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Управление на Вход и Изход при конзолата

Конзолата представлява прозорец на операционната система,
през който потребителите могат да си взаимодействат със
системните програми на операционната система или с други
конзолни приложения. Взаимодействието се състои във
въвеждане на текст от стандартния вход (най-често
клавиатурата) или извеждане на текст на стандартния изход
(най-често на екрана на компютъра). Тези действия са
известни още като входно-изходни операции. Текстът,
изписван на конзолата носи определена информация и
представлява поредица от символи изпратени от една или
няколко програми.
За всяко конзолно приложение операционната система
свързва устройства за вход и изход. По подразбиране това са
клавиатурата и екрана, но те могат да бъдат пренасочвани към
файл или други устройства.
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В .NET Framework за вход и изход от конзолата се използват
стандартни класове от BCL (Base Class Library). Входът и
изходът от конзолата се осъществяват чрез класа Console,
намиращ се в пространство от имена System.
Класът System.Console предоставя основната
функционалност, от която се нуждаят конзолните приложения
(console applications), които четат и пишат на екрана. Ако
конзолата не съществува (например в Windows Forms и уеб-
базираните приложения), писането в конзолата няма никакъв
ефект и не се предизвикват изключения.
Всяко конзолно приложение при стартиране получава от
операционната система три стандартни потока – за вход, за
изход и за грешки. При изпълнение от конзолата тези три
потока автоматично се асоциират със самата нея. За достъп до
стандартния вход, стандартния изход и стандартния изход за
грешки в .NET Framework се използват свойствата In, Out и
Error на класа Console.



ОСНОВИ НА ЕЗИКА  С#

Управление на Вход и Изход при конзолата

Съвременните средства за реализация на потребителски
интерфейс са по-удобни и интуитивни за работа отколкото
интерфейса с конзолата. В някои случаи обаче, конзолата си
остава незаменимо средство за комуникация с потребителя.

Един от тези случаи е при писане на малки и прости програмки,
където е необходимо вниманието да е насочено към конкретния
проблем, който решаваме, а не към елегантно представяне на
резултата на потребителя. Тогава се използва просто решение за
въвеждане или извеждане на резултат, каквото е конзолният
вход-изход.
Друг случай на употреба е когато искаме да тестваме малка част
от кода на по-голямо приложение. Поради простотата на работа
на конзолното приложение, можем да изолираме тази част от кода
лесно и удобно, без да се налага да преминаваме през сложен
потребителски интерфейс и поредица от екрани, за да стигнем до
желания код за тестване.



ОСНОВИ НА ЕЗИКА  С#

Управление на Вход и Изход при конзолата

Операционната система е длъжна да дефинира стандартни входно-
изходни механизми за взаимодействие с потребителя. При
стартиране на дадена конзолна програма, служебен код
изпълняван в началото на програмата е отговорен за отварянето
(затварянето) на потоци, към предоставените от операционната
система механизми за вход-изход.
Този служебен код инициализира програмната абстракция за
взаимодействие с потребителя, заложена в съответния език за
програмиране. По този начин стартираното приложение може да чете
наготово потребителски вход от стандартния входен поток (в C# това
е свойството Console.In), може да записва информация в стандартния
изходен поток (в C# това е свойството Console.Out) и може да
съобщава проблемни ситуации в стандартния поток за грешки (в C#
това е свойството Console.Error). Именно тези три свойства, свързани
с въвеждането и извеждането на данни дават достъп до стандартните
потоци за отпечатване на конзолата, за четене от конзолата и до
потока за съобщения за грешки съответно. Макар да бихме могли да
ги използваме директно, другите методи на System.Console ни дават
удобство на работа при входно/изходни операции на конзолата и
реално най-често тези свойства се пренебрегват.
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Входът от конзолата се осъществява чрез два метода на класа
Console - Read() и ReadLine(). И двата метода са линейно
буферирани, т.е. въведеното от потребителя се складира в буфер до
натискането на клавиша [Enter]. След това обаче действието на
методите се различава. Методът Read() чете единичен символ от
буфера и го връща като int стойност или връща -1, ако няма повече
символи. Методът ReadLine() прочита целия буфер (ако са въведени
повече от един символа, формиращи цял символен ред) и връща
string или стойност null, ако е достигнат края на входа. И двата
метода са синхронни (блокиращи) операции т. е. при извикване
блокират, докато не бъде прочетен някакъв символ (ред) и накрая не
бъде натиснат [Enter].
Забележка. Очевидно е неудобството от употребата на метода
Read() за интерактивен вход от клавиатурата при конзолни
приложения. Тъй като прочетените символи в буфера (при неговото
използване) е възможно да се окажат повече от един и само първият
от тях ще бъде използван по предназначение, останалите в буфера
могат да се използват от последващи входно-изходни манипулации
не както ни се иска.
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while (true)
{

int i = Console.Read();
if (i == -1)
{

break;
}
char c = (char) i;
Console.WriteLine ("Echo: {0}", c);

}

NOTE: Mетодът Read() не връща директно прочетения символ,
а само неговия код. Ако желаем да използваме резултата като
символ, трябва да го преобразуваме към символ (както е в
примера) или да използваме метода Convert.ToChar() върху него.

string s = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("You enetered: {0}", s);
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Четене на числа 
Както стана ясно, четенето на числа от конзолата в C# не става
директно. За да прочетем едно число, преди това трябва да
прочетем входа като стринг (чрез ReadLine()) и след това да
преобразуваме този стринг в число. Операцията по преобразуване
от стринг в някакъв друг тип се нарича парсване. Всички
примитивни типове имат методи за парсване. При грешно подаден
резултат (например текст), ще възникне грешка (изключение)
System.FormatException.

class ReadingNumbers
{ 
static void Main() 
{ Console.Write("a = "); int a = int.Parse(Console.ReadLine()); 

Console.Write("b = "); int b = int.Parse(Console.ReadLine()); 
Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", a, b, a + b); 
Console.Write("f = "); double f = double.Parse(Console.ReadLine()); 
Console.WriteLine("{0} * {1} / {2} = {3}", a, b, f, a * b / f); 

} } 
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Четене чрез Console.ReadKey() 
Методът Console.ReadKey() изчаква натискане на клавиш на
конзолата и прочита неговият символен еквивалент, без да е
необходимо да се натиска [Enter]. Резултатът от извикването на
ReadKey() е информация за натиснатия клавиш (или по-точно
клавишна комбинация), във вид на обект от тип ConsoleKeyInfo.
Полученият обект съдържа символа, който се въвежда чрез
натиснатата комбинация от клавиши (свойство KeyChar), заедно с
информация за клавишите [Shift], [Ctrl] и [Alt] (свойство Modifiers).

ConsoleKeyInfo key = Console.ReadKey(); 
Console.WriteLine(); 
Console.WriteLine("Character entered: " + key.KeyChar); 
Console.WriteLine("Special keys: " + key.Modifiers); 

Ако изпълним кода и натиснем [Shift+A], ще получим резултата: 

A 
Character entered: A 
Special keys: Shift 
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Изходът към конзолата се осъществява чрез два метода на класа
Console - Write(…) и WriteLine(…), които печатат на конзолата
подадените като аргументи данни, с разликата че WriteLine(…)
преминава на нов ред след като отпечата текста. Методите
приемат string, int, float, double и други типове данни.
Write(…) и WriteLine(…) приемат и параметрични форматиращи
низове, които позволяват печатане на текст чрез шаблони, които
се попълват от подадените аргументи.

int a = Int32.Parse(Console.ReadLine());
int b = Int32.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“Сумата е  {0} + {1} = {2}", a, b, a+b);
// (въвеждаме съответно 2 и 3 като вход от конзолата)
// Резултат: Сумата е  2 + 3 = 5

Забележка: Когато стринг участва в конкатенация с 
какъвто и да е друг тип данни, резултатът винаги е стринг. 
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За отпечатването на дълги и сложни поредици от елементи са
въведени специални варианти (известни още като овърлоуди –
overloads) на методите Write(…) и WriteLine(…). Тези варианти
приемат специален стринг, окомплектован със специални
форматиращи символи и списък със стойностите, които трябва
да се поставят на мястото на тези форматиращи символи
("форматните спецификатори").
Ето как е дефиниран Write(…) в стандартните библиотеки на C#: 

public static void Write(string format, [object arg0,object arg1, …, object argN]) 

string name = "Boris"; 
int age = 18; 
string town = "Plovdiv"; 
Console.Write( "{0} is {1} years old from {2}!\n", name, age, town); 

Резултатът от изпълнението на примера е следният: 

Boris is 18 years old from Plovdiv! 
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В примера е показан форматиращ Write(…), където първият
аргумент е форматиращият стринг, окомплектован с форматните
спецификатори {0}, {1} и {2}.Фигурните скоби на всеки един от
тези спецификатори играят ролята на placeholder, т. е. на място,
което ще бъде заместено с конкретна стойност при отпечатването,
а числото във фигурните скоби показва кой точно пореден
аргумент на метода ще заеме това място.

Съставно форматиране 
Методите за форматиран изход на класа Console използват така
наречената система за съставно форматиране (composite
formatting feature). В основата си тази система използва две
неща: съставен форматиращ низ и поредица от аргументи, които
се заместват на определени места в низа. Съставният
форматиращ низ е смесица от нормален текст и форматиращи
спецификатори (formatting items). При форматирането
нормалният текст остава същият, както в низа, а на местата на
форматиращите елементи се поместват стойностите на
съответните аргументи, отпечатани според синтаксиса на
форматиращите спецификатори.
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Форматиращи спецификатори
Форматиращите спецификатори дават възможност за мощен
контрол върху показваната стойност и затова могат да придобият
доста сложен вид. Следващата схема на образуване показва
техния общ синтаксис:

{index[,alignment][:formatString]} 

index компонентата e цяло число и показва позицията на
аргумента от списъка с аргументи. Първият аргумент се обозначава
с "0", вторият с "1" и т.н. Ако някой от аргументите не е рефериран
от никой от форматиращите елементи, той просто се пренебрегва, а
ако форматиращ спецификатор реферира аргумент, който не
съществува в списъка от аргументи, се хвърля изключение.
аlignment компонентата е незадължителна и указва подравняване
на стринга. Тя е цяло положително (подравняване от дясно) или
отрицателно число (подравняване от ляво). Стойността на числото
обозначава броя на позициите, в които да се подравни числото.

Console.WriteLine("{0,6}", 123)
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FormatString компонента указва специфичното форматиране на 
низа. Различават се три основни типа formatString компоненти: 
- За аргументи от тип числа – FormatString4Number
- за аргументи от тип дата (DateTime) - FormatString4DataTime
- за аргументи от тип изброяване (enum) - FormatString4Enum

FormatString4Number компоненти
Този тип formatString компонента има два подтипа: стандартен 
формат и потребителски формат (custom format strings). 

Стандартен формат на FormatString4Number
Тези формати се дефинират чрез един от няколко форматни
спецификатора. Всеки спецификатор представлява буква със
специфично значение, след която може да следва цяло
положително число, наречено прецизност, което за различните
спецификатори има различно значение. Когато тя има значение
на брой знаци след десетичната запетая, тогава резултатът се
закръгля.
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Спецификатор Описание

"C" или "c"
Извежда резултата заедно със знака на валутата за текущите 
регионални настройки (например българските). Прецизността 

указва броя на знаците след десетичната запетая.

"D" или "d"
Извежда цяло число. Прецизността указва минималния брой 

знаци за изобразяването на стринга, като при нужда се извършва 
допълване с нули отпред.

"E" или "e" Извежда резултат в експоненциален запис. Прецизността указва 
броя на знаците след десетичната запетая.

"F" или "f" Извежда цяло или дробно число. Прецизността указва броя на 
знаците след десетичната запетая.

"N" или "n" Еквивалентно на "F", но изобразява и съответния разделител за 
хилядите, милионите и т.н.

"P" или "p"
Извежда числото, умножено по 100 и изобразява отпред символа 

за процент. Прецизността указва броя на знаците след 
десетичната запетая.

"X" или "x"
Извежда само цели числа в шестнадесетична бройна система. 

Прецизността указва минималния брой знаци за изобразяване на 
стринга, като недостигащите се допълват с нули отпред.

Следващата таблица описва стандартните FormatString4Number 
спецификатори и значението на прецизността при тях:
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class StandardNumericFormats
{ 
static void Main() 
{ 
Console.WriteLine("{0:C2}", 123.456); //Извежда: 123,46 лв. 
Console.WriteLine("{0:D6}", -1234); // Извежда : -001234 
Console.WriteLine("{0:E2}", 123); // Извежда : 1,23Е+002 
Console.WriteLine("{0:F2}", -123.456); // Извежда : -123,46 
Console.WriteLine("{0:N2}", 1234567.8); // Извежда : 1 234 567,80 
Console.WriteLine("{0:P}", 0.456); // Извежда : 45,60 % 
Console.WriteLine("{0:X}", 254); // Извежда : FE 
} 
} 
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Потребителски формат на FormatString4Number
За custom форматите отново са дефинирани набор от
спецификатори, като разликата със стандартните формати е, че
може да се използват поредица от спецификатори (при
стандартните формати се използва само един спецификатор от
възможните). Следващият пример демонстрира тяхната употреба.

class CustomNumericFormats
{ 
static void Main() 
{ 
Console.WriteLine("{0:0.00}", 1); // Извежда : 1,00 
Console.WriteLine("{0:#.##}", 0.234); // Извежда : ,23 
Console.WriteLine("{0:#####}", 12345.67); // Извежда : 12346 
Console.WriteLine("{0:(0#) ### ## ##}", 29342525); 
// Извежда : (02) 934 25 25 
Console.WriteLine("{0:%##}", 0.234); // Извежда : %23 
} 
} 
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FormatString4DataTime компоненти
При форматирането на дати спецификаторите отново се делят на
стандартни и custom спецификатори. Стандартно дефинираните
спецификатори са доста. По важните от тях са:
d – извежда във формат dd/mm/yyyy г. 
D - извежда във формат dd month yyyy г. 
t - извежда във формат xx:xx (час)
T - извежда във формат xx:xx:xx (час)
Y или y - извежда във формат month yyyy г. (месец и година) 
Подобно на custom форматите за числа и тук имаме множество
форматни спецификатори, като можем да комбинираме няколко от
тях. Тези спецификатори също са много. Ето някои от тях:
dd - извежда ден от 00 до 31
MM - извежда месец от 00 до 12
yy - извежда последните две цифри на годината (от 00 до 99)
Yyyy - извежда четирите цифри на годината (например 2016) 
HH - извежда час от 00 до 23
mm - извежда  минути от 00 до 59
ss - извежда  секунди от 00 до 59
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При използването на FormatString4DataTime спецификаторите може
да вмъкваме различни разделители, като например "." или "/". 

DateTime d = new DateTime(2009, 10, 23, 15, 30, 22); 
Console.WriteLine("{0:dd/MM/yyyy HH:mm:ss}", d); 
// Резултат: 23/10/2009 15:30:22 
Console.WriteLine("Днес е {0:dd.MM.yyyy} г.", DateTime.Now);
// Резултат: Днес е 13.05.2004 г.
Console.WriteLine(“Часът е {0:HH:mm}!", DateTime.Now);
// Резултат: Часът е 16:43!

FormatString4Enum компоненти
“Поредицата” (изброения тип enum) представлява тип данни,
който може да приемат като стойност една измежду няколко
предварително дефинирани възможни стойности (например
седемте дни от седмицата). При поредиците почти няма какво да
се форматира. Дефинирани са следните стандартни форматни
спецификатора :
G (g) - Представя поредицата като стринг.
D (d) - Представя поредицата като число.
X (x) - Представя поредицата като 16-ично число и с 8 цифри.


