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Tablice
Tablice to jedne z podstawowych struktur danych; znane sÈ zapewne
nawet poczÈtkujÈcym programistom. Warto jednak w kilku sïowach
przypomnieÊ podstawowe wiadomoĂci i pojÚcia z nimi zwiÈzane. Tablica to stosunkowo prosta struktura danych pozwalajÈca na przechowanie uporzÈdkowanego zbioru elementów danego typu — moĝna jÈ
sobie wyobraziÊ tak, jak zaprezentowano na rysunku 5.1. Skïada siÚ
z ponumerowanych kolejno komórek, a kaĝda taka komórka moĝe przechowywaÊ pewnÈ porcjÚ danych.
Rysunek 5.1.
Schemat
struktury tablicy

Jakiego rodzaju bÚdÈ to dane, okreĂla typ tablicy. JeĂli zatem zadeklarujemy tablicÚ typu caïkowitoliczbowego (int), bÚdzie mogïa ona zawieraÊ liczby caïkowite, a jeĂli bÚdzie to typ znakowy (char), poszczególne komórki bÚdÈ mogïy zawieraÊ róĝne znaki. Naleĝy zwróciÊ
uwagÚ, ĝe w C# (podobnie jak w wiÚkszoĂci wspóïczesnych popularnych jÚzyków programowania) numerowanie komórek zaczyna siÚ
od 0, czyli pierwsza komórka ma indeks 0, druga — indeks 1 itd.
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Deklarowanie tablic
Przed skorzystaniem z tablicy naleĝy zadeklarowaÊ zmiennÈ tablicowÈ. Poniewaĝ w C# tablice sÈ obiektami, naleĝy równieĝ utworzyÊ
odpowiedni obiekt. Schematycznie robi siÚ to w sposób nastÚpujÈcy:
typ_tablicy[] nazwa_tablicy = new typ_tablicy[liczba_elementów];

DeklaracjÚ zmiennej tablicowej oraz przypisanie jej nowo utworzonego
elementu moĝna przy tym wykonaÊ w osobnych instrukcjach, np.
w ten sposób:
typ_tablicy[] nazwa_tablicy;
// tutaj mogą siĊ znaleĨü inne instrukcje
nazwa_tablicy = new typ_tablicy[liczba_elementów];

PiszÈc zatem:
int tablica[];

zadeklarujemy odniesienie do tablicy, która bÚdzie mogïa zawieraÊ
elementy typu int, czyli 32-bitowe liczby caïkowite. Samej tablicy jednak jeszcze nie bÚdzie (odwrotnie niĝ w przypadku prostych typów
wartoĂciowych, takich jak int, byte czy char) i konieczne jest jej utworzenie.
m W I C Z E N I E

5.1

Utworzenie tablicy

Zadeklaruj i zainicjalizuj tablicÚ elementów typu caïkowitego. Przypisz
pierwszemu elementowi tablicy dowolnÈ wartoĂÊ. WyĂwietl zawartoĂÊ
tego elementu na ekranie.
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
int[] tablica = new int[5];
tablica[0] = 10;
Console.WriteLine("Pierwszy element tablicy: " + tablica[0]);
}
}

Wyraĝenie new tablica[5] oznacza utworzenie nowej, jednowymiarowej, 5-elementowej tablicy liczb typu int. Ta nowa tablica zostaïa przy-
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pisana zmiennej odnoĂnikowej o nazwie tablica. Od miejsca tego
przypisania moĝna odwoïywaÊ siÚ do kolejnych elementów tej tablicy,
piszÈc:
tablica[index]

W tym przypadku pierwszemu elementowi (o indeksie 0) zostaïa przypisana wartoĂÊ 10. O tym, ĝe takie przypisanie faktycznie miaïo miejsce, przekonaliĂmy siÚ, wyĂwietlajÈc wartoĂÊ tej komórki na ekranie.
Warto w tym miejscu ponownie przypomnieÊ, ĝe elementy tablicy
numerowane sÈ od 0, a nie od 1. Oznacza to, ĝe pierwszy element tablicy 10-elementowej ma indeks 0, a ostatni 9 (nie 10!). Co siÚ stanie,
jeĂli nieprzyzwyczajeni do takiego sposobu indeksowania odwoïamy
siÚ do indeksu o numerze 10?
m W I C Z E N I E

5.2

Odwoïanie do nieistniejÈcego elementu tablicy

Zadeklaruj i zainicjalizuj tablicÚ 10-elementowÈ. Spróbuj przypisaÊ
elementowi o indeksie 10 dowolnÈ liczbÚ caïkowitÈ.
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
int[] tablica = new int[10];
tablica[10] = 1;
Console.WriteLine("Element o indeksie 10 to: " + tablica[10]);
}
}

Powyĝszy kod da siÚ bez problemu skompilowaÊ, jednak przy próbie
uruchomienia takiego programu na ekranie zobaczymy okno z informacjÈ o wystÈpieniu bïÚdu. Moĝe ono mieÊ róĝnÈ postaÊ, w zaleĝnoĂci
od tego, w jakiej wersji systemu zostaïa uruchomiona aplikacja. Na
rysunku 5.2 jest widoczne okno z systemu Windows 8. Równieĝ na konsoli (w Windows XP dopiero po zamkniÚciu okna dialogowego) ujrzymy komunikat podajÈcy konkretne informacje o typie bïÚdu oraz
miejscu programu, w którym wystÈpiï (rysunek 5.3).
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Rysunek 5.2.
Próba odwoïania siÚ
do nieistniejÈcego
elementu tablicy
powoduje bïÈd
aplikacji

Rysunek 5.3. Systemowa informacja o bïÚdzie

Wbrew pozorom nie staïo siÚ nic strasznego. Program co prawda nie
dziaïa, ale bïÈd zostaï wychwycony przez Ărodowisko uruchomieniowe. Konkretnie mówiÈc, zostaï wygenerowany tzw. wyjÈtek i aplikacja
zakoñczyïa dziaïanie. Taki wyjÈtek moĝna jednak przechwyciÊ i tym
samym zapobiec niekontrolowanemu zakoñczeniu wykonywania kodu.
To jednak odrÚbny temat, który zostanie przedstawiony w rozdziale 6.
Waĝne jest to, ĝe próba odwoïania siÚ do nieistniejÈcego elementu zostaïa wykryta i to odwoïanie nie wystÈpiïo! Program nie naruszyï wiÚc
obszaru pamiÚci niezarezerwowanej dla niego.

Inicjalizacja tablic
TablicÚ moĝna zainicjalizowaÊ juĝ w momencie jej tworzenia. Dane,
które majÈ siÚ znaleěÊ w poszczególnych komórkach, podaje siÚ w nawiasie klamrowym po deklaracji tablicy. Schematycznie wyglÈda to
nastÚpujÈco:
typ[] nazwa = new typ [liczba_elementów]{dana1, dana2,…,danaN}

JeĂli zatem chcielibyĂmy utworzyÊ 5-elementowÈ tablicÚ liczb caïkowitych i od razu zainicjalizowaÊ jÈ liczbami od 1 do 5, moĝemy zrobiÊ
to w taki sposób:
int[] tablica = new int[5] {1, 2, 3, 4, 5};
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5.3

Inicjalizacja tablicy

Zadeklaruj tablicÚ 5-elementowÈ typu int i zainicjalizuj jÈ liczbami
od 1 do 5. ZawartoĂÊ tablicy wyĂwietl na ekranie.
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
int[] tablica = new int[5]{1, 2, 3, 4, 5};
for(int i = 0; i < 5; i++)
{
Console.WriteLine("tablica[{0}] = {1}", i, tablica[i]);
}
}
}

Wynik dziaïania kodu z powyĝszego Êwiczenia widoczny jest na rysunku 5.4. Nie jest niespodziankÈ, ĝe wyĂwietlone zostaïy liczby od
1 do 5, natomiast indeksy kolejnych komórek zmieniajÈ siÚ od 0 do 4.
Powstaïa tu bowiem 5-elementowa tablica liczb typu int. Skoro ma 5
elementów, to pierwszy z nich ma indeks 0, a ostatni — 4. Dlatego
zmienna sterujÈca pÚtli for, która odczytuje dane z tablicy, ma poczÈtkowÈ wartoĂÊ 0, a warunek zakoñczenia pÚtli to i < 5. Tym samym i
zmienia siÚ teĝ od 0 do 4.
Rysunek 5.4.
ZawartoĂÊ
kolejnych
komórek tablicy
utworzonej
w Êwiczeniu 5.3

Kiedy inicjalizowana jest tablica o z góry znanej liczbie elementów,
dopuszcza siÚ pominiÚcie fragmentu kodu zwiÈzanego z tworzeniem
obiektu. Kompilator sam wykona odpowiednie uzupeïnienia. Zamiast
pisaÊ:
typ[] nazwa = new typ [liczba_elementów]{dana1, dana2,…,danaN}
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moĝna zatem równie dobrze uĝyÊ konstrukcji:
typ[] nazwa = {dana1, dana2,…,danaN}

Oba sposoby sÈ równowaĝne i naleĝy uĝywaÊ tego, który jest wygodniejszy.
m W I C Z E N I E

5.4

BezpoĂrednia inicjalizacja tablicy

Zadeklaruj tablicÚ 5-elementowÈ typu int i zainicjalizuj jÈ liczbami
od 6 do 2. Uĝyj drugiego z poznanych sposobów inicjalizacji. ZawartoĂÊ tablicy wyĂwietl na ekranie.
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
int[] tablica = {6, 5, 4, 3, 2};
for(int i = 0; i < 5; i++)
{
Console.WriteLine("tablica[{0}] = {1}", i, tablica[i]);
}
}
}

Rozmiar tablicy
Kaĝda tablica posiada wïaĂciwoĂÊ Length, która okreĂla bieĝÈcÈ liczbÚ
komórek. Aby uzyskaÊ tÚ informacjÚ, piszemy:
tablica.Length

Przy tym dopuszczalny jest tylko odczyt, czyli prawidïowa jest konstrukcja:
int rozmiar = tablica.Length;

ale nieprawidïowy jest zapis:
tablica.Length = 10;
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5.5

Odczyt rozmiaru tablicy

Utwórz tablicÚ o dowolnym rozmiarze. Odczytaj wartoĂÊ wïaĂciwoĂci
Length i wyĂwietl jÈ na ekranie.
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
int[] tablica =
{
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
};
Console.Write("Liczba elementów tablicy: ");
Console.WriteLine(tablica.Length);
}
}
m W I C Z E N I E

5.6

WïaĂciwoĂÊ Length i pÚtla for

Utwórz tablicÚ zawierajÈcÈ pewnÈ liczbÚ wartoĂci caïkowitych. ZawartoĂÊ tablicy wyĂwietl na ekranie za pomocÈ pÚtli for. Do okreĂlenia
rozmiaru tablicy uĝyj wïaĂciwoĂci Length.
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
int[] tab =
{
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
};
for(int i = 0; i < tab.Length; i++)
{
Console.WriteLine("tab[" + i + "] = " + tab[i]);
}
}
}

Zasada odczytu danych w tym przykïadzie jest taka sama jak w Êwiczeniach 5.3 i 5.4, z tÈ róĝnicÈ, ĝe rozmiar tablicy jest okreĂlany za
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pomocÈ wïaĂciwoĂci Length (tab.Length). DziÚki temu moĝna np. dopisaÊ dowolnÈ liczbÚ nowych danych w instrukcji inicjalizujÈcej tablicÚ, a kod pÚtli for nie bÚdzie wymagaï ĝadnych zmian. Nowy rozmiar
zostanie uwzglÚdniony automatycznie.
Do zapisywania danych (podobnie jak do odczytu) w tablicach czÚsto uĝywa siÚ pÚtli (przedstawionych w rozdziale 2.). Jest to wrÚcz
niezbÚdne, gdyĝ trudno siÚ spodziewaÊ, ĝe moĝna byïoby „rÚcznie”
zapisaÊ wartoĂci z wiÚcej niĝ kilkunastu czy kilkudziesiÚciu komórek.
WielkoĂÊ tablicy nie musi teĝ byÊ z góry znana, moĝe wynikaÊ z danych
uzyskanych w trakcie dziaïania programu. Z tablicami mogÈ wspóïpracowaÊ dowolne rodzaje pÚtli. W niektórych przypadkach bardzo wygodna jest omówiona w kolejnym podrozdziale pÚtla foreach.
m W I C Z E N I E

5.7

Uĝycie pÚtli do zapisu danych w tablicy

Uĝyj pÚtli for do zapisania w 10-elementowej tablicy 10 kolejnych
liczb caïkowitych.
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
int[] tab = new int[10];
for(int i = 0; i < tab.Length; i++)
{
tab[i] = i + 1;
}
Console.WriteLine("ZawartoĂÊ tablicy:");
for(int i = 0; i < tab.Length; i++)
{
Console.WriteLine("tab[{0}] = {1}", i, tab[i]);
// w C# 6.0 moĪna równieĪ tak
//Console.WriteLine($"tab[{i}] = {tab[i]}");
}
}
}

Powstaïa 10-elementowa tablica liczb typu int. Mamy w niej zapisaÊ
wartoĂci od 1 do 10, czyli komórka o indeksie 0 ma mieÊ wartoĂÊ 1,
o indeksie 1 — wartoĂÊ 2 itd. A zatem wartoĂÊ komórki ma byÊ zawsze
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o 1 wiÚksza niĝ wartoĂÊ indeksu (zmiennej i). Dlatego instrukcja wewnÈtrz pÚtli ma postaÊ:
tab[i] = i + 1;

Druga pÚtla for sïuĝy tylko do wyĂwietlania danych zawartych w tablicy. Jej konstrukcja jest taka sama jak w pierwszym przypadku.
WewnÈtrz pÚtli znajduje siÚ instrukcja wyĂwietlajÈca wartoĂci kolejnych komórek.

PØtla foreach
Dotychczas poznaliĂmy trzy rodzaje pÚtli: for, while i do…while (byïa
o nich mowa w rozdziale 3.). W przypadku tablic (jak równieĝ kolekcji,
które w tej ksiÈĝce nie byïy omawiane1) moĝna równieĝ skorzystaÊ
z pÚtli typu foreach. Jest ona bardzo wygodna, gdyĝ umoĝliwia prostÈ
iteracjÚ po wszystkich elementach tablicy; nie trzeba wtedy wprowadzaÊ dodatkowej zmiennej iteracyjnej. PÚtla foreach ma nastÚpujÈcÈ
postaÊ:
foreach(typ identyfikator in wyraĝenie)
{
// instrukcje
}

Jeĝeli zatem mamy tablicÚ o nazwie tab zawierajÈcÈ liczby typu int,
moĝemy zastosowaÊ konstrukcjÚ:
foreach(int val in tab)
{
// instrukcje
}

Wtedy w kolejnych przebiegach pÚtli pod val bÚdÈ podstawiane kolejne elementy tablicy. Sïowo val jest tu identyfikatorem odczytywanej
wartoĂci (moĝna je traktowaÊ jak zmiennÈ). OczywiĂcie nic nie stoi na
przeszkodzie, aby zmieniÊ je na dowolne inne.

1

¥ciĂlej rzecz ujmujÈc, pÚtli foreach moĝna uĝyÊ z kaĝdym obiektem
udostÚpniajÈcym tzw. iterator. Ten temat nie bÚdzie jednak poruszany
w ksiÈĝce.
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5.8

Uĝycie pÚtli foreach do wyĂwietlenia
zawartoĂci tablicy

Wykorzystaj pÚtlÚ foreach do wyĂwietlenia wszystkich elementów
tablicy przechowujÈcej liczby caïkowite.
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
int[] tab = new int[10];
for(int i = 0; i < 10; i++)
{
tab[i] = i;
}
foreach(int i in tab)
{
Console.WriteLine(i);
}
}
}

Tablica tab zostaïa zainicjalizowana w pÚtli for kolejnymi liczbami
od 0 do 9. Do wyĂwietlenia danych zostaïa natomiast uĝyta pÚtla foreach.
W kaĝdym jej przebiegu pod identyfikator i jest podstawiana wartoĂÊ
kolejnego elementu tablicy. W pierwszym przebiegu jest to pierwszy
element (o indeksie 0), w drugim — drugi element (o indeksie 1) itd.
PÚtla koñczy siÚ po osiÈgniÚciu ostatniego elementu (o indeksie 9).
m W I C Z E N I E

5.9

Zliczanie wartoĂci w pÚtli foreach

Wypeïnij tablicÚ losowymi liczbami caïkowitymi typu int. Wykorzystaj
pÚtlÚ foreach do sprawdzenia, ile jest w tej tablicy liczb parzystych,
a ile nieparzystych.
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
int[] tab = new int[100];
int parzyste = 0, nieparzyste = 0;
Random rand = new Random();
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for(int i = 0; i < 100; i++)
{
tab[i] = rand.Next();
}
foreach(int i in tab)
{
if(i % 2 == 0)
{
parzyste++;
}
else
{
nieparzyste++;
}
}
Console.WriteLine("Parzyste: {0}", parzyste);
Console.WriteLine("Nieparzyste: {0}", nieparzyste);
}
}

Powstaïa tablica tab typu int, 100-elementowa. Do wypeïnienia jej
danymi zostaïy uĝyte pÚtla for oraz obiekt rand typu Random, za pomocÈ
którego uzyskujemy wartoĂci pseudolosowe. Dokïadniej rzecz ujmujÈc,
kolejnÈ pseudolosowÈ liczbÚ caïkowitÈ otrzymujemy, wywoïujÈc metodÚ Next tego obiektu. W pÚtli foreach badamy, które z komórek tablicy
tab zawierajÈ wartoĂci parzyste, a które — nieparzyste. Aby to stwierdziÊ, uĝywamy operatora dzielenia modulo % (reszty z dzielenia; por.
tabela 2.4 z rozdziaïu 2. i Êwiczenia 3.10 – 3.11 z rozdziaïu 3.). Gdy
wynikiem tego dzielenia jest 0, dana komórka zawiera liczbÚ parzystÈ
(jest wtedy zwiÚkszana wartoĂÊ pomocniczej zmiennej parzyste), natomiast gdy wynik dzielenia jest róĝny od 0, komórka zawiera wartoĂÊ
nieparzystÈ (jest wtedy zwiÚkszana wartoĂÊ pomocniczej zmiennej nieparzyste). Po zakoñczeniu pÚtli na ekranie wyĂwietlany jest komunikat
z poszukiwanÈ informacjÈ, co pokazano na rysunku 5.5 (w komunikatach uĝywane sÈ wartoĂci pobrane ze zmiennych parzyste i nieparzyste).
Rysunek 5.5.
Wynik kilku
uruchomieñ
programu
zliczajÈcego
liczbÚ wartoĂci
parzystych
i nieparzystych
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Tablice wielowymiarowe
Tablice nie muszÈ byÊ jednowymiarowe, jak byïo w dotychczas prezentowanych przykïadach. Tych wymiarów moĝe byÊ wiÚcej, np. dwa
— otrzymujemy wtedy strukturÚ widocznÈ na rysunku 5.6, czyli rodzaj tabeli o zadanej liczbie wierszy i kolumn. W tym przypadku sÈ dwa
wiersze oraz cztery kolumny. atwo zauwaĝyÊ, ĝe aby w takiej sytuacji
jednoznacznie wyznaczyÊ komórkÚ, trzeba podaÊ dwie liczby: indeks
wiersza i indeks kolumny.
Rysunek 5.6.
Przykïad tablicy
dwuwymiarowej

W jaki sposób moĝna zadeklarowaÊ tego typu tablicÚ? Zacznijmy od
deklaracji samej zmiennej tablicowej. Dla tablicy dwuwymiarowej ma
ona postaÊ:
typ_tablicy[,] nazwa_tablicy;

SamÈ tablicÚ tworzy siÚ za pomocÈ instrukcji:
new int[wiersze, kolumny];

PrzykïadowÈ dwuwymiarowÈ tablicÚ widocznÈ na rysunku 5.6 utworzymy nastÚpujÈco (przy zaïoĝeniu, ĝe ma przechowywaÊ liczby caïkowite):
int[,] tablica = new tablica[2, 5];

Inicjalizacja komórek moĝe odbywaÊ siÚ  podobnie jak byïo w przypadku tablic jednowymiarowych  juĝ w trakcie deklaracji:
typ_tablicy[,] nazwa_tablicy =
{
(dana1, dana2),
(dana3, dana4),
…,
(danaM, danaN)
};

Zobaczmy na konkretnym przykïadzie, jak bÚdzie to wyglÈdaïo.
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