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Потоци
Потоците (streams) са важна част от всяка входно-изходна библиотека. Те
намират приложение, когато програмата трябва да "прочете" или "запише"
данни от или във източник на данни – файл, други компютри, сървъри и т.н.
Важно е да уточним, че терминът вход (input) се асоциира с четенето на
информация, а терминът изход (output) – със записването на информация.
Логистиката на потока има за цел да «скрива» хардуера от погледа на
програмиста и като негов символ да предоставя много проста и лесна за
управление абстракция - ПОТОК.

ОСНОВИ НА ЕЗИКА  С#

В/И система (IOS) на С# се основава на идеята за изграждане на
абстрактно ниво на връзката между програмиста и обслужващия хардуер. В
основата на тази връзка стои понятието «поток».

Потокът е наредена последователност от байтове, които се изпращат от 
едно приложение или входно устройство и се получават в друго прило-

жение или изходно устройство. Тези байтове се изпращат и получават един 
след друг и винаги пристигат в същия ред, в който са били изпратени. 



Потоците са основното средство за обмяна на информация в
компютърния свят. Чрез тях различни програми достъпват файловете на
компютъра, чрез тях се осъществява и мрежова комуникация между
отдалечени компютри. Много операции от компютърния свят могат да се
разглеждат като четене или писане в поток.
Например печатането на принтер е всъщност пращане на поредица
байтове към поток, свързан със съответния порт, към който е свързан
принтера.
Възпроизвеждането на звук от звуковата карта може да стане като се
изпратят някакви команди, следвани от семплирания звук (който
представлява поредица от байтове).
Сканирането на документи от скенер може да стане като на скенера се
изпратят някакви команди (чрез изходен поток) и след това се прочете
сканираното изображение (като входен поток).
Така работата с почти всяко периферно устройство (видеокамера,
фотоапарат, мишка, клавиатура, USB стик, звукова карта, принтер, скенер
и други) може да се осъществи през абстракцията на потоците.

ОСНОВИ НА ЕЗИКА  С#

Потоците са абстракция на комуникационен канал за 
данни, който свързва две устройства или програми.
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За да прочетем или запишем нещо от или във файл, трябва да :
• отворим (създадем) потока към дадения файл;
• четем или пишем в отворения поток;
• затворим потока.

Потоците могат да бъдат текстови или бинарни, но това разделение е
свързано с интерпретацията на изпращаните и получаваните байтове.

Модерните сайтове в Интернет не могат без потоци и така наречения
streaming (произлиза от stream, т.е. поток). Той представлява поточно
достъпване на мултимедийни файлове, идващи от Интернет и
позволява файловете да се възпроизвеждат преди цялостното им
локално изтегляне, което прави съответния сайт по-интерактивен.

Потоците са подредени серии от байтове. От огромна важност е да
се запомни, че потоците са строго подредени и организирани. По
никакъв начин не можем да си позволим да влияем на подредбата на
информацията в потока, защото по този начин ще я направим
неизползваема. Ако един байт е изпратен към даден поток по-рано от
друг, то той ще пристигне по-рано от другия и това се гарантира от
абстракцията "поток".

Технология за ползване на потоците.
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Потоците позволяват последователен достъп до данните си. Отново е
важно да се вникне в значението на думата последователен. Може да
манипулираме данните само в реда, в който те пристигат от потока. Това
е тясно свързано с предходното свойство - подредеността. Това трябва
да се има предвид, когато се създават собствени програми. Не може да
се взима първия байт, след това осмия, третия, тринадесетия и така
нататък. Потоците не предоставят произволен достъп до данните си, а
само последователен. Ако ви се струва по-лесно, може да се мисли за
потоците като за свързан списък от байтове, в който те имат строга
последователност.

В различните ситуации се използват различни видове потоци. Едни
потоци служат за работа с текстови файлове, други – за работа с бинарни
(двоични) файлове, трети пък – за работа със символни низове.

Различни са и потоците, които се използват при мрежова комуникация.
Голямото изобилие от потоци ни улеснява в различните ситуации, но
също така и ни затруднява, защото трябва да сме запознати със
спецификата на всеки отделен тип, преди да го използваме в
приложението си.
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Върху потоците от компютърните технологии можем да извършваме
следните операции: създаване, четене, запис, позициониране, затваряне.

Основни операции с потоци 

Създаване
Свързване на потока с източник на данни, с механизъм за пренос на данни
или с друг поток.

Четене 
Извличане данни от потока. Четенето винаги се извършва последователно
от текущата позиция на потока. Четенето е блокираща операция и при нея
може да се получи забавяне или отсрещната страна може изобщо да не
прати данни.

Запис 
Изпращане данни в потока. Записът се извършва от текущата позиция на
потока и потенциално може да е блокираща операция и да се забави
докато данните поемат по своя път.

Позициониране 
Преместване на текущата позиция на потока. Извършва се в потоци, които
поддържат позициониране. Файловите потоци обикновено поддържат
позициониране, докато мрежовите - не. 

Затваряне 
Приключване работата с потока и освобождаване ресурсите, заети от него. 
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В .NET Framework класовете за работа с потоци се намират в пространството
от имена System.IO. Можем да отличим два основни типа потоци : такива, 
които работят с двоични данни и такива, които работят с текстови данни. 

Потоци в .NET – основни класове

Двоични потоци 
Работят с двоични (бинарни) данни, което ги прави универсални и може да ги
ползваме за четене на информация от всякакви файлове. Основните
класове, които използваме, за да четем и пишем от и към двоични потоци са: 
FileStream, BinaryReader и BinaryWriter. 
Класът FileStream предлага различни методи за четене и запис в бинарен
файл на един или повече байтове, пропускане на байтове, проверяване на
броя достъпни байтове и, разбира се, метод за затваряне на потока. Класът
BinaryWriter позволява записването в поток на данни от примитивни типове
във вид на двоични стойности в специфично кодиране. Той има един
основен метод – Write(…), който позволява записване на всякакви
примитивни типове данни – числа, символи, булеви стойности, масиви,
стрингове и др. Класът BinaryReader позволява четенето на данни от
примитивни типове, записани с помощта на BinaryWriter. Основните му
методи ни позволяват да четем символ, масив от символи, цели числа, числа
с плаваща запетая и др. Обекти от тези класове може да получим,
извиквайки конструкторите им с параметър име на файл.
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Текстовите потоци са много подобни на двоичните, но работят само с
текстови данни или по-точно с поредици от символи (char) и стрингове
(string). Идеални са за работа с текстови файлове, което ги прави
неизползваеми при работа с каквито и да е бинарни файлове.
Основните класове за работа с текстови потоци са TextReader и TextWriter.
Те са абстрактни класове и от тях не могат да бъдат създавани обекти.
Тези класове дефинират базова функционалност за четене и запис на
класовете, които ги наследяват. По важните им методи са:
• ReadLine() – чете един текстов ред и връща символен низ 
• ReadToEnd() – чете всичко от потока до неговия край и връща
символен низ. 
• Write() – записва символен низ в потока 
• WriteLine() – записва един текстов ред в потока 

Да припомни, че символите в .NET са Unicode символи, но потоците могат
да работят освен с Unicode и с други кодирания (кодировки), например 
стандартното за кирилицата кодиране Windows-1251.

Текстови потоци 
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Текстовите файлове предоставят идеалното решение за четене и
запис на данни, които трябва да ползваме често, а са твърде
обемисти, за да ги въвеждаме ръчно всеки път, когато стартираме
програмата. Затова сега ще разгледаме как да четем и пишем
текстови файлове с класовете от .NET Framework и езика C#.

Четене от текстов файл 

C# предоставя множество начини за четене от файлове, но класът
System.IO.StreamReader предоставя най-лесния начин за четене на
текстов файл, тъй като наподобява четенето от конзолата.

Класът StreamReader за четене на текстов файл 

Създаване на обект от клас StreamReader: 
Отваряне на текстов файл за четене

StreamReader reader = new StreamReader("test.txt"); 
// тук файлът “test.txt” може да се чете ... 
reader.Close(); 

С първата инструкция обектът reader от тип StreamReader се свързва с
конкретен файл от файловата система на нашия компютър, който е
подаден като параметър в конструктора на класа StreamReader.
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Забележка: Ако се използват пълни пътища, не трябва да се забравя да
се прави escaping на наклонените черти. В C# това можете да направите
по два начина – с двойна наклонена черта или с цитирани низове,
започващи с @. Но по-добре е да се избягват пълни пътища и да се
работи с относителни! Това прави приложението преносимо и по-лесно за
инсталация и поддръжка.

Кодирането може да се подаде при създаването на StreamReader обект
като допълнителен втори параметър:

Отваряне на файл със задаване на кодиране

StreamReader reader = 
new StreamReader("test.txt", Encoding.GetEncoding("Windows-1251")); 
// тук файлът “test.txt” може да се чете ... 
reader.Close(); 

Като параметри в примера са подадени име на файла, който ще четем и
обект от тип Encoding. Ако не бъде зададено специфично кодиране при
отварянето на файла, се използва стандартното кодиране UTF-8. В
показаният по–горе случай се използва кодиране Windows-1251, който е
8-битов (еднобайтов) набор символи, проектиран от Майкрософт за
езиците, използващи кирилица като български и руски.
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Нека създадем текстов файл “primer.txt” в
Debug папката на проекта (.\bin\Debug). Така
той ще е в същата директория, в която
компилираме приложението за четене на
редове и няма да се налага да подаваме
пълния път до него при отварянето на файла.

Четене на текстов файл ред по ред
Primer.txt

This is our first line. 
This is our second line. 
This is our third line. 
This is our fourth line. 
This is our fifth line. 

class FileReader
{ 
static void Main() 
{  StreamReader reader = new StreamReader(“Primer.txt"); 

int lineNumber = 0; 
string line = reader.ReadLine(); // Чете първия ред от файла
while (line != null) // Чете останалите редове на файла
{ lineNumber++;  // брояч на текущия ред за четене

Console.WriteLine("Line {0}: {1}", lineNumber, line);
line = reader.ReadLine(); 

} 
reader.Close(); 

} 
} 
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C# предлага конструкция за автоматично затваряне на поток след 
приключване на работата с него. Тази конструкция е using , със синтаксис:

Автоматично затваряне на потока

using(<stream object>) {  stream action scope  }

Използването на using гарантира, че след излизане от тялото й ще се извика
автоматично метода Close(), дори ако възникне някакво изключение. 

class FileReader
{ 
static void Main() 
{StreamReader reader = new StreamReader(“Primer.txt"); 
using(reader)
{int lineNumber = 0; 

string line = reader.ReadLine(); // Чете първия ред от файла
while (line != null) // Чете останалите редове на файла
{ lineNumber++;  // брояч на текущия ред за четене

Console.WriteLine("Line {0}: {1}", lineNumber, line);
line = reader.ReadLine(); 

}
}

} 
} 
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Кодиране на файловете
В паметта на компютрите всичко се запазва в двоичен вид. Този процес се
нарича кодиране на файловете. За текстовите файлове кодирането се
състои в заместването на текстовите символи (цифри, букви, препинателни
знаци и т.н.) с точно определени поредици от числови стойности. Това може
да се мисли като голяма таблица: символ - стойност (пореден номер).

Тези схеми задават правила за преобразуване на текст в поредица от 
байтове и обратно. Кодиращата схема е една таблица със символи и 
техните номера, но може да съдържа и специални правила. Най-често при 
работа с кирилица се ползват схемите: UTF-8 и Windows-1251.

Кодиращи схеми (character encodings)

Кодирането UTF-8 е универсално и е подходящо за всякакви езици, азбуки 
и писмености. То е кодираща схема, при която най-често използваните
символи (латинската азбука, цифри и някои специални знаци) се кодират в 
един байт, по-рядко използваните Unicode символи (като кирилица, гръцки
и арабски) се кодират в два байта, а всички останали символи (китайски, 
японски и много други) се кодират в 3 или 4 байта, поддържайки по този
начин всичките над 100 000 символа от Unicode стандарта. 
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Кодирането Windows-1251 обикновено кодира текстове на кирилица
(например съобщения изпратени по e-mail). То съдържа 256 символа,
включващи латинската азбука, кирилицата и някои често използвани знаци.
То използва по един байт за всеки символ, но някои символи не могат да
бъдат записани в него (например символите от китайската азбука) и се
губят при опит да се направи това. Това кодиране се използва по
подразбиране в Windows, който е настроен за работа с български език.

Кодиращи схеми (character encodings)

Други примери за кодиращи схеми (encodings или charsets) са Windows-1252,
UTF-16, KOI8-R и т.н. Те се ползват в специфични региони по света и
дефинират свои набори от символи и правила за преминаване от текст към
бинарни данни и на обратно.

За представяне на кодиращите схеми като обекти в .NET Framework се 
използва класът System.Text.Encoding, който се ползва по следния начин: 

Encoding win1251 = Encoding.GetEncoding("Windows-1251")); 

Ако не укажем изрично кодиращата схема (encoding) за четене от файла, 
.NET Framework ще бъде използва по подразбиране encoding UTF-8. 
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За да избегнете проблемите с неправилно кодирането на файловете, винаги
задавайте кодирането изрично. Иначе програмата може да работи некоректно
или да се счупи на по-късен етап. Ако объркаме кодирането при четене или 
писане във файл е възможно : 
• Ако ползваме само латиница, всичко ще работи нормално. 
• Ако ползваме кирилица и четем с грешен encoding, ще прочетем т. нар. 
каракацили (познати още като джуджуфлечки или маймуняци). Това са
безсмислени символи, които не могат да се прочетат. 
• Ако записваме кирилица в кодиране, което не поддържа кирилската азбука 
(например ASCII), буквите от кирилицата ще бъдат заменени безвъзвратно
със символа "?" (въпросителна). 
При всички случаи това са неприятни проблеми, които може да не забележим
веднага, а чак след време. 

Работа с кирилица

Представлява индустриален стандарт, който позволява на електронни
устройства винаги да представят и манипулират по един и същи начин текст,
написан на повечето от световните писмености. Той се състои от дефиниции
на над 100 000 символа, както и разнообразни стандартни кодиращи схеми
(encodings). Обединението на различните символи, което ни предлага Unicode,
води до голямото му разпространение. Символите в C# (типовете char и string)
също се представят в Unicode.

Стандартът Unicode. 
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Писането в текстови файлове е много удобен способ за съхранение на
различни видове информация: резултатите от изпълнението на дадена
програма, дневник (log) на програмата за следене кога се е стартирала,
отбелязване на различни грешки при изпълнението и т.н.
При писането в текстови файлове се използва един клас подобен на
конзолата, който се нарича StreamWriter.

Писане в текстов файл 

Класът StreamWriter е част от пространството от имена System.IO и се
използва изключително и само за работа с текстови данни. Той наподобява
класа StreamReader, но вместо методи за четене, предлага такива за
записване на текст във файл. За разлика от другите потоци, преди да
запише данните на желаното място, той ги превръща в байтове.
StreamWriter ни дава възможност при създаването си да определим
желания от нас encoding.

Клас StreamWriter

StreamWriter writer = new StreamWriter(“Primer.txt"); 

В конструктора StreamWriter (…) на класа StreamWriter можем да 
подадем като параметър както път до файл, така и вече създаден поток, в 
който ще записваме, а също и кодираща схема. 



ОСНОВИ НА ЕЗИКА  С#

class FileWriter Пример
{ 

static void Main() 
{ 
// Създава инстанция на класа StreamWriter
StreamWriter writer = new StreamWriter("numbers.txt"); 

using(writer) //конструкция using
{
// Следва цикъл за запис на числата от 1 до 20
for (int i = 1; i <= 20; i++) 

{ 
writer.WriteLine(i); 

} 
}

} 
} 

Програмата записва числата от 1 до 20 във файл, всяко на отделен ред. В 
тялото на цикъла използваме метода WriteLine(…), познат ни от работата
с конзолата, за да запишем текущото число на нов ред във файла. Ако
файл с избраното име не съществува, ще бъде автоматично създаден в 
папката на проекта, а ако вече съществува, ще бъде презаписан.


