach, które
mogÈ byÊ klasami bazowymi w innych podzespoïach. JeĂli masz to szczÚĂcie, ĝe moĝesz
kontrolowaÊ (i dowolnie modyfikowaÊ) caïy kod, który komunikuje siÚ z Twoim kodem,
moĝesz pozwoliÊ sobie na wiÚcej eksperymentów. Unikaj jednak zwracania krotek
w metodach publicznych tylko dlatego, ĝe jest to ïatwe rozwiÈzanie; w przyszïoĂci moĝesz
odkryÊ, ĝe warto zapewniÊ wiÚkszÈ hermetyzacjÚ zwracanych wartoĂci. Typy nazwane
wymagajÈ wiÚcej pracy w zakresie projektowania i implementowania, jednak uzyskany
efekt zapewne nie bÚdzie trudniejszy w uĝyciu dla jednostki wywoïujÈcej. Krotki sÈ
wygodne gïównie dla piszÈcych je osób, a nie dla autorów wywoïujÈcego je kodu.
Obecnie preferujÚ jeszcze bardziej radykalne rozwiÈzanie i uĝywam krotek tylko
jako szczegóïu implementacji w typach. Bez obaw zwracam krotki w metodach prywatnych, ale nie robiÚ tego w metodach wewnÚtrznych w kodzie produkcyjnym. Zwykle
im bardziej ograniczony jest zakres dziaïania danego kodu, tym ïatwiej jest zmieniÊ
decyzjÚ i wymaga to mniej zastanawiania siÚ.
11.6.2. Zmienne lokalne

Krotki zaprojektowano gïównie po to, aby umoĝliwiÊ zwracanie przez metodÚ wartoĂci
wielu typów bez uĝywania parametrów out lub tworzenia specjalnego typu dla zwracanej wartoĂci. Nie oznacza to jednak, ĝe sÈ to jedyne zastosowania krotek.
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Nierzadko siÚ zdarza, ĝe w metodzie znajduje siÚ naturalna grupa zmiennych. CzÚsto Ăwiadczy o tym wspólny przedrostek w nazwach takich metod. Na przykïad na
listingu 11.11 znajduje siÚ metoda, która moĝe pochodziÊ z kodu gry i wyĂwietlaÊ
gracza z najwyĝszym osiÈgniÚtym do danej daty wynikiem. ChoÊ w technologii LINQ to
Objects znajduje siÚ metoda Max, która zwraca najwyĝszÈ wartoĂÊ na potrzeby projekcji,
nie ma metody zwracajÈcej element sekwencji powiÈzany z tÈ wartoĂciÈ.
UWAGA. Inna moĔliwoĈè to uĔycie metody OrderByDescending(…).FirstOrDefault(), jednak wymaga to sortowania danych, podczas gdy potrzebna jest tylko jedna wartoĈè. Pakiet
MoreLinq udostöpnia metodö MaxBy, która zapeänia opisanñ lukö. Jeszcze inna moĔliwoĈè
(oprócz przechowywania dwóch zmiennych) polega na utworzeniu jednej zmiennej highestGame
i uĔywaniu w porównaniach jej wäaĈciwoĈci Score. W bardziej zäoĔonych scenariuszach takie
rozwiñzanie moĔe okazaè siö nieakceptowalne.
Listing 11.11. WyĞwietlanie gracza, który do danej daty uzyskaá najwyĪszy wynik

public void DisplayHighScoreForDate(LocalDate date)
{
var filteredGames = allGames.Where(game => game.Date == date);
string highestPlayer = null;
int highestScore = -1;
foreach (var game in filteredGames)
{
if (game.Score > highestScore)
{
highestPlayer = game.PlayerName;
highestScore = game.Score;
}
}
Console.WriteLine(highestPlayer == null
? "Nie rozegrano ľadnej gry"
: $"Najwyľszy wynik to {highestScore} osiúgniúty przez {highestPlayer}");
}

Uĝywane sÈ tu cztery zmienne lokalne (wïÈcznie z parametrem):
Q
Q
Q
Q

date
filteredGames
highestPlayer
highestScore

Przynajmniej dwie z tych zmiennych sÈ ze sobÈ ĂciĂle powiÈzane. SÈ razem inicjowane
i modyfikowane. To sugeruje, ĝe mógïbyĂ rozwaĝyÊ zastosowanie zmiennej w postaci
krotki, tak jak na listingu 11.12.
Listing 11.12. Refaktoryzacja w celu uĪycia zmiennej lokalnej w postaci krotki

public void DisplayHighScoreForDate(LocalDate date)
{
var filteredGames = allGames.Where(game => game.Date == date);
(string player, int score) highest = (null, -1);
foreach (var game in filteredGames)
{
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if (game.Score > highest.score)
{
highest = (game.PlayerName, game.Score);
}
}
Console.WriteLine(highest.player == null
? "Nie rozegrano ľadnej gry"
: $"Najwyľszy wynik to {highest.score} osiægniúty przez {highest.player}");
}

Zmiany zostaïy wyróĝnione pogrubieniem. Czy nowa wersja jest lepsza? Moĝliwe.
Na poziomie „filozoficznym” jest to dokïadnie ten sam kod, jeĂli potraktowaÊ krotkÚ jak
kolekcjÚ zmiennych. Ta wersja wydaje mi siÚ bardziej przejrzysta, poniewaĝ zmniejsza
liczbÚ jednostek uĝywanych w metodzie na ogólnym poziomie. OczywiĂcie w tego
rodzaju uproszczonych przykïadach odpowiednich dla ksiÈĝek róĝnice w przejrzystoĂci
sÈ zwykle niewielkie. GdybyĂ jednak uĝywaï skomplikowanej metody, której nie da siÚ
podzieliÊ na kilka mniejszych metod, zmienne lokalne w postaci krotek mogïyby poprawiÊ czytelnoĂÊ w wiÚkszym stopniu. Podobne rozwaĝania dotyczÈ takĝe pól.
11.6.3. Pola

Pola, podobnie jak zmienne lokalne, czasem w naturalny sposób sÈ ze sobÈ powiÈzane.
Oto przykïad z klasy PrecalculatedDateTimeZone z biblioteki Noda Time:
private
private
private
private

readonly
readonly
readonly
readonly

ZoneInterval[] periods;
IZoneIntervalMapWithMinMax tailZone;
Instant tailZoneStart;
ZoneInterval firstTailZoneInterval;

Nie zamierzam omawiaÊ znaczenia wszystkich tych pól. Mam jednak nadziejÚ, ĝe jest
widoczne, iĝ trzy ostatnie sÈ zwiÈzane z koñcowÈ strefÈ czasowÈ (ang. tail zone). Moĝna
rozwaĝyÊ przeksztaïcenie czterech pokazanych pól na dwa, z których jedno bÚdzie
krotkÈ:
private readonly ZoneInterval[] periods;
private readonly
(IZoneIntervalMapWithMinMax intervalMap,
Instant start,
ZoneInterval firstInterval) tailZone;

W dalszym kodzie moĝna wtedy uĝywaÊ pól tailZone.start, tailZone.intervalMap itd.
Poniewaĝ zmienna tailZone jest zadeklarowana z modyfikatorem readonly, wartoĂci
do jej elementów moĝna przypisywaÊ wyïÈcznie w konstruktorze. WystÚpuje tu kilka
ograniczeñ i zastrzeĝeñ:
Q

Q
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WartoĂci pojedynczych elementów krotki moĝna przypisywaÊ w konstruktorze,
jednak gdy zainicjalizujesz tylko niektóre elementy (a nie wszystkie), nie jest
zgïaszane ostrzeĝenie. Na przykïad jeĂli w pierwotnym kodzie zapomnisz zainicjalizowaÊ pole tailZoneStart, pojawi siÚ ostrzeĝenie. Nie zobaczysz jednak analogicznego komunikatu, jeĂli zapomnisz zainicjalizowaÊ pole tailZone.start.
Albo wszystkie elementy pola z krotkÈ sÈ tylko do odczytu, albo ĝaden z tych
elementów nie ma tej cechy. JeĂli istnieje grupa powiÈzanych pól i jedne z nich
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Q

sÈ tylko do odczytu, a inne nie, to albo musisz pominÈÊ ten aspekt, albo zrezygnowaÊ z uĝywania krotki. Ja zwykle rezygnujÚ wtedy z krotki.
JeĂli niektóre pola sÈ automatycznie generowane i powiÈzane z automatycznie
implementowanymi wïaĂciwoĂciami, trzeba napisaÊ kompletnÈ wïaĂciwoĂÊ,
aby móc uĝywaÊ krotki. W takiej sytuacji zrezygnowaïbym z uĝywania krotek.

Jednym z mniej oczywistych aspektów krotek jest ich wspóïdziaïanie z typowaniem
dynamicznym.
11.6.4. Krotki i typowanie dynamiczne
nie wspóádziaáają dobrze ze sobą

Rzadko uĝywam typu dynamic i podejrzewam, ĝe przydatne zastosowania typowania
dynamicznego i wïaĂciwe zastosowania krotek pokrywajÈ siÚ w niewielkim stopniu.
Warto jednak poznaÊ dwa problemy zwiÈzane z dostÚpem do elementów.
DYNAMICZNY BINDER NIE ZNA NAZW ELEMENTÓW

Warto pamiÚtaÊ, ĝe nazwy elementy sÈ uwzglÚdniane gïównie w czasie kompilacji. JeĂli
poïÈczysz to z wiedzÈ, ĝe wiÈzanie dynamiczne ma miejsce tylko w czasie wykonywania
programu, podejrzewam, ĝe domyĂlisz siÚ skutków. W ramach prostego przykïadu rozwaĝ nastÚpujÈcy kod:
dynamic tuple = (x: 10, y: 20);
Console.WriteLine(tuple.x);

Moĝna oczekiwaÊ, ĝe ten kod wyĂwietli liczbÚ 10. W rzeczywistoĂci zgïaszany jest
wyjÈtek:
Unhandled Exception: Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException:
'System.ValueTuple<int,int>' does not contain a definition for 'x'

ChoÊ jest to niefortunne, zachowywanie informacji o nazwach elementów dla dynamicznego bindera wymagaïoby duĝo zachodu. Nie spodziewam siÚ zmian w tym obszarze.
JeĂli zmodyfikujesz ten fragment tak, aby wyĂwietlaï element tuple.Item1, kod zadziaïa
poprawnie — a przynajmniej dla pierwszych siedmiu elementów.
DYNAMICZNY BINDER (OBECNIE)
NIE ZNA WYSOKICH NUMERÓW ELEMENTÓW

W punkcie 11.5.4 zobaczyïeĂ, w jaki sposób kompilator traktuje krotki majÈce wiÚcej
niĝ siedem elementów. Kompilator uĝywa typu ValueTuple<…> o arnoĂci 8, gdzie ostatni
element zawiera krotkÚ dostÚpnÈ za pomocÈ pola Rest zamiast pola Item8. Oprócz
modyfikowania samego typu kompilator zmienia sposób dostÚpu do numerowanych
elementów. Na przykïad jeĂli w kodzie ěródïowym uĝywany jest element tuple.Item9,
w wygenerowanym kodzie poĂrednim jest to element tuple.Rest.Item2.
W czasie, gdy powstaje ta ksiÈĝka, dynamiczny binder nie zna tych moĝliwoĂci.
Dlatego wystÈpi wyjÈtek, choÊ ten sam kod wiÈzany w czasie kompilacji dziaïaïby
poprawnie. W ramach przykïadu moĝesz ïatwo przetestowaÊ tÚ technikÚ i poeksperymentowaÊ z niÈ:
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Podsumowanie
var tuple = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
Dziaáa (uĪywany jest element tuple.Rest.Item2).
Console.WriteLine(tuple.Item9);
dynamic d = tuple;
Báąd w czasie wykonywania programu.
Console.WriteLine(d.Item9);

Ten problem (w odróĝnieniu od poprzedniego) moĝna rozwiÈzaÊ, usprawniajÈc dynamiczny binder. Jednak dziaïanie programu bÚdzie wtedy zaleĝeÊ od uĝywanej wersji
dynamicznego bindera. Zwykle wyraěnie okreĂlone jest, z której wersji kompilatora
korzystasz oraz jakich wersji podzespoïu i platformy uĝywasz. Wymóg stosowania
okreĂlonej wersji dynamicznego bindera nieco komplikuje sytuacjÚ.

Podsumowanie
Q
Krotki peïniÈ funkcje zbioru elementów bez hermetyzacji.
Q
Krotki w C# 7 majÈ inne reprezentacje w jÚzyku i w Ărodowisku CLR.
Q
Krotki sÈ typami bezpoĂrednimi z publicznymi i modyfikowalnymi polami.
Q
Krotki w C# umoĝliwiajÈ nadawanie nazw elementom.
Q
W strukturach ValueTuple<…> w Ărodowisku CLR nazwy elementów to zawsze
Item1, Item2 itd.
Q
C# umoĝliwia konwersje typów krotek i literaïów krotek.
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