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  ئاتالغۇالر ئىزاھاتى
ــابنى ئوقــۇش  . پــات كۈلــۈپ تۇرىــدىغانلىقىڭىزغا ئىــشهنچىم كامىــل-ىــدا پــاتجهريانمهزكــۇر كىت

ـــالغۇالر ئىزاھـــاتى مهن ياز ـــۇتېر ،ىـــدىغان مهزمـــۇن ئهمهس ئىـــدىئهســـلىده ئات ـــېكىن كومپىي  ل
ــۇق تاپ ــۇغهتلىرىمىزدىن تول ــات ل ــالغۇ ئىزاھ ــالغۇالرنى ئات ــپىي ئات ــىدىكى كهس ــدىغان اساھهس الي

ـــالغۇالرنى  ـــسىم كهســـپى ئات ـــر قى ـــا، بى ـــدىغان بولغاچق ـــل كېتى ـــر مهزگى بولۇشـــىمىزغا يهنه بى
كى ســۆزلهرنى ئــۇچراتقىنىڭىزدا  مهزمۇنىــدا تۆۋهنــدىكىتــابشــۇڭا .  تــوغرا كهلــدىجۆيلۈشــىمىزگه

 ئۆمهرجـان ىك پىكىرلهنى بهرگهن ئاتالغۇ تهرجىمه خىزمىتىده قىممهتل.كۈلگهچ توغرا چۈشىنهرسىز
 .رگه كۆپ تهشهككۈهندىئهپ )ئۇچقۇن(ئابدۇراخمان 

 
 بولـۇپ، ئورتـاق تىپلىـپ، 泛型: ، خهنزۇچىسىgeneric: ئىنگلىزچىسى –  كۆپماسلىق\كۆپماس 

پروگراممــا نۇختىــسىدىن چۈشــهنگهنده، . ھهممىــگه مــاس كېلىــدىغان دېــگهن مهنىلهرنــى بېرىــدۇ
generic بىــر تىپنــى كۆرســهتمهي بهلكــى تىپــى مهشــغۇالتقا قاتناشــقۇچى كونكرېــت تىــپ بولــسا 
ولغاچقـا،  تىپ تهرىپىدىن بهلگىلىنىدىغان ئېنىقسىز، ھهممىگه مـاس كېلىـدىغان تىـپ بكونكرېت

ى گهۋدىلهنـدۈرۈش يۈزىـسىدىن ئۇنىـڭ سـۈپهت لېكىنئۇنىڭ ھهممىگه مـاس كېلىـدىغان ئاالھىـدى
  .دهپ ئېلىندى» كۆپماسلىق«، ئىسىم شهكلى »كۆپماس«شهكلى 

  
 بولــۇپ، مهلــۇم 代码容器 :، خهنزۇچىــسىCode Container: ئىنگلىزچىــسى – قىۇقــاپچ كــود

ــۆ ــود ب ــدىغان ك ــپ يۈرهلهي ــده ئېلى ــودالرنى ئۆزى ــىتىدۇېكىنلك ــى Container. ى كۆرس  容器 يهن
پروگرامما ساھهسىده كۆپ ئىشلىتىلىدىغان ئاتالغۇ بولۇپ، بىر تۈركۈم نهرسىلهنى ئۆزىـده تۇتـۇپ 

 Control Containerمهسـىلهن، . الرنى كۆپۈرهك مۇشۇ سۆز بىلهن ئاتايدۇئوبيېكىتتۇرااليدىغان 
، »كـود سـاندۇقى« ئىپـادىلهش ئۈچـۈن بۇ خىل ئاالھىـدىلىكنى. دېگهندهك) كونترول قاپچۇقى(
كـود «دېگهندهك بىر قىسىم سـۆز بىرىكمىلىرنـى ئـويالپ بـاقتىم، لـېكىن » كود ئېلىپ يۈرگۈچ«

  . تۇيۇلدىمۇۋاپىقدهپ ئاتاش ئهڭ » قاپچۇقى
  

.  بولــۇپ، چـاقىرىش دېـگهن مهنىــده回调 :، خهنزۇچىـسىcallback: ئىنگلىزچىـسى – چـاقىرغۇ
. لكىغا ئۇالنغـان بولىـدۇم كود بۆلىكىگه توغۇرالنغان ئىـسترې مهلۇcallbackپروگراممىدا بىر دانه 

callbackى ئىجـرا قىلغىلـى بولىـدۇلېكىن نى ئىجـرا قىلىـش ئـارقىلىق ئـۇ توغۇرالنغـان كـود بـۆ .
بـۇ مۇشـۇنداق ئاتاشـقا . »چـاقىرغۇ«ىـڭ چاقىرغۇچىـسى، شـۇڭا ئـۇ لېكىندېمهك ئۇ ئهشۇ كود بۆ

  .لىك ئاساس بىلىندىيېتهر
  

ــت ــسى – هدهس ــسىstack: ئىنگلىزچى ــتىمۇ栈: ، خهنزۇچى ــهيئىلهرنىڭ ئۈس ــۇپ، ش ــتى - بول ئۈس
 بولسا بىر خىل ئاالھىده سانلىق مهلۇمات stackپروگراممىدىكى . تىزىلغان دهستىسىنى كۆرسىتىدۇ

يهنـى، تهخـسىلهر . قۇرۇلمىسى بولـۇپ، ئۇنىـڭ قۇرۇلمىـسى خـۇددى تهخـسه تىزغانغـا ئوخـشايدۇ
بىــرلهپ ئــېلىش -ئــۇالرنى ئــېلىش ئۈچــۈن ئهڭ تۆپىــدىن بىــر.  قويۇلىــدۇبىرىنىــڭ ئۈســتىگه بىــر

كېرهك، دېمهك ئهڭ ئاخىرىدا تىزىلغىنى ئهڭ باشتا ئېلىنىدۇ، ئهڭ باشتا تىزىلغىنى ئهڭ ئاخىرىـدا 
  :بۇ جهرياننى تۆۋهندىكى رهسىمدىكىدهك ئىپادىلهش مۇمكىن. ئېلىنىدۇ
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  تىزىلغان تهخسهكېيىنئهڭ 

 ئهڭ بۇرۇن تىزىلغان تهخسه

  
  

  .انلىق مهلۇمات قۇرۇلمىسى دهسته دهپ ئېلىندىشۇڭا بۇ خىل س
  

ئـۇ .  بولـۇپ، ئۆمـۈرى دېـگهن مهنىـده生命周期: ، خهنزۇچىـداlifetime:  ئېنگلىزچىـدا– ئۆمۈر
پروگراممىدا مهلۇم ئۆزگهرگۈچى مىقـدارنىڭ ئـۆزى تۇرغـان كـود بۆلىكىـده ئۈنۈملـۈك بوالاليـدىغان 

ن، تۆۋهنـدىكى پروگراممىـدا ئوخـشىمىغان مهسـىله. بوالاليدىغان ۋاقىـت ئـۇزۇنلىقىنى كۆرسـىتىدۇ
  .ئورۇندا ئېنىقالنغان ئۆزگهرگۈچى مىقدارالرنىڭ ئۈنۈملۈك مهزگىلى ئوخشاش بولمايدۇ

public class MisalClass 

{ 

    public int ozgerguchi1 = 1; 

     

    public int misalFun() 

  { 

        int ozgerguchi2 = ozgerguchi1 + 1 ; 

        return ozgerguchi2; 

  } 

} 

 

  
 نىڭكــى بىــلهن ئوخــشاش MisalClass نىــڭ ئۈنۈملــۈك مهزگىلــى ozgerguchi1 كــوددا يــۇقىرىقى
 نىـڭ ozgerguchi2.  مهۋجۇتال بولىـدىكهن ئۇمـۇ مهۋجـۇت بولـۇپ تۇرااليـدۇMisalClassبولۇپ، 

باشلىنىـشى بىلهنـال  فۇنكىسىيىـسىنىڭ ئىجراسـى misalFunئۈنۈملۈك مهزگىلى قىسقىراق بولـۇپ، 
ئۆزگهرگـۈچى مىقـدارالرنىڭ بـۇ خىـل . ئۈنۈم بولۇشقا باشالپ، ئىجرا تامالمالنغاندا ئۈنۈمسىزلىنىدۇ

  .دهپ ئاتاش مۇۋاپىق بىلىندى» ئۆمرى«خاسلىقىنى ئۇنىڭ 
  

ــۈنچى ــودئۆتك ــسى - ك ــسى )IL)Intermediate Code ئىنگلىزچى ــۇپ، 中间语言، خهنزۇچى  بول
.NETا يېزىلغـان كـودالر ئاخىرىـدا ھهممىـسىگه ئورتـاق بولغـان  ئائىلىسىدىكى تىلالردIL تىلىغـا 

 #Cئهمهلىيهتــته، . ئايالنــدۇرۇلۇپ، ھهقىقــى ئىجــرا بولغانــدا ئۇمــۇ يهنه ماشــىنا تىلىغــا ئايلىنىــدۇ
 يېزىلغان كـودالرنى ئـارالش ئىشلىتىـشكه مـۇمكىن بولىـدىغانلىقىنىڭ سـهۋهبىمۇ VB.NETبىلهن 

  .دهپ ئېلىندى» ئۆتكۈنچى كود «نخاراكتېرىگه ئاساسهئۇ . شۇ
 
  

 
 



 7 LINQھهققىده ساۋات                                                                           www.udmish.cn 

: ، خهنزۇچىـسىCommon Language Runtime ئىنگلىزچىـسى – تىلالرغا ئورتاق ئىجرا سۇپىـسى
通用语言运行库 ،بولۇپ .NET ئائىلىـسىدىكى تىلـالردا تـۈزۈلگهن پروگـراممىالر ئىجـرا بولـۇش 

تىلالرغـا «لىنىپ ئۇنىڭ خاراكتېرى چىقىش قى. ئۈچۈن زۆرۈر ئاساس بولىدىغان ئىجرا سۇپىسىدۇر
  .دهپ ئېلىندى» ئورتاق ئىجرا سۇپىسى

  
ــپ ــسى – تى ــسىType: ئىنگلىزچى ــلهرده类型:، خهنزۇچى ــگهن مهنى ــى دې ــۈرى، تىپ ــۇپ، ت .  بول

نىڭ ئۆزىـده سـانالنغان مىقـدار بولـسا پروگراممىـدىكى مهلـۇم ئۆزگهرگـۈچى Typeپروگراممىدىكى 
دىــن ) Class) 类لـېكىن ئـۇ . دىلهيـدۇئۇچۇرنىـڭ خـاراكتېرىگه ئاساسـهن بۆلـۈنگهن تىپىنــى ئىپا

  .پهرقلىنىدۇ
  
لـېكىن .  دېگهن مهنىده، تۈرتىپ.   بولۇپ类: ، خهنزۇچىسىClass[klɑ:s]:  ئىنگلىزچىسى– تۈر

 ئۇنىڭدىن باشـقا . تۈر دهپ ئېلىندىبىلهن دوقال كېلىپ قالغانلىقى ئۈچۈن) Type)类型بۇ تىپ 
project, 项目 ھهم » تـۈر«بۇ كىتاپتـا  نىمۇ تۈر دهپ ئېلىش مۇۋاپىق، شۇڭاclass ھهم project 

ــدۇ ــى بېرى ــگهن مهنىلهرن ــدىن . دې ــلۇق مهزمۇن ــۆزى تۇرۇش ــدى ئ ــده كهلگهنلى ــسى مهنى زادى قاي
  . كهلتۈرۈۋېلىدۇ

  
 بولـۇپ، پروگراممىـدا بىـر 方法，函数: ، خهنزۇچىسىMethod['meθəd]:  ئىنگلىزچىسى– مېتود

سـۆز مهنىـسىدىن ئالغانـدا . كىنى كۆرسـىتىدۇبۆلهك ۋهزىپىنى مۇستهقىل ئورۇناليدىغان كـود بـۆلې
» ئۇسـۇل«لېكىن پروگراممىـدىكى خاراكتېرىـدىن ئالغانـدا ئـۇنى . دېگهن مهنا بېرىدۇ» ئۇسۇل«

  .مېتود دهپ ئېلىندى مۇۋاپىق بىلىنمىگهچكه، بۇ كىتابتا  ئاتاشدهپ
  

پيـۇتېر  بولـۇپ، كوم编译: خهنزۇچىـسى، Compile [kəm'pail]:  ئېنگىلىزچىـسى– تهرجىمه-كود
 قىلىـش جهريـانىنى كۆرسـىتىدۇ باشقا بىر خىل كومپيۇتېر تىلىغا تهرجىمهتىلىدا يېزىلغان كودنى 

ــغۇالتنى ( ــۇ مهش ــان ب ــودنى يازغ ــۇ ك ــۈنچه ش ــدۇIDEكۆپ ــاننى ).  ئورۇنالي ــۇ جهري ــى 编辑ب  يهن
تهرجىـمه -مهشغۇالتنىڭ جهريان خاراكتېرى چىقىش قىلىنىپ كود. تهھرىرلهش دىيىشكه بولمايدۇ

ــسا .  ئېلىنــدىدهپ ــارغۇچى بول دهپ » تهرجىمــان-كــود«كــود تهرجىــمه مهشــغۇالتىنى ئېلىــپ ب
  .ئېلىندى

  

، ھـــاۋاله،  بولـــۇپ، ۋهكىـــل委托، خهنزۇچىـــسى delegate ئىنگلىزچىـــسى – تهققۇۋهمـــ

 خاسلىقى بېرىلگهن تىپالر ئهمهلىيهتته delegateپروگراممىدا . دهمۇۋهققهت دېگهن مهنىلهر
دهپ » مـۇۋهققهت«شـۇڭا . ىنى سـاقاليدىغان ۋهكىـل تىـپالردۇرباشقا كودالرنىـڭ ئادرېـس

  .ئېلىندى
  

جــرا بولــۇش ى بولــۇپ، پروگراممىــدا مهلــۇم كودنىــڭ ئbehavior ئىنگلىزچىــسى – خۇلــق
ــزمهت پىرىنــسىپىنى كۆرســىتىدۇلېكىنئاالھىــدى ــۇ شــۇ پروگراممىنىــڭ . ى ۋه خى دېــمهك ئ
  .خۇلقى
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 بولـۇپ، ھهربىـر 关键词，保留词: سى، خهنزۇچىKey Word: ئىنگلىزچىسى – خاس سۆز
پروگرامما تىلىدا پروگراممىرالر تهرىپىدىن ئىشلىتىشكه بولمايدىغان بىر قىسىم سـۆزلهرنى 

 قاتــارلىق …int, float, delegate, public, static تىلىــدا #Cمهســىلهن، . كۆرســىتىدۇ
ده تىسۈپىسۆزلهر خاس سۆزلهرگه تهۋه بولۇپ ئۇالرنى ئۆزگهرگۈچى مىقدارالرنىڭ ئىسىمى 

بۇنـداق سـۆزلهر ھهربىـر تىلنىـڭ ئـۆزى ئۈچـۈن خـاس . قوللىنىشىمىزغا يول قويۇلمايـدۇ
 لـېكىن ئـاچقۇچلۇق سـۆز، يهنـى. دهپ ئېلىنـدى» خاس سـۆز«بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالر 

关键词ئـۇ . رهك، ئۇنىڭ ئىشلىتىلىش دائىرىسى كهڭ خاس سۆزدىن پهرقلىنىدىغان بولۇپ
  . تهمىنلىگهن ئاچقۇچلۇق ئۇچۇرنى كۆرسىتىدۇمهلۇم نهتىجىگه ئېرىشىش ئۈچۈن

  
 بولــــۇپ، تاســــاددىبىلىق، 异常: ، خهنزۇچىــــسىExceprion: ئىنگلىزچىــــسى – بىنورمــــاللىق

پروگراممىــدا ئــۇ  پروگراممــا ئىجــرا جهريانىــدا خاتــالىق . للىق دېــگهن مهنىلهرنــى بېرىــدۇبىنورمــا
  بـۇ جـۈمله int i=0/1;سـىلهن، مه. كۆرۈلسه ھاسىل بولىـدىغان خاتـالىق تىپىنىـڭ ئورتـاق نـامى

IDEگه بۆلــسه مهنىــسىز 0ئهممــا ھهرقانــداق ســاننى .  تهرىپىــدىن خاتــالىق يــوق دهپ قارىلىــدۇ 
بولىــــــدىغانلىقى ئۈچــــــۈن پروگراممــــــا ئىجــــــرا بولــــــۇپ مۇشــــــۇ جــــــۈملىگه كهلگهنــــــده 

DevidedByZeroException ــالىق ــق خات ــوبيېكىت تىپلى ــدۇئ ــىل قىلى ــل . ى ھاس ــۇ خى ــسهب  ھادى
 تىپلىـق DevidedByZeroExceptionمهسىلهن، بايامقى جهريانـدا . دهپ ئېلىندى» اللىقبىنورم«

  . چىقىرىلىدۇبىنورماللىق
  

 بولـۇپ، بىرقـانچه ئېلېمېنتالرنىـڭ رهتلىـك 串: ، خهنزۇچىسىSequance: ئىنگلىزچىسى – تىزما
ــىتىدۇ ــارىنى كۆرس ــدا، . قات ــك Sequanceپروگراممى ــتالر تهرتىپلى ــدىكى ئېلېمېن ــان  ئىچى تىزىلغ

ئـۇالر تهرتىپلىـك تىزىلغـان . بولۇپ، ئۇالرغا نۆلدىن باشالنغان تهرتىپ نومۇرى قويۇلغان بولىـدۇ
. دهپ ئېلىنـدى» تىزمـا«دهپ ئېلىشنىڭ ئورنىغـا » توپالم«ئاالھىدىلىكىى كۆزده تۇتۇپ ئۇالرنى 

ولــۇپ، راق بئابــستراكتســهل مــۇ ئېلېمېنتالرنىــڭ تــوپى بولــسىمۇ، ئــۇ ) Collection)集合گهرچه 
ــۇمكىن ــىمۇ م ــسز بولۇش ــۇمكىن، تهرتىپ ــك بولۇشــىمۇ م ــتالر تهرتىپلى ــدىكى ئېلېمېن ــڭ ئىچى . ئۇنى

  . دىكى ئېلېمېنتالرنى تهرتىپ نومۇرى بىلهن زىيارهت قىلغىلى بولمايدۇHashtableمهسىلهن، 
  
ـــۇم 项: ، خهنزۇچىـــسىItem: ئىنگلىزچىـــسى – ئهزا ـــۇپ، مهل ـــا بول ـــر دانه تىزم ـــدىكى بى  ئىچى

النــسا، قدهپ ئېنى new int= sanlar [] int[]}4,3,21,{مهســىلهن . ى كۆرســىتىدۇئېلېمنېتنــ
  .ئهزالىرىدۇر نىڭ sanlar لهر 4ۋه 1，2，3

  
 بولۇپ، ئىـزدهش، سۈرۈشـته قىلىـش 查询: ، خهنزۇچىسىQuery: ئىنگلىزچىسى – سۈرۈشتۈرۈك

) 数据库(كومپيـــۇتېر پروگراممىچىلىقـــى ساھهســـىده بـــۇ ئاتـــالغۇ ســـاندان. دېـــگهن مهنىـــلهرده
 دهپ Query جـۈملىلىرى بىـردهك Sqlبولۇپمـۇ بـارلىق . ىدا ئىنتايىن كـۆپ ئىـشلىتىلىدۇمهشغۇالت
، »ئىـزدهش جۈملىـسى«، »سۈرۈشـتۈرگۈچى«بۇ خىـل ئاالھىـدىلىكنى ئۇيغـۇر تىلىـدا . ئاتىلىدۇ

ــۈچى« ــلهن» ئىزدىگ ــدهكالر بى ــۇمكىن دېگهن ــادىلهش م ــېكىن . ئىپ ــۇنى Queryل ــڭ ئ  جهريانىنى
ــشلهتكۈچى  ــتۈرگۈچى(ئى ــۆزده ) سۈرۈش ــانلىقى ك ــان بولغ ــتهقىل جهري ــدىغان مۇس ــن پهرقلىنى دى

ســۆز ياســىغۇچى قوشۇمچىــسىنى قوشــۇش ئــارقىلىق » ۈك«ســۆزىگه » تۈرشــسۈرۈ«تۇتۇلــۇپ 
  .دهپ ئېلىندى» سۈرۈشتۈرۈك«
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 LINQ( سۈرۈشـتۈرۈك ئىپادىـسى LINQ، )SQL Query( سۈرۈشتۈرۈكى SQL مهزمۇنىدا، كىتاب
Query Expression(سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىـسى ،)Query Expression ( سۈرۈشـتۈرۈك«قاتـارلىق «

  .ئۇالرغا ئايرىم ئىزاھات بېرىلمىدى. نى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئاتالغۇالرنى ئۇچرىتىپ تۇرىسىز
  
  

  تۆۋهندىكى ئاتالغۇالرنىڭ تهرجىمىسىال بېرىلدى
 

  خهنزۇچىسى  ئىنگلىزچىسى  ئۇيغۇرچىسى

 Static Layer 静态层  تۇرغۇن قهۋهت
 Predicate 谓语  كۆرسهتمه

 Strongly Typed Language 强类型语言  قاتتىق تىپلىق تىل
 Type Inference 类型推导  تىپ كهلتۈرۈلمىسى
  Projection  ئهمهلىيهشتۈرۈش

  Enumerate  چارالش
 Value Type 值类型  لىك تىپقىممهت

 Reference Type 引用类型  چاقىرىلما تىپ
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پىكىـرلېلىش ئاساسـىدا  بىر قىسىم كهسىپداشـالر بىـلهن بىردهكالر ئاتالغۇيۇقىرىقى: ئهسكهرتىش
 ماتېريالالردىكى ئوخشاش ئاتالغۇالرغا ئاساس ھهرقانداقتهرجىمه قىلىنغان، مۇشۇ كىتابتىن باشقا 

 ھهم مهزكــۇر تهرجىمىــلهر ســهۋهبلىك كېلىــپ چىققــان ھهرقانــداق مهســئۇلىيهتنى .بواللمايــدۇ
  .المايمىزىمىزگه ئئۈست
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   تىلىنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى#C  ئىككىنچى باب
  

 دىكـى بـارلىق يېڭىلىقالرنـى C#3.0نى ئىـشلىتىش ئۈچـۈن ) LINQ(تىلغا باغالنغان سۈرۈشتۈرۈك
 نىـڭ )CLR(»جرا سۇپىـسىىتىلالرغا ئورتاق ئ«مهسىلهن، ھېچبىر يېڭىلىق .  ھاجهتسىزئىگىلهش

 Microsoft ياكى C# 3.0(الرتهرجىمان-كودېڭى بولسا ي LINQ. ئۆزگىرىشىنى تهلهپ قىلمايدۇ
Visual Basic 9.0 ( الر تهرجىمـان-كودغا بېقىنىدىغان بولۇپ، بۇMicrosoft .NET2.0 دىمـۇ 

  . ھاسىل قىالاليدۇ كودئۆتكۈنچىنورمال ئىشلهيدىغان 
خۇسۇسـىيهتلىرىنى )  غىـچهC# 3.0 دىـن C# 1.0( تىلىنىـڭ #Cتـا قانـداقال بولمىـسۇن، بـۇ باب

 تىلى ئاساسىڭىزنىڭ ئاجىز بولۇشى #Cشۇندىال . قىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتۈش مۇۋاپىق بىلىندىقىس
ئهگهر .  ئاڭقىرالماسلىقىڭىزنىڭ ئالدىنى ئـالغىلى بولۇشـى مـۇمكىنبىلىملىرىنى LINQسهۋهبلىك 

تېكىـسىنىڭ ھهقىقـى مـاھىيىتىنى بىلگىڭىـز گرامما LINQمهزكۇر بابنى ئاتالپ ئۆتۈپ كهتـسىڭىز، 
  .ده قايتا كۆرۈپ باقارسىزكهلگهن

  

C# 2.0گه قايتا نهزهر   
C# 2.0 ده ئهسلىدىكى C#كۆپماسـلىقمهسىلهن،.  كـۆپ ئىلگىرلهشـلهر بولـدى ئاساسـىدا تىلـى 

 تـۈر شى پروگراممىرالرنى بىردىن ئارتۇق تىپ پـارامېترىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان ئۇقۇمىنىڭ قوشۇلۇ
 نىــڭ LINQ بولــسا كۆپمـاسئهمهلىيهتــته، . لـدىتىگه ئىــگه قىيىالرنى يېــزىش ئىمكـانىمېتـودۋه 

  .تايانچىسى
 ئىپادىلىرىنىـڭ lambda دىكـى C# 3.0( »مېتـودنامـسىز «، »كۆپماسـلىق«مهزكۇر پاراگرافتا، 

 ئۈچۈن ئىنتايىن مـۇھىم LINQ ئېغىزى قاتارلىق IEnumerable خاس سۆزى ۋه yield، )ئاساسى 
 ئۈچـۈن  نى ھهقىقىـي چۈشـۈنۈشLINQ. ىدى نىڭ خۇسۇسىيهتلىرى تونۇشتۇرۇلC# 2.0بولغان 

  .دۇربۇ ئۇقۇمالرنى بىلىش زۆرۈر
  

 كۆپماسلىق

الرنى كونترول قىلىش ئۈچـۈن ئېنىـق ئوبيېكىت ۋه مىقدارنۇرغۇن پروگرامما تىللىرىدا ئۆزگهرگۈچى 
ئومۇمالشـتۇرۇش . تىپ ۋه تىپالرنى ئالماشتۇرۇشقا كهسكىن ئالماشتۇرۇش قائىدىلىرى بېكىـتىلگهن

 تىلـــالردا يېزىلغـــان كـــودالردا بهزى نوقـــسانالرنىڭ قـــاتتىق تىپلىـــقىدىن ئېيتقانـــدا، نۇختىـــس
  :تۆۋهندىكى كودقا قارايلى. ساقالنغانلىقىنى بايقايمىز

int Min( int a, int b ) { 

    if (a < b) return a; 

    else return b; 

} 

 
.  بىجىرهلهيدۇمهشغۇالتتىرالرغىال  بولغان پارامېintپهقهت تىپى  ىمېتود Min ىكى كودتيۇقىرىقى

 مېتودئهگهر ئۇنى باشقا تىپلىق پارامېتىرالرغا قولالنماقچى بولساق، چوقۇم شۇ تىپقا خاس 
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float Min( float a, float b ) { 

    if (a < b) return a; 

    else return b; 

} 

  
objectــا ــى ب ــا ئالماشــتۇرغىلى ۋه  تىپ ــى ئۇنىڭغ ــاال تىپالرن ــا، ب ــسى بولغاچق رلىق تىپالرنىــڭ ئاتى

 تىپىنى ئورتاق تىپ قىلىپ ئىشلىتىشكه ئادهتلهنگهن objectئهسلىگه قايتۇرغىلى بولىدۇ، شۇڭا  
ئـاۋارىچىلىقتىن قۇتۇلمـاقچى بولۇشـى  يـۇقىرىقىپروگراممېرالر بهلكىم تۆۋهندىكىدهك كـود يېزىـپ 

  :مۇمكىن

object Min( object a, object b ) { 

    if (a < b) return a; 

    else return b; 

} 

  
چىــسىنى مهشغۇالت )>(»دى كىچىــك« تىپىغــا نىــسبهتهن objectتولىمــۇ ئهپــسۇس، ئومۇمالشــقان 

  : ئورتاق ئېغىزنى ئىشتلىتىشكه توغرا كېلىدۇشۇڭا يهنىال. ىشلىتىش ئۈنۈمسىزدۇرئ

IComparable Min( IComparable a, IComparable b ) { 

    if (a.CompareTo( b ) < 0) return a; 

    else return b; 

} 

  
 Min:  تېرىدۇقدىن بىرنىپېشكهلگهرچه مهسىلىنى دهماللىق ھهل قىلغان بولساقمۇ، لېكىن چوڭ 

 نى Minيهنى، مهسىلهن، .  فۇنكىسىيىسى ئىجرا جهريانىدا ئۆتكۈنچى تىپ ھاسىل قىلىپ قويدى
 غـا IComparable دىن int تىپلىق پۈتۈن سان يوللىشى intىشلهتكۈچىنىڭ ئۇنىڭغا ئىككى دانه ئ

ئـارتۇق -ئالماشتۇرۇش مهشغۇالتىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىـدۇ، لـېكىن بـۇ جهريـان ئېـنىقال ئـارتۇقتىن
CPUبىنورماللىقھهتتا بهزىده .  چىقىمى تهلهپ قىلىدۇ)Exception (چىقىرىشىمۇ مۇمكىن.  

int a = 5, b = 10; 

int c = (int) Min( a, b ); 

  
C# 2.0 نىڭ ئاساسـى پىرىنـسىپى كۆپماسلىق.   ئارقىلىق ھهل قىلىندىكۆپماسلىق دا بۇ مهسىله
 ئۆتكۈزۈپ غاتهرجىمان-كودجاۋاب -ھازىرىنىڭ تىپ رهتلهش خىزمىتى تهرجىمان-كود #Cشۇكى، 
  :سى نۇسخىكۆپماس فۇنكىسىيىسىنىڭ Min  تۆۋهندىكىسى. بېرىلدى

T Min<T>( T a, T b ) where T : IComparable<T> { 

    if (a.CompareTo( b ) < 0) return a; 

    else return b; 

} 
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 ئىجرا سۇپىـسىنىڭ بىـر NET.دېگىنىمىز ) Jitter(تهرجىمان-كودجاۋاب -ھازىر:  ئهسكهرتىش   
 مهنـبه كـودىنى NET.. دۇ نـى ماشـىنا كودىغـا ئايالندۇرىـILقىسمى بولۇپ، ئـۇ ئۆتكـۈنچه كـود 

 كــودىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان ھاســىله ILقىلغىنىڭىــزدا، ئىجــرا بوالاليــدىغان ۋه تهرجىــمه -كــود
 تهرجىمــان-كــودجــاۋاب - پهقهت تــۇنجى قېــتىم ئىجــرا بولغانــدىال ھــازىرھاســىلهبــۇ . ياســايدۇ

 .   دۇرۇلىدۇالنتهرىپىدىن ماشىنا كودىغا ئاي
  

ئـۇ : چـۈنكى. غـا تاپـشۇرۇش ياخـشى قـارارتهرجىمان-كودجاۋاب تىپ رهتلهش ۋهزىپىسىنى ھازىر 
ئوخشاش كودنىڭ ئوخشىمىغان نۇسخىلىرىنى ھاسىل قىالاليدۇ، شۇڭا ئوخـشىمىغان نۇسـخىدىكى 

كه ئوخـشاپ مـاكرولۇق كېڭهيتىـشبـۇ ئۇسـۇل . كودنى ئوخـشىمىغان تىپالرغـا ئىـشلهتكىلى بولىـدۇ
ئالــدىنى  نىــڭ شــىددهت بىــلهن كۆپىيىــشىنىڭكودئوخــشىمايدىغان يېــرى، بــۇ ئۇســۇلغا . قالىــدۇ

يهنى، چاقىرىلما تىپلىق پارامېتىرنى كۆپماس تىپى . ئېلىش ئۈچۈن ياخشىلىنىش ئېلىپ بېرىلغان
ــاس  ــشلىتىدىغان كۆپم ــدا ئى ــودئورنى ــخىدا مېت ــرال نۇس ــپ ILالر ئۈچــۈن بى ــىل قىلى ــودى ھاس  ك
   .قويىدىغان ئهھۋال مهۋجۇت ئىدى

  كۆپ ماسلىق ئارقىلىق 

int a = 5, b = 10; 

int c = (int) Min( a, b ); 

  نىڭ ئورنىغا

int a = 5, b = 10; 

int c = Min<int>( a, b ); 

  .دهك يازااليمىز
ــۈرگهن  ــپ ي ــهرپ قىلى ــقا س ــپ ئالماشتۇرۇش ــۇرۇن تى ــدى، ب ــز CPUئهم ــپ چىقىملىرىمى ، تېجىلى

ــده ــدىغان بولدى ــز ئىجــرا بولى ــۇ تې ــز تېخىم ــۇيهرده .... پروگراممىمى ــداق تىــپ چــۈنكى ب ھېچقان
 بېـرىلگهن پارامېتىرنىـڭ تهرجىمـان-كود ئۈستىگهئۇنىڭ . ئالماشتۇرۇش مهشغۇالتى يۈز بهرمهيدۇ

تىپ كهلتۈرۈلمىـسى دهپ ( نىڭ ئېنىق تىپىنى پهرهز قىالاليدۇTقىممىتىگه ئاساسهن كۆپماس تىپ 
  :اليمىز كودنى تېخىمۇ ئاددىيالشتۇرۇپ تۆۋهندىكىدهكمۇ يازايۇقىرىقىشۇڭا ). ئاتىلىدۇ

int a = 5, b = 10; 

int c = Min( a, b ); 

  

نى تهرجىمـان-كودتىپ كهلتۈرۈلمىسى ئىنتايىن مۇھىم ئىقتىدار بولۇپ، ئۇ : تىپ كهلتۈرۈلمىسى   
 كود يېزىش ئىمكـانىيىتىگه ئابستراكت ئىشالرغا بۇيرۇپ، سىزنى تېخىمۇ يتىپقا ئاالقىدار تهپسىلى

  .ئىگه قىلىدۇ

  
، تــۈر ئېــنىقلىغىلىال بولــۇپ قالمــاي، يهنه كۆپمــاس مېتــودىلىنىپ كۆپمــاس كۆپماســلىقتىن پايــد

ــدۇ ــى بولى ــۇ ئېنىقلىغىل ــۇ . ئېغىزالرنىم ــوختىلىش ب نىــڭ ئاساســلىق كىتابكۆپماســلىق ئۈســتىده ت
كۆپماســلىقنى : لــېكىن، شــۇنى يهنه دېگىــم كهلــدى.  توختالمــايتهپــسىلىي بولمىغاچقــا مهقــسىتى

  .    ئۆزىڭىزنى راھهت ھېس قىاللمايسىز كۆرسىڭىز LINQچۈشهنمهي تۇرۇپ 
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  مۇۋهققهتلهر

ئىچكـى . ىـدىن ئىبـارهتتۈرنىـڭ قاپالنمـا مېتودىـز بىـر يـاكى بىـردىن ئـارتۇق نىممۇۋهققهت دېگى
لكىالر ېرالرغـا قارىتىلغـان ئىـستېمېتودىغـان قىسىمدا، بىـر دانه مـۇۋهققهتته مۇشـۇ مـۇۋهققهت قاپل

نىـڭ تۈرىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان مېتود ئۆزى توغۇرالنغان كائىسترېلھهر بىر . تىزمىسى ساقلىنىدۇ
  .چاقىرىلمىسىغا ماس كېلىدۇ

نى مېتـودتـا پهقهت بىـرال پاراگرافلـېكىن بـۇ . نى قاپلىيااليـدۇمېتـودقانچه -ھهربىر مۇۋهققهت بىر
راق نۇختىـدىن ئېلىـپ ئېيتـساق، بـۇ ئابـستراكت.  كۆڭـۈل بۆلىنىـدۇكۆپرهكقاپىلىغان مۇۋهققهتلهر 

بــۇ قــاپچۇقتىكى كــودنى . غــا ئوخــشىتىش مــۇمكىن» كــود قــاپچۇقى«دىكى مــۇۋهققهتلهرنى خىلــ
 ئهگىـشىپ يۆتكىلهلهيـدۇ ھهمـده تـاكى لىرىگهىدهسـت چاقىرىلما لېكىن ئۇ. ئۆزگهرتكىلى بولمايدۇ

ــدۇ ــۇپ تۇراالي ــا قهدهر مهۋجــۇت بول ــاجى قالمىغانغ ــشلىتىش ئېھتىي ــۇنى ئى ــقا، . ئ ــدىن باش ئۇنىڭ
نى ھـېچ بولمىغانـدا ئۆزىنىـڭ تـۈرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان مېتـودزى قاپلىغـان مۇۋهققهت يهنه، ئۆ

  . بىلهن تهڭ ياشىغۇزااليدۇئۆمرى
  

ئۇنىڭغـا . تىكىسىغا ئاساسهن ئۆزگهرتىلىپ قۇرۇلغانگرامما ئهمهلىيهتته مۇۋهققهتنىڭ مېتودنامسىز 
مهلىيهتـته شـۇ ىقالش ئهن بىرنـى ئېـنمـۇۋهققهتتى. پاراگرافتـا سـۆزلىنىدۇئائىت مهزمۇنالر كېيىنكى 

مـۇۋهققهت ئېنىقلىغانـدا . ىنى قۇرىدىغان تىپتىن بىرنى ئېـنىقالش بىـلهن بـاراۋهرمۇۋهققهتنىڭ ئۆز
  دا ئـــۈچ خىـــل 2.1كـــود .  ئهندىزىـــسىنى تولـــۇق تهمىنلىـــشى كېـــرهكمېتـــودچوقـــۇم ئۇنىـــڭ 

ئهندىزىدىكى ئۇالر ئۆزلىرى بىلهن ئوخشاش .  بېرىلدىىئوخشىمايدىغان مۇۋهققهتنىڭ ئېنىقلىمىس
  .الرنى قاپلىيااليدۇمېتود
  2.1  كود

delegate void SimpleDelegate(); 

delegate int ReturnValueDelegate(); 

delegate void TwoParamsDelegate( string name, int age ); 

  
خىمۇ ، تېنلكىسىغا قارىغاندا تېخىمۇ قېلىپالشقاېر تىلىدىكى فۇنكىسىيه ئىستCمۇۋهققهت بۇرۇنقى 

 قۇرۇش ئۇسـۇلى ئـارقىلىقال مـۇۋهققهت قـۇرغىلى ئوبيېكىت ده ئاشكاره يوسۇندا C# 1.x. بىخهتهر
  : دا كۆرسىتىلگهندهك2.2مهسىلهن كود . بوالتتى

  2.2  كود

public class DemoDelegate { 

    void MethodA() { … } 

    int MethodB() { … } 

    void MethodC( string x, int y ) { … } 

 

    void CreateInstance() { 

        SimpleDelegate a = new SimpleDelegate( MethodA ); 

        ReturnValueDelegate b = new ReturnValueDelegate ( MethodB ); 

        TwoParamsDelegate c = new TwoParamsDelegate( MethodC ); 
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        // … 

    } 

} 

  
C# 1.xقائىدىـسى .  تىكىسىدا نوقسان بارلىقىنى بايقىـدىڭىزمۇ؟گرامماىكى مۇۋهققهت ئېنىقالش  د

. ىنىـڭ ئهندىزىـسى مـۇۋهققهت ئهندىزىـسى بىـلهن بىـردهك بولۇشـى كېـرهكمېتودبويىچه نىـشان 
 خــاس newشــۇنداق تۇرۇقلــۇق يهنه نــېمه ئۈچــۈن . ئۇنــداق بولمىغانــدا كومپىاليــدىن ئۆتمهيــدۇ

 ئـۇنى ئىـشلىتىش ئېـنىقال بىـزدىن مـۇۋهققهت ئىـسمىنى بىلىـشىمىزنى تهلهپ سۆزىنى ئىـشلىتىمىز،
ئــاخىرىنى تهھلىــل قىلىــش ئــارقىلىقمۇ -ئهمهلىيهتــته مــۇۋهققهت تىپىنــى كودنىــڭ بــاش. قىلىــدۇ

  ).  شۇنداق قىلىشى كېرهك ئىدىتهرجىمان-كود(كهلتۈرۈپ چىقىرىۋالغىلى بولىدۇ
  

C# 2.0 ئالدىنقى مىسال كوددا . سى تېخىمۇ ئاددىيالشتۇرۇلدىتىكىگرامما ده بۇ مهسىله بايقىلىپ
 خـاس ســۆزىنى ئىـشلهتمهي تۇرۇپمـۇ قۇرااليــدىغان newىنى ئهمـدى ئــوبيېكىتقۇرغـان مـۇۋهققهت 

 ئهندىزىـسىگه مېتـود تهرجىمـان-كـود.  نـامىنى يـولالپ بهرسـهكال بولىـدۇمېتودپهقهت . بولدۇق
جهريانىـدا تهرجىـمه -كـود خـاس سـۆزىنى newئاساسهن مۇۋهققهت تىپىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، 

قىلىنىش ئارقىلىق تهرجىمه -كود كودى C# 2.0 دىكى 2.3مهسىلهن، كود . ئاپتوماتىك قوشىدۇ
- نىــڭ مىــسال كودىــدا ھاســىل قىلىنغىنــى بىــلهن ئوپمــۇC# 1.x كــودى، ILھاســىل بولغــان 

  .ئوخشاش
  2.3  كود

public class DemoDelegate { 

    void MethodA() { … } 

    int MethodB() { … } 

    void MethodC( string x, int y ) { … } 

 

    void CreateInstance() { 

        SimpleDelegate a = MethodA; 

        ReturnValueDelegate b = MethodB; 

        TwoParamsDelegate c = MethodC; 

        // … 

    } 

    // … 

} 

  
نىـڭ ئىچىـده مـۇۋهققهت ئېنىقالشـتا تۈربـۇ، كۆپمـاس . اس مۇۋهققهتمۇ ئېنىقلىيااليـسىزھهتتا كۆپم

  . دا ئىنتايىن مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇLINQئۇنىڭ ئۈستىگه كۆپماس مۇۋهققهت . بهكال ئهسقاتىدۇ
ــڭ ئهڭ مېتود مهۋجــۇت ــسا مۇۋهققهتنى ــستۇرۇش بول ــود قى ــالهتته ك ــان ھ ــگه ھهركهتچ ــڭ ئىچى نى

 :مېتود بولسا ئۆزگهرتكىمىز يوق Repeat10Times دا 2.4كود . نىشىدۇرئومۇمالشالشقان قوللى
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  2.4  كود

public class Writer { 

    public string Text; 

    public int Counter; 

    public void Dump() { 

        Console.WriteLine( Text ); 

        Counter++; 

    } 

} 

 

public class DemoDelegate { 

    void Repeat10Times( SimpleDelegate someWork ) { 

        for (int i = 0; i < 10; i++) someWork(); 

    } 

 

    void Run1() { 

        Writer writer = new Writer(); 

        writer.Text = "C# chapter"; 

        this.Repeat10Times( writer.Dump ); 

        Console.WriteLine( writer.Counter ); 

    } 

    // … 

} 

  
، بىراق بىزنىڭ مهقسىتىمىز ) شۇsimpleWork( مهۋجۇتچاقىرغۇ تىپلىق SimpleDlegateنۆۋهتته 

نىڭ قانچه قېـتىم مېتودبهلگه تىزمىسى يولالپ بېرىش ۋه قىستۇلغان -قا ھهرپمېتودقىستۇرۇلغان 
 Writerى ئۈچـۈن ئۇچـۇر تهمىـنلهپ بېرىـدىغان مېتود Dumpشۇڭا، . ئىجرا بولغانلىقىنى ساناش

.  ئېنىقالشــقا تــوغرا كهلــدىتــۈردېــمهك، كــود قىــستۇرۇش ئۈچــۈن ئىككــى . نى قۇرىۋالــدۇقىتــۈر
  . ئارقىلىق تېخىمۇ ئاددىيالشتۇرغىلى بولىدۇمېتودئهمهلىيهتت بۇ خىل ئۇسۇلنى نامسىز 

  
  

  مېتودنامسىز 

 ده C# 2.0. ئالدىنقى بۆلهكته، مۇۋهققهتنىڭ دائىمىلىق ئىشلىتىش ئۇسۇلى ئۈسـتىده توختالـدۇق
 دىكىـدهك كـودالرنى يېزىـشنىڭ تېخىمـۇ ئـاددىي 2.4كـود الرنى قوللىنىش ئارقىلىق مېتودامسىز ن

 :مهسىلهن. يوللىرى تهمىنلهنگهن
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  2.5  كود

public class DemoDelegate { 

    void Repeat10Times( SimpleDelegate someWork ) { 

        for (int i = 0; i < 10; i++) someWork(); 

    } 

 

    void Run2() { 

        int counter = 0; 

        this.Repeat10Times( delegate { 

            Console.WriteLine( "C# chapter" ); 

            counter++; 

        } ); 

        Console.WriteLine( counter ); 

    } 

    // … 

} 

  
 Writer تهرجىمــان-كــودچــۈنكى . نىڭ ھــاجىتى بولمىــدىىنى ئىشلىتىــشتــۈر Writerبــۇ كــوددا 

. نى يۇشۇرۇن قۇرۇپ، ئىـشالرنى ئـۆز يولىـدا ماڭغۇزااليـدۇتۈرىنىڭ رولىنى ئۆتهيدىغان نامسىز تۈر
دىن بىرنـــى مېتـــود نـــى چـــاقىرىش بىـــلهن بىـــر ۋاقىتتـــا  Repeat10Timesئهمهلىيهتـــته، بىـــز 

 قــا someWork نىــپ پــارامېتىرى Repeat10Times  مېتــودئېنىقالنغــان نامــسىز . ئېنىقلىــدۇق
 ئېنىقالشـنىڭ ئـورنى تـۈريوللىنىپ قىستۇرۇلما شهكىلده ئىجرا بولىۋېرىدۇ، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئـايرىم 

  .دهپ ئاتىلىدۇ» مېتودنامسىز  «مېتودبۇ يهرده ئېنقالنغان ئاشۇ نامى يوق . قالمىدى
  .نىشى كېرهك خاس سۆزىدىن باشلىdelegateنامسىز مېزود ئېنىقلىغاندا چوقۇم 

قهت مهلـۇم ئهمهلىيهتته كود ئىچىگه كـود قىـستۇرغىلى بولمايـدۇ، په: دا تۇرسۇنئېسىڭىزشۇنىسى 
  .لكىنىال باشقا كود بۆلىكى ئىچىگه قىستۇرۇشقا بولىدۇكودقا قارىتىلغان ئىسترې

  تهۋه بولغــانپــارامېتىر يولالنمــاقچى بولغــان ئورۇنــدىكى مــۇۋهققهت تىپلىــق مېتــودئهگهر نامــسىز 
ــۇۋهققهت تىپىنىــڭ ئهندىزىــسىده  ــتىلگهن بولــسا، پــارامېتىرم  خــاس ســۆزىنىڭ delegate بېكى

دىكـى  2.1كـود  تۆۋهندىكى.  ىلىق شهكلىنى قوللىنشىقا بولىدۇپارامېتىرئارقىسىغا تىرناق ئېچىپ 
TwoParamsDlegate ئائىت مىسال بېرىلدىمېتود تىپىغا ماس نامسىز :  

  2.6  كود

public class DemoDelegate { 

 

    void Repeat10Times( TwoParamsDelegate callback ) { 

        for (int i = 0; i < 10; i++) callback( "Linq book", i ); 

    } 

 

    void Run3() { 
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        Repeat10Times( delegate( string text, int age ) { 

            Console.WriteLine( "{0} {1}", text, age ); 

        } ); 

    } 

    // … 

} 

  
  

Enumerators ۋه  Yield  

C# 1.x ـــنلهنگهنمهشـــغۇالت ده چـــارالش ـــز تهمى . ىنى قـــوللىتىش ئۈچـــۈن ئىككـــى دانه ئېغى
System.Collectionsبېرىلگهنسى نام بوشلىقىدا ئۇالرنىڭ ئېنىقلىمى :  

  2.7  كود

public interface IEnumerator { 

      bool MoveNext(); 

      object Current { get; } 

      void Reset(); 

} 

public interface IEnumerable { 

      IEnumerator GetEnumerator(); 

} 

  
 ئېغىزىنـى ئهمهلـگه IEnumeratorنى ئوبيېكىت ئېغىزىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان IEnumerableدېمهك، 

ىنى مېتــود MoveNextچــارالش مهشــغۇالتى .  ئــارقىلىق چــارلىغىلى بولىــدۇئوبيېكىــتئاشــۇرغان 
  .چه ئېلىپ بېرىالاليدۇ قىممهت قايتۇرۇلغىfalseىق تاكى چاقىرىش ئارقىل

  
كـــۆرۈپ .  ئېنىقالنـــدىتـــۈر ئۇســـۇل ئـــارقىلىق چـــارلىغىلى بولىـــدىغان يـــۇقىرىقى ده 2.8كـــود 

ئۇنىڭـدا، چارلىغۇچىنىـڭ . ى ئىنتـايىن مـۇرهككهپتۈر CountdownEnumeratorتۇرغىنىڭىزدهك، 
 ئېنىقالنغــــان مىقــــدار هىــــدتۈر Countdownقايتۇرىــــدىغىنى باشــــقا نهرســــه ئهمهس بهلكــــى 

StartCountdown قىممهتدۇر بارىدىغان دىن باشلىنىپ بىردىن كېمىيىپ.  
  2.8  كود

public class Countdown : IEnumerable { 

    public int StartCountdown; 

 

    public IEnumerator GetEnumerator() { 

        return new CountdownEnumerator( this ); 

    } 

} 
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public class CountdownEnumerator : IEnumerator { 

    private int _counter; 

    private Countdown _countdown; 

 

    public CountdownEnumerator( Countdown countdown ) { 

        _countdown = countdown; 

        Reset(); 

    } 

 

    public bool MoveNext() { 

        if (_counter > 0) { 

            _counter--; 

            return true; 

        } 

        else { 

            return false; 

        } 

    } 

 

    public void Reset() { 

        _counter = _countdown.StartCountdown; 

    } 

 

    public object Current { 

        get { 

            return _counter; 

        } 

    } 

} 

  
.  ئىشلىتىلگهندىال ئېلىـپ بېرىلىـدۇCountdonwEnumeratorھهقىقىي چارالش مهشغۇالتى پهقهت 

  :مهسىلهن، تۆۋهندىكى ئىشلىتىلىشىگه قاراڭ
  2.9  كود

public class DemoEnumerator { 

    public static void DemoCountdown() { 

        Countdown countdown = new Countdown(); 

        countdown.StartCountdown = 5; 
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        IEnumerator i = countdown.GetEnumerator(); 

        while (i.MoveNext()) { 

            int n = (int) i.Current; 

            Console.WriteLine( n ); 

        } 

        i.Reset(); 

        while (i.MoveNext()) { 

            int n = (int) i.Current; 

            Console.WriteLine( "{0} BIS", n ); 

        } 

    } 

   // … 

} 

  
GetEnumerator كـوددا، بىـز، .  تهمىنلىنىدۇئوبيېكىتىنى چاقىرىش ئارقىلىق چارلىغۇچى مېتود

Reset ىنىــڭ رولىنــى نامــايهن قىلىــش ئۈچــۈن ئىككــى قېــتىم ئايالنــدۇرۇشمېتود)loop ( ئېلىــپ
.  غا ئايالندۇرۇشىمىز كېـرهكint خاسلىقى ئارقىلىق ئېرىشكهن قىممهتنى چوقۇم Current. باردۇق

 Currentىنىمىز چارالش ئېغىزلىرىنىڭ كۆپماس نۇسـخىلىرى بولمىغاچقـا، چۈنكى بىزنىڭ ئىشلهتك
  . تىپلىق بولىدۇobjectدىن قايتىدىغىنى 

 دا يېڭىــدىن قوشــۇلغان كۆپمــاس ئۇقــۇمىنى چــارالش ئېغىزلىرىغىمــۇ C# 2.0: ئهســكهرتىش    
 ۋه <IEnumerable<T نـام بوشــلۇقىدا System.Collections.Genericمـاس ھالـدا، . قولالنغـان

IEnumerator<T>بۇ ئېغىزالر ئـارقىلىق .  دىن ئىبارهت كۆپماس چارالش ئېغىزلىرى كۆپهيتىلگهن
.  تىپى ئارىسىدىكى ئالمىشىش جهريانىنى قىسقارتقىلى بولىدۇobjectئۆزىمىزنىڭ تىپلىرى بىلهن 

 CPU چـۈنكى. بۇ ئىقتىدار چارالنغۇچى قىممهتلىك تىپ بولغانـدا تېخىمـۇ ئۈنـۈمىنى كۆرسـىتىدۇ
  .سهرپىياتى تهلهپ قىلىدىغان قاپالش ۋه قاپتىن يېشىش مهشغۇالتى ئېلىپ بېرىلمايدۇ

  
C# 1.x ،ـــپ ـــن تارتى ـــشلىتىپ چـــارالش foreach دى ـــسىنى ئى ـــۇ مهشـــغۇالت جۈملى ىنى تېخىم

  . مىسالنىڭكى بىلهن ئوخشاشيۇقىرىقى نىڭ نهتىجىسى 2.10كود . ئاددىيالشتۇرغىلى بولدى
  2.10  كود

public class DemoEnumeration { 

    public static void DemoCountdownForeach() { 

        Countdown countdown = new Countdown(); 

        countdown.StartCountdown = 5; 

 

        foreach (int n in countdown) { 

            Console.WriteLine( n ); 

        } 
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        foreach (int n in countdown) { 

            Console.WriteLine( "{0} BIS", n ); 

        } 

    } 

   // … 

} 

  
foreach ،ــشلىتىلگهنده ــود ئى ــان-ك ــڭ تهرجىم ــسىمدا چارالنغۇچىنى ــى قى  GetEnumerator ئىچك
ــود ــپ مېت ــاIEnumeratorىنى چاقىرى ــڭ( ئېغىزىغ ــيىن ھهربىــر ) چارالنغۇچىنى ــشكهندىن كې ئېرى

 Reset)  ئىلىتىلگهنــدهforeach(لــېكىن، . ىنى چاقىرىــدۇمېتــود MoveNextئايالنمىــدىن بــۇرۇن 
 تـۈردىنئاخىرقى چهكتىن باشقا قايتىش مهسىلىسىنى چارلىغۇچى . (ۇى ھهرگىز چاقىرىلمايدمېتود

  )ئىككىنى قۇرۇش ئارقىلىق ھهل قىلىدۇ
  

C# 2.0 دا يېڭــى قوشــۇلغان yield ــارقىلىق ــدا تهرجىمــان-كــود جۈملىــسى ئ نى ئاپتوماتىــك ھال
IEnumeratorئېغىزىنـى ھاسـىل قىلـدۇرغىلى بولىـدۇ  .yield  جۈملىـسىنى پهقهت return يـاكى  

breakدارى تىـــ دا ئىق2.11كـــود .  جۈملىـــسىنىڭ ئالدىـــدىال بىۋاســـته ئىـــشلهتكىلى بولىـــدۇ
CountdownEnumerator قۇرۇلىدۇتۈرى بىلهن ماس كېلىدىغان تۈر .  

  2.11  كود

public class CountdownYield : IEnumerable { 

    public int StartCountdown; 

 

    public IEnumerator GetEnumerator() { 

        for (int i = StartCountdown - 1; i >= 0; i--) { 

            yield return i; 

        } 

    } 

} 

  
 جۈملىـسى ئىجـرا مهشـغۇالتىنى ۋاقىتلىـق  yield returnقانـدا، تلوگىكـا نۇختىـسىدىن ئېلىـپ ئېي

ىرىلغانــدا ئانــدىن كــى قېــتىم چاقكېيىن MoveNextتوختىتىــپ قويــۇش بىــلهن بــاراۋهر بولــۇپ، 
ى مېتـود GetEnumerator بولسۇن، پۈتكۈل چارالش جهريانىـدا ئېسىڭىزدهشۇنىسى . داۋاملىشىدۇ

.  قـايتۇرۇپ بېرىـدۇتـۈر ئېغىزىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان IEnumeratorپهقهت بىرال قېتىم چاقىرىلىپ 
ــۈرپهقهت مۇشــۇ  ــگه ئالغــان yieldال ت ــۆز ئىچى ــسىنى ئ ــود جۈملى ــگه  خــۇلقىنى ھهقىمېت قىــي ئهمهل

  .ئاشۇرغان بولىدۇ
  

yield مېتود جۈملىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان» interator, 迭代器 « چارلىغۇچى، (دهپ ئاتىلىدۇ
 جۈملىسىنى ئۆز yield بىرقانچه interatorبىردانه ). بىردىن ئېلىپ تهكشۈرگۈچى- يهنى بىردىن
يغۇن بولۇپ، ئىقتىدار جهھهتته دىكىدهك يېزىش قائىدىگه مۇتلهق ئۇ 2.12كود . يدۇالئىچىگه ئاال
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  2.12  كود

public class CountdownYieldMultiple : IEnumerable { 

    public IEnumerator GetEnumerator() { 

        yield return 4; 

        yield return 3; 

        yield return 2; 

        yield return 1; 

        yield return 0; 

    } 

} 

  
IEnumerator نىــڭ كۆپمــاس نۇسخىــسىنى قــوللىنىش ئــارقىلىق CountdownYield نىــڭ تۈرى

ــان  ــۈك تىپالنغ ــ) strongly typed, 强类型(كۈچل ــارغىلى بولى ــا چىق ــسىنى ھۇجۇتق . دۇنۇسخى
  :مهسىلهن

  2.13  كود

public class CountdownYieldTypeSafe : IEnumerable<int> { 

    public int StartCountdown; 

 

    IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator() { 

        return this.GetEnumerator(); 

    } 

    public IEnumerator<int> GetEnumerator() { 

        for (int i = StartCountdown - 1; i >= 0; i--) { 

            yield return i; 

        } 

    } 

} 

  
ى ئېنىقالنغـان بولـۇپ، بىـرى مېتـود GetEnumeratorكۈچلۈك تىپالنغان نۇسخىسىدا ئىككى دانه 

بولـسا ماس كېلىدۇ،  يهنه بىرى )  قايتۇرىدىغاننىIEnumerable (كۆپ ماس بولمىغان كودالرغا 
  .كۈچلۈك تىپالنغىنى
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C# 3.0نىڭ خۇسۇسىيهتلىرى   

varخاس سۆزى   

 دار خــاس ســۆزى ئــارقىلىق، تىپــى ئېنىــق بولمىغــان ئۆزگهرگــۈچى مىقــvar قوشــۇلغان يېڭىــدىن
 NET. ئارىــسىدىكى ئالماشتۇرۇشــنى »ئېنىــق تىــپالر«بىــلهن باشــقا  var. ئېنىقالشــقا بولىــدۇ

ــ  ئــارقىلىق ئېــنىقالش varشــۇنى ئهســكهرتىش زۆرۈركــى، . دۇقۇرۇلمىــسى ئاپتوماتىــك بېجىرهلهي
object تۆۋهندىكى مىسال بۇنىڭغا ئىسپات بوالاليدۇ.  ئهمهسر ئارقىلىق ئېنىقالشقا باراۋه:  

var a = 2;       // پۈتۈن سان تىپلىق قىلىپ ئېنىقالندى  
object b = 2;    // يۇقىرى هرپىياتىس ئالماشتۇرۇلدى، تىپقا چاقىرىلما تىپ قىممهتلىك   
int c = a;       // تېز بهرمهيدۇ، يۈز ئالماشتۇرۇش قانداق ھىچ  
int d = (int) b; // سـهرپىيات  ئالماشـۇتۇرۇلىدۇ، مهجبـۇرى تىپقـا لىـكقىممهت تىـپ چاقىرىلمـا
 يۇقىرى

  
varىلىدۇبېكىت تىپىنىڭ قانداق بولىشى ئهمهلىي ئهھۋالغا قاراپ ينىڭ ھهقىقى  

int a = 5; 

var b = a; 

ربۇ ئىككى خىل ئېنىقالش باراۋه  

int a = 5; 

int b = a; 

C# گراممىنىـــڭ ولـــۇق يهنه نېمىـــشقا پرقتىلىـــدا تىپالرنىـــڭ تـــۈرلىرى شـــۇنچىلىك تولـــۇق تۇرۇ
 ھــورۇن var  قارىماققــا  خــاس ســۆزىنى ئىــشلىتىمىز؟ varئوقۇشــچانلىقىنى تۆۋهنلىتىۋېتىــدىغان 

 زنامــسى«ھىيهلهنگهنــدهك تۇرســىمۇ، ئهمهلىيهتــته ئــۇ ھتىيــاجى ئۈچــۈن اليېپروگراممىالرنىــڭ ئ
  .بىر يولى - ئېنىقالشنىڭ بىردىن) سۆزلىنىدۇكېيىن(»مىقدارئۆزگهرگۈچى 
  دىكــىVsiaul Basicى ئهمهلــگه ئاشــۇرغانلىقى ئۈچــۈن لېكىنــبىخهتهر -تىــپ varبــۇ يهردىكــى 

varكۆپ كۈچلۈك(خاس سۆزىدىن پهرقلىنىدۇ.(  
Varالرنىڭ پـارامېتىرى مېتودنىڭ  تۈرئۇنى . رۇندىال ئىشلىتىشكه بولىدۇ تىپىنى پهقهت يهرلىك ئو

  .ىدا ئىشلىتىشكه بولمايدۇنياكى قايتۇرما قىممىتىنىڭ تىپى ئور
 

  :توغرا ئىشلىتىش ئۇسۇلى
  2  كود

public void ValidUse( decimal d ) { 

    var x = 2.3;             // double 

    var y = x;               // double 

    var r = x / y;           // double 

    var s = "sample";        // string 

    var l = s.Length;        // int 

    var w = d;               // decimal 
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    var p = default(string); // string 

} 

  
  : ئۇسۇلىئىشلىتىشخاتا 
  3  كود

class VarDemo { 

بولمايدۇ كهئىشلىتىش دهسۈپىتى خاسلىقى ئېغىزالرنىڭ ياكى تۈر //      

    var k =0; 

 

كېرهك بېكىتىلىشى تىپى ئېنىق پارامېتىردا //      

    public void InvalidUseParameter( var x ){} 

 

كېرهك بولۇشى ئېنىق تىپى قىممهت قايتۇرما //      

    public var InvalidUseResult() { 

        return 2; 

    } 

    public void InvalidUseLocal() { 

        var x;          // تىكىلىق خاتالىق، تهڭلىك بهلگىسى بولۇشى كېرهكگرامما  

        var y = null;   // بىلهلمهيدۇ ىلېكىنئىكهن تىپ قايسى نىڭ  'null' 

    } 

   // … 

} 

  
  

  مېتود مهكېڭهيتىل

C#نى ۋارىـسلىق قىلـدۇرۇپ يېڭـى تـۈر بـاال تـۈرگهىپقا يۈزلهنگهن تىل بولۇپ، ئاتا  بولسا ئوبىكت
نىـڭ تۈرالرنى قايتـا يـېڭىالش ئـارقىلىق ئاتـا مېتـودنى قوشۇش ياكى ئهسلى بار بولغـان رالمېتود

جــانلىق «بىــلهن » بىخهتهرلىــك« بىــراق .ئىقتىــدارىنى ئاشــۇرۇش مهقــسىتىگه يهتكىلــى بولىــدۇ
ــشلىتىش ــى» ئى ــل مهس ــۇ خى ــارمۇب ــى ق ــشتىكى ئىكك ــۇپ -لىلهرنى ھهل قىلى ــل بول ــى ئامى قارش
  .كېلىۋاتىدۇ

C#3.0 بار بولغان هده نۆۋهتت ).Net الرغـا )مـۇ شـۇرتىپال (تۈر) نىڭ ئۆزىده بار بولغانلىرىمۇ شۇ 
 مۇناسـىۋهتلىكنى ۋارىسلىق قىلدۇرماي تۇرۇپ يېڭى ئىقتىدار قوشۇشقا يول قويۇلغان ۋه تۈريېڭى 

  :ئالساق  نى مىسالغاint پۈتۈن سان تىپى مهسىلهن.  قائىدىلىرى بهلگىلهنگهنشۇرئهمهلگه ئاشۇ
  4 كود 

int i =5; 

Int j = i+1;     //j == 6 

int t = i-1;     //t == 4 
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 تۆۋهندىكى يول ئـارقىلىق جۈملىلهرنى يۇقىرىقى .پروگرامما ھهممىمىزگه چۈشۈنۈشلۈك قۇر ئۈچبۇ 
  :قىلىپ باقايلى پهرهز ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بوالمدۇ دهپ

   5  كود

int i =5; 

Int j = i.Increase();    // j == 6 

int t = i.Decrease();    // t == 4 

  
تىپىنىڭ چوقۇم ئۆز قىممىتىنى بىر ئاشۇرۇپ يـاكى بىـر تۆۋهنلىتىـپ قـايتۇرۇپ  intبۇنىڭ ئۈچۈن 
. لىرى بولۇشى كېرهكمېتود) ىقياكى باشقا نامل( ناملىق ()Decrease ۋه()Increaseبېرهلهيدىغان 

كېڭهيـتىلگهن «بىـز دهۋهتقـان. نىڭ بۇ ئىقتىـدارلىرى تهمىـنلهنمىگهنintلېكىن ئهسلى قۇرۇلمىدا 
  . ئىقتىدارى دهل مۇشۇنىڭدهك مهسىلىلهرگه تاقابىل تۇرۇش مهقسىتىده قوشۇلغان» مېتود

  
 قوشــۇپ تــۈريېڭىــدىن ) project(نــۆۋهتتىكى تــۈرىمىزگه . كېڭهيتىــپ باقــايلىىنــintئهمــدى بىــز 

ئۇنىڭ مهزمـۇنى ). خالىغانچه قويسىڭىز بولىدۇ.(دهپ قويايلىIntegerExtensionئۇنىڭ ئىسىمىنى 
  :تۆۋهندىكىدهك بولسۇن

  6  كود

namespace ConsoleApplication5 

{ 

    static class IntegerExtension 

    { 

        public static int Increase(this int i) 

        { 

            return i + 1; 

        } 

        public static int Decrease(this int i) 

        { 

            return i - 1; 

        } 

    } 

  
  :ئهمدى تۆۋهندىكى رهسىمگه قاراڭ
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  .»بولۇپ كهتتى«نىڭ  int ئهمدى ()Decrease بىلهن()Increaseدېمهك، 
  

ــسىنى  ــزىش قائىدى ــسىلىيې ــۇ تهپ ــود ()Increase رهك چۈشــۈنۈش ئۈچــۈنيتېخىم ــسالغا مېت ىنى مى
  :كېڭهيتىش ئۇسۇلىنىڭ ئورتاق قۇرۇلمىسى تۆۋهندىكىدهك بولىدۇ. ئااليلى

  
  

يېشىل .  قۇرۇلمىدىكى ئاستىغا قىزىل سىزىق سىزىلغانلىرىنى ئۆز پېتى يېزىشىڭىز كېرهكيۇقىرىقى
  :دېمهك. راپ ئۆزگۈرىدۇىلغانلىرى بولسا ئېھتىياجغا قازسىزىق سى

 چوقـــۇم تۇراقلىـــق بولۇشـــى تـــۈر ئالغـــان ى ۋه ئـــۇنى ئـــۆز ئىچىـــگهمېتـــودڭهيـــتىش كې 
  ).static(كېرهك
خـــاس ســـۆزىنى قوشـــۇش ئـــارقىلىق  this ىنىـــڭ پـــارامېتىرى ئالـــدىغامېتودىش كېڭهيـــت 

ى تىپىنـ intى مىـسالدا ارق يۇقـ:مهسـىلهن. كېڭهيتىلمهكچى بولغـان تىپنـى بهلگىلىـشىمىز كېـرهك
 .كېڭهيتىدۇ

 :مهسىلهن. خالىغانچه بولسا بولىدۇىنىڭ قايتۇرما قىممهت تىپى مېتودكېڭهيتىش  
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  7 كود 

        public static float Devide(this int i) 

        { 

            return (float)i / 2; 

        } 

ئهلـۋهتته، پۈتـۈن . ىنى قوشـىدۇغا ئۆز قىممىتىنىڭ يېرىمى قايتۇرۇش ئىقتىـدار تىپىint  مېتودبۇ 
  . قىلدۇقfloat شۇڭا قايما قىممهت تىپىنى .ساننى ئىككىگه بۆلسهك كهسىر سانمۇ چىقىدۇ

لىرىنى ئارالش يـازغىلى مېتودى ئىچىگه بىرقانچه تىپنىڭ كېڭهيتىش تۈر كېڭهيتىش بىردانه 
 :مهسىلهن. بولىدۇ

    8  كود

   static class MixedExtension 
    { 

        public static int Increase(this int i) 

        { 

            return i + 1; 

        } 

        public static float DoubleIt(this float f) 

        { 

            return f * f; 

        } 

    } 

  
int ـــتىش ـــڭ كېڭهي ـــودتىپىنى ـــلهن  ()Increaseى مېت ـــتىپ floatبى ـــڭ كېڭهي ـــودتىش ىنى  ىمېت

DoubleIt()  كېيىنكىــسى بولــسا .  ئىچىــگه يېزىلــدىتــۈربىــرfloat  تىپىغــا ئــۆز قىممىتىنىــڭ
  .كۇۋادىراتىنى قايتۇرۇش ئىقتىدارىنى قوشىدۇ

  
 .تېرنى قولاليدۇىى كۆپ پاراممېتودكېڭهيتىش  

هلىـي لىرىـدا ئهممېتود بىـز قوشـقان كېڭهيـتىش دىكىنىڭ ھهممىـسىر مىسالاليۇقىرىقىئهمهلىيهتته 
ى بىـر ئىـشنى مېتـود Increase()بـۇ قـۇردا .  Increase.i= nt j i() مهسـىلهن .الر يـوقپاتامېتىر
ى ئهسلى قىممىـتىگه بىرنـى مېتود ()Increase.   ئهمما ئۇنىڭغا پارامېتىر يولالپ بهرمىدۇققىلىدۇ
چنى تىن پايــدىلىنىپ ئهســلى قىممهتــكه ئــۈمېتــودئهگهر بىــز مهزكــۇر . پ قــاتۇرۇپ بېرىــدۇقوشــۇ

  :قوشقۇزماقچى بولساق، مۇنداق كود يېزىشىمىز مۇمكىن
  9  كود

 int i = 5; 

 int j = i.Increase().Increase().Increase();   //j==8 

 

 
 

 
 



 27 LINQھهققىده ساۋات                                                                           www.udmish.cn 

.  ئـارقىلىق يـولالپ بهرسـهكچۇ؟ ئهلـۋهتته بولىـدۇپاتـامېتىرئهگهر ئاشۇرماقچى بولغـان قىممهتنـى 
  :بۇنىڭ ئۈچۈن تۆۋهندىكىدهك كود يازىمىز

  10 د كو

public static int Increase(this int i, int degree) 

{ 

return i + degree; 

} 

  
دېگهن مهنىده ، ئىككى پارامېتىر بىر دانه پۈتۈن سان » مۇشۇ تىپلىق ئۆزۈم«بىرىنچى پارامتېرى 

 قايتۇرما قىممهت ئهسلى قىممهت بىلهن. قىممهت)  تىپىغا چهك يوقپاتامېتىربۇ يهردىكى (تىپلىق 
  .ئهمدى تۆۋهندىكىدهك كود يازااليمىز. دا بېرىلگهن قىممهتنىڭ يىغىندىسىپاتامېتىرئىككىچى 

  11  كود

int i = 5; 

int j = i.Increase(3);        //j ==  5+3 == 8 

 
  :يهنه مهسىلهن

   12  كود

static class MixedExtension 

{ 

    public static string ExtendedTrim(this string s, char c) 

    { 

        return s.Trim(new char[] { c }); 

    } 

} 

  
  :مۇناسىپ ئىشلىتىش

   13  كود

string str1 = "كىردىم ياشقا.............مهن"; 

string str2 = str1.ExtendedTrim('.');   // str2 == "كىردىم مهنياشقا" 
  

 كېڭهيتىـشنى تۆۋهنـدىكى قېلىپالشـتۇرۇش تـودمېالر ئارىـسىدىكى )تىپياكى (تۈر يىغىنچاقلىغاندا
  :مۇمكىن

    2.25  كود

public class A { 

    public virtual void X() {} 

} 

public class B : A { 

    public override void X() {} 
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    public void Y() {} 

} 

 

static public class E { 

    static void X( this A a ) {} 

    static void Y( this A b ) {} 

 

    public static void Demo() { 

        A a = new A(); 

        B b = new B(); 

        A c = new B(); 

 

        a.X(); // چاقىرىش نى  A.X 

        b.X(); // چاقىرىش نى  B.X 

        c.X(); // چاقىرىش نى  B.X 

 

        a.Y(); // چاقىرىش نى  E.Y 

        b.Y(); // چاقىرىش نى  B.Y 

        c.Y(); // نى چاقىرىش E.Y 

    } 

} 

  
  

  الرنى دهسلهپلهشتۈرۈش ئىپادىسىئوبيېكىت

C#1.xـــلىقال ـــارقىلىقال ر ده خاس ـــۈمله ئ ـــر ج ـــدارالرنى بى ـــۈچى مىق ـــك ئۆزگهرگ ـــاكى يهرلى نى ي
  .دهسلهپلهشتۈرۈشكه بولىدۇ

int i = 3; 

string name = 'Unknown'; 

Customer c = new Customer( "Tom", 32 ); 

  
ـــا ـــا تىپق ـــۇلىغا چاقىرىلم ـــتۈرۈش ئۇس ـــداق دهسلهپلهش ـــدىن ) 引用类型(بۇن ـــدا ئال قوللىنىلغان

 ئــۈچىنچى قــۇر يــۇقىرىقى. لىرىنى ئىجــرا قىلىــدۇمېتــودبهلگىلهنــگهن مــاس ھالــدىكى قۇرغــۇچى 
  .بولۇشى كېرهك تۆۋهندىكىدهك يېزىلغان ىتۈر Customerئۈنۈملۈك بولۇشى ئۈچۈن چوقۇم 

public class Customer { 

    public int Age; 

    public string Name; 

    public string Country; 
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    public Customer( string name, int age ) { 

        this.Name = name; 

        this.Age = age; 

    } 

    // … 

} 

  
نى مېتــود مۇناســىپ قۇرغــۇچى دهك ئىشلىتىــشكه Tom( "new Customer" , 32(دېــمهك ئــۇ 

   بىلهن  nameقۇرغان پهيتته :  بىراق بۇ قۇرغۇچىنىڭ بىر ئاجىزلىقى بار يهنى.تهييارلىشى كېرهك
ageئهگهر. نــى چوقــۇم يــولالپ بېرىــشىمىز كېــرهك  Country بىــلهنname  ،ال بولغــانage  ئــى

د يېـزىش ، يـاكى مۇناسـىپ قۇرغـۇچى قۇرۇق بولغىنىنى قۇرۇش ئۈچۈن ياكى تۆۋهندىكىدهك كـو
  . ىنى تهمىنلهش كېرهكمېتود
   2.27  كود

Customer customer = new Customer(); 

customer.Name = "Marco"; 

customer.Country = "Italy"; 

  
C#3.0 ــ ده ــاددىيۇقىرىقى ــۇ ئ ــغۇالتالرنى تېخىم ــسقا(دهك مهش ــگه ) قى ــارقىلىق ئهمهل ــۈملىلهر ئ ج

  : مهسىلهن. بولىدۇئاشۇرغىلى
   2.28  كود

چاقىرىدۇ ھالدا يوشۇرۇن ىنىمېتود قۇرغۇچى كۆڭۈلدىكى نىڭتۈر ئاۋال دهسلهپلهشتۈرۈشتىن نىئوبيېكىت //  

Customer customer = new Customer { Name = "Marco", Country = "Italy" 

}; 

چاقىرىدۇ ھالدا ئاشكاره ىنىمېتود قۇرغۇچى كۆڭۈلدىكى نىڭتۈر ئاۋال دهسلهپلهشتۈرۈشتىن نىئوبيېكىت //  

Customer customer = new Customer() { Name = "Marco", Country = 

"Italy" }; 

  
  . بولۇشى كېرهكpublic تىرناق ئىچىدىكى خاسلىقالر چوقۇم  شۇكىلېكىن ئالدىنقى شهرت

ۈملىلهرنى  جـيـۇقىرىقى، ساالرنى تهمىـنلىگهن بولـمېتـودلىق قۇرغـۇچى پاتـامېتىر مهلـۇم تۈرئهگهر 
  :نمهسىله.  يازغىلى بولىدۇئاساسىداى مېتودقۇرغۇچى 

   2.29  كود

چاقىرىدۇ ھالدا ئاشكاره ىنىمېتود قۇرغۇچى ئهمهس كۆڭۈلدىكى //  

Customer c2 = new Customer( "Paolo", 21 ) { Country = "Italy" }; 

  
c2 لهن باراۋهر ئېنىقلىمىسى ئهمهلىيهتته تۆۋهنكى ئىككى جۈمله بىيۇقىرىقىنىڭ  

Customer c2 = new Customer( "Paolo", 21 ); 

c2.Country = "Italy"; 
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 تۆۋهندىكىدهك :مهسىلهن. بۇ قائىده تۆۋهندىكىدهك مهسىلىلهرده تېخىمۇ كۈچىنى كۆرسىتىدۇ
   بارتۈرمۇناسىۋهتلىك ئىككى 

   2.30  كود

public class Point { 

    int x, y; 

    public int X { get { return x; } set { x = value; } } 

    public int Y { get { return y; } set { y = value; } } 

} 

 

public class Rectangle { 

    Point tl, br; 

    public Point TL { get { return tl; } set { tl = value; } } 

    public Point BR { get { return br; } set { br = value; } } 

} 

  
C#2.0 ۋه بۇرۇنقى نهشىرلهرده Rectangle ىدىن بىر ئېنىقالش ۋه قىممهتلىرىنـى تولـدۇرۇش تۈر

  ) بىر خىل يولىمۇئهلۋهتته، بۇ(ئۈچۈن تۆۋهندىكىدهك جهريان كېتهتتى

Rectangle rectangle2 = new Rectangle(); 

Point point1 = new Point(); 

point1.X = 0; 

point1.Y = 1; 

rectangle2.TL = point1; 

Point point2 = new Point(); 

point2.X = 2; 

point2.Y = 3; 

rectangle2.BR = point2; 

Rectangle rectangle1 = rectangle2; 

  
قــانچه قــۇر ئــارقىلىقال مهقــسهتكه -سىنى قولالنــساق، تۆۋهنــدىكى بىــردىــ نىــڭ قائىC#3.0ئهگهر 

  يېتهلهيمىز
   2.31  كود

Rectangle r = new Rectangle { 

    TL = new Point { X = 0, Y = 1 }, 

    BR = new Point { X = 2, Y = 3 } 

}; 

  ياكى

Rectangle r = new Rectangle { 

    TL = { X = 0, Y = 1 }, 
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    BR = { X = 2, Y = 3 } 

}; 

  
  : كۈچكه ئىگه قائىده يهنىاليۇقىرىقىنىڭ تىزىملىكى بولسا تۈرم ئهگهر قۇرماقچى بولغىنىڭىز مهلۇ

   2.32  كود

List<int> integers = new List<int> { 1, 3, 9, 18 }; 

 

List<Customer> list = new List<Customer> { 

    new Customer( "Jack", 28 ) { Country = "USA"}, 

    new Customer { Name = "Paolo" }, 

    new Customer { Name = "Marco", Country = "Italy" }, 

}; 

 

ArrayList integers = new ArrayList() { 1, 3, 9, 18 }; 

ArrayList list = new ArrayList { 

    new Customer( "Jack", 28 ) { Country = "USA"}, 

    new Customer { Name = "Paolo" }, 

    new Customer { Name = "Marco", Country = "Italy" }, 

}; 

  
ــ ــوبيېكىتدىن تهمىــنلهنگهن ئۇســۇلال يىغىنچاقلىغانــدا يېڭى الرنى قــۇرۇش ۋه دهسلهپلهشــتۈرۈش ئ

شۇ ئارقىلىق . مهشغۇالتلىرىنى ئاددى بىر ياكى بىرقانچه فۇنكىسىيه ئىچىگىال مۇجهسسهملهشتۈرۈپ
  .گهنر كۆتۈيۇقىرىكودىمىزنىڭ ئوقۇشچانلىقىنى زور دهرىجىده 

  

  نامسىز تىپ

نىـڭ قايـسى تىپلىـق ئوبيېكىتئۈچۈن ئهمـدى مهزكـۇر الرنى قۇرۇش ۋه دهسلهپلهشتۈرۈش ئوبيېكىت
نىـڭ ئوبيېكىتبـۇ ئـارقىلىق قۇرۇلغـان ). زۈر تېپىلـساۆز(ى بىلىشنىڭ ھاجىتى قالمىـدىلېكىنئىكهن
  : مهسىلهن.ئاتىلىدۇدهپ » نامسىز تىپ«تىپى 

   2.33  كود

Customer c1 = new Customer { Name = "Marco"， Age=34 }; 
var c2 = new Customer { Name = "Paolo"， Age=30 }; 

var c3 = new { Name = "Tom", Age = 31 }; 

var c4 = new { c2.Name, c2.Age }; 

var c5 = new { c1.Name, c1.Country }; 

var c6 = new { c1.Country, c1.Name }; 
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ىـڭ تىپـى يهنـى ئۇالرن» نـاملىق تىـپ«الرنىـڭ تىپـى بولـسا ئوبيېكىت c2 بىـلهن c1بۇ يهردىكى 
Customer . بۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىدىكىc2نىڭ نىمىشقا  Customerقالغانلىقىـدىكى  بولۇپ تىپ

ئاخىرىغـا ئاساسـهن ئاپتوماتىـك كهلتـۈرۈپ  -جۈملىنىڭ باش) 编译器(نىڭتهرجىمان-كودسهۋهب 
يهنى ئۇالرنىڭ تىپ » نامسىز تىپ«الرنىڭ تىپى بولسا ئوبيېكىت c3,c4,c5,c6  .چىقارغانلىقىدا

 سـهۋهبى ئـۇالر ئورۇنالشـقان قـۇرالردا ئۇالرنىـڭ .) مىكىـن دهپ ئـويالپ قالمـاڭCustomer. (وقي
Customer لىك ئاساس يوقيېتهرى بىلگىلى بولىدىغان لېكىنئىكهن.   

الرنىــڭ خاســلىقلىرىنىڭ ئىــسىملىرى قايــسى؟ ئۇالرنىــڭ ئوبيېكىتئهمىــسه بــۇ نامــسىز تىپلىــق 
  هت قىلىمىز؟قىممهتلىرىچۇ؟ ئۇالرنى قانداق زىيار

  

  خاسلىقلىرى  ئوبيېكىت
خاســـلىق نامىنىـــڭ 

  كېلىش مهنبهسى
  خاسلىق قىممهتلىرى

ــڭ  ــلىق قىممىتىنى خاس

  مهنبهسى

c3 Name بىلهن Age  ئۆزىمىز بهرگهن  "Tom" ئۆزىمىز بهرگهن  31 بىلهن 

c4  

Name بىلهن Age  c2 ـــــــــــــــن  دى
  تهقلىدلىۋالدى

c2 نىـــڭ مۇناســـىپ

قىممهتلىرى بىـلهن 

  ئوخشاش

c2 

c5  

Name بىلهن Contry  c1 c1 نىـــڭ مۇناســـىپ

قىممهتلىرى بىـلهن 

  ئوخشاش

ـــــــــــــــــــن دى

  c1  تهقلىدلىۋالدى

c6  
Contry  بىلهنName  c1 c1 نىــڭ مۇناســىپ

قىممهتلىـــــــــرى 
  بىلهن ئوخشاش

ـــــــــــــــــن دى
  c1  تهقلىدلىۋالدى

 
الرنىڭ تىپىنـى كۆرسهتـسهك نهتىـجه ئاسـتىدىكى ئوبيېكىتئهگهر تۆۋهندىكى پرگرامما ئارقىلىق بۇ 

  . كۆرسىتىلگهندهك بولىدۇرهسىمده

Console.WriteLine( "c1 is {0}", c1.GetType() ); 

Console.WriteLine( "c2 is {0}", c2.GetType() ); 

Console.WriteLine( "c3 is {0}", c3.GetType() ); 

Console.WriteLine( "c4 is {0}", c4.GetType() ); 

Console.WriteLine( "c5 is {0}", c5.GetType() ); 

Console.WriteLine( "c6 is {0}", c6.GetType() ); 
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  :دېمهك مۇنداق يهكۈنگه ئېرىشهلهيمىز
 

كىلىـسى ك ھهر ئىc3 بىـلهن  c2 تىپلىـق؛ Customer بىردهك c2 بىلهن c1بۇالرنىڭ ئارىسىدكى 
-ن خاسـلىق نـاملىرى ئوپمـۇگهچـۈنكى ئـۇالر ئۈچـۈن بېـرىل. لىرىئـوبيېكىتبىر نامسىز تىپنىـڭ 

 نىـڭ خاسـلىق c6 بىـلهن c5  گهرچه؛.ئوخشاش، شۇڭا ئـايرىم تىـپ قۇرۇشـنىڭ ھـاجىتى يـوق
 تىـپ ئايرىمى ئوخشىمايدۇ، شۇڭا ئۇالر ئۈچۈن ى تهرتىپدكپاتامېتىر بولسىمۇلىرىنى ئوخشاش نام

  .قۇرۇلغان
  
ـــپ« ـــسىز تى ـــڭ خاســـلىقلىرىنى ئوبيېكىت»نام ـــارهت obj.propertyلىرنى ـــارقىلىق زىي  شـــهكلى ئ

  Name.4c=  string  str; :سىز، يهنىقىالالي
  
  

Queryسۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسى ( ئىپادىسى(  

C#3.0 ،تىكــا جهھهتــتهگرامما تهمىــنلىگهن يهنه بىــر مــۇھىم ئىقتىــدار شــۇكى  Sql جۈملىــسىگه
تىكـا گرامما بۇ .سىفىر مهشغۇالتى ئېلىپ بېرىش - كېتىدىغان جۈملىلهر ئارقىلىق سانئوخشىشىپ

، ئېغىـز ۋه مىـزوتالر ئـارقىلىق تـۈر مۇناسـىۋهتلىك تهمىـنلىگهن Linqلىلهر م جۈئارقىلىق يېزىلغان
  . نىڭ ئۆلچهملىك جۈملىلىرىگه ئايالندۇرۇلىدۇC#3.0ئهڭ ئهڭ ئاخىرىدا 

  
Query مهزمـۇنالر كـۆپرهك ئائىـت ىگهبـۇ ئىپـاد. توختىلىلمايـدۇ ئىپادىسى توغۇرلىق ھـازىر كـۆپ 
Linqھـازىر پهقهت تىپىـك بولغـان ئىشلىتىلىـشى ۋه ئۇنىـڭ . نىدۇ غا ئاالقىدار مهزمۇنالردا سـۆزلى

  .لىرىغا ئايلىنىدىغانلىقى ئاددى چۈشهندۈرۈلىدۇمېتود تىپ Linqئهڭ ئاخىرىدا قانداق قىلىپ 
  : ئىپادىسىنىڭ تىپىك مىسالى دېيىشكهن بولىدۇQueryدىكى كودنى تۆۋهن

var customers = new []{ 

    new {  Name = "Marco", Discount = 4.5 }, 

    new {  Name = "Paolo", Discount = 3.0 }, 

    new {  Name = "Tom", Discount = 3.5 } 

}; 

 

 var query = 

    from c in customers 

    where c.Discount > 3 

    orderby c.Discount 

    select new { c.Name, Perc = c.Discount / 100 }; 

 

foreach( var x in query ) { 

    Console.WriteLine( x ); 

} 
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 )كىچىك ھهرپكه سهزگۈر -چوڭ( باشلىنىپخاس سۆزىدىن from ئىپادىسى سۈرۈشتۈرۈكھهربىر 
 مهشغۇالتى ئېلىپ Linq خاس سۆزى from.  بىلهن ئاخىرلىشىدۇخاس سۆزى group  ياselectيا 

نى ئـــوبيېكىت ئېغىزىنـــى ئهمهلـــگه ئاشـــۇرغان <IEnumerable<T  بېرىلمـــاقچى بولغـــان ھهمـــده
 ئاشـۇرۇش دېگهننـى زاغـرا تىـل ئېغىزىنـى ئهمهلـگه <IEnumerable<Tدىكـى يهر  بۇ.بهلگىلهيدۇ

بولىــدۇ  نــى ئىشلىتىــشكه foreach، يهنــى بىــرلهپ ئوقــۇغىلى بولىــدۇ-ىنــى بىــرقانــدا ئهزالىرتئېي
  .دېگهنلىك
   كود تۆۋهندىكى توپنى بارلىققا كهلتۈرىدۇيۇقىرىقى

{ Name = Tom, Perc = 0.035 } 

{ Name = Marco, Perc = 0.045 } 

  
C# 3.0 يۇقىرىقى Query مهزگىلىده تۆۋهندىكىدهك يېزىلغان باراۋهر تهرجىمه -كود ئىپادىسىنى

  :ھالهتته ئالماشتۇرىدۇ

var query = customers 

            .Where( c => c.Discount > 3) 

            .OrderBy( c => c.Discount ) 

            .Select( c=> new { c.Name, Perc = c.Discount / 100 } ); 

   
  . باراۋهر)generic method(قامېتود كۆپماسمهلۇم ) select :مهسىلهن(خاس سۆزىھهربىر ئىپاده 

لىق يېڭى قائىدىلهر ئهڭ ئاخىرىدا ر سۆزلىگهن بايۇقىرىدا شۇنى ھېس قىالاليمىزكى، بىز بۇالردىن
Linq يهنى . تاقىشىدۇ غا بېرىپvarبولسا  queryىجىـسىنى ئېنىقالشـقا، نامـسىز تىـپ بولـسا  نهت

queryــــقا ــــسىنى ساقالش ــــغۇالت Select ،from.  نهتىجى ــــسا مۇنچىلىرىمهش  Linqپ ىســــا بول
 . ئورنىغا ئىشلىتىلىدۇمىزوتلىرىنىڭ
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  تىكېسىدىن ئاساسگرامما Linq    بتۆتىنچى با
  

قـا يـۈزلهنگهن قۇرۇلمـا ئوبيېكىتېگىـدهك زامانىۋى پروگرامما تىلى ۋه يۇمشاق دېتـالالر ئاساسـهن د
جهدۋهل ۋه رېكــورتالر لىرىمىز مهشــغۇالتنهتىجىــده بىزنىــڭ كــۆپ قىــسىم . ارى بولۇۋاتىــدۇدتهرهپــ

 . توپالملىرى ۋه ئۇالرنىڭ ئهزالىرى بىلهن ھهپىلىشىش بولىۋاتىـدۇئوبيېكىتبىلهن ئهمهس بهلكى 
ــۇقىم ســان ــار م ــال ب ــا تىللىــرى ئام ــىى مهنبهلىرشــۇ ســهۋهبلىك پروگرامم ) ن ســاندا:مهســىلهن(ن
ــدۇ ــتىده ئىزدىنىۋاتى ــوللىرى ئۈس ــايرىش ي ــدىن ئ ــتۈرۈك . پروگراممىرى ــان سۈرۈش ــا ئورنىتىلغ تىلغ

)Language Integrated Query ( يهنــى ئاتــالمىشLinq  پروگراممىرالرنــى تارمــاقچىالر تىزمىــسى
ــى ( ــوبيېكىتيهن ــلهر objectsالر ئ ــورتلىentities، گهۋدى ــاندان رېك ، database recordsرى ، س

XML قىلىــش چارىــسى بىــلهن غــا نىــسبهتهن ئۈنۈملــۈك مهشــغۇالت ) نــۇختىلىرى قاتــارلىقالر
الرغــا بولغــان ) ســاندانمۇ شــۇ(ئۇنىــڭ ئهڭ ئۇتۇقلــۇق يېــرى شــۇكى ئــۇ تىزمىالرغــا . يــدۇتهمىنله

راممــا مهشــغۇالتىڭىزنى پروگراممــا تىلــى بىــلهن يۈكــسهك دهرىجىــده يېقىنالشــتۇرغان بولــۇپ پروگ
) لىرىمهشـغۇالت نمهسىلهن سـاندا(الرنىمهشغۇالت پتىلىنىڭ ئاددى قائىدىلىرى ئارقىلىق مۇرهككه

  .ئىلىپ بارااليسىز
  

LINQ  سۈرۈشتۈرۈكلىرى)LINQ Queries(  
LINQ رۈشـــتۈرۈك ئهمهللىرىنـــى ئاســـاس قىلىـــدىغان بولـــۇپ، ئاساســـلىقى بىـــر قىـــسىم سۈ

IEnumerable<T> ن ھهرقانــداق تىپقــا مهشــغۇالپ ئېلىــپ بارااليــدۇئېغىزىنــى ئهمهلــگه ئاشــۇرغا .
كۇر ئېغىزنى ئهمهلگه هق كۆپ قىسىم توپالم تىپلىرى مهزقۇرۇلمىسىدىكى مۇتلNet.ئۇنىڭ ئۈستىگه 

 Linqدېـمهك . قېـيىن ئهمهسھهتتا ئۇنى ئۆزىڭىزنىڭ تىپلىرىـدا ئهمهلـگه ئاشـۇرماقمۇ . ئاشۇرغان
   .مايهن بوالاليدۇپروگراممىڭىزنىڭ كۆپ قىسىم بۆلهكلىرىده نا

  
Linqوخــشىمىغان تــۈردىكى ســان مهشــغۇالتلىرىغا  بهلگىلىــك كېڭهيتىــشچانلىققا ئىــگه بولــۇپ، ئ

 Linq To XML ساندانىغا ، MsSQL ئارقىلىق Linq To Sqlمهسىلهن . خاسالشتۇرغىلى بولىدۇ
  . ئۇچۇرلىرىغا ئۈنۈملۈك مهشغۇالت ئېلىپ بېرىلىدۇXMLئارلىق 

  

  تىكىسىگرامماسۈرۈشتۈرۈك 

 بار دهپ تۈرتۆۋهندىكهن . تىكىنى سۆزلهشتىن بۇرۇن گهپنى ئاددى مىسال ئارقىلىق باشاليگرامما
  پهرهز قىاليلى

public class Developer {       // ىتۈرپروگراممىر   
    public string Name; 

    public string Language; 

    public int Age; 

} 
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 ئارقىلىق Linq To Objects. مىغا مهشغۇالت ئېلىپ بارماقچى بولۇڭ تىپىنىڭ توپلىتۈرقى ريۇقا
چىقىرىش ئۈچۈن ىڭ نامىنى بېسىپ  تىلىنى ئىشلىتىدىغان پروگراممىرالرن#Cمهزكۇر توپتىكى 

   مۇمكىنيېزىلىشىتۆۋهندىكىدهك كود 
   4.1  كود

using System; 

using System.Linq; 

using System.Collections.Generic; 

 

class app { 

    static void Main() { 

        Developer[] developers = new Developer[] { 

            new Developer {Name = "Paolo", Language = "C#"}, 

            new Developer {Name = "Marco", Language = "C#"}, 

            new Developer {Name = "Frank", Language = "VB.NET"}}; 

 

        IEnumerable<string> developersUsingCsharp = 

            from   d in developers 

            where  d.Language == "C#" 

            select d.Name; 

 

        foreach (string item in developersUsingCsharp) { 

            Console.WriteLine(item); 

        } 

    } 

} 

  
  .Marco بىلهن Paoloمهزكۇر كود سۈزۈپ چىققان پروگراممىرالر 

بىـراق .  جۈملىسىگه ئىنتايىن ئوخشىشىپ كېتىـدۇSqlملىلىرى قارىماققا ۈ سۈرۈشتۈرۈك جيۇقىرىقى
  :ئۇنىڭغا مۇنداق ئېنىقلىما بېرىلگهن.  ئهمهس

مان ئىپـاده بولـۇپ بىـر يـاكى بىرقـانچه ئۇچـۇر سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسى بولسا بىر خىـل دهرهخـسى
  . ئهمىلى ئارقىلىق مهشغۇالت ئېلىپ بارىدۇمهنبهسىگه بىر ياكى بىرقانچه سۈرۈشتۈرۈك

ئادهتته سۈرۈشتۈرۈك نهتىجىسى بىر توپالم قىممهتـلهر تىزمىـسىدىن ئىبـارهت بولـۇپ قىممهتـلهرگه 
  .ا بولىدۇچېقىلىش يۈز بهگهندىال ئاندىن سۈرۈشتۈرۈك ھهقىقى ئىجر

  
) select d.Name(ىلىـپ بېكىت يهنى تالالش كوماندىسى ئارقىلىق select سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسى 

from توپالمغـا ئهمهلىلهشـتۈرۈلىدۇ ئارقىلىق كوماندىسى )from d as developers  .( بـۇ تـالالش
  يهنى.  غا يانداشقان سۈزۈش شهرتىگه بوي سۇنىدۇwhereمهشغۇالتىنى 

 where d.Language == "C#"          
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نـام بوشـلىقىدا  System.Linq ئىپادىـسى whereقىلىـش مهزگىلىـده تهرجىـمه -كـودئهمهلىيهتته   
   . غا ئۆزلهشتۈرۈلىدۇWhereى مېتودىنىڭ كېڭهيتىلمه تۈر Enumerableئېنىقالنغان 

System.Linqنـــام بوشـــلىقىدا  IEnumerable<T>رالمېتـــودۈن نۇرغۇنلىغـــان كېڭهيـــتمه  ئۈچـــ 
  .تهمىنلهنگهن

 قوللىنىـشىنىڭ مېتـودئاساسـى دېمهك يۇقاردىكى سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسى مـاھىيهتته  تۆۋهنـدىكى 
  .باشقىچه ئىپادىلىنىشى خاالس

IEnumerable<string> expr = 

    developers 

    .Where(d => d.Language == "C#") 

    .Select(d => d.Name); 

  
 ئىپادىــسىنى Lambdaىنىــڭ ھهر ئىككىلىــسى مېتود Selectهن ى بىــلمېتــود Whereبۇنىڭــدىكى 

ــدۇ  ــارامېتىر قىلى ــۆزىگه پ ــىلهن[ ئ ــۇ  ]. )("#d => d.Language == "C:  مهس  Lambdaب
مــۇۋهققهت كۆپمــاس  نــام بوشــلۇقىدا ئالــدىن بهلگىلهنــگهن System.Linqئىپــادىلىرى ئاخىرىــدا 

 مـۇۋهققهت تىپلىرنىـڭ تولـۇق كۆپمـاسگهن  تۆۋهنـدىكىلىرى بېكىـتل.تىپلىرىغا تهرجىمه قىلىنىدۇ
  :توپلىمى

public delegate T Func< T >(); 

public delegate T Func< A0, T >( A0 arg0 ); 

public delegate T Func< A0, A1, T > ( A0 arg0, A1 arg1 ); 

public delegate T Func< A0, A1, A2, T >( A0 arg0, A1 arg1, A2 arg2 ); 

public delegate T Func< A0, A1, A3, T > ( A0 arg0, A1 arg1, A2 arg2, A3 

    arg3 );  

  
Enumerable نـى پـارامېتىر ر مـۇۋهققهت تىپاليـۇقىرىقىلىرى مېتـودنىڭ كۆپ قىـسىم كـېڭهتمه تۈر

 بــارلىق يــۇقىرىقى نىش تۆۋهنــدىكى كوددىكىــدهك قــوللى:مهســىلهن. ســۈپىتىده قوبــۇل قىالاليــدۇ
  .هڭ ئاخىرىقى ئۆزلهشتۈرۈلمىسىدۇرئىپادىلهرنىڭ ئ

   4.2  كود

Func<Developer, bool> filteringPredicate = d => d.Language == "C#"; 

Func<Developer, string> selectionPredicate = d => d.Name; 

IEnumerable<string> expr = 

    developers 

    .Where(filteringPredicate) 

    .Select(selectionPredicate); 

  
C#3.0 ئهگهر سىز ئهلۋهتته .  بىلىدۇكهلتۈرۈشنى قانداق ه ھالهتكيۇقىرىقىى تهرجىمان- كودLinq 

 بولغاندىن كېيىن بىۋاسته مۇشۇ خىل گىراماتىكىنى قولالنسىڭىزمۇ ىلىپىق بش پىشبىلىملىرىنى
  .پادىسىنى ئىشلىتىڭسۈرۈشتۈرۈك ئىتۇغۇلمىسىال  ىيهترۈرۆ ز شۇكى تهشهببۇسۇملېكىن. بولىدۇ
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  تولۇق سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسى

ــسىنىڭ  ــتۈرۈك ئىپادى ــۇنالردا سۈرۈش ــدىنقى مهزم ــوبيېكىتئال ــاددىي ئ ــتىدىكى ئ ــوپلىمى ئۈس الر ت
ــۇق ــۆرۈپ ئۆتت ــغۇالتلىرىنى ك ــسى تېخ. مهش ــتۈرۈك ئىپادى ــان سۈرۈش ــۇق بولغ ــۇ ىتول ــۇكهممهلم  م

 دىـن group يـا selectن باشـلىنىپ يـا  دىـfrom ھهربىـر ئىپـاده .تىكىلىق قۇرۇلمىغا ئىـگهگرامما
 كى دىـن ئاخىرالشماسـلىقىدىfromپ ى دىن باشلىنselect جۈملىسىگه ئوخشاش Sql. ئاخىرلىشىدۇ

ئىقتىـدارى بىـلهن تهمىنلهشـكه قواليلىـق »ئهقلىي تهۋسىيه«سهۋهب كود يازغاندا مىكروسوفتنىڭ 
ـــدۇر ـــارىتىش ئۈچۈن ـــۆزى select. ي ـــاس س ـــسىنى خ ـــاده نهتىجى ـــئوبيېكىت enumerable ئىپ ا ىغ

  گـۇرۇپىالش شـهرتىگه ئاساسـهن بولـسا ئىپـاده نهتىجىـسىنىخاس سۆزى group. ئورۇنالشتۇرىدۇ
  . بولغان گۇرۇپپىالر توپلىمىغا بۆلىدۇenumerableھهربىر گۇرۇپپا 

  :كودى) قېلىپ(تۆۋهندىكىسى سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسىنىڭ تولۇق بولغان ئهندىزه

query-expression ::= from-clause query-body 

 

query-body ::= 

join-clause* 

(from-clause join-clause* | let-clause | where-clause)* 

orderby-clause? 

(select-clause | groupby-clause) 

    query-continuation? 

 

from-clause ::= from itemName in srcExpr 

 

select-clause ::= select selExpr 

 

groupby-clause ::= group selExpr by keyExpr  

 

  
 خـاس سـۆزلىرى where، يـاكى from ،let كهينىگه نۆل يـاكى نهچـچه خاس سۆزى fromتۇنجى 

 from.  ئىپــــاده نهتىجىــــسىگه نــــام بېرهلهيــــدۇچىــــسىمهشغۇالت let. ئهگىــــشىپ كېلهلهيــــدۇ
 selectئهڭ ئـــــاخىرىقى .  ئهگىـــــشهلهيدۇچىـــــسىمهشغۇالت joinگه كـــــۆپ دانه چىـــــسىمهشغۇالت
لىق نهتىجىنــى مهلــۇم  ئهگهشــتۈرۈش ئــارقىخــاس ســۆزىنى orderbyنىڭ ئاخىرىغــا چىــسىمهشغۇالت

  .سهن سورتلىغىلى بولىدۇخاسلىققا ئاسا
  

 تۈركى ئۇقۇمالرنى چۈشهندۈرۈشكه قواليلىق بولۇش ئۈچۈن مىسالالرغا تولۇقراق بولغان كېيىنبۇندىن 
 ېلىپ بارىمىزبىز بۇندىن كېيىن دائىم خېرىدارالر توپلىمىغا مهشىغۇالت ئ. قۇرۇلمىسنى تۈزۈۋۈاليلى

 (class Customer) .ئىپادىلهش كودى نى رئۇال. ھهربىر خېرىدانىڭ بۇيرۇتقان ماللىرى بار
 :تۆۋهندىكىچه
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   قۇرۇلمىسىتۈرمىسالالر ئۈچۈن 

public enum Countries { 

    USA, 

    Italy, 

} 

 

public class Customer { 

    public string Name; 

    public string City; 

    public Countries Country; 

    public Order[] Orders; 

} 

 

public class Order { 

    public int Quantity; 

    public bool Shipped; 

    public string Month; 

    public int IdProduct; 

} 

 

public class Product { 

    public int IdProduct; 

    public decimal Price; 

} 

 

// ------------------------------------------------------- 

 خېرىدارالر توپلىمىنى دهسلهپلهشتۈرۈش //

// ------------------------------------------------------- 

customers = new Customer[] { 

  new Customer {Name = "Paolo", City = "Brescia", Country = 

Countries.Italy, Orders = 

  new Order[] { 

    new Order {Quantity = 3, IdProduct = 1 , Shipped = false, Month = 

"January"}, 

    new Order {Quantity = 5, IdProduct = 2 , Shipped = true, Month = 

"May"}}}, 

  new Customer {Name = "Marco", City = "Torino", Country = Countries.Italy, 

Orders = 
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  new Order[] { 

    new Order {Quantity = 10, IdProduct = 1 , Shipped = false, Month = 

"July"}, 

    new Order {Quantity = 20, IdProduct = 3 , Shipped = true, Month = 

"December"}}}, 

  new Customer {Name = "James", City = "Dallas", Country = Countries.USA, 

Orders = 

  new Order[] { 

    new Order {Quantity = 20, IdProduct = 3 , Shipped = true, Month = 

"December"}}}, 

  new Customer {Name = "Frank", City = "Seattle", Country = Countries.USA, 

Orders = 

  new Order[] { 

    new Order {Quantity = 20, IdProduct = 5 , Shipped = false, Month = 

"July"}}}}; 

 

products = new Product[] { 

    new Product {IdProduct = 1, Price = 10 }, 

    new Product {IdProduct = 2, Price = 20 }, 

    new Product {IdProduct = 3, Price = 30 }, 

    new Product {IdProduct = 4, Price = 40 }, 

    new Product {IdProduct = 5, Price = 50 }, 

    new Product {IdProduct = 6, Price = 60 }}; 

  
  

  چىلىرىمهشغۇالتسۈرۈشتۈرۈك 
 كۆپمـاسنـام بولـشلۇقىدا تهمىـنلهنگهن ئاساسـلىق مېـزودالر ۋه  System.Linqھازىردىن باشالپ 

ــارقىلىق   سۈرۈشــتۈرۈك ئېلىــپ  دىــن پايــدىلىنىپLinqمــۇۋهققهت تىپلىرىرىنــى چۈشــهندۈرۈش ئ
  .ىدۇبېرىش تونۇشتۇرۇل

 

Where چىسىمهشغۇالت  

 بولغان خېرىدارالرنىڭ )ئىتالىيه(Italyسىزگه دۆلهت تهۋهلىكى )  مىسال كودى ئاساسىدايۇقىرىقى(
خاس  whereالرنى چارالش جهريانىغا ربۇنىڭ ئۈچۈن بارلىق خېرىدا. نام ۋه شهھهر تىزىملىكى الزىم

تۈرۈك شۇرۇن سۈرۈب( كۇپايهبهرسىڭىزال چهكلىمىسىنى ئارقىلىق دۆلهت تهۋهلىك سۆزى
چىالرنىڭ بارلىقىنى ئهسكهرتكهن، بۇ يهردىكى مهشغۇالتئىپادىسىدىكى خاس سۆزلهرگه مۇناسىپ 

Where چىسى مهشغۇالتwhereيهنى. )  خاس سۆزىگه مۇناسىپ كېلىدۇ:  
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   4.3  كود

var expr = 

    from   c in customers 

    where  c.Country == Countries.Italy 

    select new { c.Name, c.City }; 

 

  
  :ئهندىزىلىرىچىسىنىڭ مهشغۇالت Whereتۆۋهندىكىسى 

public static IEnumerable<T> Where<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, bool> predicate); 

public static IEnumerable<T> Where<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, int, bool> predicate); 

  
چىسىنىڭ ئهمهلىيهتته ئىككـى خىـل مهشغۇالت Whereقېلىپ كودىدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ، 

يهنه بىر خىلىـدا بولـسا پۈتـۈن .  ئىشلهتكىنى بىرىنچى خىلىيۇقىرىدا بىز  بولۇپ، بارئهندىزىسى
.  رهت تهرتىــۋىنى بىلدۈرىــدۇنىــڭئوبيېكىتئــۇ نــۆۋهتتىكى . ســان تىپلىــق پــارامېتىر بېكىتهلهيمىــز

  :مهسلهن
   4.4  كود

var expr = 

    customers 

    .Where((c, index) => (c.Country == Countries.Italy && index >= 1)) 

    .Select(c => c.Name); 

  
  index>=1) ئىـسىملىك خېرىـدارPaoloيهنـى (  بولغـان خېرىـدار0بـۇ ئىپـاده تهرتىـپ نومـۇرى 

 .انائهتلهندۈرمىگهچكه نهتىجه توپلىمىغا كىرهلمهيدۇشهرتىنى ق
ئهپسۇسلىنارلىق يېرى شۇكى، ئىككىچى خىل ئهنـدىزىنى سۈرۈشـتۈتۈك ئىپادسـىده ئىپـادىلىگىلى 

  . )  ئارقىلىق دېمهكچى…from….where….select( بولمايدۇ 
 :، مهسـىلهنpersistence layer( قهۋهت تۇرغۇنسۇنكى، نورمال ھالهتته ه تۇردىزشۇنىسى ئېسىڭى

 مهشـغۇالتدىن كۆپ مىقداردىكى ئۇچۇرنى ئىچكى ساقلىغۇچقا ئوقۇپ كىرىـشنى ياخـشى ) ساندان
شـهرتلهر (ن تۇرغۇن قهۋهت دهرىجىسىدىال بهتلهرگه بـۆلگهئۇچۇرالرنى ئادهتته، .دېگىلى بولمايدۇ

هتـلهرگه  ب تـۇرۇپ بۇ خىل ئۇسۇل بارلىق ئۇچۇرنى ئىچكـى سـاقلىغۇچتاگهرچه. ياخشى) ئارقىلىق
وقۇم كىرىش جهريانىغا كهتـكهن ۋاقىتـتىن چ، يهنىال بولسىمۇ )نىسپى(بۆلگهنگه قارىغان ئاستىراق

  .ئۇتااليمىز
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  )Projection Operators(چىلىرى مهشغۇالتئهمهلىلهشتۈرۈش 

Select چىسىمهشغۇالت  

تىجىــگه چىلىرى مهنــبهدىن ئۇچــۇرالرنى شــهرتكه ئاساســهن يىغىــپ نهمهشــغۇالتئهمهلىلهشــتۈرۈش 
ئۇنىڭ تىپىك چىسى مهشغۇالت Selectدا كۆپ ئۇچراتقان يۇقىرى.  ئورۇنالشتۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ

ــسالى ــتۈرۈ.مى ــۇ سۈرۈش ــهۋهب ئ ــشىمىزىدىكى س ــداق دېيى ــسىنى ك بۇن  <IEnumerable<T نهتىجى
  . ھالىتىده قايتۇرۇپ بېرهلهيدۇئوبيېكىتئېغىزىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان 

Select هندىزىسى تۆۋهندىكىچىدهكچىنىڭ ئمهشغۇالت:  

public static IEnumerable<S> Select<T, S>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, S> selector); 

public static IEnumerable<S> Select<T, S>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, int, S> selector); 

  
) ئوبيېكىتتوپالم ( مهشخۇالچىسىمۇ مهنبه تىزمىنىSelectىغا ئوخشا چىسمهشغۇالت Whereخۇددى 

  .ئورۇنالشتۇرىدۇ) ىئوبيېكىتنهتىجه توپالم (لىرىنى نهتىجه تىزمىسىغانچاراليدۇ ۋه شهرتكه ئۇيغۇ
  :مهسىلهن تۆۋهندىكى جۈملىگه قاراڭ

var expr = customers.Select(c => c.Name); 

  
ــــــسى خېر ــــــڭ نهتىجى ــــــدارالمهزكــــــۇر جۈملىنى ــــــدۇ رى ــــــسى بولى ــــــسىمىنىڭ تىزمى نىڭ ئى

)IEnumerable<string>(.  
  :تۆۋهندىكىسىنى كۆرۈپ باقايلى ئهمدى

var expr = customers.Select(c => new { c.Name, c.City }); 

  
 خاسـلىقى بولغـان نامـسىز  دانه دىـن ئىبـارهت ئىككـىCity ۋه Nameبۇ جۈملىدىن قايتىـدىغىنى 

  تىزمىـسىدىكى خېرىـدارالر، ئۇ خاسلىقلىرنىڭ قىممىتـى مهنـبهزمىسى بولۇپالر تىئوبيېكىتتىپلىق 
)customers  ( لىدۇىدىن كېئوبيېكىتيهككه خېرىدار.  

  
Select نىڭ ئىككىچـــى خىـــل ئهندىزىىـــسىده پۈتـــۈن ســـان تىپلىـــق پـــارامېترى چىـــسىمهشغۇالت

 ننىـڭ نۆلـدىن باشـالنغاالرئوبيېكىت تىزمىـسىدىكى ئوبيېكىـتبۇ پـارامېتىر مهنـبه . ئىشلىتهلهيمىز
  .تهرتىپ نومۇرىنى كۆرسىتىدۇ
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SelectMany چىسىمهشغۇالت  

. ز بولـسىڭىلىرىغا ئېرىـشمهكچىزاكازارلىق  بولغان بارلىق خېرىدارالرنىڭ بItalyدۆلهت تهۋهلىكى 
  : مۇمكىنيېزىشىڭىزبۇنىڭ ئۈچۈن تۆۋهندىكىدهك كود يېزى 

   4.6  كود

var orders = 

    customers 

    .Where(c => c.Country == Countries.Italy) 

    .Select(c => c.Orders); 

 

foreach(var item in orders) { Console.WriteLine(item); } 

  
Select چىـــسىنىڭ نورمـــال خۇلقىغـــا ئاساســـهن مهزكـــۇر سۈرۈشـــتۈرۈكنىڭ نهتىجىـــسى مهشغۇالت

IEnumerable<Order[]> نىڭ ھهربىـــر ئهزاســـىمۇ ھهم مهلـــۇم بولـــۇپ نهتىـــجه تىزمىـــسى تىپلىـــق
 .)[]Orders( تىزمىسى بولىدۇزاكازخېرىدارنىڭ 

  :پروگراممىنىڭ ئىجرا نهتىجىسى تۆۋهندىكىچه

DevLeap.Linq.Operators.Order[] 

DevLeap.Linq.Operators.Order[] 

 
  . ئهمهسنهتىجىسى گه ئېرىشىشنىڭ <IEnumerable<Order مهقسهت قىلغاندېمهك بۇ بىز 

نى ىچىـسمهشغۇالت SelectMany تىپلىق نهتىجىگه ئېرىـشىش ئۈچـۈن، <IEnumerable<Orderشى تهك
  :ئۇنىڭ ئهندىزىلىرى تۆۋهندىكىچه. ئىشلىتىشكه توغرا كېلىدۇ

public static IEnumerable<S> SelectMany<T, S>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, IEnumerable<S>> selector); 

public static IEnumerable<S> SelectMany<T, S>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, int, IEnumerable<S>> selector); 

public static IEnumerable<S> SelectMany<T, C, S>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, IEnumerable<C>> collectionSelector, 

    Func<T, C, S> resultSelector); 

  
بىرلهشتۈرىدۇ ۋه ئـۇالرنى ) items(ئهزالېرىنىنهتىجه  چارالپ نىسىتىزمى چى مهنبهمهشغۇالتمهزكۇر 

 بىـر دانه تىزمـا شـهكلىده قـايتۇرۇپ )نـى ئهمهلـگه ئاشـۇرغان<IEnumerable<T(چارالشقا بولىـدىغان
  .نى تهرتىپ نومۇرى بىلهن باغلىيااليدۇمهشغۇالت ئۇنىمۇ ئىككىچى ئهندىزىسى .لهيدۇهبېر

 : بىلهن ھهل قىلىش چارىسى مۇنداقSelectManyبايىقى مهسىلىنى 
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   4.7  كود

IEnumerable<Order> orders = 

    customers 

    .Where(c => c.Country == Countries.Italy) 

    .SelectMany(c => c.Orders); 

  
  :ن باراۋهر تۆۋهندىكى سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسى بىلهئىپادهدىكى  4.7كود 

   4.8  كود 

IEnumerable<Order> orders = 

    from   c in customers 

    where  c.Country == Countries.Italy 

        from   o in c.Orders 

        select o; 

  
 خـاس سـۆزىدىن باشـقا from خـاس سـۆزى تـۇنجى select سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسىدىكى يۇقىرىقى

from الر بىــلهن بىرلىــشىپ SelectMany باشــقىچه قىلىــپ . لىنىــدۇچىــسىغا تهرجىــمه قىمهشغۇالت
 خـاس سـۆزى بولـسا كـاللىڭىزدا تۆۋهندىكىـدهك from، ئهگهر ئىپادىده بىردىن ئـارتۇق ئېيتقاندا

چىــسىغا مهشغۇالت Select نىــڭ بىرلىشىــشى from بىــلهن تــۇنجى select: قائىــدىگه ســېلىۋېلىڭ
  .چىسىغا تهرجىمه قىلىنىدۇمهشغۇالت SelectMany بىردهك تهرجىمه قىلىنىدۇ، باشقا بىرلىشىشلهر

  :ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر مىسال قالدۇراي.  سۆزلىمهيمهني خىل ئهندىزىسىنى تهپسىلىئۈچىنچى
   4.10  كود

IEnumerable<Order> orders = 

    from   c in customers 

    where  c.Country == Countries.Italy 

        from   o in c.Orders 

        select new {o.Quantity, o.IdProduct}; 
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Ordering چىلىرىمهشغۇالتسورتالش  (لىرىچىمهشغۇالت(  

Ordering بولۇپ، نهتىجه تىزمىـسىدىكى يۇقىرىچىلىرىنىڭ قوللىنىشچانلىقىمۇ بىرقهدهر مهشغۇالت 
  . ئىگه تهرتىپىنى ۋه يۆلىنىشىنى بهلگىلهش ئىقتىدارىغائهزاالرنىڭ

  

OrderBy بىلهن OrderByDescending چىسىمهشغۇالت  

ز نهتىجىلهرنى مهلۇم شهرتكه ڭىى ئېلىپ بېرىپ باققا بولسىمهشغۇالتىق ساندان  ئارقىلSqlئهگهر 
 . ھاجىتى يوقىزنىڭكهرتىشىڭسئهنى كىىم نۇختا ئىكهنلىنىڭ مۇھ) تىزىش(سورتالشئاساسهن 

Linq بولسا ordering ىلىك تهيئارقىلىق سۈرۈشتۈرۈك نهتىجىسىگه ئاشما ياكى كېمچىلىرى مهشغۇالت
 بولغان خېرىدارالرنىڭ نامى بىلهن Italy دۆلهت تهۋهلىكى  :مهسىلهن. سورتالش ئېلىپ بارااليدۇ

كېمىيىپ ) ىتهرتىپئېنگىلىزالرنىڭ ئېلىپبه ( نامىنىڭ ئالفابىت جهدۋېلىدىكىىغاشهھهر خاسلىقلىر
  :ان ھالىتىده ئېرىشىش ئۈچۈن تۆۋهندىكىدهك كود يېزىش مۇمكىنى بويىچه تىزىلغتهرتىپبېرىش 

   4.11  كود

var expr = 

    from    c in customers 

    where   c.Country == Countries.Italy 

    orderby c.Name descending 

    select  new { c.Name, c.City }; 

  
 ئهنــدىزىلهردىكى مــاس كېڭهيــتمه كاســىۋهتلىتۈرۈك ئىپادىــسى تۆۋهنــدىكى مۇنشــ سۈرۈيــۇقىرىقى

  .دىكى جۈملىلهرگه تهرجىمه قىلىنىدۇ  15 كود الر ئارقىلىقمېتود

public static IOrderedSequence<T> OrderBy<T, K>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, K> keySelector); 

public static IOrderedSequence<T> OrderBy<T, K>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, K> keySelector, 

    IComparer<K> comparer); 

public static IOrderedSequence<T> OrderByDescending<T, K>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, K> keySelector); 

public static IOrderedSequence<T> OrderByDescending<T, K>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, K> keySelector, 

    IComparer<K> comparer); 
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   15  كود

var expr = 

    customers 

    .Where(c => c.Country == Countries.Italy) 

    .OrderByDescending(c => c.Name) 

    .Select(c => new { c.Name, c.City } ); 

  
  
  

ThenBy بىلهن ThenByDescending چىسىمهشغۇالت  

چى مهشـغۇالت بولـسىڭىز بـۇ ئىككـى ئهگهر نهتىجىنى بىردىن ئـارتۇق شـهرت بىـلهن سـورتلىماقچى
  : تۆۋهندىكىلهر ئۇالرنىڭ ئهندىزىلىرى.ھاجىتىڭىزدىن چىقىدۇ

public static IOrderedSequence<T> ThenBy<T, K>( 

    this IOrderedSequence<T> source, 

    Func<T, K> keySelector); 

public static IOrderedSequence<T> ThenBy<T, K>( 

    this IOrderedSequence<T> source, 

    Func<T, K> keySelector, 

    IComparer<K> comparer); 

public static IOrderedSequence<T> ThenByDescending<T, K>( 

    this IOrderedSequence<T> source, 

    Func<T, K> keySelector); 

public static IOrderedSequence<T> ThenByDescending<T, K>( 

    this IOrderedSequence<T> source, 

    Func<T, K> keySelector, 

    IComparer<K> comparer); 

  
چىلىرنىڭكىگه مهشـــــغۇالت OrderByDescending بىـــــلهن OrderBy ىئۇالرنىـــــڭ ئهنـــــدىزىلىر

 نـى پهقهت ThenByDescending بىـلهن ThenByپهرقلىـق يېـرى شـۇكى، . ئوخشىشىپ كېتىـدۇ
IOrderedSequence<T> گىال قوللىنىشقا بولىدۇ  )IEnumerable<T> شـۇڭا بـۇ ).  غـا بولمايـدۇ

ــسىنى پهقهت  ــلهن  OrderByئىككى ــشلهتكىلى OrderByDescendingبى ــۇالپال ئى ــى ئ ــڭ كهين  نى
ـــدۇ،  ـــدۇمۇســـتهقىلبولى ـــشكه بولماي ـــجه OrderByچـــۈنكى .  ئىشلىشت ـــگهن نهتى ـــن كهل  الردى

IOrderedSequence<T>نى ئهمهلگه ئاشۇرغان .  
 :كهلسۇنتۆۋهنده بۇنىڭغا بىر مىسال 
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   4.12  كود

var expr = customers 

    .Where(c => c.Country == Countries.Italy) 

    .OrderByDescending(c => c.Name) 

    .ThenBy(c => c.City) 

    .Select(c => new { c.Name, c.City } ); 

  
 ئالـدىنقى تىـزىش نهتىجىـسىنى شـهھهرنىڭ بـويىچه تىزىـپ ئانـدىن كېمهيمىـسىئاۋۋال نامىنىـڭ 

)City( بويىچه تىزىدۇئاشمىسى .  
  :داق ئىپادىلهش مۇمكىن مۇنئارقىلىقهرنى سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسى  جۈملىليۇقىرىقى

   4.12  كود

var expr = 

    from    c in customers 

    where   c.Country == Countries.Italy 

    orderby c.Name descending, c.City 

    select  new { c.Name, c.City }; 

  
 قائىدىـــسىنى ش سېلېـــشتۇرۇنئهگهر ئـــۆزىڭىز سېلىـــشتۇرۇلماقچى بولغـــان تىپىڭىزغـــا نىـــسبهته

ىچه سېلىـشتۇرۇش ي سىـستېمىنىڭ كۆڭۈلـدىكى قىمـمهت ھـالىتى بـوLinqبېكىتمىگهن بولـسىڭىز، 
ئهگهر ئاالھىده سېلىشتۇرۇش زۆرىيىتى تۇغۇلسا، مهسىلهن خېرىـدارالرنىڭ ئىـسمى  . ئېلىپ بارىدۇ
 قبۇنـدا. ى بـويىچه تىـزىش كېـرهكتهرتىپتىلى ئېلىپبه  ىلغان بولسا ئۇالرنى ئۇيغۇرئۇيغۇرچه يېز

چىلىرىغا مهشـغۇالت سېسلىـشتۇرغۇچ ياسـاپ، سـورتالش نئهھۋالالردا ئهمهلىي ئهھۋالغا خاس بولغـا
 ئـاۋۋال ئۇيغـۇرچه خهتنـى ئـۆز ئىچىـگه :مهسـىلهن. پارامېتىر ئارقىلىق يـولالپ بېرىـشىمىز كېـرهك

  :پىنى تهمىنلهتۈر نى سېلىشتۇرۇش stringى دانه ئالغان ئىكك
  16  كود

using System.Globalization; 

private class UyghurComparer: IComparer<string> { 

    public int Compare(string x, string y) { 

 return ]قائىدىگه ئاسان سېلىشتۇرغاندىكى نهتىجه[  

} } 

  
  :ل بويىچه ئىشلىتىمىزئاندىن ئۇنى تۆۋهندىكى ئۇسۇ

   17  كود

IEnumerable<Order> orders = 

    customers 

    .SelectMany(c => c.Orders) 

    .OrderBy(o => o.Month, new MonthComparer()); 
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Reverce كۆمتۈرۈش(چىسى مهشغۇالت(  

بۇنـداق  دا Linq. بهزىده نهتىجه تىزمىسىنىنىڭ تهرتىپىنى ئهكسىگه ئۆرۈش ئېھتىيـاجى تۇغۇلىـدۇ
  :يهنى.  تهمىنلهنگهنمېتود ناملىق كېڭهيتىلمه Reverceئهھۋالغا نىسبهتهن 

public static IEnumerable<T> Reverse<T>( 

    this IEnumerable<T> source); 

  
  :ئىشلىتىشتىن ئاددى بىر مىسالنى  Reverceتۆۋهنده 

   4.14  كود

var expr = 

    customers 

    .Where(c => c.Country == Countries.Italy) 

    .OrderByDescending(c => c.Name) 

    .ThenBy(c => c.City) 

    .Select(c => new { c.Name, c.City } ) 

    .Reverse(); 

  
مهسـىلهن (چىسى ئۈچـۈن مهخـسۇس خـاس نـام بېكىـتىلمىگهن مهشغۇالت Reverce دا Linqبىراق 
Select چىسى ئۈچۈن مهشغۇالتselectشـۇڭا سۈرۈشـتۈرۈك ئىپادىـسى ) خـاس نـامى بېكىـتىلگهن ،
 ئۈچۈن تۆۋهندىكى مىسالدا كۆرسـىتىلگهندهك ئۇسـۇل قـوللىنىش ئىشلىتىشچىنى مهشغۇالتمهزكۇر 
  :كېرهك

   4.15  كود

var expr = 

    (from    c in customers 

    where   c.Country == Countries.Italy 

    orderby c.Name descending, c.City 

    select  new { c.Name, c.City } 

    ).Reverse(); 
  
  

Grouping گۇرپىالش (لىرىچىمهشغۇالت(  

قانـــداق تـــالالش، ســـۈزۈش ۋه ســـورتالش )  تىزمىلىـــرىئهزا(ســـىفىر تىزمىلىرىنـــى  -ســـان
  بىــرالئهزاالرنــىردىن ئېرىــشكهن المهشــغۇالت يــۇقىرىقىبهزىــده . لىرىنى كــۆرۈپ ئۆتتــۇقمهشــغۇالت

توپالمغا ئورۇنالشتۇرماي، مهلـۇم شـهرتكه ئاساسـهن ئوخـشىمىغان گۇرپىالرغـا بۆلـۈش زورۈرىيىتـى 
  نـــىGroupByچى مهشـــغۇالتۋالالنىمـــۇ ئويالشـــقان ۋه مۇناســـىپ ھ بۇنـــداق ئهLinq. تۇغۇلىـــدۇ
  : ئۇنىڭ ئهندىزىلىرى تۆۋهندىكىچه.تهمىنلىگهن
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public static IEnumerable<IGrouping<K, T>> GroupBy<T, K>( 

    this IEnumerable<T> source, Func<T, K> keySelector); 

public static IEnumerable<IGrouping<K, T>> GroupBy<T, K>( 

    this IEnumerable<T> source, Func<T, K> keySelector, 

    IEqualityComparer<K> comparer); 

public static IEnumerable<IGrouping<K, E>> GroupBy<T, K, E>( 

    this IEnumerable<T> source, Func<T, K> keySelector, 

    Func<T, E> elementSelector); 

public static IEnumerable<IGrouping<K, E>> GroupBy<T, K, E>( 

    this IEnumerable<T> source, Func<T, K> keySelector, 

    Func<T, E> elementSelector, IEqualityComparer<K> comparer); 

  
قايتۇرۇدىغـان بولـۇپ،  لىـق قىمـمهت <<IEnumerable<IGrouping<K, Tبـارلىق ئهنـدىزىلىرى 

تۇرۇلغان شـ نى ئهمهلگه ئاشۇرغان خاسال<Enumerable<T بولسا <IGrouping<K, Tبۇنىڭدىكى 
  . ئېغىزكۆپماس
خېرىدارالرنى دۆلهت تهۋهلىكـى بـويىچه گۇرپىالرغـا چىسى ئارقىلىق مهشغۇالت GroupBy :مهسىلهن
  : ئۈچۈن تۆۋهندىكىدهك كود يازىمىز ۋه نهتىجىنى زىيارهت قىلىشبۆلۈش

   4.16  كود

var expr = customers.GroupBy(c => c.Country); 

 

foreach(IGrouping<Countries, Customer> customerGroup in expr) { 

    Console.WriteLine("Country: {0}", customerGroup.Key); 

    foreach(var item in customerGroup) { 

        Console.WriteLine(item); 

    } 

} 

  
دۆلهت تهۋهلىكى ئوخشاش بولغـان (الرنىا ده كۆرسىتىلگهندهك ھهربىر گۇرپىدىكى ئهز4.16  كود
ھهر بىـر . ۆزىنى چـارالش كېـرهك سـئـاچقۇچپىالرنىـڭ ورۇچارالشتىن ئـاۋال چوقـۇم گ) دارالرخېرى

ــا  ــق  <IGrouping<Countries, Customerگۇرپ ــتلى ــدا، . ئوبيېكى ــۇقىرىقىباشــقىچه ئېيتقان  ي
ــ ــگه ئاساس ــدارالر دۆلهت تهۋهلىكى ــسبهتهن، خېرى ــسالغا نى ــر همى ــدۇ، ھهربى ــا بۆلىنى ن گۇرپىالرغ

كى خېرىـدار  شـۇ گۇرپىـدىلگۇرپىنىڭ بىـر ئـاچقۇچلۇق سـۆزى بولىـدۇ، بـۇ ئـاچقۇچلۇق سـۆز ده
  .دۇر دۆلهت ئىسىمىنئورتاق تهۋه بولغا

ـــس ـــتۈرۈك ئىپادى ـــارقىلىق ...goup...byه ىدسۈرۈش ـــا ئ ـــۆزلۈك گىراماتىك ـــاس س  GroupBy خ
دىكـــى مهســـىله ئۈچـــۈن  4.17  كـــود مهســىلهن . ئىشلىتهلهيـــسىزئىقتىـــدارىنىچىــسىنى مهشغۇالت

  :تۆۋهندىكىمۇ ئۈنۈملۈك
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   4.17  كود

var expr = 

    from  c in customers 

    group c by c.Country; 

 

foreach(IGrouping<Countries, Customer> customerGroup in expr) { 

    Console.WriteLine("Country: {0}", customerGroup.Key); 

    foreach(var item in customerGroup) { 

        Console.WriteLine(item); 

    } 

} 

   
 نىڭ ئهڭ GroupByبۇ قېتىم .  دا گۇرپىالشقا ئاالقىدار يهنه بىر خىل مىسال بېرىلدى 4.18  كود

  .ئاخىرىقى ئهندىزىسى ئىشلىتىلىدۇ
   4.18  كود

var expr = 

    customers 

    .GroupBy(c => c.Country, c => c.Name); 

 

foreach(IGrouping<Countries, string> customerGroup in expr) { 

    Console.WriteLine("Country: {0}", customerGroup.Key); 

    foreach(var item in customerGroup) { 

        Console.WriteLine("  {0}", item); 

    } 

} 

   
  : نهتىجىسى تۆۋهندىكىچه ئىجرا پروگراممىنىڭيۇقىرىقى

Country: Italy 

  Paolo 

  Marco 

Country: USA 

  James 

  Frank 
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Join ھهمدهم (چىلىرىمهشغۇالت(  

Join چىلىرى مهشـــغۇالتLinq سۈرۈشـــتۈرۈك ئىچىـــدىكى تىزمىلىـــرى ئارىـــسىدىكى مۇناســـىۋهتنى 
ــشلىتىلىدۇ ــداق  ســاندانSQL. بهلگىلهشــكه ئى ــساق ئاساســهن ھهرقان  مهشــغۇالتىنى ئېلىــپ ئېيت

بىـر قىـسىم ھهمـدهم  دا، Linq.  بىـر يـاكى بىرقـانچه جهدۋهلنـى ھهمدهملهشـتۈرىدۇسۈرۈشتۈرۈك
  .دهك خۇلقنى ئۆزىگه مۇجهسسهملهشتۈرگهنيۇقىرىقىچىلىرى مهشغۇالت

  

Join ) ھهمدهم(  

 ئۇنىـڭ .چىمهشـغۇالتچىلىرى ئىچىـدىكى تـۇنجى مهشغۇالت ھهمدهم  بولساJoinشۆبىسىزكى -كشه
  :ئهندىزىلىر تۆۋهندىكىچه

public static IEnumerable<V> Join<T, U, K, V>( 

    this IEnumerable<T> outer, 

    IEnumerable<U> inner, 

    Func<T, K> outerKeySelector, 

    Func<U, K> innerKeySelector, 

    Func<T, U, V> resultSelector); 

public static IEnumerable<V> Join<T, U, K, V>( 

    this IEnumerable<T> outer, 

    IEnumerable<U> inner, 

    Func<T, K> outerKeySelector, 

    Func<U, K> innerKeySelector, 

    Func<T, U, V> resultSelector, 

    IEqualityComparer<K> comparer); 

 
Join تهلهپ قىلىدۇيوللىنىشىنى تىپنىڭ كۆپماس پارامېتىردا تۆت دانه چىسىمهشغۇالت . T  بولـسا 

. كى مهنبه تىزمـا تىپىنـى ئىپادىلهيـدۇ بولسا ئىچUلىدۇ،  تىزما تىپىغا ۋهكىللىك قىسىرتقى مهنبه
 الر بولـسا سـىرتقى ۋه ئىچكـى مهنـبه innerKeySelector بىـلهن  outerKeySelector كۆرسـهتمه

بــۇ .  قانــداق پهرق ئېتىــشنى ئېيتىــپ بېرىــدۇســۆزلىرىنى ئــاچقۇچلۇق ئهزاالرنىــڭتىزمىلىرىــدىكى 
ى ئۆزىگه شهرت لېكىنڭ ئۇالرنىڭ تهJoin بولۇپ، ىقتىپل Kئاچقۇچلۇق سۆزلهرنى ھهر ئىككىلىسى 

 نىڭ نهتىجه تىزمىـسىدىكى ھهربىـر Join تىپ بولۇپ ئۇ كۆپماس بولسا ئاڭ ئاخىرىقى V .قىلىدۇ
  . تىپىنى ئىپادىلهيدۇئهزانىڭ

  
Join رىلگهن بولۇپ، ھهمدهملهشـمهكچى  سېلىشتۇرغۇچقا ئورۇن بېئهندىزىسىده نىڭ ئىككى خىل
بۇنىــڭ ئــارقىلىق .  ئــاچقۇچلۇق ســۆزلىرىنى سېلىــشتۇرشقا ئىــشلىتىلىدۇزمىنىــڭلغــان ئىككــى تىبو

ــسىز ــسىنى خاسالشتۇراالي ــشتۇرۇق قائىدى ــۇر .سېلى ــا پارامېتىر ئهگهر مهزك ــاكى Nullغ ــسه ي  بېرىل
بىرنچــى خىــل ئهندىزىــسى ئىشلىتىلــسه سېلىــشتۇرۇش ئۈچــۈن كۆڭۈلــدىكى قىممهتــكه بهلگىــلهپ 

  . ئىشلىتىلىدۇEqualityComparer<TKey>.Default قويۇلغان سېلشتۇرغۇچى
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ــدى  ــارقىلىق چۈشــۈJoinئهم ــسال ئ ــى مى ــايلىنۈ ن ــڭ . پ باق ــدارالرنى ئۇالرنى ــازخېرى  ۋه لىرىزاك
الرغا ماس مهھسۇالتالرنى زاكازتۆۋهندىكى سۈرۈشتۈرۈك . مهھسۇالتالر بىلهن باغالپ ئويالپ كۆرۈڭ

  :ھهمدهملهشتۈرىدۇ
   4.19  كود

var expr = 

    customers 

    .SelectMany(c => c.Orders) 

    .Join( products, 

           o => o.IdProduct, 

           p => p.IdProduct, 

           (o, p) => new {o.Month, o.Shipped, p.IdProduct, p.Price }); 

 
  

  : سۈرۈشتۈرۈك تۆۋهندىكىدهك نهتىجه چىقىرىدۇيۇقىرىقى

{Month=January, Shipped=False, IdProduct=1, Price=10} 

{Month=May, Shipped=True, IdProduct=2, Price=20} 

{Month=July, Shipped=False, IdProduct=1, Price=10} 

{Month=December, Shipped=True, IdProduct=3, Price=30} 

{Month=January, Shipped=True, IdProduct=3, Price=30} 

{Month=July, Shipped=False, IdProduct=4, Price=40} 

  
 lambda. بولسا ئىچكـى تىزمىغـا ۋهكىللىـك قىلىـدۇproducts سىرتقى تىزمىغا، ordersبۇ مىسالدا 

  . تىپلىقProduct ۋه Orderرىم ھالدا ئاي- الر ئايرىمp بىلهن oئىپادىسىدىكى 
  :هندىكىدهك يېزىش مۇمكىن جۈملىسى ئارقىلىق ئىپادىلىسهك، تۆۋSql ئىپادىنى يۇقىرىقىئهگهر 

SELECT     o.Month, o.Shipped, p.IdProduct, p.Price 

FROM       Orders AS o 

INNER JOIN Products AS p 

      ON   o.IdProduct = p.IdProduct 

  
  : بولىدۇتۆۋهندىكدهكئهگهر ئىپادىنى سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسى ئارقىلىق يازساق 

   4.20  كود

var expr = 

    from c in customers 

        from   o in c.Orders 

        join   p in products 

               on o.IdProduct equals p.IdProduct 

        select new {o.Month, o.Shipped, p.IdProduct, p.Price }; 

  

 
 



 53 LINQھهققىده ساۋات                                                                           www.udmish.cn 

  ۇكى  قىلىشقا تىگىشلىك يېرى شدىققهت سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسىده يۇقىرىقى

(o.IdProduct equals p.IdProduct) 

ســىرتقى تىزمــا باشــتا ئىچكــى تىزمــا : يهنــى. تىــشكه بولمايــدۇربــۇ ئىككىــسىنىڭ تهرتىپنــى ئۆزگه
  .ئاخىرىدا كېلىشى كېرهك

  

GroupJoin چىسىمهشغۇالت 

Sql دىكـى LEFT OUTER JOIN يـاكى  RIGHT OUTER JOIN غـا ئوخشىـشىپ كېتىـدىغان 
 .چىــسى ياخــشى تــالالشمهشغۇالت GroupJoin. ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش ئۈچــۈنئىقتىــدارنى ئهمهلــگه 
  :چىسىنىڭكىگه ئىتايىن ئوخشىشىپ كېتىدۇمهشغۇالت Joinئۇنىڭ ئهندىزىلىرى 

public static IEnumerable<V> GroupJoin<T, U, K, V>( 

    this IEnumerable<T> outer, 

    IEnumerable<U> inner, 

    Func<T, K> outerKeySelector, 

    Func<U, K> innerKeySelector, 

    Func<T, IEnumerable<U>, V> resultSelector); 

public static IEnumerable<V> GroupJoin<T, U, K, V>( 

    this IEnumerable<T> outer, 

    IEnumerable<U> inner, 

    Func<T, TKey> outerKeySelector, 

    Func<U, TKey> innerKeySelector, 

    Func<T, IEnumerable<U>, V> resultSelector, 

    IEqualityComparer<TKey> comparer); 

  
ئهمهلىـــي ئىشلىتىلىـــشىنى تۆۋهنـــدىكى مىـــسال ئـــارقىلىق ھـــېس قىلىۋېلىـــڭ، ھـــازىرچه كـــۆپ 

  .توختالمايمهن
   4.21  كود

var expr = 

    products 

    .GroupJoin( 

        customers.SelectMany(c => c.Orders), 

        p => p.IdProduct, 

        o => o.IdProduct, 

        (p, orders) => new { p.IdProduct, Orders = orders }); 

foreach(var item in expr) { 

    Console.WriteLine("Product: {0}", item.IdProduct); 

    foreach (var order in item.Orders) { 

        Console.WriteLine("    {0}", order); }} 
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  : جۈملىلهرنىڭ ئىجرا نهتىجىسىيۇقىرىقىتۆۋهندىكىسى 

Product: 1 

    3 - False - January – 1 

    10 - False - July – 1 

Product: 2 

    5 - True - May – 2 

Product: 3 

    20 - True - December – 3 

    10 - True - January – 3 

Product: 4 

Product: 5 

    20 - False - July – 5 

Product: 6 

  
ـــسىده  ـــتۈرۈك ئىپادى ـــسى مهشغۇالت Joinسۈرۈش ـــارقىلىق …joint…intoچى ـــۆزلىرى ئ ـــاس س  خ

  : بىلهن بارهۋهر سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسى تۆۋهندىكىچه4.21  كود .ئىپادىلىنىدۇ
   23.4  كود

var expr = 

    from   p in products 

    join   o in ( 

           from c in customers 

               from   o in c.Orders 

               select o 

           ) on p.IdProduct equals o.IdProduct 

           into orders 

    select new { p.IdProduct, Orders = orders }; 
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Set توپالم (چىلىرىمهشغۇالت(  

Linq دىـن «ۋه » كهسمىسى«، »بىرىكمىسى« سهپىرىمىز ئۇچۇر تىزمىلىرىغا ئېلىپ بېرىلىدىغان
  .الرغا كېلىپ قالدىمهشغۇالتالردهك ئهڭ ئاساسى » باشقا

  

Distinct تهكرارنى تازىالش (چىسىمهشغۇالت(  

دېــمهك ســىز خېرىــدارالر . ىــشى مــۇمكىن قىلزاكــازبىرقــانچه خېرىــدار ئوخــشاش بىــر مهھــسۇالتنى 
.  كۆرۈلىـشى مـۇمكىنئهزالىرىدىكى مهھسۇالتالرنى ئوقۇپ چىقسىڭىز نهتىجه تىزمىسىدا تهكرار زاكاز

 Sqlمۇشۇ خىل تهكرارلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن قانداق قىلىش كېرهك؟ مۇشـۇ خىـل مهسـىله 
اس سـۆزىنى ئىـشلىتىش ئـارقىلىق  خDISTINCT سۈرۈشتۈرۈكى ئىچىده Joinملىسىده ئادهتته جۈ

چىلىرنىڭ ئهزاسـى مهشغۇالت توپالم  سۈرۈشتۈرۈكلىرىده بولسا بۇنىڭ ئۈچۈنLinq. ھهل قىلىناتتى
 ئۇنىــڭ ئهندىزىــسى ئىنتــايىن ئــاددى بولــۇپ .تهمىــنلىگهن چىــسىنىمهشغۇالت Distinct بولغــان 

 قـايتۇرۇپ ئهزاالرنـىۆزگىچه  ئارىـسىدىكى ئـئهزالېـرىپهقهت مهنبه تىزمىنىال قوبۇل قىلىپ ئۇنىـڭ 
  .بېرىدۇ

Distinct بېرىلدىهد 4.24كود  ئۈچۈن بىر مىسال .  

public static IEnumerable<T> Distinct<T>( 

    this IEnumerable<T> source); 

  
  
  
   4.24  كود

var expr = 

    customers 

    .SelectMany(c => c.Orders) 

    .Join(products, 

          o => o.IdProduct, 

          p => p.IdProduct, 

          (o, p) => p) 

    .Distinct(); 

  
چىسىغا ماس سۈرۈشتۈرۈك خاس سۆزى تهمىنلهنمىگهن بولـسىمۇ، ئـۇنى مهشغۇالت Distinctگهرچه 

  :مهسىلهن تۆۋهندىكىدهك. سۈرۈشتۈرۈك نهتىجىسى ئۈستىگه قوللىنااليمىز
   4.25  كود

var expr = 

    (from c in customers 

         from   o in c.Orders 

         join   p in products 
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                on o.IdProduct equals p.IdProduct 

         select p 

    ).Distinct(); 

  
 لىرى ئـارقىلىقمېتـود Equals ۋه GetHashCode ئېلمىتالرنـى ئۇالرنىـڭ Distinctنورمال ھالهتته 

 نىـڭ Distinct ئهگهر زورۈر تېپىلـسا .بىرى بىـلهن سېلىـشتۇرىدۇ ۋه ئۆزئـارا پهرقلهندۈرىـدۇ-بىر
تۆۋهندىكى ئهندىزىسى ئـارقىلىق ئۇنىڭغـا ئۆزىمىزنىـڭ سېلشتۇرغۇچىـسىنى يـولالپ سېلىـشتۇرۇش 

  .خۇلقىنى كونترول قىالاليمىز
  

Union, Intersect, and Except  

Union بىرلهشـتۈرۈپ ا ئاساسـتنتلىرىنى تهكرارلىقنـى يوقاتقـائېلېمېنا چىسى ئىككى تىزممهشغۇالت 
  :مهسىلهن. چىقىدۇ

   4.26  كود

var expr = customers[1].Orders.Union(customers[2].Orders); 

  
 ۋه GetHashCode قـا ئوخـشاش بۇالرمـۇ ئېلمېنىتلىرنـى سېلىـشتۇرۇش ئۈچـۈن Distinctخۇددى 
Equalsئهلــــۋهتته، خاسالشــــتۇرۇلغان ).نچــــى ئهندىزىــــسىدهبىرى( مېزودالرنــــى ئىــــشلتىدۇ 

نىڭ نهتىجىـسى  4.26  كود،  مىسالهن.سېلىشتۇرغۇچنى ئىشلىتىشكه يول قويغان ئهندىزىلىمۇ بار
  .تۆۋهندىكىدهك بولىدۇ

10 - False - July – 1 

20 - True - December – 3 

20 - True - December - 3   

  
غاندهكمۇ؟ ئاخىرىقى ئىككى قـۇر ئوپمـۇ ئوخـشاش تۇرىـدىغۇ، نهتىجه ئويلىغان يېرىڭىزدىن چىقمى

 ؟ۇ نىڭ رولى بولمىغاندىمDistinctئهجىبا 
ـــسالالر ئۈچـــۈن « ـــۈرمى ـــسىت ـــدار» قۇرۇلمى ـــوبيېكىت  دىكـــى خېرى  دهسلهپلهشـــتۈرۈش نىرىىلئ

نهزهر ســالىدىغان ) ىكتىب ئــومهشــغۇالتمهزكــۇر ماقالىــدىكى بــارلىق كــودالر نىــڭ مىــسال (كودىغــا
) 引用( ناملىق چاقىرىلماOrderبولسا ) order(ئهزاسى زاكازبولساق، دهسلهپلهشتۈرۈلگهن ھهر بىر 

ى بىــلهن زاكــازگهرچه ئىككىچــى خېرىــدارنىڭ ئىككىنچــى . لىرىئــوبيېكىتىــڭ ئوخــشىمىغان تىپن
 بىــلهن ســىفىر جهھهتــتىن ئوخــشاش بــولغىنى -ى ســانزاكــاز خېرىــدارنىڭ بىرىنچــى ئــۈچىنچى
  . كودى ئوخشىمايدۇHashئۇالرنىڭ 

 نىـڭ Distinctنهتىجىده ئۇالرنى سېلىـشتۇرغاندا يهنىـال ئوخـشىمىغان ئوبيېكىـت بولـۇپ چىقىـپ 
) ئائىلىلهرده ئـۇن تاسقاشـقا ئىـشلىتىلىدىغان سـۈزگۈچ: ئهگلهك(گلىكىدىنتهكرارالرنى سۈزۈش ئه

  .ئۆتۈپ كېتىدۇ
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  1 قوشۇمچه ساۋات

مهسىلهن بىزنىڭ مىسالىمىزدىكى (ىنى ئوبيېكىت تىپنىڭ ئىككى مهلۇم چاقىرىلما
Customer(لهتته سېلىشتۇرغاندا ھهربىرىنىڭ  سىستېما كۆڭۈلدىكى قىممهت ھاHash 

 گهرچه ئۇ ئىككىسىنىڭ خاسلىقلىرىنىڭ قىممهتلىرى ئوخشاش .كودىنى سېلىشتۇرىدۇ
هرىبىر ئىككى چۈنكى ئۇالر ب.  كودى ئوخشاش چىقمايدۇHashبولىسىمۇ لېكىن 

 قۇرۇلمىسىدىكى Net.  كودىHashالرنىڭ ئوبيېكىت ھهرقانداق تىپلىق.  ئوبيېكىت
 ()GetHashCode قالغان تىپتىن مىراسObject بارلىق تىپالرنىڭ ئهجدادى بولغان

 شۇڭا بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا تىپالرنىڭ مىراس ئالغان  .ى ئارقىلىق ئېلىنىدۇمېتود
GetHashCode() ۋه Equals لىرنى قاپالپ يېزىش مېتود)override, 重写 ( ئارقىلىق

 ئهمما .ئۆزگهرتىشكه توغرا كېلىدۇ لقلىرىنىئۇالرنىڭ سېسلىشتۇرۇلۇش خۇ
)  دېگهندهكint, float, struct( تىپالرنى)value type,值类型(قىممهتلىك
 اقىممىتى ئوخشاشال بولسئىككىسىنىڭ  ئهگهر . ئىش باشقىچىرهك بولىدۇتاسىلىشتۇرۇش

  . تهڭداش دهپ قارىلىدۇئۇالر
 قائىدىگه  چۈشىدۇ، يۇقىرىقى دىكى بارلىق سېلىشتۇرۇشالر Linqيىغىنچاقلىغاندا 

  .شۇڭا نهتىجه ئويلىغان يېرىڭىزدىن چىقماي قالىدىغان ئىشالردىن خالى بواللمايسىز
هرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، ئۆزىڭىزنىڭ شهخشى چاقىرىلما ىلمۇشۇنداق مهسىل

ياكى كۆپ قىسىم . قلىرىنى قوشۇڭلىشتۇرۇش خۇلئامال بار سې)  دهكOrder(ا تىپلىرىغ
 دهك قىممهتلىك تىپلىق struct نىڭ ئورنىغا classپروگراممىرال تهشهببۇس قىلغاندهك 

  .ت تىپالرنى ئىشلىتىڭھاسىال

  
ۇرۇش تىپىنىڭ سېلىشت) Order(زاكاز ئېيتىپ ئۆتكهن ئۇسۇلىمىز بويىچه  1قوشۇمچه ساۋات دېمهك 

  :  ئۇسۇلى مۇنداق .خۇلقىنى ئۆزگهرتىشكه توغرا كهلدى

public class Order { 

    public int Quantity; 

    public bool Shipped; 

    public string Month; 

    public int IdProduct; 

// ىك قىلىدىغان ل، مهزكۇر تىپنىڭ ئىسىمىغا ۋهكىل ئارقىلىقيېزىش ىنى قاپالپمېتود  ToString()  

// ئۆزگهرتكىلى بولىدۇبهلگه تىزمىسىنىڭ فورماتىنى - ھهرپ  

    public override string ToString() { 

        return String.Format("{0} - {1} - {2} - {3}", 

        this.Quantity, this.Shipped, this.Month, this.IdProduct); 

    } 

 

    public override bool Equals(object obj) { 

        if (!(obj is Order)) 

            return false; 
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        else { 

            Order o = (Order)obj; 

            return(o.IdProduct == this.IdProduct && 

                   o.Month == this.Month && 

                   o.Quantity == this.Quantity && 

                   o.Shipped == this.Shipped); } 

    } 

    public override int GetHashCode() { 

        return String.Format("{0}|{1}|{2}|{3}", this.IdProduct, 

          this.Month, this.Quantity, this.Shipped).GetHashCode(); 

    } 

} 

  
چىسىنىڭ ئىككىنچى مهشغۇالت Distinct چارىسى، يهنه بىر قىلىشنىڭ ھهل مهسىلىنىدهك ىيۇقىرىق

  .خىل ئهندىزىسى بويىچه، ئۆزىمىز تۈزۈۋالغان سېلىشتۇرغۇچنى پارامېتىر ئارقىلىق يولالپ بېـرىش
 تىپىنــى قىممهتلىــك تىپقــا Order خىــل ئۇســۇلى، يهنــى ئهڭ ئــاخىرقى ئۇســۇلى بولــسا ئــۈچىنچى
  :مهسىلهن.  تىپلىق قىلىشstruct ئهمهس class تىپىنى Orderدېمهكچى، . شئالماشتۇرۇ

  struct بولسا قىممهت تىپلىق ھاسىله تىپ//

public struct Order { 

    public int Quantity; 

    public bool Shipped; 

    public string Month; 

    public int IdProduct; 

} 

  
  . دىكى بارلىق نامسىز تىپالر بىردهك چاقىرىلما تىپقا تهۋهC#3.0 ن،شۇنىسى ئېسىڭىزده تۇرسۇ

  
  : نى ئىشلىتىشتىن مىسالExcept بىلهن Intersectتۆۋهندىكىسى 

   274.  كود

var expr1 = customers[1].Orders.Intersect(customers[2].Orders); 

var expr2 = customers[1].Orders.Except(customers[2].Orders); 

  
Intersect كهسمىـــسىنى ئالىـــدۇ، يهنـــى، ھهر ئهزاالرنىـــڭچىـــسى ئىككـــى تىزمىـــدىكى مهشغۇالت 

  .ىلىسىدا بولغانلىرىنىكئىك
Except) ـــقا ـــن باش ـــدا مهشغۇالت) دى ـــى تىزمى ـــدىكى ئىككىنچ ـــى تىزمى ـــسا، بىرىنچ ـــسى بول چى

  . ئالىدۇئهزاالرنىئۇچرىمايدىغان 
 بىراق .نى دېگىم كهلمهيۋاتىدۇقىنىڭ يوقلىرىىبۇالرغىمۇ تهڭداش بولغان سۈرۈشتۈرۈك خاس سۆزل

  :تۆۋهندىكىدهك ئارالشتۇرۇپ ئىشلىتهلهيمىز
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   284.  كود

var expr = 

    (from c in customers 

         from   o in c.Orders 

         where  c.Country == Countries.Italy 

         select o 

    ).Intersect( 

        from c in customers 

            from   o in c.Orders 

            where  c.Country == Countries.USA 

            select o); 

  
  

Aggregate چىلىرىمهشغۇالتجهملهش  (چىلىرىمهشغۇالت(  

 بۇنىـڭ Linq . ھېـسابالش ئېلىـپ بېـرىش تـوغرا كېلىـدۇن نىـسبهتهئهزاالرغـابهزىده تىزمىـدىكى 
چىلىرىدىن تهشـكىل تاپقـان مهشـغۇالت Count, LongCount, Sum, Min, Averageئۈچـۈن 

بۇالرنىــڭ كــۆپ قىــسىملىرىنىڭ قىلىــدىغان . چىلىرى ئائىلىــسىنى تهمىــنلىگهنمهشــغۇالتجهمــلهش 
  .چۈشۈنۈش تهسكه توختىمايدۇ) behavior( بولمىغاچقا خۇلقلىرىنىپئىشى مۇرهككه

  

Count ۋه LongCount چىسىمهشغۇالت  

  : تىزمىسىغا قارتا ئىشلىتىشتىن مىسالزاكازچىسىنى مهشغۇالت Countدىكىسى تۆۋهن
   294.  كود

var expr = 

    from   c in customers 

    select new {c.Name, c.City, c.Country, OrdersCount = 

c.Orders.Count() }; 

 

foreach (var v in query) 

Console.WriteLine("{0}-{1}-{2}-{3}", v.Name, v.City, v.Country, 

v.OrderCount); 

 
  :ئىجرا نهتىجىسى

Paolo-Brescia-Italy-2 

Marco-Torino-Italy-2 

James-Dallas-USA-1 

Frank-Seattle-USA-1 
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 نـاملىق OrdersCountالرنىـڭ ئوبيېكىتنامـسىز تىپلىـق  بولغـان   پروگراممىـدىن ھاسـىليـۇقىرىقى

چىـسى مهشغۇالت Count دېـمهك، . سـانىنى ئالىـدۇزاكـازرنىڭ خاسلىقىنىڭ قىممىتى مـاس خېرىـدا
 Count. قــايتۇرۇپ بېرىــدۇ شــهكلىده int    ســانىنىئهزاالرنىــڭمهنــبه تىزمــا ئىچىــدىكى 

ــۇم شــهرتنى مهشغۇالت ــدىكى مهل ــبه تىزمى ــۇ مهن ــۇپ، ئ ــسى بول ــل ئهندىزى ــر خى ــسىنىڭ يهنه بى چى
نىـڭ سـانى زاكاز خېرىدارالر ئارىـسىدا :لهنمهسى.  سانىنى تېپىپ بېرىدۇئهزاالرقانائهتلهندۈرگهن 

  :ئىككىگه تهڭ بولغانالرنىڭ سانىنى تېپىپ باقايلى

int equalTwo = customers.Count(c => c.Orders.Count() == 2); 

Console.WrieteLine(equalTwo.ToString()); 

  
LongCount ــدارى ــڭ ئىقتى ــدىغان قىممىCount نى ــۇپ، قايتۇرى ــشاش بول ــلهن ئوخ ــى  بى  longت

  )يۇقىرى دىن int تىپنىڭ سىغىمى long (.تىپلىق، خاالس
  

Sum يىغىندا (چىسىمهشغۇالت(  

  :ئۆتهيلى ئاۋال ئۇنىڭ ئهندىزىلىرىنى كۆرۈپ .چى سهل ئاالھىدىرهكمهشغۇالتبۇ 

public static Numeric Sum( 

    this IEnumerable<Numeric> source); 

public static Numeric Sum<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, Numeric> selector); 

  
ــى  ــا قىممىت ــڭ قايتم ــاكىئۇنى ــسۇن ي ــارامېتىرى بول ــدىكى پ ــڭ ئىككىنچــى ئهندىزى ــى ئۇالرنى  تىپ

Numericبۇ يهردىكى . ئىكهن Numeric دېـگهن مهنىـده بولـۇپ، »سانلىق« بولسا int, int?, 
long, long?, float, float?, double, double?, decimal,decimal? الرنىڭ خالىغان بىرىنـى 

   چۇ؟?int غۇ پۈتۈن سان تىپى، ئهمىسه int .كۆرسىتىدۇ
C#2.0 الرغا ھىــچ قانــداق قىمــمهت مىقــدارقىممهتلىــك تىپلىــق ئۆزگهرگــۈچى  دىــن تارتىــپ

ــدىغان  ــالهتنىيولالنماي ــدىنھ ــادىلهش زۆرۈرىيىتى ــۇرۇق ( ئىپ ــۇ ســانداندىكى ق ــا  تىپىintبولۇپم غ
قـۇرۇق )  دهك?T( ئـارقىلىق بهلگىـسىشۇ تىپ خاس سۆزىنىڭ ئارقىـسىغا سـۇئال  )ماسالشتۇرۇش
 ئـارقىلىق ?int مهسـىلهن  .)<Nullable<T ئۇنىڭ تىپى(نى ئىپادىلهيدۇ ى ھالىت تىپبوالاليدىغان

>32Int.System<Nullableئىپادىلىنىـدۇ .)i(WriteLine.Console ;null=i; i? int دهك يېـزىش 
 . بۇ قۇرالر تهكشۈرۈشتىن ئۆتمهيدۇ i(WriteLine.Console;  int i(;  لېكىن.لهق ئىناۋهتلىكمۇت

Sum ئۇالرغـا  سـانلىق تىپلىـق دهپ قارىلىـپئهزاالر نىڭ بىرىنچى ئهندىزىسىده مهنبه تىزمىدىكى 
. ئهگهر مهنبه قۇرۇق بولسا نـۆل قايتىـدۇ. جىرىپ يىغىندىنى قايتۇرىدۇبىۋاسته قوشۇش ئهمىلى بې

 null بولـسا نهتىجىـده null تـى بوالاليدىغان تىپلىق بولۇپ ھهممىسىنىڭ قىممىnull ئهزاالرئهگهر 
ته قوشقىلى بولىدىغان ئهھۋال ئاسـتىدا  بىۋاسئهزاالرنى مهنبه تىزمىدىكى ئهندىزهمهزكۇر . قايتىدۇ

ـــشلىتىلىدۇ ـــا ســـانال:مهســـىلهن. ئى ـــبه تىزم ـــدهر مهن ـــسا، تۆۋهندىكى ـــق بول ـــسى تىپلى ك  گۇرپى
  :ئىشلىتهلهيمىز

 
 



 61 LINQھهققىده ساۋات                                                                           www.udmish.cn 

int[] values = { 1, 3, 9, 29 }; 

int   total  = values.Sum(); 

  
  . بولىدۇ42=29+9+3+1نهتىجه 

مهسـىلهن خېرىـدارالر (  تۈزۈلمىـسهئهزاالردىـنئهگهر تىزما بىۋاسـته قوشـقىلى بولىـدىغان سـانلىق 
خاسلىقىنى قوشۇشـنى  قايسى ئهزانىڭڭ ئىككىنچى ئهندىزىسىنى قوللىنىپ  نىSum، )تىزمىسدهك

  :مهسىلهن. مىزىبهلگىلهپ قوي
   304.  كود

var customersOrders = 

    from c in customers 

        from   o in c.Orders 

        join   p in products 

               on o.IdProduct equals p.IdProduct 

        select new { c.Name, OrderAmount = o.Quantity * p.Price }; 

 

var expr = 

    from   c in customers 

    join   o in customersOrders 

           on c.Name equals o.Name 

           into customersWithOrders 

    select new { c.Name, 

                 TotalAmount = customersWithOrders.Sum(o => 

o.OrderAmount) }; 

  
ــسالدا  ــتىدىكى مى ــسىنى customersئۈس ــدهملهپ، customersOrders تىزمى ــلهن ھهم ــسى بى  تىزمى
  . نهتىجىسىنى ئالدۇق  ئېرىشىپ ئۇالرنى قوشۇش سانىغازاكازھهربىر خېرىدارنىڭ 

  : كودنى سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسى ئارقىلىق تۆۋهندىكىدهك ئىپادىلهيمىزيۇقىرىقىئادهتته 
   314.  كود

var expr = 

    from   c in customers 

    join   o in ( 

           from c in customers 

               from   o in c.Orders 

               join   p in products 

                      on o.IdProduct equals p.IdProduct 

               select new { c.Name, OrderAmount = o.Quantity * p.Price } 

           ) on c.Name equals o.Name 

           into customersWithOrders 
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    select new { c.Name, 

                 TotalAmount = customersWithOrders.Sum(o => 

o.OrderAmount) }; 

   
  

SQL  vs.  Linq تىكىسىگرامما سۈرۈشتۈرۈك  
يهرگه كهلگهنده، ئىككىسىنى سېلىشتۇرۇپ بېقىشنى توغرا تاپتىم، چـۈنكى ئـۇالر يېزىپ مۇشۇ 

ــار ــۇھىم پهرق ب ــايىن م ــسىدا ئىنت ــدهك تۇرســىمۇ ئارى ــو . ئوخشىــشىپ كېتىدىغان ــقب  توغرىلى
  .توختىلىشنىڭ ھاجىتى بار دهپ ئويلىدىم

. دىـسى ئىپاSql دىكى سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىگه ئوخشاپ كېتىـدىغان 314.  كودتۆۋهندىكىسى 
  ):بىر دهپ پهرهز قىلىندى-خېرىدارالرنىڭ ئىسىمى بىردىن(

SELECT   c.Name, SUM(o.OrderAmount) AS OrderAmount 

FROM     customers AS c 

INNER JOIN ( 

    SELECT     c.Name, o.Quantity * p.Price AS OrderAmount 

    FROM       customers AS c 

    INNER JOIN orders AS o ON c.Name = o.Name 

    INNER JOIN products AS p ON o.IdProduct = p.IdProduct 

    ) AS o 

ON       c.Name = o.Name 

GROUP BY c.Name 

 
ئهمهلىيهتـته !. نى ھېس قىلغانـسىزكى جۈملىلىرىنىڭ نهقهدهر كېلهڭسىز ئىكهنلىSql يۇقىرىقى

  :ىق ئوخشاش نهتىجىگه ئېرىشهلهيمىز ئىپادىسى ئارقىلSqlئۇنىدىن ئاددىراق 

SELECT   c.Name, SUM(o.OrderAmount) AS OrderAmount 

FROM     customers AS c 

INNER JOIN ( 

    SELECT     o.Name, o.Quantity * p.Price AS OrderAmount 

    FROM       orders AS o 

    INNER JOIN products AS p ON o.IdProduct = p.IdProduct 

    ) AS o 

ON       c.Name = o.Name 

GROUP BY c.Name 

  
  :كىن تېخىمۇ قىسا، تېخىمۇ ئاددى ئىپادىلىيهلهيمىزېل

SELECT     c.Name, SUM(o.Quantity * p.Price) AS OrderAmount 

FROM       customers AS c 

INNER JOIN orders AS o ON c.Name = o.Name 
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INNER JOIN products AS p ON o.IdProduct = p.IdProduct 

GROUP BY   c.Name 

  
 هسۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسىد Linq چه ئىپادىلهش ئۇسۇلىنى Sql خىل ئۈچىنچىئهگهر بىز 

 Sql سهۋهبى، .قىسىم قېيىنچىلىقالرغا دۇچ كېلىشىمىز مۇمكىن بىر ئىپادىلىمهكچى بولساق
ۈرىدۇ، بارلىق ئۇچۇرال تاكى سۈرۈشتۈرۈلگهنگه  مۇناسىۋىتى ئارقىلىق سۈرۈشتئۇچۇرالرنىبولسا 

تۇرىدىغان بولۇپ ئۇالر ئارىسىدا دهرىجه، يهنى تهۋهلىك ) جهدۋهلده(قهدهر تهكشى ھالهتته
  غا مهھسۇالتالر\الرزاكاز\ خېرىدار بولسا خۇددىLinqبىراق . مۇناسىۋىتى ئىپادىلهنمهيدۇ

ۇالت ئېلىپ غلغان ئۇچۇرالرغا مهشئوخشاش يهرلىك دهرىجه، يهنى تهۋهلىك مۇناسىۋېتى بو
 بۇ پهرق ئىككى خىل ئۇسۇلنىڭ ئوخشىمىغان شارائىتتا ئۆزىگه خاس ئارتۇقچىلىقىنىڭ .بارىدۇ

يهنى ئارتۇقچىلىقى سىزنىڭ قانداق ئۇچۇرغا قانداق سۈرۈشتۈرۈش . بارلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ
  .ئېلىپ بارىدىغانلىقىڭىز تهرىپىدىن بهلگىلىنىدۇ

ئهڭ (هر تۈپهيلى ئوخشاش مهنبهدىن ئوخشاش نهتىجىگه ئېرىشىدىغان خىل سهۋهبليۇقىرىقى
    . دا پهرقلىق يېزىلىدۇLinq بىلهن Sqlسۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسى ) ياخشىالنغىنى

  
  
  
  
  

Min and Max  

چىسى مهنبه تىزما ئىچىدىكى ئهڭ مهشغۇالت Min بىلهن Maxچىلىرى ئىچىدىكى مهشغۇالتجهملهش 
  :ئۇالرمۇ بىرقانچه خىل ئهندىزىلهنگهن.  تېپىشقا ئىشلتىلىدۇانىئهزچوڭ ۋه ئهڭ كىچىك 

public static Numeric Min/Max( 

    this IEnumerable<Numeric> source); 

public static T Min<T>/Max<T>( 

    this IEnumerable<T> source); 

public static Numeric Min<T>/Max<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, Numeric> selector); 

public static S Min<T, S>/Max<T, S>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, S> selector); 

  
ا شـۇڭ. ىمىتىكىلىق سېلىـشتۇرۇش ئېلىـپ بارىـدۇخ نىـسبهتهن ئـارئهزاالرغابىرىنچى ئهندىزىسىده 

 تۆۋهنـدىكى : مهسـىلهن.تىزمالرغـا ئىـشلىتىش مۇۋاپىـق سـان بولغـان ئهزالېرىمهزكۇر ئهندىزىنى 
ارىغا نىـسبهتهن ئهڭ كىچىكىنـى تېـپىش دلىرىنىڭ مىقـزمىسالدا بارلىق خېرىدارالرنىڭ بارلىق زاكا

  :ۇالتى ئېلىپ بېرىلىدۇغمهش
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   4.32  كود

var expr = 

    (from c in customers 

         from   o in c.Orders 

         select o.Quantity 

    ).Min(); 

  
. نـى تاپىـدۇكىكىچى - تىپىنـى ئېتىۋارغـا ئالمـاي چـوڭئهزاالرنىـڭئىككىنچى خىل ئهندىزىلىرىده 

ئهگهر مهنـبه ) نى تېپىش ئۈچۈن سېلىشتۇرۇش ئېلىـپ بېـرىش كېـرهككىكىچى -ئهلۋهتته، چوڭ(
ــدىكى  ــى ئهزاتىزمى ــى  <IComparable<T تىپ ــاكى (ن ــىIComparableي ــ)  ن ــسا مۇش ۇنىڭ قوللى

 ئهمهلـگه ئىككىـال ئېغىزنـى يـۇقىرىقىئهگهر . ئهمهلىلهشتۈرۈلۈشى ئارقىلىق سېلىـشتۇرۇش قىلىـدۇ
 )داق ئاتـاپ تـۇردۇمننى مۇشـۇ异常(بىنورماللىق تىپلىق ArgumentExceptionئاشۇرمىغان بولسا 

كهم دېگهنـده بىـر «:  خاتالىق ئۇچۇرىنىڭ ئاساسى مهزمـۇنى مۇنـداقبىنورماللىق . بېرىدۇقويۇپ
  » .ىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان بولۇشى كېرهكز ئېغىIComparable ئوبيېكىتدانه 

مهزكــۇر . چىقىرىلــدى بىنورمــاللىقدهك كــود يېزىــپ قهســتهن دىكىــ 4.33  كــود ئۈچــۈن دهلىلــى
 بولـسىمۇ ىىنىڭ تـوپلىممىقـدار زاكـازكوددىكى خاتالىق سهۋهبى شۇكى، گهرچه نهتىجه تىزمىسى 

يهنـى ئالدىنقىـسىدىكى چـارالش نهتىجىـسىنىڭ . تىن پهرقلىنىدۇ دىكى سۈرۈشتۈك71  كود لېكىن
كىسىنىىڭ بولسا بىرال سانلىق قىممهتلىـك خاسـلىقى بولغـان نامـسىز كېيىن.  گۇرپىسىرتىپى سانال

نامـسىز تىـپالر بىـردهك سېلىـشتۇرۇش ئېغىزلىرىنـى ئهمهلـگه ئاشـۇرمىغان .  توپلىمىئهزاالرتىپلىق 
  .بولىدۇ

   چىقىرىشبىنورماللىقپ خاتالىقى سهۋهبلىك زورالپ تى  4.33  كود

var expr = 

    (from c in customers 

         from o in c.Orders 

         select new { o.Quantity} 

    ).Min(); 

،  بولـۇپ قالغـان ئهھـۋال ئاسـتىداnull قىممىتـى ئهزاالرنىـڭمهنبه تىزمىسى قۇرۇق يـاكى بـارلىق 
.  بولىــدۇnull تىپــى قــۇرۇق بوالاليــدىغان تىــپ بولــسا، نهتىــجه Numericئهگهر ئهندىزىــدىكى 

ئـاخىرقى .  قويۇپ بېرىلىدۇبىنورماللىق تىپلىق ArgumentNullExceptionئۇنداق بولمايدىكهن، 
ــارقىلىق  ــسى ئ ــالالش كۆرسهتمى ــدىكى ت ــل ئهنزى ــى خى ــلىقنى ئهزائىكك ــسى خاس ــدىكى قاي  ئىچى

ــپ  ــلهپ بېرى ــشتۇرۇشنى بهلگى ــيۇقىرىسېلى ــڭدهك قى ــدۇبىنورماللىقنى ــالغىلىمۇ بولى ــدىنى ئ .  ئال
  :مهسىلهن

  ى ئېلىپ بېرىشمهشغۇالت Max  قىممهت تاللىغۇچ ئارقىلىق خېرىدار تىپىلىرىغا نىسبهتهن 4.34  كود

var expr = 

    (from c in customers 

         from o in c.Orders 

         select new { o.Quantity} 

).Min(o => o.Quantity); 
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Average چىسىمهشغۇالت  

 ,Maxئۇ ئالدىدا سۆزلىگهن   .  قىممهتلىرنىڭ ئوتتۇرچه قىممىتىنى تاپىدۇئهزاچى مهشغۇالتمهزكۇر 
Min, Sum ئۇنــداق .  قىممهتلىــك تىــپ بولغــان ھــالىتىگه مۇۋاپىــقئهزاالرنىــڭ الرغــا ئوخــشاش

ــۆپ خ ــارقىلىق ك ــدىزىلىرى ئ ــقا ئهن ــتىدا باش ــۋال ئاس ــان ئهھ ــڭ بولمىغ ــا تىپنى ــلىق چاقىرىلم اس
 . ئېلىـپ بارااليـدۇمهشـغۇالت شـۇندىال نورمـال .قىممهتلىك خاسلىقىنى بهلگىلهپ قويۇش كېـرهك
  :ئۇنىڭ تۆۋهنده كۆرسىتىلگهندهك ئهندىزىلىرى بار

public static Result Average( 

    this IEnumerable<Numeric> source); 

public static Result Average<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, Numeric> selector); 

  
 ,?int, int?, long, long?, float, float  تىپNumericنماقچى بولغان ىئوتتۇرچه قىممىتى ئېل

double, double?, decimal, or decimal?.بولغاندا شۇنداق . الرنىڭ بىرى بولۇشى كېرهك 
. ىمۇ ساقالپ قالىدۇلېكىنق قىلىپال قالماي، قۇرۇق بوالاليدىغان ئاالھىدىمهنبه تىپقا ۋارىسلىنهتىجه 

 تىپلىق؛ double تىپلىق بولسا، نهتىجه long ياكى int ئهزا مهنبهدىكى ،ئۇنىڭدىن باشقا
 .  تىپلىق بولىدۇ?double تىپلىق  بولسا، نهتىجه ?long ياكى ?int ئهزامهنبهدىكى 

همهس، يهنى، بىرقانچه پۈتۈن ساننىڭ ئوتتۇرىچه قىممىتى بۇنداق بولىشىنى چۈشۈنۈش تهس ئ
  . چىقىشى مۇمكىنسانكهسىر 

  :تۆۋهندىكىسى ئىككى خىل ئهندىزىگه بىردىن مىسال
   ئېلىپ بارىدۇمهشغۇالت ئىككى خىل ئهندىزىسى مهھسۇالت باھالىرىغا نىڭ Average  4.35  كود

var expr = 

    (from p in products 

    select p.Price 

    ).Average(); 

var expr = 

    (from p in products 

    select new { p.Price } 

    ).Average(p => p.Price); 

  
 Averageئىككىنچى مىسالىدىكى كۆك رهڭگه بويالغـان سۈرۈشـتۈرۈك ئىپادىـسىنىڭ نهتىجىـسىگه 

 ئهزاالرجه تىزمىـسىدىكى  ئۇنىـڭ نهتىـ، چى خىل ئهندىزىسىنى ئىشلىتىشتىكى سهۋهبننىڭ ئىككى
ىمېتىكىلىق ئهمهل بىجىرگىلــى فنامــسىز تىپلىــق بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئــۇالر ئارىــسىدا بىۋاســته ئــار

 ئىپادىــسى lambdaشــۇڭا چوقــۇم ئۇنىــڭ قايــسى خاســلىقىنىڭ ئوتتــۇرىچه قىممىتىنــى . بولمايــدۇ
  .ئارقىلىق بهلگىلهپ بېرىشىمىز كېرهك
نىڭ ئوتتـۇرچه قىممىتىنـى چىقىرىـدىغان ى مىقـدارلىرزاكـازرنىڭ تۆۋهنده بارلىق خېرىدارالر ۋه ئۇال

  :مىسال بېرىلدى
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    4.36  كود

var expr = 

    from   c in customers 

    join   o in ( 

           from c in customers 

               from   o in c.Orders 

               join   p in products 

                      on o.IdProduct equals p.IdProduct 

               select new { c.Name, OrderAmount = o.Quantity * p.Price } 

           ) on c.Name equals o.Name 

           into customersWithOrders 

    select new { c.Name, 

                 AverageAmount = customersWithOrders.Average(o => 

o.OrderAmount) }; 

  
  : مىسالنىڭ نهتىجىسى تۆۋهندىكىدهك بولۇشى مۇمكىنيۇقىرىقى

{Name=Paolo, AverageAmount=65} 

{Name=Marco, AverageAmount=350} 

{Name=James, AverageAmount=600} 

{Name=Frank, AverageAmount=1000} 
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Generation قۇرغۇچ (چىلىرىغۇالتمهش(  

ى چىقىـرىش، لېكىنـالر تىزىمزاكـازيىلىگىچه بولغـان ئـارلىقتىكى -2007يىلىدىن -2000مهسىلهن 
الرنى مهشـغۇالت ئېلىـپ بېرىـشتهك رنى تهكـرامهشـغۇالترغا ئوخـشاش بىـر ياكى ئوخشاش بىر ئۇچۇ

  .چىلىرى ئىنتايىن ئهپچىللىك بىلهن ئېلىپ بارااليدۇمهشغۇالتقۇرغۇچ 
  

Range)  چىسىمهشغۇالتدائىره(  

 ھاســىل قىلىــپ بېــرىش رولىغــا ئــېگه بولــۇپ، ئــۇ بهلگىلىــك دائىرىــدىكى قىممهتــلهر تىزمىــسى
  :بىر ئهندىزىگه ئىگه -ندىكى بىردىنهتۆۋ

public static IEnumerable<int> Range( 

    int start, 

    int count); 

  
 مهشـغۇالتالرنى سـۈزۈپ ئـېلىش زاكـازى يىلغىـچه ئـارلىقتىك-2007يىلدىن -2005 دا 4.40  كود

  . كودى بېرىلدى
 ش خــاس ســۆزى ئــارقىلىق يىــل چېكــى قويــۇwhereمهزكــۇر مهســىلىگه نىــسبهتهن : ئهســكهرتىش

 نىـڭ ئىـشلىتىش ئۇسـۇلىنى چۈشـهندۈرۈش Rangeبۇ كـود پهقهت . ئهقىلگه ئهڭ مۇۋاپىق ئۇسۇل
  .لۇشى ناتايىنياخشى ئۇسۇل بوكىن ېمىسال ئۈچۈنال بېرىلدى، لمهقسىتىده 

  الرغا ئېرىشىشزاكازيىلگىچه بولغان -2007يىلىدىن -2005  4.40  كود

var expr = 

    Enumerable.Range(2005, 3) 

    .SelectMany(x => (from   o in orders 

                      where  o.Year == x 

                      select new { o.Year, o.Amount })); 

 
 

نى ىيالىرواكتفۋه » ھهسسىلهش«، »كۇۋادىرات كۆتۈرۈش« نى يهنه Rangeالردىن باشقا يۇقىرىقى
  :مهسىلهن. ھېسابالشتهك ئورۇنالرغىمۇ قوللىنىشقا بولىدۇ

   دىن پايدىلىنىپ تېپىشRange نىڭ پاكتېريالىنى number  4.41  كود

static int Factorial(int number) { 

    return (Enumerable.Range(0, number + 1) 

            .Aggregate(0, (s, t) => t == 0 ? 1 : s *= t)); } 
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Repeat) چىسىمهشغۇالت تهكرار(  

لمــا ى چاقىرئهزائهگهر .  تهكــرارالپ كۆپهيتىــدۇئهزاالرنــىچى مهنــبه تىزمىــدىكى مهشــغۇالتمهزكــۇر 
ـــسا ـــق بول ـــر ،تىپلى ـــڭ ھهر بى ـــى ئهزانى ـــۆزى ئهمهس بهلك ـــىرغۇقاســـىپ چا مۇنئ  )引用(سىچى

  . تهكرارلىنىدۇ
Repeat ــــدىكى مهشغۇالت ــــۈنچه تىزمى ــــسى كۆپ ــــىچى ــــشاش د ئهزاالرن ــــتۈرۈش، ئوخ هسلهپلهش

تۆۋهنــدىكى مىــسالدا . سۈرۈشــتۈرۈكنى نهچــچه قېــتىم ئىجــرا قىلىــشتهك ئهھــۋالالردا ئىــشلىتىلىدۇ
  .ئىجرا قىلىدۇ ئالىدىغان سۈرۈشتۈرۈكنى ئۈچ قېتىم تهكرار ىنىخېرىدارالرنىڭ ئىسىملىر

   سۈرۈشتۈرۈكنى تهكرار ئىجرا قىلىش  4.42  كود

var expr = 

    Enumerable.Repeat( (from   c in customers 

                      select c.Name), 3) 

.SelectMany(x => x); 

            

foreach (var v in expr) 

                Console.WriteLine(v); 

  
شــۇڭا ئۇنىــڭ ئۈســتىده يهنه .  نىــڭ نهتىجىــسى تىزمىالرنىــڭ تــوپلىمىRepeatا تــ كودرىقىيــۇقى

SelectMany ـــارلىق مهشغۇالت ـــلهپكـــشىته بىـــر تىزمىغـــا ئهزاالرنـــىچىـــسىنى قوللىنىـــپ ب   رهت
  .ئورۇنالشتۇردۇق

  :ئىجرا نهتىجىسى تۆۋهندىكىچه

Paolo 

Marco 

James 

Frank 

Paolo 

Marco 

James 

Frank 

Paolo 

Marco 

James 

Frank 
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Empty)  چىسىمهشغۇالتقۇرۇق(  

 يهنـى قـۇرۇق . قۇرۇق تىزمىسىنى قـايتۇرۇپ بېرهلهيـدۇئهزانىڭ تىپلىق مهلۇمچى مهشغۇالتمهزكۇر 
  :مهسىلهن. تىزما ھاسىل قىلىشتا ئىشلىتىلىدۇ

   تىپىنىڭ قۇرۇق تىزمىسىنى ھاسىل قىلىشر دىن پايدىلىنىپ خېرىداEmpty  4.43  كود

IEnumerable<Customer> customers = Enumerable.Empty<Customer>(); 

 

 

Quantifiers چىلىرىمهشغۇالت اردمىق (چىلىرىمهشغۇالت(  

ــده  ــا ئىچى ــدىغان تىزم ــهرتنى قانائهتلهندۈرى ــۇم ش ــڭمهل ــارئهزانى ــشۈرۈشمۇ  - ب ــوقلىقىنى تهك ي
ــىرتىدا ئهمهس ــڭ س ــداق مه.ئىھىتىياجىىمىزنى ــىلى گهرچه بۇن ــدس ــز ئال ــۇنالردا لهرنى بى ىنقى مهزم

ــۆتكهن  ــۆزلهپ ئ ــغۇالتس ــۇرغىلى مهش ــگه ئاش ــارقىلىق ئهمهل ــشلىتىش ئ ــتۈرۈرپ ئى چىالرنى بىرلهش
  .چىالرنى تهمىنلىگهنمهشغۇالت مۇشۇنداق ئهھۋالالرغا خاس Linq لېكىنبولىسىمۇ، 

  
  

Any چىسىمهشغۇالت  

يالغـان تىپلىـق  - بولـۇپ، ئـۇ بېـرىلگهن راسAnyچى مهشـغۇالتۇرماقچى بولغان تـۇنجى تتونۇش
  : تۆۋهندىكىلهر ئۇنىڭ ئهندىزىلىرى.يالغانلىق قىممهت قايتۇرىدۇ -كۆرسهتمىگه ئاساسهن راس

public static bool Any<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, bool> predicate); 

public static bool Any<T>( 

    this IEnumerable<T> source); 

  
مهنـبهدىن باشـقا ھېچقانـداق شـهرت « ئهندىزىلىرىنى كـۆرگىنىڭىزده، كاللىڭىزغـا مېتود يۇقىرىقى

دېـگهن » يالغـان قىمـمهت قايتۇرىـدۇ؟ -ت شهكلى نـېمىگه ئاسـان راسـمېتودقوبۇل قىلمايدىغان 
 ئهزاگهنـده بىـر دانه ېمهزكـۇر ئهندىزىـده، ئهگهر مهنـبه تىزمىـدا كهم د. سۇئال كېلىـشى مـۇمكىن

ھېــسابتا، مهلــۇم تىزمنىــڭ قــۇرۇق يــاكى .  ئۇنــداق بولمىــسا يالغــاننى قايتۇرىــدۇنى،تبولــسا راســ
  .ى تهكشۈرىدۇلېكىنئهمهس

ئىككى خىل ئهندىزىسىده بولسا، كۆرسهتمه ئارقىلىق شهرت يوللىنىدۇ، ئهگهر تىزمىدا ئۇشبۇ شهرتنى 
  .هلتۈرىدۇ يالغاننى ك بولمىسانى،ت كېمىده بىرسى بولسا راسئهزادىنقانائهتلهندۈرىدىغان 

لىرىنىــڭ ئىچىــده مهھــسۇالت زاكاز تۆۋهنــدىكى مىــسالدا بــارلىق خېرىــداالرنىڭ بــارلىق :مهســىلهن
ئهمهســلىكى  يــاكى مهۋجــۇت گه تهڭ بولغــان مهھــسۇالتنىڭ idProduct (1(تهرتىــپ نومــۇرى 

  .تهكشۈرۈلىدۇ
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    4.44  كود

bool result = 

    (from c in customers 

         from   o in c.Orders 

         select o) 

    .Any(o => o.IdProduct == 1); 

 تۆۋهندىكى قۇردا نهتىجىنى قهستهن يالغان چىقاردۇق، چۈنكى تىزما قۇرۇق//

result = Enumerable.Empty<Order>().Any(o => o.IdProduct == 1);//false 
  

ال ن قانـائهتلهنگهن زامـاo.IdProduct == 1 بولـسۇن، تهكـشۈرۈش جهريانىـدا ئېسىڭىزدهشۇنىسى 
  .ئومۇمىي ئىپاده ئاخىرلىشىدۇ

 
  

All) چىسىمهشغۇالت ھهممه(  

All يـاكى  بېـرىلگهن شـهرتنى قائهتلهندۈرىـدىغانئهزاالرنىـڭ تىزمىـدىكى بـارلىق چىسىمهشغۇالت 
 قانائهتلهندۈرسه  شهرتنى ئهگهر ھهممىسى.مهيدىغانلىقىنى تهكشۈرۈشكه ئىشلىتىلىدۇقانائهتلهندۈر

  .ستنى، ئۇنداق بولمىسا يالغاننى قايتۇرىدۇرا
  

 يـاكى هت سـان بولـۇش شـهرتىنى قانهئهتلهندۈرىـدىغانارىنىڭ مۇسبد مىقز ھهربىر زاكا:مهسىلهن
  :مهيدىغانلىقىنى تهكشۈرۈپ باقىلىقانائهتلهندۈر

   4.45  كود

bool result = 

    (from c in customers 

         from o in c.Orders 

         select o) 

    .All(o => o.Quantity > 0); 

 

result = Enumerable.Empty<Order>().All(o => o.Quantity > 0); //false 

  
ى بىــردهك راســت سىچىــسى قــۇرۇق تىزمىغــا ئىشلىتىلــسه نهتىجــمهشغۇالت All ئهگهر :ئهســكهرتىش

   .بولىدۇ
  
 

Contains)  چىسىمهشغۇالتبارمۇ(  

بــار بولــسا راســتنى، بولمىــسا . يــوقلىقىنى تهكــشۈرىدۇ - تىزمىــدا بــار مهنــبهئهزانىــڭبېــرىلگهن 
  : ئۇنىڭ ئهندىزىلىرى تۆۋهندىكىچه.يالغاننى قايتۇرىدۇ
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public static bool Contains<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    T value); 

public static bool Contains<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    T value, 

    IEqualityComparer<T> comparer) 

  
 ئامـال Linq ئېغىزىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان بولـسا، <ICollection<T ئهزاالرئهگهر مهنبه تىزمىدىكى 

  .چۈنكى بۇنداق بولغاندا سېلىشتۇرۇش بىرقهدهر تېز بولىدۇ. بار ئۇشبۇ ئېغىزنى ئىشلىتىدۇ
ــشان ــسا، نى ــگه ئاشــۇرمىغان بول ــدىكى ئهزا ئهگهر ئهمهل ــبه تىزمى ــلهن مهن ــۇئهزاالر بى ــر  - بىرم بى

چــى ئهنــدىزه بــويىچه شهخــسى سېلىــشتۇرغۇچنى يــولالپ بهرســه، نئهگهر ئىككى. سېلىــشتۇرىلىدۇ
 نـى .<EqualityComparer<Tئۇنـداق بولمىـسا كۆڭۈلـدىكى قىمـمهت بـويىچه . شۇنى ئىشلىتىدۇ

  .ئىشلىتىدۇ
يـوقلىقى  -نىـڭ بـارزاكازلىرى ئىچىـده بېـرىلگهن زاكـازتۆۋهندىكى مىسالدا تـۇنجى خېرىـدارنىڭ 

  :تهكشۈرۈلدى

orderOfProductOne = new Order {Quantity = 3, IdProduct = 1 , 

    Shipped = false, Month = "January"}; 

bool result = customers[0].Orders.Contains(orderOfProductOne); 

  
  
  

Partitioning ىالشپارچ (چىلىرىمهشغۇالت(  

.  ئېلىپ بېـرىش تـوغرا كېلىـدۇمهشغۇالت نىسبهتهنال ئهزاالرغابهزىده تىزمىنىڭ مهلۇم بۆلىكىدىكى 
ـــدىنقى :مهســـىلهن  نهپهر خېرىـــدارنىڭ ئۇچۇرىغـــا ئېرىـــشىش N خېرىـــدارالر تىزمىـــسىدىكى ئال
 چىـسىغامهشغۇالت Selectچىسى بىـلهن مهشغۇالت Whereئهلۋهتته بۇنداق مهسىلىلهرنى . دېگهندهك

ى قىلىـپ بېـرىش ئـارقىلىقمۇ پـارامېتىرنۆلدىن باشلىنىدىغان تهرتىپ نومـۇرىنى كۆرسـهتكۈچنىڭ 
 دىكـى Linq شـۇڭا .لېكىن ئۇنىڭ دائىم قواليلىق، بىۋاسته يول بولۇشى ناتـايىن. ھهل قىالاليمىز
  .چىالرنى ئىشلىتىش ياخشى تالالشمهشغۇالتلهرگه خاس لىمۇشۇنداق مهسى

 -ئـۆز يوللىرىـدا ئـايرىم بولـسا TakeWhile بىـلهن Takeالر ئارىـسدىكى چىمهشغۇالتبۇ تۈردىكى 
 ئالـدىنقى مـانچه گىچهنى قانائهتلهنـدۈرت شـهرن ياكى بېرىلگهئهزا دانه Nئالدىنقى  ئايرىم ھالدا 

  . ئالىدۇئهزانى
Skip ۋه SkipWhile چىسى مهشغۇالتTake بىلهن TakeWhile چىسىنىڭ تولۇقلىمىسى مهشغۇالت

 ئهزانىلگهن شهرتنى قانائهتلهندۈرىدىغان ئالدىنقى مانچه ى ياكى بېرئهزانى Nلدىنقى بولۇپ، ئا
  .ئاتالپ ئۆتۈپ كېتىدۇ
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Take) چىسىمهشغۇالتئېلىش  -نى(  

  :تۆۋهندىكى ئهندىزىگه قاراڭ

public static IEnumerable<T> Take<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    int count); 

  
 . قـايتۇرۇپ بېرىـدۇئهزانـى دانه countچىسى مهنـبه تىزمىـدىكى ئالـدىنقى مهشغۇالت Takeدېمهك 

ار نۆل بولسا قۇرۇق تىزمىنى، مهنـبه تىزمـا ئۇزۇنلۇقىـدىن چـوڭ بولـسا مهنـبه دئهگهر كۆزلىمه مىق
ى ئهڭ چـوڭ مىقدار  پۇلزاكازخېرىداالر ئارىسىدىن «چى مهشغۇالت بۇ .تىزمىنىڭ ئۆزىنى قايتۇرىدۇ

  :مهسىلهن. دېگهندهك مهسىلىلهرگه تولىمۇ ماس كېلىدۇ»  خېرىدارنى تالالش2ئالدىنقى بولغان 
   4.47  كود

var topTwoCustomers = 

    (from    c in customers 

     join    o in ( 

             from c in customers 

                 from   o in c.Orders 

                 join   p in products 

                        on o.IdProduct equals p.IdProduct 

                 select new { c.Name, OrderAmount = o.Quantity * p.Price } 

             ) on c.Name equals o.Name 

             into customersWithOrders 

     let     TotalAmount = customersWithOrders.Sum(o => o.OrderAmount) 

     orderby TotalAmount descending 

     select  new { c.Name, TotalAmount } 

    ).Take(2); 

  
 نى Takeگهرچه ئومۇمى سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسى ئىنتايىن چىرماش بولغان بىلهن، ! كۆرگهنسىز

دىده بۇرۇن سۆزلىگهن سۈرۈشتۈرۈك خاس  ئىپايۇقىرىقى .يئورۇنالشتۇرۇش ناھايىتى ئاددى
 خاس سۆزى ئىپاده let.  مۇ ئىشلىتىلدىlet ئىشلىتىش بىلهن بىر ۋاقىتتا يېڭى خاس سۆز سۆزلىرىنى

بهلگه تىمىسىنى مهلۇم قىممهتكه ياكى مهلۇم فورمىال قىممىتىگه تهڭداش قىلىش - ئىچىده مهلۇم ھهرپ
 ئېنىقاليدۇ دېسهكمۇ مىقدارىچىده يهرلىك ئۆزگهرگۈچى  ئىپاده ئبويىچهزاغرا تىل . رولىنى ئوينايدۇ

خېرىدارنىڭ ى بار ز مىسالىمىزدا زاكايۇقىرىقى :مهسىلهن. )...بۇ زاغرا تىل ئهمهسمۇ يا(بولىدۇ

  . تۇردۇقساقالپ گه دېگهنTotalAmoutيىغىندىسىنى لىرىنىڭ قىممهت زلىق زاكاربا
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TakeWhile) چىسىمهشغۇالتئېلىش  -چاغدا(  

ا ئالـدىنقى مانچىـسىنى  بىـلهن ئوخشىـشىپ كېتىـدىغان بولـۇپ، بۇنىڭـدTakeلىتىش ئۇسۇلى ئىش
 تۆۋهنـدىكىلهر ئۇنىـڭ . تـاكى شـهرت قانـائهتلهنمىگىچه ئالىـدۇئهزاالرنى كى ئالدىنقىئهمهس، بهل
  :ئهندىزىلىرى

public static IEnumerable<T> TakeWhile<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, bool> predicate); 

public static IEnumerable<T> TakeWhile<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, int, bool> predicate); 

  
 باشالپ چارالش ئېلىـپ ئۇنىـڭ ئهزاسىدىنبىرىنچى خىل ئهندىزىسىده، مهنبه تىزمىنىڭ نۆلىنچى 

ـــــىدىغان ـــــهرتكه چۈش ـــــهتكۈچتىكى ش ـــــمهيياكى چكۆرس ـــــشۈرىدۇ، ئهگهر ۈش دىغنالىقىنى تهك
ئـۇنى ئـۇ نهتىـجه توپلىمىغـا قوشـۇپ بولـۇپ كېيىنكـى ) كۆرسهتمه قىممىتى راست بولـسا(چۈشسه
 شـهرتكه چۈشـمىگهنگه يـاكى ئهزابۇ جهريـان تـاكى مهلـۇم .  تهكشۈرىدۇئۇسۇلدا ئوخشاش ئهزانى

  . تهكشۈرۈش تامامالنغانغا قهدهر داۋاملىشىدۇئهزانىئهڭ ئاخىرىقى 
تـۈن سـان يـولالپ بېرىمىـز، چـارالش ه پارامېتىر ئارقىلىق بىـردانه پۈئىككىنچى خىل ئهندىزىسىد

  . باشلىنىدۇئهزادىنى ئۇشبۇ سان تهرتىپلىك مهشغۇالت
 مهسـىلىلهرنى پنى مۇۋاپىق تۈزۈش ئارقىلىق تېخىمۇ مـۇرهككهسىئۇنىڭدىن باشقا شهرت كۆرسهتمى

% 80ى قىممىتـى ئومـۇمى قىممهتنىـڭ مىقـدار زىسالدا زاكا تۆۋهندىكى م:مهسىلهن. ھهل قىالاليمىز
  :تىنى ئىگىلهيدىغان ئالدىنقى خېىردارالرغا ئېرىشىدۇ

   4.48  كود

//  

var limitAmount = globalAmount * 0.8m; 

var aggregated = 0m; 

var topCustomers = 

    (from    c in customers 

     join    o in ( 

             from c in customers 

                 from   o in c.Orders 

                 join   p in products 

                        on o.IdProduct equals p.IdProduct 

                 select new { c.Name, OrderAmount = o.Quantity * 

p.Price } 

             ) on c.Name equals o.Name 

             into customersWithOrders 

     let     TotalAmount = customersWithOrders.Sum(o => o.OrderAmount) 
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     orderby TotalAmount descending 

     select  new { c.Name, TotalAmount } 

    ) 

    .TakeWhile( X => { 

                    bool result = aggregated < limitAmount; 

                    aggregated += X.TotalAmount; 

                    return result; 

                } ); 

 
 
 

Skip بىلهن SkipWhile 

Skip ــلهن ــدىزىلىرى SkipWhile بى ــڭ ئهن ــلهن Take نى ــايىن له TakeWhile بى ــگه ئىنت رنىڭكى
  :نىيه. ئوخشىشىپ كېتىدۇ

public static IEnumerable<T> Skip<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    int count); 

public static IEnumerable<T> SkipWhile<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, bool> predicate); 

public static IEnumerable<T> SkipWhile<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, int, bool> predicate); 

 
.  نىڭ تولۇقلىغـۇچىلرى دهپ ئېيتقانىـدۇقTakeWhile بىلهن Takeچىالر مهشغۇالتيايام تېخى بۇ 

  :ئهمهلىيهتته، تۆۋهندىكى كود خېرىدارالرنىڭ تولۇق تىزمىسىنى قايتۇرىدۇ

var result = customers.Take(3).Union(customers.Skip(3)); 

var result = customers.TakeWhile(p).Union(customers.SkipWhile(p)); 
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  چىلىرىمهشغۇالتئېلېمېنت 

  
نى ئېلىــپ مهشــغۇالت ئاالقىلــدار ئهزاغــاچىلىرى تىزمــا ئىچىــدىكى مهلــۇم بىــرال مهشــغۇالتئېلېمېنــت 

ئهگهر . قايتۇرىــدۇ ئهزانــىبارىــدىغان بولــۇپ، مهلــۇم ئورۇنــدىكى يــاكى شــهرتكه ئۇيغــۇن بىــرال 
  . قايتۇرىدۇئهزاسىنىتاپالمىسا كۆڭۈلدىكى قىممهت 

  

First)  ىچىسىمهشغۇالتتۇنجى(  

First ــسى مهشغۇالت ــاكى چى ــۇنجى ي ــدىكى ت ــسه(تىزمى ــهرتى بېرىل ــهتمه ش ــهرتنى ) ئهگهر كۆرس ش
  : قايتۇرىدۇئهزانى تۇنجى  ۋه ياكى ئورۇن قائىدىسىگه چۈشىدىغانقانهئهتلهندۈرىدىغان

public static T First<T>( 

    this IEnumerable<T> source); 

public static T First<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, bool> predicate); 

  
 نچـى خىلىـدائىككى. بىرىنچى خىل ئهندىزىسىده مهنبه تىزمىنىڭ بىرىنچى ئېلېمېنتىنى قايتۇرىـدۇ

ــۇ ــىدىغان ت ــهرتكه چۈش ــرىلگهن ش ــدۇبې ــى قايتۇرى ــىدىغان ئه. نجى ئېلېمېنتن ــهرتكه چۈش گهر ش
 InvalidOperationExceptionچى مهشـغۇالتئېلېمېنت تېپىلمىسا ياكى مهنبه تىزما قـۇرۇق بولـسا، 

  : تۆۋهنده بىرمىسال. قويۇپ بېرىدۇبىنورماللىقتىپلىق 
   بولغان تۇنجى خېرىدارغا ئېرىشىشUSA دۆلهت تهۋهلىكى   4.49  كود

 

var item = customers.First(c => c.Country == Countries.USA); 

  
  : مهقسهتنى تۆۋهنكى ئۇسۇل ئارقىلىقمۇ ئهمهلگه ئاشۇرااليمىزيۇقىرىقىئهلۋهتته 

var item = customers.Where(c => c.Country == Countries.USA).Take(1);  

  
  . ئىپاده مهقسىتىنى تېخىمۇ ئېنىق ئىپادىليهلهيدۇFirst بىراق

  
  

FirstOrDefault   

 FirstOrDefault دهپ تهرجىمه قىلسام مۇۋاپىق دهپ » تۇنجىسى بولمىسا كۆڭۈلدىكىنى«نى
   ئهگهر.بىر پهرقى -  بىلهن ئوخشاش بولۇپ، بىردىن`First پىرىنسىپى مهشغۇالتئۇنىڭ . ئويلىدىم

 نى، nullتىپلىق  چاقىرىلما ئهزالېرىنىشهرتكه ئۇيغۇن ھېچقانداق ئېلمېنت تېپىلمىسا مهنبه 
 : تۆۋهنده بىر مىسال. ئىنى قايتۇرىدۇnullableقىممهتلىك تىپلىق بولسا شۇ تىپنىڭ 

  

 
 



 76 LINQھهققىده ساۋات                                                                           www.udmish.cn 

    4.50  كود

var item = customers.FirstOrDefault(c => c.City == "Las Vegas"); 

Console.WriteLine(item == null ? "null" : item.ToString()); // null 

 

IEnumerable<Customer> emptyCustomers = Enumerable.Empty<Customer>(); 

item = emptyCustomers.FirstOrDefault(c => c.City == "Las Vegas"); 

Console.WriteLine(item == null ? "null" : item.ToString()); // null 

  

Last بىلهن LastOrDefault  

Last بىلهن LastOrDefault الر بولسا Firstىلهن  بFirstOrDefault  الرغا ئوخشىشىپ كېتىدىغان
 باشـقا . تۇنجىسىنى ئالسا، بۇالر ئهڭ ئاخىرىـدىكىنى ئالىـدۇFirstOrDefault بىلهن Firstبولۇپ، 

  : تۆۋهندىكىلىرى ئۇالرنىڭ ئهندىزىلىرى.ئوخشاش -ى ئوپمۇبارلىق قۇرۇلمىلىر

public static T Last<T>( 

    this IEnumerable<T> source); 

public static T Last<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, bool> predicate); 

public static T LastOrDefault<T>( 

    this IEnumerable<T> source); 

public static T LastOrDefault<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, bool> predicate); 

  
  

Single 

ئالمـاقچى ) تىزمىالرنىـڭ ۋهكىلـى سـۈپىتىده: مهسـىلهن( شـۇنداقال ئهزانىئهگهر تىزمىدىن بىرتال 
  : ئۇنىڭ ئهندىزىلىرى تۆۋهندىكىچه.چىسىنى ئىشلىتىڭمهشغۇالت Singleبولسىڭىز 

public static T Single<T>( 

    this IEnumerable<T> source); 

public static T Single<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, bool> predicate); 

 
ئۇنداق . ئهگهر كۆرسهتكۈچ شهرتى بېرىلمىسه، قايتىدىغىنى تىزمىدىكى بىرىنچى ئېلېمېنت بولىدۇ

ئهگهر كۆرسهتكۈچ بولمىسا ھهمده تىزمىدا . بولمىغاندا شهرتكه چۈشىدىغان بىرتال ئېلېمېنت بولىدۇ
 . قويۇپ بېرىلىدۇبىنورماللىقتىپلىق  InvalidOperationExceptionنت بولسا بىردىن ئارتۇق ئېلېم
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 تىزمىدا شهرتكه چۈشىدىغان بىرمۇ ئېلېمېنت بولمىسا ياكى تىزما لېكىنئهگهر كۆرسهتكۈچ بېرىلسه 
 تۆۋهندىكىلهر .چىقىرىدۇ بىنورماللىقتىپلىق  InvalidOperationExceptionقۇرۇق بولسا 

  :الرغا ماس مىسساالرئوخشىمىغان ئهھۋال
     4.51  كود

 Product 1  نى قايتۇرىدۇ //

var item = products.Single(p => p.IdProduct == 1); 

Console.WriteLine(item == null ? "null" : item.ToString()); 

 

// شكىلى چىقىرىدۇېپ  InvalidOperationException 
item = products.Single(); 

Console.WriteLine(item == null ? "null" : item.ToString()); 

 

// شكىلى چىقىرىدۇېپ  InvalidOperationException 
IEnumerable<Product> emptyProducts = Enumerable.Empty<Product>(); 

item = emptyProducts.Single(p => p.IdProduct == 1); 

Console.WriteLine(item == null ? "null" : item.ToString()); 

 
 
 

SingleOrDefault 

SingleOrDefault چىسى قۇرۇق يـاكى شـهرتكه ئۇيغـۇن ئېلېمېنـت بولمىغـان تىزمىـدىن مهشغۇالت
 FirstOrDefault» كۆڭۈلـــدىكى قىمـــمهت« بـــۇ يهردىكـــى .كۆڭۈلـــدىكى قىممهتنـــى قايتۇرىـــدۇ

 .ئوخشاش بىلهن ئوخشاشچىسىدا سۆزلهنگىنى بىلهن مهشغۇالت
ئهگهر .  قىممهت پهقهت شهرتكه ئۇيغـۇن ئېلېمېنـت تېپىلمىغانـدىال قايتىـدۇdefault: ئهسكهرتىش

ىچى مهشــــغۇالتتىزمىـــدا شـــهرتكه ئۇيغـــۇن بىـــردىن ئــــارتۇق ئېلمېنېنـــت بولـــۇپ قالـــساق 
InvalidOperationException چىقىرىدۇ بىنورماللىق تىپلىق.  

 

ElementAt بىلهن ElementAtOrDefault 

ElementsAt بىـــلهن ElementAtOrDefault تىزمىنىـــڭ بهلگىلهنـــگهن ئورۇنـــدىكى ئېلېمېنتنـــى 
  :ئېلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ

public static T ElementAt<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    int index); 

public static T ElementAtOrDefault<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    int index); 
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ElementAt پارامېتىر ئارقىلىق قايسى ئورۇندىكى ئېلېمېنتنـى ئېلىـشنى كۆرسـىتىپ بېكىتىـپ ته ،

دېـمهك، ئىككىنـى يوللىـسىڭىز ئـۈچىنچى . تهرتىـپ نومـۇرى نۆلـدىن باشـلىنىدۇ. بېـرىش كېـرهك
سان چهكلىمىسىن ئېـشىپ  ياكا تىزما ئهگهر بهرگهن سانىڭىز مهنفى بولسا. ئېلېمېنتىغا ئېرىشىسىز

  . چىقىرىدۇبىنورماللىق تىپلىق ArgumentOutOfRangeException مهشغۇالتكهتسه، 
ElementAtOrDefault ،تا بولسا ElementAt قويۇپ بېرىـدىغان ئهھـۋالالردا، بىنورماللىق تىكى 

سىپى قــايتۇرۇش پىرىنــ.  قويــۇپ بېرىــشنىڭ ئورنىغــا كۆڭۈلــدىكى قىمــمهت قايتۇرىــدۇبىنورمــاللىق
FirstOrDefaultــشاش ــلهن ئوخ ــى بى ــسال . نىڭك ــت مى ــشىگه ئائى ــڭ ئىشلىتىلى ــده ئۇالرنى  تۆۋهن

  :بېرىلدى
     4.52  كود

 Product 2 نى قايتۇرىدۇ //

var item = products.ElementAt(2); 

Console.WriteLine(item == null ? "null" : item.ToString()); 

 

 null قايتۇرىدۇ //

item = Enumerable.Empty<Product>().ElementAtOrDefault(6); 

Console.WriteLine(item == null ? "null" : item.ToString()); 

 

 null قايتۇرىدۇ //

item = products.ElementAtOrDefault(6); 

Console.WriteLine(item == null ? "null" : item.ToString()); 

  
 

DefaultIfEmpty 

DefaultIfEmptyقۇرۇق تىزما ئۈچۈن كۆڭلىدىكى قىممهتنى قايتۇرىدۇ :  

public static IEnumerable<T> DefaultIfEmpty<T>( 

    this IEnumerable<T> source); 

public static IEnumerable<T> DefaultIfEmpty<T>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    T defaultValue); 

  
ئهگهر مهنـبه تىزمـا قـۇرۇق .  تـوپىنى قايتۇرىـدۇئهزاالربهلگىلىمىسى بويىچه، ئۇ مهنبه تىزمىدىكى 

 نى، ئىككىنچى ئهندىزىسىده پارامېتىر ئارقىلىق بېرىلگهن default(T)بولسا، بىرىنچى ئهندىزىده 
defaultValue نى قايتۇرىدۇ  .  

ھېچقانداق مهسىلهن، . شنىڭ پايدىسى كۆپخاسالشتۇرۇلغان كۆڭۈلدىكى قىممهت قۇرۇۋېلى
ئېرىشكىلى  ناملىق خاسلىق ئارقىلىق Emptyئۇچۇرى بولمىغان قۇرۇق خېرىدار الزىم بولغاندا 

  :بولىدىغان قىلساق مۇنداق يازىمىز
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public static Customer Empty { 

    get { 

        Customer empty = new Customer(); 

        empty.Name = String.Empty; 

        empty.Country = Countries.Italy; 

        empty.City = String.Empty; 

        empty.Orders = (new 

List<Order>(Enumerable.Empty<Order>())).ToArray(); 

       return(empty); 

    } 

} 

 
 ئىنتـايىن ئهس ىـپ بارغانـداۇپمـۇ بـۆلهك سـىنىقى ئېلبهزىده بۇنـداق قىلىـش ياخـشى ئىـش، بول

سـىرتقى ھهمـدهمىنى  - نـى ئىـشلىتىپ سـولGroupJoinئۇنىڭدىن باشقا، سۈرۈشتۈرۈك .  قاتىدۇ
 بولۇش ئېھتىماللىقى بولغان نهتىجىنى كۆڭۈلـدىكى قىممهتـكه ئايالنـدۇرۇۋېتىش Null، غاندابايقى

  .ياخشى ئادهت
  : نى ئىشلىتىشتىن بىر مىسالDefaultEmptyتۆۋهنده 

     4.53  كود

var expr = customers.DefaultIfEmpty(); 

 

var customers = Enumerable.Empty<Customer>(); // Empty array 

IEnumerable<Customer> customersEmpty = 

    customers.DefaultIfEmpty(Customer.Empty); 

  
  
  

  چىالرمهشغۇالتباشقا 

Concat بىلهن SequanceEqualچىالرمهشغۇالتگرافتىكى ئهڭ ئاخىرىقى  مهزكۇر پارا.  
  

Concat)  چىسىمهشغۇالتئۇالش(  

Concat بىــر تىزمىنــى يهنه بىــر تىزمىغــا ئــۇالش ئېلىــپ بارىــدىغان بولــۇپ ئۇنىــڭ ئهنــدىزىلىرى 
  :تۆۋهندىكىچه

public static IEnumerable<T> Concat<T>( 

    this IEnumerable<T> first, 

    IEnumerable<T> second); 
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 تىپلىق خالىغا ئىككى دانه تىزمىنى بىر <IEnumerable<T ئارقىلىق Concatكۆرىۋېلىشقا بولىدۇ، 
  .يااليمىزىبىرىگه ئۇل

 USA بولغان خېرىدارالر تىزمىسىنى دۆلهت تهۋهلىكى Italyتۆۋهندىكى مىسالدا، دۆلهت تهۋهلىكى 
  :بولغان خېرىدارالر تىزمىسىغا ئۇالش ئېلىپ بارىدۇ

    54.4  كود

var italianCustomers = 

    from   c in customers 

    where  c.Country == Countries.Italy 

    select c; 

 

var americanCustomers = 

    from   c in customers 

    where  c.Country == Countries.USA 

    select c; 

 

var expr = italianCustomers.Concat(americanCustomers); 

  
  

SequenceEqual  

ــشتۇرۇش  ــشچان مهشغۇالتسېلى ــر قوللىنى ــسى يهنه بى ــغۇالتچى ــۇپ، مهش  SequenceEqualچى بول
  :ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرۇلغان

public static bool SequenceEqual<T>( 

    this IEnumerable<T> first, 

    IEnumerable<T> second); 

public static bool SequenceEqual<T>( 

    this IEnumerable<T> first, 

    IEnumerable<T> second, 

    IEqualityComparer<T> comparer); 

  
 نىشان تىزمىـدىكى ئـۆزى بىـلهن ئوخـشاش ئهزا جهريانىدا مهنبه تىزمىدىكى ھهربىر سېلىشتۇرۇش
 ئـورۇن ئهزالېـرىىق ئهگهر ئىككـى تىزمىنىـڭ بـارل.  بىلهن سېلىشتۇرۇلۇپ چىقىدۇئهزائورۇندىكى 

ــان بىرســى  ــدۇ، خالىغ ــدىن راســت قايتى ــسا ئان ــتىن ئوخــشاش چىق ــان جهھهت ــتىن ۋه س جهھهت
ــدۇ ــان قايتى ــسه يالغ ــدىكى ر ئهگه.قانائهتلهنمى ــڭ ئهزاالر تىزمى ــسا، ئۇنى ــق بول ــا تىپلى  چاقىرىلم

يــاكى ئىككىنچــى خىــل ئهنــدىزه . سېلىــشتۇرۇلۇق خــۇلقىنى قــول ئــارقىلىق ئۆگهرتىــشىڭىز كېــرهك
 ئالـدىنقى توغرىلىـقبـۇ . (ئارقىلىق خاسالشتۇرۇلغان سېلىشتۇرغۇچ بىلهن تهمىنلىسىڭىزمۇ بولىـدۇ

  )مهزمۇنالردا توختالغان
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 مېتـودكېچىكتۈرۈلمه سۈرۈشتۈرۈكنىڭ قىممهتلىنىشى ۋه كېڭهيـتىلمه 

  چارىسى
[Deferred Query Evaluation and Extension Methods Resolution, 延迟的查询赋值与扩展方法] 

  
سۈرۈشتۈرۈك نهتىجىـسىنى ) مۇشۇ پاراگرافنىڭ ئاخىرىدا سۆزلىنىدۇ(الماشتۇرۇش مهشخۇالچىلىرى ئ

اجنى چۈشهندۈرۈش يچىالرغا بولغان ئېھتىمهشغۇالتبۇ . ئوخشىمىغان شهككىللهرده ئالماشتۇرااليدۇ
 مېتــودلمه كېڭهيــتى«ۋه » كېچىكتــۈرۈلمه سۈرۈشــتۈرۈكنىڭ قىممهتلىنىــشى« نىــڭ Linqئۈچــۈن 
 نىـڭ بـارلىق ئهمهلـگه ئاشـۇرۇلمىلىرى ئۈچـۈن ئىنتـايىن مـۇھىم Linq الردىـن ئىبـارهت» ىچارىس

شـۇڭا مهزكـۇر پـاراگرافنى تېخىمـۇ ئهسـتايىدىللىق . بولغان ئىككى خـۇلقىنى بايـان قىلىـش زۆرۈر
  .بىلهن كۆرۈشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمهن

 

 كېچىكتۈرۈلمه سۈرۈشتۈرۈكنىڭ قىممهتلىنىشى

Linqــتۈرۈكلىرى ئ ــد سۈرۈش ــدۇاېنىقالنغان ــرا بولى ــدىن ئىج ــشلىتىلگهندىال ئان ــى ئى .  ئهمهس بهلك
 :تۆۋهندىكى سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسىگه قاراڭ

List<Customer> customersList = new List<Customer>(customers); 

 

var expr = 

    from   c in customersList 

    where  c.Country == Countries.Italy 

    select c; 

 
  ئهگهر .  بولغان خېرىدارالر تىزمىسىغا ئېرىشىدۇItaly كود دۆلهت تهۋهلىكى يۇقىرىقى

Console.WriteLine("\nItems after query definition: {0}", expr.Count()); 

هتىجه ئىككـى  ئاساسـهن،ن مىـسال ئۇچۇرلىرىمىزغـانى ئىجرا قىلساق، بىزنىڭ بۇرۇن بېكىتىۋالغان
ئهمدى يېڭـى خېرىـدارالرنى  .چىقىدۇ، يهنى ئىپادىدىكى شهرتكه چۈشىدىغان ئىككى خېرىدار بار

  ): كودىنىڭ كهينىدىناليۇقىرىقى( لىهيقوشۇش ئارقىلىق مهنبه تىزمىنى ئۆزگهرت

customersList.Add( 

  new Customer {Name = "Roberto", City = "Firenze", 

    Country = Countries.Italy, Orders = new Order[] { 

    new Order {Quantity = 3, IdProduct = 1 , Shipped = false, 

      Month = "March"}}}); 

 
 سانىنى تهكشۈرسهك، نهتىجه ئهزا نىڭ چارلىساق ياكى ئۇنىڭدىكى exprئهمدى نهتىجه تىزمىسى 

يهنى تۆۋهندىكى كودىنى ئىجرا ). م ئىككى ئىدىئالدىنقى قېتى( ئالدىنقى قېتىمدىكىدهك چىقمايدۇ
  :قىلىپ كۆرسهك
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    4.55  كود

Console.WriteLine("\nItems after source sequence modification: {0}", 

expr.Count()); 

 

foreach (var item in expr) { 

    Console.WriteLine(item); 

} 

 
ـــدۇ ـــدهك چىقى ـــجه تۆۋهندىكى ـــڭ. نهتى ـــقهت قىلى ـــدار Roberto، گهرچه دىق ـــسىملىك خېرى  ئى
ــنىقالپ ــسىنى ئې ــېكىن ) يېزىــپ( سۈرۈشــتۈرۈك ئىپادى ــسىمۇ، ل ــيىن قوشــۇلغان بول ــدىن كې بولغان

  .نهتىجىده يهنىال بار

Items after source sequence modification: 3 

Paolo - Brescia – Italy 

Marco - Torino – Italy 

Roberto - Firenze - Italy 

 

 سۈرۈشتۈرۈكىنىڭ لوگىگىكىسىدىن قارىغاندا، ئۇنىڭ ئىپادىلهيدىغىنى Linq: رتىشئهسكه
ھهر قېتىم قايتا . چۈنكى ئۇ تاكى ئۇنى ئىشلهتكىچه ئىجرا بولمايدۇ. خاالس»  پىالنىسۈرۈشتۈرۈك«

 نىڭ ئهمهلگه Linqبهزى . ئىشلتىىش ئۇنىڭ قايتا ئىجرا بولۇشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
ئارقىلىق ) delegates(، ئۇشبۇ خۇلقىنى مۇۋهققهتلهرLinq to Objects :لهنئاشۇرمىلىرى، مهسى
  . بولسا ئۇنى ئىپاده دهرىخى ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرغانLinq to Sqlلېكىن . ئهمهلگه ئاشۇرغان

 
نـى بىـرال قېـتىم ئېـنىقالپ تهكـرار ئىـشلهتكىلى » كېچىكتۈرۈلمه سۈرۈشتۈرۈكنىڭ قىممهتلىنىشى«

مهنـبه تىزمـا مهزمۇنىغـا قانـداق . ن، ئـۇ نۇرغـۇن قـواليلىقالرنى ئېلىـپ كهلـگهنبولغانلىقى ئۈچـۈ
ئۆزگىرىشلهرنىڭ بولۇشىدىن قهتئىي نهزهر، سۈرۈشتۈرۈك نهتجىـسى ھامـان مهنـبه تىزمىنىـڭ ئهڭ 

  .يېڭى مهزمۇنىنى ئاساس قىلىدۇ
به تىزمىغـا ئهگهر ئوخـشىمىغان پهيتتىكـى مهنـ. بىراق، بۇنىسى دائىـم قواليلىـق بولۇشـى ناتـايىن

ئالماشـتۇرۇش ...   نىسبهتهن سۈرۈشۈتۈرۈك ئىپاده نهتىجىسىنى سـاقالپ قالمـاقچى بولـسىڭىزچۇ؟
  .چىلىرى ياردهم قىلىدۇمهشغۇالت
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  چارىسىمېتودكېڭهيتىلمه 

 
.  بىـرىڭ جهريـانىڭىزدىكى ئهڭ مـۇھىم ئۇقۇمالرنىـئىگىلهش نى Linq چارىسى مېتودكېڭهيتىلمه 

 نــاملىق ئۆزىمىزنىــڭ خېرىــدارالر تىزمــا تىپىنــى Customersئۇنىڭــدا، . ا قــاراڭتۆۋهنــدىكى كودقــ
ــCustomersئۇنىڭــدىن باشــقا . ئېنىقلىــدۇق ــتىلگهن  ن ــلهن تهمېتــودى كېڭهي لهيــدىغان نمىالر بى

CutomersEnumerable ئۇنىــڭ ئىچىــده .  قــۇردۇقتــۈر نــاملىقCustomers مهشــغۇالت ئاالھىــده 
  :لىدۇقئېنىقنى مېتودىق كېڭهيمه لم ناWhereئېلىپ بارىدىغان 

public sealed class Customers: List<Customer> { 

    public Customers(IEnumerable<Customer> items): base(items) {} 

} 

 

public static class CustomersEnumerable { 

    public static IEnumerable<Customer> Where( 

        this Customers source, Func<Customer, bool> predicate) { ... } 

 

    public static IEnumerable<Customer> Where( 

        this Customers source, Func<Customer, int, bool> predicate) 

{ ... } 

} 

 
ىكىـدهك د 4.56  كـود تىزمىسىنى ئىشلتىپ customersئهگهر باشتىن بېرى ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان 

  :سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسى يازساق
    4.56  كود

Customers customersList = new Customers(customers); 

 

var expr = 

    from   c in customersList 

    where  c.City == "Brescia" 

    select c; 

 

foreach (var item in expr) { 

    Console.WriteLine(item); 

} 
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  . سۈرۈشتۈرۈك ئىپادىسىنى تۆۋهندىكى كودقا ئالماشتۇرىدۇتهرجىمان-كود

var expr = 

    customersList 

    .Where(c => c.City == "Brescia") 

    .Select(c => c); 

 
 تۇراقلىــق CustomersEnumerableىمىز ئۈچــۈن تــۈزگهن تــۈر Customersبىــز بايــام قۇرىۋالغــان 

ــدتۈر ــتWhere هى ــاملىق كېڭهي ــۈن، مېتودمه  ن ــى ئۈچ ــسى بېرلگهنلىك ــڭ ئېنىقلىمى ــۇقىرىقىنى  ي
ـــشلىتىلگهن  ـــدا ئى ـــسا Brescia== "City .c> =c (Where("ئالماشـــتۇرۇش جهريانى بول

  System.Linq.Enumerable دا تهمىـــنلهنگهن، تىزمىالرغــــا ئورتــــاق ئىــــشلىتىلىدىغان Where 
 CustomersEnumerable .(تـۇرمېتود دىكى كـېڭهيمه CustomersEnumerableبولماستىن بهلكى 

 Linqئهمـدى ).  تـۈر ئىچىـده بولۇشـى، يـاكى چاقىرىلغـان بولۇشـى كېـرهكرى چوقـۇم مهزكـۇتۈر
  ...ىنى چۈشهنگهندهك بولىۋاتقانسىز؟يىتكۈچىنىڭ ھهقىقى ماھى

 ۋارىــسلىق قىلمــاي تۇرۇپمــۇ ئۇنىــڭ لهرگهتــۈر ن ئــارقىلىق نــۆۋهتته بــار بولغــامېتــودكېڭهيــتىلمه 
 ，Linq to Sqlئهمهلىيهتته، بىز كېيىن سۆزلىمهكچى بولغان .  كۆتۈرهلهيمىزيۇقىرى ئىقتىدارىنى

Linq to XML ،چىلىرنىڭ قايتـــا ئهمهلـــگه ئاشـــۇرۇلۇپ مهشـــغۇالت سۈرۈشـــتۈرۈك لهر بولـــسا
 .خاسالشتۇرۇلغانلىرىدۇر، خاالس

 
 
 

  چىلىرىمهشغۇالتئالماشتۇرۇش 
 

، AsEnumerable ،ToArray ،ToListالردىن چىمهشــغۇالتچىلىرىغا تهۋه مهشــغۇالتئالماشــتۇرۇش 
ToDictionary ،ToLookup ،OfType ۋه Castچىلىرى بىـز مهشـغۇالتئالماشتۇرۇش .   قاتارلىقالر

ــــدىنقى مهزمــــۇنالردا ئۇچرىغــــان بىــــر قىــــسىم مهســــىلىلهرنى ھهل قىلىــــش يۈزىــــسىدىن  ئال
بولغـان ) ان ئۆزگهرمهيـدىغانئاس(بهزىده بىز مۇقىم، ئىممونىتچانلىقى كۈچلۈك. ئورۇنالشتۇرۇلغان

ـــساق، يهنه بهزىـــده سۈرۈشـــتۈرۈك خـــاس  ـــۇپ قال سۈرۈشـــتۈرۈك نهتىجىلىـــرىگه ئېھتىجـــاج بول
  ...لىشىمىز مۇمكىنېالرنى ئشىلتىپ قمېتود كېڭهيتمه كۆپماسسۆزلىرىنىڭ ئورنىغا 

 

AsEnumerable 

AsEnumerableنىڭ ئهندىزىلىرى تۆۋهندىكىچه :  

public static IEnumerable<T> AsEnumerable<T>( 

    this IEnumerable<T> source); 

 
AsEnumerable ئاددى ھالدا چىسى مهنبهنى مهشغۇالتIEnumerable<T> نىڭ ئوبىكتى ھالىتىده 
 بۇنىڭغا ئوخشاش چاقماق تېزلىكىدىكى ئالماشتۇرۇش بىزنى مهنبه ئۈستىده .قايتۇرۇپ بېرىدۇ
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 ئىگه  ئىمكانىيىتىگهالرنى قوللىنىشمېتودن كېڭهيتىلمه ئالدىنقى مهزمۇنالردا سۆزلهپ كېلىۋاتقا
  : تۆۋهندىكى مىسالغا قاراڭ: مهسىلهن.قىلىدۇ

     4.57  كود

Customers customersList = new Customers(customers); 

 

var expr = 

    from   c in customersList.AsEnumerable() 

    where  c.City == "Brescia" 

    select c; 

 

foreach (var item in expr) { 

    Console.WriteLine(item); 

} 

  
قىالنغـــان ى ئۈچـــۈن ئېنT<IEnumerable< دا Enumerable.Linq.System  دا بىـــز 4.57  كـــود

  .چىسىنى ئىشلهتتۇقمهشغۇالت Whereئۆلچهملىك 
  
  

ToArray بىلهن ToList  

ToArray بىلهن ToListچىلىرى بولـۇپ مهشـغۇالتنىشچان ئالماشـتۇرۇش  الر بولسا ناھايىتى قوللى
 نىـڭ T گه ۋه []T نىـڭ رېتـى T تىپلىق مهنبه تىزمىنى <IEnumerable<Tئايرىم ھالدا، -ئايرىم

  . غا ئالماشتۇرىدۇ<List<T تىزمىسى كۆپماس

public static T[] ToArray<T>( 

    this IEnumerable<T> source); 

public static List<T> ToList<T>( 

    this IEnumerable<T> source); 

  
چىالرنىڭ نهتىجىـسى مهنـبه تىزمىنىـڭ ئالماشـتۇرۇلغان ئهمهلـى كۆپهيمىـسى بولــۇپ، مهشـغۇالتبـۇ 

ئهگهر ئـــۇالر سۈرۈشـــتۈرۈك ئىپادىـــسىنىڭ ئىچىـــده ئىـــشلىتىلگهنده نهتىـــجه مهنـــبه تىزمىنىـــڭ 
  :تىشتىن بىر مىسال نىڭ ئىشلىToListتۆۋهنده . گىرىشىگه ئهگىشىپ ئۆزگهرمهيدۇزئۆ
     4.58  كود

List<Customer> customersList = new List<Customer>(customers); 

 

var expr = 

    from   c in customersList.ToList() 

    where  c.Country == Countries.Italy 

    select c; 
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foreach (var item in expr) { 

    Console.WriteLine(item); 

} 

  
التچىالر غۇ چارالشقا تـوغرا كهلگهنـده بـۇ مهشـقايتا -ۈرۈك ئىپادىسىنىڭ نهتىجىسىنى قايتاتسۈرۈش

چۈنكى نورمال ھالهتته، سۈرۈشتۈرۈك ئىپـاده نهتىجىـسىنى ھهربىـر قېـتىم . قاتىدۇس ناھايىتى ئه
نغا ئهگهر ئىپــاده ســاندا. چــارالش ئىپادىنىــڭ بىــر قېــتىم ئىجــرا بولۇشــىنى كهلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ

ــسا، مهشــغۇالت ــان بول ــويىمىزئېنىق ئېلىــپ بېرىۋاتق ــۇرۇپ ق ــدىن ئۇتت ــداق . كــى ئۈنۈم شــۇڭا بۇن
 ئهمهلىـي ئهزاالرنىڭىلىق  ئارقToArray ياكى ToListئهھۋالالردا سۈرۈشتۈرۈك ئىپاده نهتىجىسىنى 

  . ئېلىپ بارغان تۈزۈكمهشغۇالتدىن نتوپلىرىغا ئايالندۇرىۋېلىپ ئا
رىلغــان سۈرۈشــتۈرۈك نهتىجىــسى  ئــارقىلىق مهھــسۇالتالرغا ئېلىــپ بېToListتۆۋهنــدىكى مىــسالدا 

  :لىدۇىۋاركۆچى
     4.59  كود

var productsQuery = 

    (from p in products 

     where p.Price >= 30 

     select p) 

    .ToList(); 

 

var ordersWithProducts = 

    from c in customers 

        from   o in c.Orders 

        join   p in productsQuery 

               on o.IdProduct equals p.IdProduct 

        select new { p.IdProduct, o.Quantity, p.Price, 

                     TotalAmount = o.Quantity * p.Price}; 

 

foreach (var order in ordersWithProducts) { 

    Console.WriteLine(order); 

} 

 
 بۆلىكىـــــدىكى foreach ئىپـــــاده نهتىجىـــــسىنى چارلىغانـــــدا، ordersWithProductsئهمـــــدى 

productsQueryبۇالر بۇرۇنقى مهزمۇنالرنىڭ مىسالىدىكى .(قايتا ئىجرا بولمايدىغان بولدى - قايتا
  )ئىپادىلهرنىڭ ئىسىملىرى
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ToDictionary 

ToDictionary ــــسا ــــدىغان <Dictionary<K,T بول ــــۇپ، مهشــــغۇالت قۇرى  keySelectorچى بول
ئهگهر ( بولـساelementSelector.  ئاچقۇچلۇق سۆزىنى تهكشۈرىدۇئهزانىڭ ھهربىر كۆرسهتكۈچىسى

بۇ كۆرسهتكۈچلهر تۆۋهندىكىـدهك ئهنـدىزىلهرده .  ئېلىشقا ئىشلىتىلىدۇئهزانىھهربىر ) تهمىنلهنسه
  :ئىپادىلهنگهن

public static Dictionary<K, T> ToDictionary<T, K>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, K> keySelector); 

public static Dictionary<K, T> ToDictionary<T, K>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, K> keySelector, 

    IEqualityComparer<K> comparer); 

public static Dictionary<K, E> ToDictionary<T, K, E>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, K> keySelector, 

    Func<T, E> elementSelector); 

public static Dictionary<K, E> ToDictionary<T, K, E>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, K> keySelector, 

    Func<T, E> elementSelector, 

    IEqualityComparer<K> comparer); 

  
  تىپىــدىكى ھهر بىــر ئېلېمېنتنىــڭ چوقــۇم قىممىتــى <Dictionary<K,Vمىــزگه ئايــان، ىھهم

ــشىمايدىغان  ــقىالرغا ئوخ ــۆزىKباش ــاچقۇچلىق س ــق ئ ــق ( تىپلى ــۇم تىپلى ــتمهل ــسىمۇ ئوبيېكى  بول
 <Dictionary<T,K ئـارقىلىق ToDictionary ىنـى شـۇڭا مهنـبه تىزم. بولۇشى كېرهك...) بولىدۇ

 كۆرسهتمىسى ئارقىلىق بىرىدىن keySelector ئۈچۈن ئهزاتىپلىق توپالمغا ئايالندۇرغاندا،ھهر بىر 
 ئهگهر تـاالش جهريانىـدا تهكـرار ئـاچقۇچلۇق سـۆز .بىر ئـاچقۇچلۇق سـۆز تـالالپ بېـرىش كېـرهك

ــــسا  ــــال تىپلىــــق ArgumentExceptionبايقال ــــدۇلىقبىنورم ــــاچقۇچلۇق ســــۆزلهر.  چىقىرى نى ئ
ــشتۇرۇشتا ــاcomparer سېلى ــارقىلىق يولالنغ ــارامېتىرى ئ ــشلىتىلىدۇن پ ــشتۇرغۇچ ئى ئهگهر .  سېلى
 نـــى EqualityComparer<K>.Default كۆڭۈلـــدىكى قىممىتىـــدىكى سىـــستېماتهمىنلهنمىـــسه 

  .ئىشلىتىدۇ
 سـىنى dictionaryنىڭ رخېرىدارالچىسىنى ئىشلىتىپ، مهشغۇالت ToDictionary دا بىز 4.60  كود

بمۇ ھهم هبۇنـداق ئاتاشـتىكى سـهۋ.  لۇغهت دېگهن مهنىسى بارdictionaryبۇ يهردىكى . (قۇردۇق
  )بىر بولغانلىقىدا -تىكى ھهربىر ئاچقۇچلۇق سۆزنىڭ بىردىنهتلۇغ
     4.60  كود

var customersDictionary = 

    customers 
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    .ToDictionary(c => c.Name, 

                  c => new {c.Name, c.City}); 

  
ــۇقىرىقى ــسالدا، ي ــغۇالت مى ــى مهش ــارامېتىرچىنىڭ بىرىنچ ــسا  )c=?c.Name(ى پ  keySelectorبول

نهتىــجه لۇغىتىــدىكى ھهر بىــر ئېلېمېنــت ئۈچــۈن خېرىــدارنىڭ نــام «كۆرسهتمىــسى بولــۇپ، ئــۇ 
 ئىككىنچـى پـارامېتىرى .ىپ بېرىـدۇ دېگهننـى كۆرسـىت» سـۆز قىلىـپ بېكىـتچخاسلىقىنى ئـاچقۇ
elementSelector بولۇپ، ئۇ خېرىدارنىڭ نامى بىـلهن شـهھهر خاسـلىقىنىال ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان 
ــق  ــسىز تىپلى ــوبيېكىتنام ــۆلىكى ئ ــمهت ب ــڭ قىم ــر ئېلېمېنتنى ــۇغهتتىكى ھهر بى ــپ ) K(نى ل قىلى

 نهتىجىــسىنىڭ  دىكــى سۈرۈشــتۈرۈكنىڭ4.60  كــودتۆۋهندىكىــسى . بهلگىلهشــنى كۆرســىتىدۇ
  :مهزمۇنى

                       E                 K    

[Paolo, {Name=Paolo, City=Brescia}] 

[Marco, {Name=Marco, City=Torino}] 

[James, {Name=James, City=Dallas}] 

[Frank, {Name=Frank, City=Seattle}] 

 
 ئــارقىلىق ئېرىــشكهن ToDictionary الرغــا ئوخــشا، ToList,ToArrayخــۇددى : تىشرئهســكه
  .سىنىڭ ئهمهلىي كۆپهيتىلمىسسىدىن ئىبارهت سۈرۈشتۈرۈك ئىجرا نهتىجىنهتىجىمۇ

 
  

ToLookup 

ToLookup ــدىن مهشغۇالت ــبه تىزمى ــسى مهن ــش <Lookup<T,Kچى ــوپالم ھاســىل قىلى ــق ت  تىپلى
  : تۆۋهندىكىچه نىڭ ئېنىقلىمىرى<Lookup<T,K .ۋهزىپىسىنى ئۆتهيدۇ

public class Lookup<K, T> : IEnumerable<IGrouping<K, T>> { 

    public int Count { get; } 

    public IEnumerable<T> this[K key] { get; } 

    public bool Contains(K key); 

    public IEnumerator<IGrouping<K, T>> GetEnumerator(); 

} 

  
Lookup<T,K>لۇغىتىگه مـاس كېلىـدۇ» بىردىن كۆپكه«ىكتى بىردانه  تىپىنىڭ ھهر بىر ئوبىي .

 تۆۋهندىكىـسى . خاس سۆزىنىڭ نهتىجىسىگه ئوخشىـشىپ كېتىـدۇGroupJoin دىكى Linqيهنى 
ToLookup چىسىنىڭ ئهندىزىلىرىمهشغۇالت:  

public static Lookup<K, T> ToLookup<T, K>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, K> keySelector); 

public static Lookup<K, T> ToLookup<T, K>( 
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    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, K> keySelector, 

    IEqualityComparer<K> comparer); 

public static Lookup<K, E> ToLookup<T, K, E>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, K> keySelector, 

    Func<T, E> elementSelector); 

public static Lookup<K, E> ToLookup<T, K, E>( 

    this IEnumerable<T> source, 

    Func<T, K> keySelector, 

    Func<T, E> elementSelector, 

    IEqualityComparer<K> comparer); 

 
ToDictionary دىكىگه ئوخشاش، بۇنىڭـدىمۇ keySelector ،كۆرسهتكۈچىـسى elementSelector 

  . سېلىشتۇرغۇچىلىرى بارcomparerكۆرسهتكۈچىسى ۋه 
ۇالتچىنى ئىــشلىتىپ تــۇرۇپ ھهربىــر مهھــسۇالتقا قارتــا غ دىكــى مىــسالدا مهزكــۇر مهشــ4.61  كــود
  :الرغا قانداق ئېرىشىش ئۇسۇلى كۆرسىتىلىدۇززاكا
     4.61  كود

var ordersByProduct = 

    (from c in customers 

         from   o in c.Orders 

         select o) 

    .ToLookup(o => o.IdProduct); 

 

Console.WriteLine( "\n\nNumber of orders for Product 1: {0}\n", 

                   ordersByProduct[1].Count()); 

 

foreach (var product in ordersByProduct) { 

    Console.WriteLine("Product: {0}", product.Key); 

    foreach(var order in product) { 

        Console.WriteLine("  {0}", order); 

 
  : كودنىڭ ئىجرا نهتىجىسىيۇقىرىقىتۆۋهندىكىسى 

Product: 1 

  3 - False - January – 1 

  10 - False - July – 1 

Product: 2 

  5 - True - May – 2 
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Product: 3 

  20 - True - December – 3 

  20 - True - December – 3 

Product: 5 

  20 - False - July - 5 

 

OfType بىلهن Cast 

OfType بىـــلهن Cast چىلىرى ئىچىـــدىكى ئهڭ ئـــاخىرىقى ئىككىـــسىمهشـــغۇالت ئالماشـــتۇرۇش. 
OfType چارالپ پهقهت تىپى ئهزاالرنى مهنبهدىكى Tشۇنىڭدىن كۆرىۋېلشقا (نىال يىغىۋالىدۇ بولغان

 ئوبىكىبىتقـا :مهسـىلهن).  ئوخشىمىغان تىپلىـق بولۇشـىمۇ مـۇمكىنئهزاالربولىدۇ، بىر تىزمىدىكى 
يۈزلهنگهن پروگرامما اليھىيىلهش پىرىنسىپى بـويىچه، مهنـبه تىزمىـدا بهلكىـم ئوخـشاش ئاتىـدىن 

). وخــشاش بىــر تىپقــا ۋارىــسلىق قىلغــانئ( بولۇشــى مــۇمكىنئهزاالربولغــان ئوخــشىمىغان تىپلىــق 
  .باشقا تىپ -گهرچه ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئاتىسىنىڭ ئىقتىدارى بولسىمۇ لېكىن يهنىال باشقا

public static IEnumerable<T> OfType<T>( 

    this IEnumerable source); 

  
  .تىزما قايتۇرىدۇ نىڭ ئوبىيىكتى مهنبه تىزمىدا بايقالمىسا، قۇرۇق Tئهگهر تهمىنلىگهن تىپ 

Cast ىدا ئۇنىڭ تىپىنى بېـرىلگهن جهريان چارالش ئهزانىچىسى مهنبه تىزمىدىكى ھهربىر مهشغۇالت
Tــــــدۇ ــــــدۇرۇپ يىغىۋالى ــــــا ئايالن ــــــسا .  غ ــــــك بولمى ــــــتۇرۇش مۇۋاپىقىيهتلى ئهگهر ئالماش

InvalidCastException ئۇنىڭ ئهندىزىسى تۆۋهندىكىچه. چىقىرىدۇبىنورماللىق تىپلىق :  

public static IEnumerable<T> Cast<T>( 

    this IEnumerable source); 

    
 تىپلىـق ھهرقانـداق تىزمـا IEnumerbaleئۇنىڭ ئهندىزىسىدىن شۇنى كۆرىۋاالاليمىزكى، مهنـبهگه 

ــۇنى  ــۇپ، ئهگهر ئ ــدىغان بول ــۇل قىلىنى ــدا <IEnumerrable<Tقوب ــۇ چاغ ــسا ، ئ ــا ئايالندۇرالى  غ
  . دېگهن گهپىز نى قوللىنااليمLinqق تىزمىغىمۇ ئهسلىدىكى ئېنقسىز تىپلى

نىـڭ ئوبيېكىت مهنبهدىكـى ئهسـلى ئهزا دىـن قايتقـان ھهربىـر Cast بىلهن OfType: ئهسكهرتىش
ــدۇ ــدىن كۆچۈرۈلمهي ــۇالر يېڭى ــۇپ، ئ ــسى بول ــڭ OfType. چاقىرىلمى ــبه تىزمىنى ــسى مهن  نهتىجى

. ندىال ئانـدىن قۇرۇلىـدۇگهىپ بېرىلئۇ نهتىجىگه نىسبهتهن ئىشلىتىش ئېل. كۆچۈرۈلمىسى ئهمهس
 .چىلىرىدىن پهرقلىنىدۇمهشغۇالتبۇ يېرى باشقا ئالماشتۇرۇش 
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