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 თავი 9.  ინფორმაციის შეტანა-გამოტანა 
 

შეტანა-გამოტანის ნაკადების კლასები 
შეტანა-გამოტანა .NET გარემოში ეფუძნება ორ ერთმანეთთან დაკავშირებულ ცნებას - 

ნაკადებსა და მონაცემების სათავსოს. ნაკადი არის მონაცემების მიმდევრობა. მონაცემების 
სათავსო არის ადგილი, სადაც მონაცემები ინახება. მონაცემების სათავსო შეიძლება იყოს 
ფაილი, ქსელური შეერთება, მისამართი ინტერნეტში და მეხსიერების უბანი. არსებობს 
ნაკადების შემდეგი კლასები: Stream, FileStream, NetworkStream, MemoryStream, BufferedStream 
და CryptoStream. ჩვენ დაწვრილებით განვიხილავთ FileStream კლასს.  

C#-პროგრამები მონაცემების შეტანა-გამოტანას ნაკადების საშუალებით ახდენენ. 
ნაკადის ქვეშ იგულისხმება მონაცემების მიმდევრობა. ნაკადი ფიზიკურ მოწყობილობას შეტანა-
გამოტანის სისტემის საშუალებით უკავშირდება.  
 C# ენაში შეტანა-გამოტანის ოპერაციები ყველაზე დაბალ დონეზე ბაიტებთან 
ოპერირებენ, რადგან შეტანა-გამოტანის მოწყობილობების უმრავლესობა არის ბაიტ-
ორიენტირებული. მეორეს მხრივ, კომპიუტერთან ურთიერთობისას ადამიანებისათვის 
მოხერხებულია სიმბოლოებთან მუშაობა. ამიტომ, შეტანა-გამოტანის ოპერაციების შესრულების 
დროს საჭირო ხდება ბაიტების გარდაქმნა სიმბოლოებად და პირიქით.  

არსებობს სიმბოლოების ASCII და Unicode ნაკრები. ASCII სიმბოლოს ზომაა 1 ბაიტი, 
ხოლო Unicode სიმბოლოს ზომა კი - 2 ბაიტი. გავიხსენოთ, რომ C# ენაში char ტიპის სიმბოლო 
იკავებს 2 ბაიტს, byte ტიპის მნიშვნელობა კი - 1 ბაიტს. ამიტომ, ბაიტების ნაკადების გამოყენება 
არც ისე მოხერხებულია სიმბოლოების შეტანა-გამოტანის შესრულებისას. ამ ამოცანის 
გადასაწყვეტად C# ენაში განსაზღვრულია რამდენიმე კლასი, რომლებიც ახდენენ ბაიტების 
ნაკადების გარდაქმნას სიმბოლოების ნაკადებად, ე.ი. ავტომატურად გარდაქმნიან byte ტიპის 
მონაცემებს char ტიპის მონაცემებად და პირიქით.  
 C# ენაში არსებობს ბაიტებისა და სიმბოლოების ნაკადების კლასები. ნაკადების კლასები 
განსაზღვრულია System.IO კლასში. ამიტომ, ნებისმიერი პროგრამის დასაწყისში, რომელიც 
იყენებს ნაკადების კლასებს, უნდა ჩავრთოთ ინსტრუქცია using System.IO .  
 

ბაიტების ნაკადები 
 C# ენაში ნაკადები იქმნება System.IO.Stream კლასის საშუალებით. Stream კლასი 
წარმოადგენს ბაიტების ნაკადებს და არის საბაზო ყველა სხვა კლასებისათვის. ის, აგრეთვე, 
აბსტრაქტულია, ამიტომ, არ არსებობს Stream ობიექტის რეალიზება. Stream კლასში 
განსაზღვრულია ნაკადებზე სტანდარტული ოპერაციები. ცხრილში 9.1 მოყვანილია Stream 
კლასში განსაზღვრული რამდენიმე ხშირად გამოყენებადი მეთოდი.  

Stream კლასში განსაზღვრულია მეთოდები, განკუთვნილი მონაცემების ჩაწერისა და 
წაკითხვისათვის. მაგრამ, ყველა ნაკადი არ უზრუნველყოფს მონაცემების ჩაწერისა და 
წაკითხვის ოპერაციებს, აგრეთვე, პოზიციონირებას Seek() მეთოდის გამოყენებით. 
კონკრეტული ნაკადის შესაძლებლობების გასაგებად შეგვიძლია გამოვიყენოთ Stream კლასის 
თვისებები (ცხრილში 9.2). 
 Stream კლასს აქვს ბაიტების ნაკადების სამი მემკვიდრე კლასი, რომლებიც მოყვანილია 
ცხრილში 9.3. 
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ცხრილი 9.1. Stream კლასში განსაზღვრული ზოგიერთი მეთოდი. 
მეთოდი აღწერა 
void Close() ნაკადს ხურავს 
void Flush() ნაკადის შემცველობას ფიზიკურ მოწ-

ყობილობაზე წერს 
int ReadByte() შესასვლელი ნაკადიდან კითხულობს 1 

ბაიტს და გასცემს მის მთელრიცხვა 
წარმოდგენას 

int Read(byte[ ] მასივი, int პოზიცია,                 int 
ბაიტების_რაოდენობა) 

შესასვლელი ნაკადიდან კითხულობს  
მითითებული რაოდენობის ბაიტს და 
მათ ათავსებს მასივში დაწყებული 
მითითებული პოზიციიდან. გაიცემა 
წარმატებით წაკითხული ბაიტების 
რაოდენობა 

long Seek(long პოზიცია,                   SeekOrigin 
გადათვლის_დასაწყისი) 

გასცემს ნაკადში მიმდინარე ბაიტის 
პოზიციას, გადათვლილს მითითებული 
პოზიციიდან 

void WriteByte(byte ცვლადი) გამოსასვლელ ნაკადში წერს ერთ ბაიტს  
int Wrtite(byte[ ] მასივი, int პოზიცია,                 int 
ბაიტების_რაოდენობა) 

გამოსასვლელ ნაკადში მასივიდან წერს 
მითითებული რაოდენობის ბაიტს, 
დაწყებული მითითებული პოზიციიდან. 
გაიცემა ჩაწერილი ბაიტების რაოდენობა 

 
ცხრილი 9.2. Stream კლასის თვისებები. 
თვისება აღწერა 
bool CanRead თვისებას აქვს true მნიშვნელობა, თუ შესაძლებელია ნაკადიდან 

წაკითხვა. თვისება განკუთვნილია მხოლოდ წასაკითხად.  
bool CanSeek თვისებას აქვს true მნიშვნელობა, თუ ნაკადის ელემენტის მიმდინარე 

პოზიციის განსაზღვრა შესაძლებელია. თვისება განკუთვნილია 
მხოლოდ წასაკითხად. 

bool CanWrite თვისებას აქვს true მნიშვნელობა, თუ შესაძლებელია ნაკადში ჩაწერა. 
თვისება განკუთვნილია მხოლოდ წასაკითხად. 

long Length თვისება განსაზღვრავს ნაკადის სიგრძეს. თვისება განკუთვნილია 
მხოლოდ წასაკითხად. 

long Position თვისება განსაზღვრავს ნაკადის მიმდინარე ელემენტის პოზიციას. 
თვისება განსაზღვრულია როგორც წაკითხვის, ისე ჩაწერისათვის.  

 
ცხრილი 9.3. Stream კლასის მემკვიდრე კლასები. 
კლასი აღწერა 
BufferedStream უზრუნველყოფს ბაიტების ნაკადის ბუფერიზებას  
FileStream ბაიტების ნაკადია, განკუთვნილი ფაილში შეტანა-გამოტანის 

ოპერაციების შესასრულებლად  
MemoryStream ბაიტების ნაკადია, რომელიც გამოიყენება მეხსიერებასთან სამუშაოდ   
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ცხრილი 9.4. TextReader კლასის შეტანის მეთოდები. 
მეთოდი აღწერა 
void Close() ხურავს შესასვლელ ნაკადს 
int Peek() კითხულობს შესასვლელი ნაკადის მომდევნო სიმბო-

ლოს, მაგრამ არ შლის მას. გასცემს -1-ს თუ არ არის 
მომდევნო სიმბოლო  

int Read() კითხულობს შესასვლელი ნაკადის სიმბოლოს და 
გასცემს მის  მთელრიცხვა წარმოდგენას. გასცემს -1-ს 
ნაკადის დასასრულის მიღწევისას  

int Read(char[ ] მასივი,  int 
პოზიცია,  int 
სიმბოლოების_რაოდენობა) 

შესასვლელი ნაკადიდან კითხულობს მითითებული 
რაოდენობის სიმბოლოს და ათავსებს მათ მასივში  
დაწყებული მითითებული პოზიციიდან. გაიცემა 
წარმატებით წაკითხული სიმბოლოების რაოდენობა  

int ReadBlock( char[ ] მასივი, int 
პოზიცია,  int 
სიმბოლოების_რაოდენობა) 

შესასვლელი ნაკადიდან კითხულობს მითითებული  
რაოდენობის სიმბოლოს და ათავსებს მათ  მასივში 
დაწყებული მითითებული პოზიციიდან. ამასთან, 
გაიცემა წარმატებით წაკითხული სიმბოლოების 
რაოდენობა 

string ReadLine() კითხულობს ტექსტის სტრიქონს და გასცემს მას C# ენის 
სტრიქონის სახით. ნულოვანი მნიშვნელობა იმ 
შემთხვევაში გაიცემა, თუ წაკითხული იქნა ფაილის 
დასასრულის სიმბოლო  

string ReadToEnd() კითხულობს ნაკადის დარჩენილ სიმბოლოებს და 
გასცემს მათ С# ენის სტრიქონის სახით  

 
ცხრილი 9.5. TextWriter კლასის გამოტანის მეთოდები.  
მეთოდი აღწერა 
void Write(int ცვლადი) int ტიპის მნიშვნელობის ჩაწერა 
void Write(double ცვლადი) double ტიპის მნიშვნელობის ჩაწერა  
void Write(bool ცვლადი) bool ტიპის მნიშვნელობის ჩაწერა 
void WriteLine( string 
ცვლადი) 

სტრიქონის ჩაწერა, რომელიც მთავრდება მომდევნო 
სტრიქონზე გადასვლის სიმბოლოთი 

void WriteLine( uint ცვლადი) uint ტიპის მნიშვნელობისა და მომდევნო სტრიქონზე 
გადასვლის სიმბოლოს ჩაწერა 

void WriteLine( char ცვლადი) სიმბოლოს ჩაწერა, რომელსაც მოსდევს მომდევნო 
სტრიქონზე გადასვლის სიმბოლო 

virtual void Close() ნაკადს ხურავს 
virtual void Flush() ახდენს ბუფერში დარჩენილი მონაცემების ჩაწერას 

გამოსასვლელ ნაკადში  
 
ცხრილი 9.6. სიმბოლოების ნაკადების კლასები. 
ნაკადის კლასი აღწერა 
StreamReader ბაიტების ნაკადიდან კითხულობს სიმბოლოებს  
StreamWriter სიმბოლოებს წერს ბაიტების ნაკადში  
StringReader სტრიქონიდან კითხულობს სიმბოლოებს 
StringWriter სტრიქონში წერს სიმბოლოებს 



 149

სიმბოლოების ნაკადები 
 სიმბოლოების ნაკადებთან სამუშაოდ გამოიყენება TextReader და TextWriter 
აბსტრაქტული კლასები. მათში განსაზღვრული მეთოდები უზრუნველყოფენ შეტანა-
გამოტანის ოპერაციებს სიმბოლოების ნაკადებისათვის.  
 ცხრილში 9.4 მოყვანილია TextReader კლასის შეტანის მეთოდები. აღვნიშნოთ, რომ 
ReadLine() მეთოდის გამოყენება მოხერხებულია შესასვლელი ნაკადიდან იმ მონაცემების წასა-
კითხად, რომელიც ინტერვალებს შეიცავს. ცხრილში 9.5 მოყვანილია TextWriter კლასში 
განსაზღვრული Write() და WriteLine() მეთოდების სხვადასხვა ვერსიები.   

TextReader და TextWriter კლასების რეალიზება ხდება ცხრილში 9.6 მოყვანილი 
სიმბოლოების ნაკადების კლასების საშუალებით. ეს ნაკადები უზრუნველყოფენ 
TextReader და TextWriter კლასებში განსაზღვრულ მეთოდებსა და თვისებებს.  
 

ორობითი ნაკადები 
 C# ენაში განსაზღვრულია აგრეთვე, ორობითი ნაკადების ორი კლასი BinaryReader და 
BinaryWriter. ისინი შეგვიძლია გამოვიყენოთ ორობითი მონაცემების ჩაწერისა და 
წაკითხვისათვის.  
 
 

FileStream კლასი  
 ეს კლასი გამოიყენება ფაილებში ბაიტ-ორიენტირებული შეტანა-გამოტანის 
შესასრულებლად, ანუ ფაილში ბაიტების ჩაწერა-წაკითხვის ოპერაციების შესასრულებლად. 
რადგან ფაილის ყველაზე გავრცელებული ტიპია დისკური ფაილი, ამიტომ შემდგომში ამ 
ტიპის ფაილებს განვიხილავთ.   
 

ფაილის გახსნა და დახურვა 
 ფაილთან დაკავშირებული ბაიტების ნაკადის შესაქმნელად საჭიროა FileStream 
ობიექტის ფორმირება. მის ფორმირებას ახდენს კონსტრუქტორი, რომლის სინტაქსია: 
FileStream(string ფაილის_სახელი, FileMode.რეჟიმი); 
სადაც, ფაილის_სახელი არის გასახსნელი ფაილის სახელი, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს, 
აგრეთვე, ამ ფაილისაკენ გზას, მაგალითად, C:\My Documents\A1\File1.txt. რეჟიმი პარამეტრი 
განსაზღვრავს თუ როგორ უნდა გაიხსნას ფაილი. მისი მნიშვნელობები ანუ ფაილის გახსნის 
რეჟიმები მოყვანილია ცხრილში 9.7.  
 ქვემოთ მოყვანილ პროგრამაში სრულდება testfile.dat ფაილის გახსნა და დახურვა. არ 
უნდა დაგვავიწყდეს პროგრამის დასაწყისში using გამოცხადებების შემდეგ using System.IO 
ინსტრუქციის ჩართვა. ეს უნდა გავაკეთოთ ამ თავში მოყვანილი ყველა პროგრამისათვის.  
{ 
// პროგრამა 9.1  
// პროგრამაში ხდება ფაილის გახსნა და დახურვა  
FileStream file_in; 
 
file_in = new FileStream("filetest.dat", FileMode.Open); 
file_in.Close();  
} 
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ცხრილი 9.7. mode პარამეტრის მნიშვნელობები.  
მნიშვნელობა აღწერა 
FileMode.Append მონაცემები დაემატება ფაილის ბოლოში 
FileMode.Create იქმნება ახალი გამოსასვლელი ფაილი. ამავე სახელის მქონე ადრე 

შექმნილი ფაილი იშლება 
FileMode.CreateNew იქმნება ახალი გამოსასვლელი ფაილი 
FileMode.Open იხსნება არსებული ფაილი 
FileMode.OpenCreate თუ ფაილი არსებობს, მაშინ ის გაიხსნება, თუ არ არსებობს, მაშინ 

ის შეიქმნება 
FileMode.Truncate იხსნება არსებული ფაილი, მაგრამ მისი სიგრძე ჩამოიჭრება 

ნულამდე 
 
 პროგრამის პირველი ორი სტრიქონი შეგვიძლია შევცვალოთ ერთით: 
FileStream file_in = new FileStream("filetest.dat", FileMode.Open); 

პროგრამაში მითითებულია ფაილის მხოლოდ სახელი, ამიტომ მისი ძებნა შესრულდება 
მიმდინარე კატალოგში. თუ ფაილი სხვა კატალოგშია მოთავსებული, მაშინ უნდა მივუთითოთ 
გზა ამ ფაილისაკენ:   
file_in = new FileStream("C:\\My Documents\\Visual Studio Projects\\ 

 A1\\filetest.dat", FileMode.Open); 
თუ ფაილთან მიმართვა უნდა შეიზღუდოს მხოლოდ წაკითხვით ან ჩაწერით, მაშინ 

უნდა მივუთითოთ ფაილთან მიმართვის სახე: 
FileStream(string ფაილის_სახელი, რეჟიმი, FileAccess მიმართვის_სახე)  
აქ მიმართვის_სახე იღებს მნიშვნელობებს: FileAccess.Read, FileAccess.Write და 
FileAccess.ReadWrite. მაგალითად,  
FileStream file_in = new FileStream("file1.dat",FileMode.Open,FileAccess.Read); 
აქ file1.dat ფაილი იხსნება წაკითხვის რეჟიმში.  

ფაილთან მუშაობის დასამთავრებლად აუცილებელია მისი დახურვა Close() მეთოდის 
გამოყენებით. ფაილის დახურვისას თავისუფლდება მისთვის გამოყოფილი ოპერაციული 
სისტემის რესურსები.  
 

ფაილიდან ბაიტების წაკითხვა  
 FileStream კლასში განსაზღვრულია ორი მეთოდი, რომლებიც ფაილიდან ბაიტებს 
კითხულობენ: ReadByte() და Read(). ReadByte() მეთოდის სინტაქსია:  
int ReadByte() 
 ამ მეთოდის გამოძახებისას ხდება ერთი ბაიტის წაკითხვა ფაილიდან და გაიცემა ბაიტის 
კოდი (მთელრიცხვა მნიშვნელობა). თუ წაკითხული იქნა ფაილის დასასრულის სიმბოლო (EOF, 
End Of File), მაშინ გაიცემა -1.  
 ბაიტების ბლოკის წასაკითხად უნდა გამოვიყენოთ Read() მეთოდი. მისი სინტაქსია: 
int Read(byte[ ] ბუფერი, int პოზიცია, int ბაიტების_რაოდენობა) 
 Read() მეთოდი ცდილობს ფაილიდან წაიკითხოს მითითებული რაოდენობის ბაიტი და 
მოათავსოს ისინი ბუფერში დაწყებული მითითებული პოზიციიდან. გაიცემა რეალურად 
წაკითხული ბაიტების რაოდენობა.  
 მოყვანილ პროგრამაში სრულდება ბაიტების წაკითხვა ReadByte() მეთოდის 
გამოიყენებით და მათი ეკრანზე გამოტანა. დავუშვათ filetext.txt ფაილში ჩაწერილია ციფრები: 
1234567890 . 
{ 
// პროგრამა 9.2 
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// პროგრამაში ხდება ბაიტების წაკითხვის დემონსტრირება ReadByte() მეთოდის 
გამოყენებით  
int i; 
FileStream file1 = new FileStream("filetext.txt", FileMode.Open); 
 
// მონაცემების წაკითხვა ფაილიდან მანამ, სანამ არ შეგვხვდება EOF სიმბოლო  
do 
{ 

i = file1.ReadByte(); 
if ( i != -1 ) label1.Text += (char)i; 

} 
while ( i != -1 );    //  თუ i = -1, მაშინ მიღწეულია ფაილის დასასრული 
file1.Close(); 
} 

მოყვანილ პროგრამაში სრულდება ბაიტების წაკითხვა Read() მეთოდის გამოიყენებით 
და მათი ეკრანზე გამოტანა. დავუშვათ filetext.txt ფაილში ჩაწერილია ციფრები: 1234567890 .  
{ 
// პროგრამა 9.3 
// პროგრამაში ხდება ბაიტების წაკითხვის დემონსტრირება Read() მეთოდის გამოყენებით  
int wakitxuli_baitebis_raodenoba; 
int pozicia   = Convert.ToInt32(textBox1.Text), 
   raodenoba = Convert.ToInt32(textBox2.Text); 
byte[] masivi = new byte[10]; 
FileStream file1 = new FileStream("filetext.txt", FileMode.Open); 
label1.Text = ""; 
 
// masivi მასივში ჩაიწერება 4 ბაიტი დაწყებული მე-3 ელემენტიდან  
wakitxuli_baitebis_raodenoba = file1.Read(masivi, pozicia, raodenoba);  
file1.Close(); 
for (int indexi = 0; i < masivi.Length; i++) 

label1.Text += masivi[indexi].ToString() + "   ";  
label2.Text = wakitxuli_baitebis_raodenoba.ToString();  
} 
როგორც ვიცით Read() მეთოდს სამი არგუმენტი აქვს: ბუფერი, პოზიცია და ბაიტების 
რაოდენობა. შესაბამისად, პროგრამაში გამოცხადებულია masivi მასივი, pozicia და raodenoba 
ცვლადები. დავუშვათ, pozicia ცვლადს მივანიჭეთ 2, raodenoba ცვლადს კი - 4. შედეგად, 
filetext.txt ფაილიდან შესრულდება 4 ბაიტის წაკითხვა და masivi მასივში მესამე პოზიციიდან 
(masivi[2]) ჩაწერა. masivi მასივი მიიღებს სახეს:  
0 0 49 50 51 52 0 0 0 0  

Read() მეთოდი, აგრეთვე, გასცემს რეალურად წაკითხული ბაიტების რაოდენობას, 
რომელსაც მოვათავსებთ wakitxuli_baitebis_raodenoba ცვლადში. 
 

ფაილში ბაიტების ჩაწერა 
 FileStream კლასში განსაზღვრულია ორი მეთოდი, რომლებიც ფაილში წერენ ბაიტებს: 
WriteByte() და Write(). WriteByte() მეთოდი გამოიყენება ფაილში ბაიტების ჩასაწერად. მისი 
სინტაქსია:  
void WriteByte(byte ცვლადის_სახელი)  
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Write() მეთოდი გამოიყენება ფაილში ბაიტების ბლოკის (მასივის) ჩასაწერად. მისი 
სინტაქსია:  
int Write(byte[ ] ბუფერი, int პოზიცია, int ბაიტების_რაოდენობა)  

Write() მეთოდი ბუფერიდან ფაილში ჩაწერს მითითებული რაოდენობის ბაიტს, 
დაწყებული მითითებული პოზიციიდან. გაიცემა რეალურად ჩაწერილი ბაიტების რაოდენობა.  
 ფაილში ჩაწერის დროს ხშირად არ ხდება მონაცემების მაშინვე ჩაწერა ფიზიკურ 
მოწყობილობაზე. ამის ნაცვლად, ოპერაციული სისტემა ახდენს გამოტანის ბუფერიზებას, ანუ 
ჩასაწერი ბაიტების ბუფერში დაგროვებას. ბუფერი არის მეხსიერების გარკვეული უბანი. 
ბუფერიზება სრულდება მანამ, სანამ არ დაგროვდება მონაცემების საკმარისი რაოდენობა. 
ბუფერის შევსებისთანავე მონაცემები ჩაიწერება დისკზე. შედეგად, იზრდება ოპერაციული 
სისტემის მწარმოებლურობა. საქმე ის არის, რომ დისკზე მონაცემების ჩაწერა ხდება 
სექტორებად, რომელთა ზომები იცვლება დაწყებული 128 ბაიტიდან ზევით. გამოტანის 
შედეგების ბუფერიზება ხდება მანამ, სანამ დისკზე შესაძლებელი არ გახდება მთელი სექტორის 
ჩაწერა.  

რიგ შემთხვევებში საჭიროა მონაცემების დისკზე ჩაწერა მიუხედავად იმისა ბუფერი 
შევსებულია თუ არა. ასეთ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ Flush() მეთოდი. მისი სინტაქსია:  
void Flush()  
 ფაილთან მუშაობის დამთავრებისას იგი უნდა დაიხუროს Close() მეთოდის 
გამოყენებით. ამ დროს ბუფერში მოთავსებული მონაცემები, დისკზე აუცილებლად ჩაიწერება. 
ამიტომ, Close() მეთოდის გამოძახების წინ არაა საჭირო Flush() მეთოდის გამოძახება.  
 მოყვანილ პროგრამაში სრულდება ერთი ფაილის მეორეში გადაწერა.  
{ 
// პროგრამა 9.4   
// პროგრამა ასრულებს ერთი ფაილის მეორეში გადაწერას  
int ricxvi; 
FileStream file_in; 
FileStream file_out; 
// საწყისი ფაილის გახსნა  
file_in = new FileStream("s_file.txt", FileMode.Open); 
// მიმღები ფაილის გახსნა  
file_out = new FileStream("d_file.txt", FileMode.Create); 
label1.Text = “”; 
// ბაიტების გადაწერა file_in ფაილიდან file_out ფაილში  
do 
{ 
// ბაიტების წაკითხვა file_in ფაილიდან  
ricxvi = file_in.ReadByte();  
// ბაიტების ჩაწერა file_out ფაილში  
if ( ricxvi != -1 ) file_out.WriteByte( ( byte ) ricxvi );   
label1.Text += (char) ricxvi + “   “; 
} 
while ( ricxvi != -1 ); 
// ფაილების დახურვა  
file_in.Close(); 
file_out.Close(); 
} 

მოყვანილ პროგრამაში Write() მეთოდის გამოიყენებით სრულდება filetext.txt ფაილში 
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ბაიტების ჩაწერა და მათი ეკრანზე გამოტანა.   
{ 
// პროგრამა 9.5  
// პროგრამაში ხდება მასივიდან ფაილში ბაიტების ჩაწერა  
byte[] masivi = new byte[10] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; 
FileStream file_out; 
file_out = new FileStream("d_file.txt", FileMode.Create); 
 
// ბაიტების ჩაწერა d_file.txt ფაილში   
file_out.Write(masivi, 2, 4); 
    
file_out.Close(); 
} 
 პროგრამის შესრულების შედეგად filetext.txt ფაილში ჩაიწერება masivi მასივის 4 
ელემენტი დაწყებული მესამე ელემენტიდან (masivi[2]).  
 
 

ფაილში სიმბოლოების შეტანა-გამოტანა 
 ფაილში სიმბოლოების ჩასაწერად და წასაკითხად სიმბოლოების ნაკადები გამოიყენება. 
ისინი Unicode სიმბოლოებზე ოპერირებენ. სიმბოლურ ფაილებთან მუშაობისას FileStream 
ობიექტი უნდა ჩავრთოთ StreamReader ან StreamWrtiter კლასის შემადგენლობაში. ეს კლასები 
უზრუნველყოფენ ბაიტების ნაკადების სიმბოლოების ნაკადებად ავტომატურ გარდაქმნას და 
პირიქით.  
 StreamWriter კლასი არის TextWriter კლასის მემკვიდრე. StreamReader კლასი არის 
TextReader კლასის მემკვიდრე. შედეგად, StreamWriter და StreamReader კლასის წევრებს 
შეუძლიათ მიმართონ TextWriter და TextReader კლასების მეთოდებსა და თვისებებს.  

 
StreamWriter კლასი  

 სიმბოლოების გამოსასვლელი ნაკადი გამოიყენება სიმბოლოების ფაილში მონაცემების 
ჩასაწერად. ამისათვის, FileStream ობიექტი უნდა ჩავრთოთ StreamWriter კლასის 
შემადგენლობაში. ამ კლასში განსაზღვრულია რამდენიმე კონსტრუქტორი. ხშირად 
გამოყენებადი კონსტრუქტორის სინტაქსია:   
StreamWriter(Stream ნაკადის_სახელი)  

ობიექტის შექმნისთანავე StreamWriter კლასი ავტომატურად გარდაქმნის სიმბოლოებს 
ბაიტებად.  
 მოყვანილი პროგრამა ახდენს textBox კომპონენტში შეტანილი ტექსტის ჩაწერას ფაილში.  
{ 
// პროგრამა 9.6  
// პროგრამაში ხდება ფაილში ჩაწერის დემონსტრირება StreamWriter კლასის გამოყენებით  
string striqoni; 
FileStream file_out; 
file_out = new FileStream("text.txt", FileMode.Create); 
//   
StreamWriter file_stream_out = new StreamWriter(file_out); 
 
// textBox კომპონენტში შეტანილი ტექსტის მინიჭება striqoni ცვლადისათვის  
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striqoni = textBox1.Text; 
file_stream_out.Write(striqoni);    // text.txt ფაილში striqoni სტრიქონის ჩაწერა  
file_stream_out.Close(); 
} 

 
StreamReader კლასი   
სიმბოლოების შესასვლელი ნაკადი გამოიყენება სიმბოლოების ნაკადიდან მონაცემების 

წასაკითხად. ამისათვის, FileStream ობიექტი უნდა ჩავრთოთ StreamReader კლასის 
შემადგენლობაში. ამ კლასში განსაზღვრულია რამდენიმე კონსტრუქტორი. ხშირად 
გამოყენებადი კონსტრუქტორის სინტაქსია:  
StreamReader(Stream ნაკადის_სახელი)  
 StreamReader ობიექტის შექმნისთანავე ავტომატურად სრულდება ბაიტების გარდაქმნა 
სიმბოლოებად.  
 მოყვანილი პროგრამა კითხულობს ტექსტურ ფაილს და მისი შემცველობა ეკრანზე 
გამოაქვს.  
{ 
// პროგრამა 9.7  
// პროგრამაში ხდება ტექსტური ფაილიდან წაკითხვის დემონსტრირება  
// StreamReader კლასის გამოყენებით  
FileStream file_in; 
string striqoni; 
file_in = new FileStream("file1.txt", FileMode.Open ); 
StreamReader file_stream_in = new StreamReader(file_in); 
 
while ( ( striqoni = file_stream_in.ReadLine() )  != null ) 
{ 
label1.Text += striqoni + '\n'; 
} 
file_stream_in.Close(); 
} 
 პროგრამაში ფაილიდან სტრიქონების წაკითხვა მთავრდება მაშინ, როცა ReadLine() 
მეთოდის მიერ გაცემული სტრიქონი მიიღებს ნულოვან მნიშვნელობას. სწორედ ეს მიუთითებს 
ფაილის დასასრულზე.  
 
 

ორობითი მონაცემების წაკითხვა და ჩაწერა 
 ფაილში ბაიტებისა და სიმბოლოების წაკითხვისა და ჩაწერის გარდა შესაძლებელია სხვა 
ტიპის (ორობითი) მონაცემების წაკითხვა და ჩაწერა, როგორიცაა int, double და ა.შ. მათი 
წაკითხვისა და ჩაწერისათვის გამოიყენება BinaryReader და BinaryWriter ნაკადები. ასეთი 
მონაცემების წაკითხვა და ჩაწერა ხდება შიდა ორობით ფორმატში და არა ტექსტური ფორმით.  
 

BinaryWriter კლასი 
BinaryWriter ნაკადი გამოიყენება ფაილში ორობითი მონაცემების ჩასაწერად. ამ კლასის 

ხშირად გამოყენებადი კონსტრუქტორის სინტაქსია: 
BinaryWriter(Stream გამოსასვლელი_ნაკადი)  
 აქ გამოსასვლელი_ნაკადი პარამეტრი განსაზღვრავს იმ ნაკადს, რომელშიც სრულდება 
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მონაცემების ჩაწერა. იგი არის ობიექტი, რომელსაც ქმნის FileStream კონსტრუქტორი. 
 BynaryWriter კლასში განსაზღვრულია მეთოდები, რომლებიც უზრუნველყოფენ C# ენის 
ყველა ჩადგმული ტიპის მონაცემების ჩაწერას. ზოგიერთი მეთოდი მოყვანილია ცხრილში 9.8. 
ამავე კლასში განსაზღვრულია, აგრეთვე, Close() და Flush() მეთოდები.  
 
ცხრილი9.8. BynaryWriter ნაკადის ზოგიერთი მეთოდი.  
მეთოდი აღწერა 
void Write(sbyte ცვლადი) ნიშნიანი ბაიტის ჩაწერა 
void Write(byte ცვლადი) უნიშნო ბაიტის ჩაწერა 
void Write(byte[ ] მასივი) ბაიტების მასივის ჩაწერა 
void Write(short ცვლადი) მოკლე მთელი რიცხვის ჩაწერა 
void Write(ushort ცვლადი) უნიშნო მოკლე მთელი რიცხვის ჩაწერა 
void Write(int ცვლადი) მთელი რიცხვის ჩაწერა 
void Write(uint ცვლადი) უნიშნო მთელი რიცხვის ჩაწერა 
void Write(long ცვლადი) გრძელი მთელი რიცხვის ჩაწერა 
void Write(ulong ცვლადი) უნიშნო გრძელი მთელი რიცხვის ჩაწერა 
void Write(float ცვლადი) float ტიპის მნიშვნელობის ჩაწერა 
void Write(double ცვლადი) double ტიპის მნიშვნელობის ჩაწერა 
void Write(char ცვლადი) სიმბოლოს ჩაწერა 
void Write(char[ ] მასივი) სიმბოლოების მასივის ჩაწერა 
void Write(string ცვლადი) სტრიქონის ჩაწერა 

 
ცხრილი 9.9. BinaryReader ნაკადის ხშირად გამოყენებადი მეთოდები.  
მეთოდი აღწერა 
bool ReadBoolean() bool ტიპის მნიშვნელობის წაკითხვა 
byte ReadByte() byte ტიპის მნიშვნელობის წაკითხვა 
sbyte ReadSByte() sbyte ტიპის მნიშვნელობის წაკითხვა 
byte[ ] ReadBytes(int 
ბაიტების_რაოდენობა) 

მითითებული რაოდენობის ბაიტის წაკითხვა და მათი გაცემა 
მასივის სახით 

char ReadChar() char ტიპის მნიშვნელობის წაკითხვა 
char[ ] ReadChars(int 
სიმბოლოების_რაოდენობ
ა) 

მითითებული რაოდენობის სიმბოლოს წაკითხვა და მათი გაცემა 
მასივის სახით 

double ReadDouble() double ტიპის მნიშვნელობის წაკითხვა 
float ReadSingle() float ტიპის მნიშვნელობის წაკითხვა 
short ReadInt16() short ტიპის მნიშვნელობის წაკითხვა 
int ReadInt32 int ტიპის მნიშვნელობის წაკითხვა 
long ReadInt64() long ტიპის მნიშვნელობის წაკითხვა 
ushort ReadUint16() ushort ტიპის მნიშვნელობის წაკითხვა 
uint ReadUint32() uint ტიპის მნიშვნელობის წაკითხვა 
ulong ReadUint64() ulong ტიპის მნიშვნელობის წაკითხვა 
string ReadString() სტრიქონის წაკითხვა  

 
BinaryReader ნაკადი  

 BinaryReader ნაკადი გამოიყენება ფაილიდან ორობითი მონაცემების წასაკითხად. ამ 



 156

კლასის ხშირად გამოყენებადი კონსტრუქტორის სინტაქსია: 
BinaryReader(Stream შესასვლელი_ნაკადი)  
 აქ შესასვლელი_ნაკადი პარამეტრი განსაზღვრავს იმ ნაკადს, საიდანაც სრულდება 
მონაცემების წაკითხვა. იგი არის ობიექტი, რომელსაც ქმნის FileStream კონსტრუქტორი. 
 BinaryReader კლასში განსაზღვრულია მეთოდები, რომლებიც ახდენენ C# ენის ყველა 
მარტივი ტიპის მონაცემების წაკითხვას. ხშირად გამოყენებადი მეთოდები მოყვანილია 
ცხრილში 9.9. ამავე კლასში განსაზღვრულია, აგრეთვე, Read() მეთოდის სამი ვერსია:  
int Read() - კითხულობს შესასვლელი ნაკადის მომდევნო სიმბოლოს და გასცემს მის 
მთელრიცხვა წარმოდგენას. ფაილის დასასრულის მიღწევისას გაიცემა -1.  
int Read(byte[ ] მასივი, int პოზიცია, int ბაიტების_რაოდენობა) - ბუფერიდან კითხულობს 
მითითებული რაოდენობის ბაიტს დაწყებული მითითებული პოზიციიდან. გაიცემა 
წარმატებით წაკითხული ბაიტების რაოდენობა.  
int Read(char[ ] მასივიი, int პოზიცია, int სიმბოლოების_რაოდენობა) - ბუფერიდან კითხულობს 
მითითებული რაოდენობის სიმბოლოს დაწყებული მითითებული პოზიციიდან. გაიცემა 
წარმატებით წაკითხული სიმბოლოების რაოდენობა.  
 ამავე ნაკადში განსაზღვრულია, აგრეთვე, Close() მეთოდი.  
 ქვემოთ მოყვანილ პროგრამაში გამოყენებულია BinaryReader და BinaryWriter ნაკადები. 
პროგრამაში ჯერ სრულდება ფაილში სხვადასხვა ტიპის მონაცემების ჩაწერა, შემდეგ კი 
წაკითხვა.  
{ 
// პროგრამა 9.8  
// პროგრამაში ხდება ფაილში ორობითი მონაცემების ჩაწერა-წაკითხვის დემონსტრირება  
BinaryReader file_in;   
BinaryWriter file_out; 
int    i1 = 10, i2; 
double d1 = 1001.47, d2, d3; 
bool   b1 = true, b2; 
file_out = new BinaryWriter(new FileStream("file1.dat", FileMode.Create)); 
 
// ფაილში მთელი რიცხვის ჩაწერა  
file_out.Write(i1); 
// ფაილში წილადის ჩაწერა  
file_out.Write(d1); 
// ფაილში ლოგიკური მონაცემის ჩაწერა  
file_out.Write(b1); 
// ფაილში იწერება 10.2 * 2.3 გამოსახულების გამოთვლის შედეგი  
file_out.Write(10.2 * 2.3); 
file_out.Close(); 
// ფაილიდან წაკითხვა  
file_in = new BinaryReader(new FileStream("file1.dat",FileMode.Open)); 
// მთელი რიცხვის წაკითხვა ფაილიდან 
i2 = file_in.ReadInt32(); 
label1.Text = i2.ToString(); 
// წილადის წაკითხვა ფაილიდან  
d2 = file_in.ReadDouble(); 
label2.Text = d2.ToString(); 
// ლოგიკური მონაცემის წაკითხვა ფაილიდან 
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b2 = file_in.ReadBoolean(); 
label3.Text = b2.ToString(); 
// წილადის წაკითხვა ფაილიდან 
d3 = file_in.ReadDouble(); 
label4.Text = d3.ToString();  
file_in.Close(); 
} 

 

ფაილებთან პირდაპირი მიმართვა  
 აქამდე ვიყენებდით ფაილებთან მიმდევრობით მიმართვას. ამ დროს მიმდევრობით 
სრულდება ფაილში მონაცემების ჩაწერა და ფაილიდან მონაცემების წაკითხვა. ფაილთან 
შესაძლებელია, აგრეთვე, პირდაპირი (ნებისმიერი) მიმართვაც. ამისათვის, გამოიყენება 
საფაილო მიმთითებელი. იგი არის ფაილის მიმდინარე ელემენტის პოზიციის ნომერი. საფაილო 
მიმთითებლის მნიშვნელობის შესაცვლელად გამოიყენება Seek() მეთოდი. მისი სინტაქსია:  
long Seek(long პოზიციის_ნომერი, SeekOrigin გადათვლის_დასაწყისი)  
 პოზიციის_ნომერი პარამეტრი მიუთითებს საფაილო მიმთითებლის ახალ პოზიციას 
(ბაიტებში) გადათვლილს გადათვლის_დასაწყისი პარამეტრით განსაზღვრული ადგილიდან. 
გადათვლის_დასაწყისი პარამეტრი იღებს SeekOrigin ჩამონათვალში განსაზღვრული 
მნიშვნელობებიდან ერთ-ერთს (ცხრილი 9.10). 
 
ცხრილი 9.10. გადათვლის_დასაწყისი პარამეტრის მნიშვნელობები.  
მნიშვნელობა აღწერა 
Begin გადათვლა ფაილის დასაწყისიდან 
Current გადათვლა მიმდინარე პოზიციიდან 
End გადათვლა ფაილის დასასრულიდან 

 
 Seek() მეთოდის გამოძახების შემდეგ წაკითხვის ან ჩაწერის ოპერაციები სრულდება 
საფაილო მიმთითებლის მიერ განსაზღვრული ახალი პოზიციიდან.  
 ქვემოთ მოყვანილ პროგრამაში, ხდება შეტანა-გამოტანის ოპერაციის დემონსტრირება 
ფაილთან ნებისმიერი მიმართვით. ფაილში ჯერ ჩაიწერება ანბანის ასოები, შემდეგ კი ხდება 
მათი სხვადასხვა მიმდევრობით წაკითხვა.  
{ 
// პროგრამა 9.9   
// პროგრამაში ხდება ფაილში ჩაწერა-წაკითხვის ოპერაციების შესრულება პირდაპირი 
მიმართვით  
FileStream file; 
file = new FileStream("file.dat",FileMode.Create); 
char simbolo; 
label1.Text = ""; 
// ასოების ჩაწერა ანბანის მიხედვით  
for ( int i = 0; i < 26; i++ ) 
{ 
 file.WriteByte((byte)('a' + i)); 
} 
// ასოების წაკითხვა ფაილიდან  
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file.Seek(0, SeekOrigin.Begin);    // პირველი ბაიტის არჩევა  
simbolo = (char) file.ReadByte();    // პირველი ბაიტის წაკითხვა  
label1.Text += "პირველი მნიშვნელობა    " + simbolo + '\n'; 
file.Seek(4, SeekOrigin.Begin);    // მეხუთე ბაიტის არჩევა  
simbolo = (char) file.ReadByte();    // მეხუთე ბაიტის წაკითხვა  
label1.Text += "მეხუთე მნიშვნელობა    " + simbolo + '\n'; 
file.Close(); 
} 
 
 

ფაილის შესახებ ინფორმაციის მიღება  
 System.IO სახელების სივრცეში განსაზღვრულია, აგრეთვე, File და FileInfo კლასები. File 
კლასში განსაზღვრულია სტატიკური მეთოდები (ცხრილი 9.11), FileInfo კლასში კი - 
ჩვეულებრივი მეთოდები (ცხრილი 9.12). რადგან File კლასის მეთოდები სტატიკურია, ამიტომ 
მათთან სამუშაოდ არ არის საჭირო ობიექტის შექმნა, ხოლო FileInfo კლასის მეთოდებთან 
სამუშაოდ კი საჭიროა ობიექტის შექმნა. ცხრილში 9.13 მოყვანილია FileInfo კლასის თვისებები.  
 
ცხრილი 9.11. File კლასში განსაზღვრული სტატიკური მეთოდები 
მეთოდი აღწერა 
AppendText() არსებულ ფაილს ტექსტს უმატებს 
Copy() ახდენს ფაილის გადაწერას 
Create() ქმნის ფაილს 
CreateText() ქმნის ფაილს და ხსნის მას ტექსტის ჩასაწერად 
Delete() შლის ფაილს 
Exists() ამოწმებს ფაილის არსებობას 
GetAttributes() გასცემს ფაილის ატრიბუტებს 
GetCreationTime() გასცემს ფაილის შექმნის თარიღს 
GetLastAccessTime() გასცემს ფაილთან უკანასკნელი მიმართვის თარიღს 
GetLastWriteTime() გასცემს ფაილში უკანასკნელი ჩაწერის თარიღს 
Move() ახდენს ფაილის გადაადგილებას 
Open() ხსნის ფაილს  
OpenRead() ხსნის ფაილს წაკითხვისათვის 
OpenText() ხსნის ფაილს ტექსტის წაკითხვისათვის 
OpenWrite() ხსნის ფაილს ჩაწერისათვის 
SetAttributes() აყენებს ფაილის ატრიბუტებს 
SetCreationTime() აყენებს ფაილის შექმნის თარიღს 
SetLastAccessTime() აყენებს ფაილთან უკანასკნელი მიმართვის თარიღს  
SetLastWriteTime() აყენებს ფაილში უკანასკნელი ჩაწერის თარიღს 

 
როგორც ცხრილებიდან ჩანს, თითოეული კლასი იძლევა ფაილის შექმნის, წაშლის, 

გადატანის, გახსნის და ა.შ. საშუალებას. ბუნებრივია, იბადება კითხვა - თუ რომელი კლასი 
უნდა გამოვიყენოთ ფაილებთან სამუშაოდ. ასეთ დროს უნდა გავითვალისწინოთ რამდენიმე 
მოსაზრება. ჯერ ერთი, FileInfo კლასში განსაზღვრულია ისეთი ოპერაციები, რომლებიც არ არის 
განსაზღვრული File კლასში. მეორე, File კლასი უფრო სწრაფად მუშაობს ფაილებზე ერთი 
ოპერაციის შესრულებისას, რადგან დრო არ იხარჯება ობიექტის შექმნაზე. FileInfo კლასი უფრო 
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სწრაფად მუშაობს ფაილზე რამდენიმე ოპერაციის შესრულებისას, რადგან ფაილთან მიმართვის 
უფლებები მოწმდება ერთხელ მისი შექმნის დროს, და არა მასთან ყოველი მიმართვისას.  
 
ცხრილი 9.12. FileInfo კლასში განსაზღვრული მეთოდები 
მეთოდი აღწერა 
AppendText() არსებულ ფაილს ტექსტს უმატებს 
CopyTo() ახდენს ფაილის გადაწერას 
Create() ქმნის ფაილს 
CreateText() ქმნის ტექსტურ ფაილს 
Delete() შლის ფაილს 
MoveTo() ახდენს ფაილის გადატანას 
Open() ხსნის ფაილს 
OpenText() ხსნის ფაილს ტექსტის წასაშლელად 
OpenWrite() ხსნის ფაილს ჩაწერისათვის 

 
ცხრილი 9.13. FileInfo კლასში განსაზღვრული თვისებები 
თვისება ტიპი აღწერა 
Attributes FileAttributes გასცემს ან აყენებს ფაილის ატრიბუტებს 
CreationTime DateTime გასცემს ან აყენებს ფაილის შექმნის თარიღს 
Directory DirectoryInfo გასცემს კატალოგს, რომელშიც ფაილია 

მოთავსებული 
DirectoryName string გასცემს კატალოგის სახელს, რომელშიც ფაილია 

მოთავსებული 
Exists bool თუ ფაილი არსებობს, მაშინ გასცემს true მნიშვნელო-

ბას, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი false მნიშვნელობას 
Extension string გასცემს ფაილის გაფართოებას 
FullName string გასცემს ფაილისკენ გზას და ფაილის სახელს 
LastAccessTime DateTime გასცემს ან აყენებს ფაილთან უკანასკნელი მიმართვის 

თარიღს 
LastWriteTime DateTime გასცემს ან აყენებს ფაილში უკანასკნელი ჩაწერის 

თარიღს 
Length long გასცემს ფაილის ზომას 
Name string გასცემს ფაილის სახელს 

 
 განვიხილოთ მაგალითები. მოყვანილ პროგრამაში ხდება File კლასის AppendText 
მეთოდთან მუშაობის დემონსტრირება.  
{ 
// პროგრამა 9.10   
// პროგრამაში ხდება File კლასის AppendText() მეთოდთან მუშაობის დემონსტრირება  
// ფაილისათვის ხდება სტრიქონების დამატება  
string path = "d_file.txt"; 
using ( StreamWriter faili = File.AppendText(path) )  
{ 

faili.WriteLine("რომან"); 
 faili.WriteLine("სამხარაძე"); 
 faili.WriteLine("C# დაპროგრამების ენაა"); 
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 faili.Close(); 
} 
} 
 მოყვანილ პროგრამაში ხდება File კლასის OpenText მეთოდთან მუშაობის 
დემონსტრირება.  
{ 
// პროგრამა 9.11  
// პროგრამაში ხდება File კლასის OpenText() მეთოდთან მუშაობის დემონსტრირება  
// ფაილის გახსნა წაკითხვის მიზნით  
using ( StreamReader faili = File.OpenText("file1.txt") )  
{ 
 string striqoni = ""; 
 while ( ( striqoni = faili.ReadLine() ) != null )  
 { 
  label1.Text += striqoni + “   “; 
 } 
} 
} 
 მოყვანილ პროგრამაში ხდება File კლასის CreateText და Exists მეთოდთან მუშაობის 
დემონსტრირება.  
{ 
// პროგრამა 9.12   
// პროგრამაში ხდება File კლასის CreateText() მეთოდთან მუშაობის დემონსტრირება  
string path = "file1.txt"; 
// მოწმდება ფაილის არსებობა  
if ( !File.Exists(path) )  
{ 
// ფაილის შექმნა მასში სტრიქონების ჩაწერის მიზნით  
using ( StreamWriter faili = File.CreateText(path) )  
{ 
 faili.WriteLine("ანა "); 
 faili.WriteLine("და "); 
 faili.WriteLine("საბა "); 
 faili.WriteLine("სამხარაძეები"); 
}     
} 
} 
 მოყვანილ პროგრამაში ხდება File კლასის Delete და Copy მეთოდებთან მუშაობის 
დემონსტრირება.  
{ 
// პროგრამა 9.13  
// პროგრამაში ხდება File კლასის Delete() და Copy() მეთოდთან მუშაობის დემონსტრირება  
string path1 = "file1.txt"; 
string path2 = "file1.tmp"; 
 
// file1.txt ფაილის შექმნა  
using ( FileStream fs = File.Open(path1, FileMode.Open) ) { } 
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// file1.tmp  ფაილის წაშლა  
File.Delete(path2); 
 
// file1.txt ფაილის გადაწერა file1.tmp ფაილში  
File.Copy(path1, path2); 
label1.Text = path1 + “  ფაილი გადაიწერა  ” + path2 + “ფაილში”; 
} 

მოყვანილ პროგრამაში ხდება File კლასის GetAttributes თვისებასთან მუშაობის 
დემონსტრირება. 
{ 
// პროგრამა 9.14  
// პროგრამაში ხდება File კლასის GetAttributes() მეთოდთან მუშაობის დემონსტრირება  
public class F 
{ 
public static FileAttributes Attr(FileAttributes f) 
{ 
 return FileAttributes.Hidden; 
} 
} 
{ 
System.IO.FileAttributes faili = System.IO.File.GetAttributes("file1.txt"); 
F obieqti = new F(); 
label1.Text = F.Attr(faili).ToString(); 
} 
} 
 მოყვანილ პროგრამაში ხდება FileInfo კლასის თვისებებთან მუშაობის დემონსტრირება.  
{ 
// პროგრამა 9.15   
// პროგრამაში ხდება FileInfo კლასის თვისებებთან მუშაობის დემონსტრირება   
System.IO.FileInfo obieqti = new System.IO.FileInfo("file1.txt"); 
 
label1.Text += obieqti.Directory.ToString() + '\n'; 
label1.Text += obieqti.DirectoryName + '\n'; 
label1.Text += obieqti.FullName + '\n'; 
label1.Text += obieqti.Name + '\n'; 
label1.Text += obieqti.Extension + '\n'; 
label1.Text += obieqti.Length.ToString() + '\n'; 
label1.Text += obieqti.Exists.ToString() + '\n'; 
label1.Text += obieqti.CreationTime.ToString() + '\n'; 
label1.Text += obieqti.LastAccessTime.ToString() + '\n'; 
label1.Text += obieqti.LastWriteTime.ToString() + '\n'; 
} 
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კატალოგებთან მუშაობა 
 System.IO სახელების სივრცეში განსაზღვრულია, აგრეთვე, Directory და DirectoryInfo 
კლასები. File კლასის ანალოგიურად Directory კლასში განსაზღვრულია სტატიკური მეთოდები 
(ცხრილი 9.14), DirectoryInfo კლასში კი - ჩვეულებრივი მეთოდები (ცხრილი 9.15). რადგან 
Directory კლასის მეთოდები სტატიკურია, ამიტომ მათთან სამუშაოდ არ არის საჭირო ობიექტის 
შექმნა, ხოლო DirectoryInfo კლასის მეთოდებთან სამუშაოდ კი საჭიროა ობიექტის შექმნა. 
ცხრილში 9.16 მოყვანილია DirectoryInfo კლასის თვისებები.  
 
ცხრილი 9.14. Directory კლასში განსაზღვრული მეთოდები 
მეთოდი აღწერა 
CreateDirectory() ქმნის ახალ კატალოგს 
Delete() შლის კატალოგს მის შემცველობასთან ერთად 
Exicts() განსაზღვრავს არსებობს თუ არა კატალოგი 
GetCreationTime() გასცემს კატალოგის შექმნის თარიღს 
GetCurrentDirectory() გასცემს მიმდინარე კატალოგს 
GetDirectories() გასცემს მინდინარე კატალოგის ქვეკატალოგების სახელებს 
GetDirectoryRoot() მითითებული კატალოგისათვის გასცემს ძირითადი კატალოგის 

სახელს 
GetFiles() გასცემს მითითებულ კატალოგში მოთავსებული ყველა ფაილის 

სახელს 
GetFileSystemEntries() გასცემს მითითებულ კატალოგში მოთავსებული ყველა 

ქვეკატალოგისა და ფაილის სახელს 
GetLastAccessTime() გასცემს კატალოგთან უკანასკნელი მიმართვის თარიღს 
GetLastWriteTime() გასცემს კატალოგში უკანასკნელი ჩაწერის თარიღს 
GetLogicalDrives() გასცემს ლოგიკური დისკების სიას 
GetParent() გასცემს მშობელი კატალოგის სახელს 
Move() ახდენს კატალოგის გადატანას 
SetCreationTime() აყენებს კატალოგის შექმნის თარიღს 
SetCurrentDirectory() აყენებს მიმდინარე კატალოგს 
SetLastAccessTime() აყენებს კატალოგთან უკანასკნელი მიმართვის თარიღს 
SetLastWritetTime() აყენებს კატალოგში უკანასკნელი ჩაწერის თარიღს 

 
ცხრილი 9.15. DirectoryInfo კლასში განსაზღვრული მეთოდები 
მეთოდი აღწერა 
Create() ქმნის ახალ კატალოგს 
 CreateSubdirectory() ქმნის ახალ ქვეკატალოგს 
Delete() შლის კატალოგს 
GetDirectories() გასცემს მიმდინარე კატალოგის ქვეკატალოგების სიას 
GetFiles() გასცემს მიმდინარე კატალოგის ფაილების სიას 
MoveTo() ახდენს კატალოგის გადატანას 

 
 მოვიყვანოთ რამდენიმე პროგრამა, რომლებშიც სრულდება კატალოგებთან მუშაობის 
დემონსტრირება Directory კლასის მეთოდების გამოყენებით. ქვემოთ მოყვანილ პროგრამაში 
ხდება ეკრანზე მითითებული კატალოგის სახელის, მასში მოთავსებული ფაილებისა და 
კატალოგების სახელების გაცემა, კატალოგის გახსნა, ეკრანზე დისკების სახელების გამოტანა. 
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პროგრამაში კატალოგის სახელის შეტანა ხდება textBox1.Text კომპონენტში, მაგალითად, 
C:\\Windows. ამ დროს ბრჭყალების გამოყენება საჭირო არ არის.  
 
ცხრილი 9.15. DirectoryInfo კლასში განსაზღვრული თვისებები 
მეთოდი ტიპი აღწერა 
Attributes FileAttributes გასცემს ან აყენებს კატალოგის ატრიბუტებს 
CreationTime DateTime გასცემს ან აყენებს კატალოგის შექმნის დროს 
Exist bool ამოწმებს კატალოგის არსებობას 
Extension string გასცემს კატალოგის გაფართოებას 
FullName string გასცემს გზას კატალოგისკენ და კატალოგის 

სახელს 
LastAccessTime DateTime გასცემს ან აყენებს კატალოგთან უკანასკნელი 

მიმართვის დროს 
LastWriteTime DateTime გასცემს ან აყენებს კატალოგში უკანასკნელი 

ჩაწერის დროს 
Name string გასცემს კატალოგის სახელს 
Parent string გასცემს მშობელი კატალოგის სახელს 
Root string გასცემს ძირითადი კატალოგის სახელს 

მითითებული კატალოგისათვის 
 
{ 
// პროგრამა 9.16  
// პროგრამაში ხდება მიმდინარე და მშობელი კატალოგების სახელების, აგრეთვე,   
// მითითებულ კატალოგში მოთავსებული ფაილებისა და კატალოგების სახელების 
გამოტანა ეკრანზე  
label1.Text = ""; 
// მიმდინარე კატალოგის სახელის გაცემა  
label1.Text = Directory.GetCurrentDirectory() + ‘\n’; 
// მშობელი კატალოგის სახელის გაცემა  
label1.Text = Directory.GetParent(textBox1.Text).ToString()+ ‘\n’; 
// მითითებული კატალოგის გახსნა  
Directory.SetCurrentDirectory(textBox1.Text); 
// ეკრანზე ფაილების გამოტანა  
string[] a1 = Directory.GetFiles(textBox1.Text); 
foreach ( string s in a1 ) 
 label2.Text += s + '\n'; 
// ეკრანზე კატალოგების გამოტანა  
string[] a2 = Directory.GetDirectories(textBox1.Text); 
foreach ( string s in a2 ) 
 label1.Text += s + '\n'; 
// ეკრანზე დისკების გამოტანა  
string[] a3 = Directory.GetLogicalDrives(); 
foreach ( string s in a3 ) 
 label1.Text += s + '\n'; 
} 
 ქვემოთ მოყვანილ პროგრამაში სრულდება კატალოგის შექმნის, წაშლისა და გადატანის 
დემონსტრირება. Move() მეთოდში ჯერ ეთითება საწყისი კატალოგის სახელი, შემდეგ კი - 



 164

საბოლოო კატალოგის სახელი. ორივე კატალოგი ერთ დისკზე უნდა იყოს მოთავსებული.  
{ 
// პროგრამა 9.17  
// პროგრამაში ხდება კატალოგის შექმნა, წაშლისა და გადატანის დემონსტრირება   
label2.Text = ""; 
// კატალოგის შექმნა  
System.IO.Directory.CreateDirectory(textBox1.Text); 
// კატალოგის წაშლა. წასაშლელი კატალოგი ცარიელი უნდა იყოს   
System.IO.Directory.Delete(textBox2.Text);  
// კატალოგის გადატანა. Move მეთოდში ჯერ ეთითება საწყისი კატალოგი, შემდეგ კი - მიმღები.   
// მიმღები კატალოგი არ უნდა არსებობდეს   
System.IO.Directory.Move(textBox3.Text, "C:\\Katalogi2");  
} 
 ქვემოთ მოყვანილ პროგრამაში სრულდება კატალოგებთან მუშაობის დემონსტრირება 
DirectoryInfo კლასის მეთოდების გამოყენებით. MoveTo() მეთოდი ახდენს Katalogi3 კატალოგში 
მოთავსებული ფაილებისა და კატალოგების გადატანას Katalogi4 კატალოგში. გადატანის 
შემდეგ Katalogi3 კატალოგი იშლება.  
{ 
// პროგრამა 9.18  
// პროგრამაში ხდება ეკრანზე მითითებული კატალოგის სახელისა და ატრიბუტების 
გამოტანა,  
// აგრეთვე, ერთი კატალოგის შემცველობის გადატანა მეორე კატალოგში  
label1.Text = ""; 
System.IO.DirectoryInfo obj1 = new DirectoryInfo("C:\\Zprint"); 
label1.Text += obj1.Name + "\n"; 
label1.Text += obj1.Attributes.ToString() + "\n"; 
// Katalogi3 კატალოგის შემცველობის გადატანა Katalogi4 კატალოგში  
obj1.MoveTo("C:\\Katalogi4"); 
} 
 
 

ფაილების არჩევა  
 ამ თავში განხილულ პროგრამებთან მუშაობისას ფაილის სახელის მითითებისათვის 
საჭიროა პროგრამის კოდის შეცვლა, რაც ბუნებრივია, გარკვეულ წილად ართულებს სხვადასხვა 
ფაილთან მუშაობას. ამ პრობლემის გადასაწყვეტად გამოიყენება OpenFileDialog კლასი, 
რომელიც განსაზღვრულია System.Windows.Forms სახელების სივრცეში. მისი ShowDialog() 
მეთოდი გამოიყენება ფაილის გახსნის სტანდარტული დიალოგური ფანჯრის გამოსატანად 
ეკრანზე.  ამ მეთოდთან მუშაობის დემონსტრირება ხდება ქვემოთ მოყვანილ პროგრამაში.  
{ 
// პროგრამა 9.19  
// პროგრამაში ხდება Open ფანჯრის გახსნის დემონსტრირება  
label1.Text = ""; 
System.Windows.Forms.OpenFileDialog FailisGaxsna = new  

System.Windows.Forms.OpenFileDialog(); 
if ( FailisGaxsna.ShowDialog() == DialogResult.OK )  
{ 
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FileInfo faili = new FileInfo(FailisGaxsna.FileName); 
 label1.Text += faili.FullName + '\n'; 
 label1.Text += faili.Length.ToString() + '\n'; 
 label1.Text += faili.LastAccessTime.ToString() + '\n'; 
 label1.Text += faili.DirectoryName + '\n'; 
} 
} 
 ქვემოთ მოყვანილ პროგრამაში ხდება ფაილიდან მონაცემებისა წაკითხვის 
დემონსტრირება Open დიალოგური ფანჯრის გამოყენებით. FailisGaxsna ობიექტის ShowDialog() 
მეთოდი ხსნის Open დიალოგურ ფანჯრას. მოვნიშნავთ საჭირო ფაილს და ვაჭერთ Open 
კლავიშს. მონიშნული ფაილის სახელი მიენიჭება FailisGaxsna ობიექტის FileName თვისებას.   
{ 
// პროგრამა 9.20  
// პროგრამაში ხდება ფაილიდან წაკითხვის დემონსტრირება Open დიალოგური ფანჯრის 
საშუალებით  
FileStream file_in; 
string striqoni; 
OpenFileDialog FailisGaxsna = new OpenFileDialog(); 
if ( FailisGaxsna.ShowDialog() == DialogResult.OK )  
{ 
 file_in = new FileStream(FailisGaxsna.FileName, FileMode.Open ); 
 StreamReader file_stream_in = new StreamReader(file_in); 
 while ( ( striqoni = file_stream_in.ReadLine() )  != null ) 
 { 
  label1.Text += striqoni + '\n'; 
 } 
 file_stream_in.Close(); 
}  
} 
 ქვემოთ მოყვანილ პროგრამაში ხდება ფაილში მონაცემების ჩაწერის დემონსტრირება 
Save დიალოგური ფანჯრის გამოყენებით.  
{ 
// პროგრამა 9.21  
// პროგრამაში ხდება ფაილში ჩაწერის დემონსტრირება Save დიალოგური ფანჯრის 
საშუალებით   
string striqoni; 
FileStream file_out; 
SaveFileDialog FailisGaxsna = new SaveFileDialog(); 
if ( FailisGaxsna.ShowDialog() == DialogResult.OK )  
{ 

file_out = new FileStream(FailisGaxsna.FileName, FileMode.Create); 
 StreamWriter file_stream_out = new StreamWriter(file_out); 
 striqoni = textBox1.Text; 
 // ფაილში striqoni სტრიქონის ჩაწერა  

file_stream_out.Write(striqoni); 
 file_stream_out.Close(); 
} 
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} 
 
 

NetworkStream კლასი  
ეს კლასი გამოცხადებულია System.Net.Sockets სახელების სივრცეში. ის პროცესს ქსელის 

საშუალებით უგზავნის და მისგან იღებს ბაიტებს. პროცესი შეიძლება მუშაობდეს ქსელის 
ნებისმიერ კომპიუტერზე და შეიძლება წარმოადგენდეს ფაილს ან მონაცემების სხვა სათავსოს.  

ქსელური შეერთებები ეფუძნება სოკეტებს. სოკეტი შეიცავს ჰოსთის (კომპიუტერის) 
მისამართს და პორტის ნომერს. ჰოსთის მისამართი შეიძლება იყოს TCP/IP მისამართი ან 
ჰოსთის სახელი. რაც შეეხება პორტის ნომრებს, ისინი სამ ჯგუფად იყოფა:  
− 0÷1023 პორტები დაკავებული აქვს ცნობილ სამსახურებს. მაგალითად, მე-80 პორტი 
გამოიყენება მონაცემების გადასაცემად HTTP პროტოკოლის საშუალებით. 
− 1024÷49151 პორტები დაკავებული აქვს ნაკლებად ცნობილ სამსახურებს. 
− 49152÷65536 პორტები განკუთვნილია მომხმარებლების მიერ შემუშავებული პროგრამა-
დანართებისთვის და დინამიური გამოყენებისთვის.   

იმისათვის, რომ ორი პროგრამა ერთმანეთს დაუკავშირდეს ქსელის საშუალებით, 
თითოეულმა მათგანმა უნდა შექმნას სოკეტი, რომელსაც მიმართავს მეორე პროგრამა. ამ 
მიზნისათვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ Socket კლასი, რომელიც განსაზღვრულია 
System.Net.Sockets სახელების სივრცეში. TopListener კლასი ხსნის სოკეტს და ელოდება მასთან 
კლიენტის მიერთებას. TopClient კლასი ხსნის სოკეტს და უერთდება სამსახურს დაშორებულ 
კომპიუტერზე.  

მოყვანილი პროგრამა ახდენს სერვერის რეალიზებას. სერვერი ელოდება კლიენტის 
მიერთებას. კლიენტის მიერთების შემთხვევაში სერვერი მას გადასცემს ბუფერში მოთავსებულ 
მონაცემებს.  
// პროგრამა 9.22  
// პროგრამაში ხდება სერვერის რეალიზება  
class Serveri 
{ 
// Listen  მეთოდი ელოდება შეერთებას  
public void Listen() 
{ 
IPAddress Lokaluri_Host = IPAddress.Parse("127.0.0.1"); 
//  50025 პორტის მოსმენა  
TcpListener obj_tcp = new TcpListener(Lokaluri_Host, 50025); 
obj_tcp.Start(); 
//  კლიენტის შეერთების ლოდინი  
for ( ; ; ) 
{ 
//  კლიენტის სოკეტთან შეერთება  
Socket Axali_Socketi = obj_tcp.AcceptSocket(); 
if ( Axali_Socketi.Connected ) 
{ 
// NetworkStream ობიექტის შექმნა სოკეტის გახსნისათვის   
System.Net.Sockets.NetworkStream Qseluri_Nakadi = new 
System.Net.Sockets.NetworkStream(Axali_Socketi); 
//  მონაცემების გადაგზავნა 
byte[] buferi = { ( byte ) 's', ( byte ) 'a', ( byte ) 'b', ( byte ) 'a' }; 



 167

//   
Qseluri_Nakadi.Write(buferi, 0, 4); 
Qseluri_Nakadi.Flush(); 
Qseluri_Nakadi.Close(); 
} 
//  რესურსების გათავისუფლება  
Axali_Socketi.Close(); 
break; 
} 
} 
} 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
//  შესრულების ნაკადის გაშვება, რომელიც პორტს უსმენს  
Serveri Serveri_1 = new Serveri(); 
Serveri_1.Listen(); 
} 
 TcpListener კლასის Start() მეთოდი იწყებს პორტის მოსმენას ქსელში ახალი შეერთების 
მოლოდინში, AcceptSocket() მეთოდი კი - ასრულებს კლიენტის რეალურ შეერთებას, ანუ ქმნის 
ახალ სოკეტს შეერთებისათვის. შექმნილ სოკეტს გამოვიყენებთ კლიენტისათვის მონაცემების 
გადასაგზავნად. მოყვანილი პროგრამა ახდენს კლიენტის რეალიზებას.  
// პროგრამა 9.23  
// პროგრამაში ხდება კლიენტის რეალიზება  
{ 
label1.Text = ""; 
//  კლიენტის სოკეტის შექმნა  
TcpClient Klientis_Soketi = new TcpClient("127.0.0.1", 50025); 
//  NetworkStream ობიექტის შექმნა ჰოსთიდან მონაცემების წასაკითხად  
System.Net.Sockets.NetworkStream Qseluri_Nakadi = Klientis_Soketi.GetStream(); 
//  ნაკადიდან ბაიტების მასივის წაკითხვა  
byte[] buferi = new byte[100]; 
Qseluri_Nakadi.Read(buferi, 0, 100); 
//  ბაიტების გარდაქმნა სიმბოლოებად და ეკრანზე გამოტანა  
char[] buferi2 = new char[100]; 
for ( int i = 0 ; i < 100 ; i++ ) buferi2[i] = ( char ) buferi[i]; 
for ( int i = 0 ; i < 100 ; i++ ) label1.Text += buferi2[i].ToString(); 
//  ნაკადის დახურვა  
Qseluri_Nakadi.Close(); 
} 
 როგორც ვხედავთ, TcpClient კლასის კონსტრუქტორს გადაეცემა ორი პარამეტრი: 
ჰოსთის მისამართი ან სახელი და პორტის ნომერი. კონსტრუქტორი ცდილობს დაუკავშირდეს 
შესაბამის სოკეტს ქსელში. შეერთების დამყარების შემდეგ ვიყენებთ GetStream() მეთოდს, 
რომელიც გასცემს NetworkStream კლასის ობიექტს. ამის შემდეგ, ვიყენებთ NetworkStream 
კლასის Read() მეთოდს სოკეტიდან მონაცემების მისაღებად.  
 ახლა, ჯერ გავუშვათ Serveri პროგრამა. ის დაელოდება კლიენტის მხრიდან შეერთებას. 
შემდეგ გავუშვათ Clienti პროგრამა. კლიენტი მიუერთდება სერვერს და label1 კომპონენტში 
გამოჩნდება სტრიქონი „საბა“. ამის შემდეგ, სერვერი და კლიენტი მუშაობას ამთავრებენ. თუ 
ჯერ გავუშვებთ კლიენტს და შემდეგ სერვერს, მაშინ გაიცემა შეტყობინება შეცდომის შესახებ 
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(აღიძვრება SocketException განსაკუთრებული სიტუაცია), რადგან ვერ იქნება მოძებნილი 
სერვერი, რომელიც უსმენს 50025 პორტს.  
 
 

MemoryStream კლასი  
MemoryStream და BufferedStream კლასების გამოყენება მონაცემების გადასაგზავნად 

ზრდის კოდის ეფექტურობას. საქმე ის არის, რომ ჩვენ იშვიათად გვიწევს მონაცემების იმ 
რაოდენობასთან მუშაობა, რომელსაც ოპერაციული სისტემა ეფექტურად დაამუშავებს. 
დავუშვათ, ფაილიდან გვინდა წავიკითხოთ 6 ბაიტი. ოპერაციული სისტემა ერთი ოპერაციის 
შედეგად რეალურად წაიკითხავს 4, 8 ან მეტ კილობაიტს. თუ გამოვიყენებთ BufferedStream 
კლასს, მაშინ ოპერაციული სისტემა მონაცემებს წარმოგვიდგენს ბლოკების სახით, რაც 
უზრუნველყოფს მაღალ მწარმოებლურობას. BufferedStream კლასი პროგრამას გადასცემს 
მხოლოდ იმ მონაცემებს, რომლებიც მოთხოვნილი იყო. გარდა ამისა, BufferedStream კლასი 
ოპერატიულ მეხსიერებაში შეიძლება ინახავდეს ჩაწერის რამდენიმე ოპერაციის შედეგს და 
ისინი მაშინ ჩაწეროს დისკზე, როცა ჩაწერა ყველაზე ეფექტური იქნება. ასეთი შიდა 
ბუფერირების გამო უნდა გამოვიყენოთ Flush() მეთოდი BufferedStream ობიექტის შემცველობის 
რეალურად ჩასაწერად მასთან დაკავშირებული მონაცემების სათავსოში.  
 MemoryStream კლასის ნაკადისათვის მონაცემების სათავსოა ოპერატიული მეხსიერების 
უბანი. მოყვანილ პროგრამაში ხდება პროგრამის ერთი ნაწილიდან მეორეში მონაცემების 
გადაცემის დემონსტრირება.  
{ 
// პროგრამა 9.24 
// პროგრამაში ხდება მონაცემების გადაცემის დემონსტრირება 
//  MemoryStreamWrite მეთოდი ინახავს MemoryStream ობიექტის  
// შემცველობას ფაილის სახით  
public static void MemoryStreamWrite(System.IO.MemoryStream Nakadi, string FailisSaxeli) 
{ 
FileStream Gamosasvleli_Nakadi = File.OpenWrite(FailisSaxeli); 
Nakadi.WriteTo(Gamosasvleli_Nakadi); 
Gamosasvleli_Nakadi.Flush(); 
Gamosasvleli_Nakadi.Close(); 
} 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
string failis_saxeli = "memory"; 
// ფაილის წაკითხვა MemoryStream ობიექტში  
FileStream Shesasvleli_Nakadi = File.OpenRead(failis_saxeli + ".txt"); 
System.IO.MemoryStream Mexsierebis_Nakadi = new System.IO.MemoryStream(); 
// მონაცემების გადაცემა სათავსოში  
Mexsierebis_Nakadi.SetLength(Shesasvleli_Nakadi.Length); 
Shesasvleli_Nakadi.Read(Mexsierebis_Nakadi.GetBuffer(), 0, (int)Shesasvleli_Nakadi.Length); 
// ჩაწერის კორექტულად დამთავრება და რესურსების გათავისუფლება  
Mexsierebis_Nakadi.Flush(); 
Shesasvleli_Nakadi.Close(); 
// სათავსოს გადაცემა მეთოდისათვის ჩაწერის მიზნით  
MemoryStreamWrite(Mexsierebis_Nakadi, failis_saxeli + ".bak"); 
Mexsierebis_Nakadi.Close(); 
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} 
 MemoryStream კლასის ავტომატური კონსტრუქტორი ქმნის გაფართოებად ბუფერს, 
რომლის საწყისი ტევადობა ნულის ტოლია. ამ ბუფერის ზომა შეგვიძლია გავზარდოთ ამავე 
კლასის SetLength() მეთოდის გამოყენებით. ბუფერთან პირდაპირი მიმართვისათვის 
გამოიყენება GetBuffer() მეთოდი.  
 
 

BufferedStream კლასი  
მონაცემების გადაგზავნა შესაძლებელია, აგრეთვე, BufferedStream კლასის გამოყენებით. 

მოყვანილ პროგრამაში ხდება ამის დემონსტრირება.  
// პროგრამა 9.25  
// პროგრამაში ხდება მონაცემების გადაცემის დემონსტრირება 
{ 
string failis_saxeli = "buferi"; 
// საფაილო ნაკადების შექმნა  
FileStream Shesasvleli_Faili = File.OpenRead(failis_saxeli + ".txt"); 
FileStream Gamosasvleli_Faili = File.OpenWrite(failis_saxeli + ".bak"); 
// ბუფერირების დამატება  
System.IO.BufferedStream Shemavali_Nakadi = new  

System.IO.BufferedStream(Shesasvleli_Faili); 
System.IO.BufferedStream Gamomavali_Nakadi = new  

System.IO.BufferedStream(Gamosasvleli_Faili); 
byte[] buferi = new byte[4096]; 
int WakitxuliBaitebisRaodenoba; 
// მონაცემების გადაწერა შესასვლელი ნაკადიდან გამოსასვლელ ნაკადში  
// ბუფერირების გამოყენებით  
while ((WakitxuliBaitebisRaodenoba = Shemavali_Nakadi.Read(buferi, 0, 4096)) > 0) 
Gamomavali_Nakadi.Write(buferi, 0, WakitxuliBaitebisRaodenoba); 
// გადაწერის კორექტულად დამთავრება და რესურსების გათავისუფლება  
Gamomavali_Nakadi.Flush(); 
Gamomavali_Nakadi.Close(); 
Shemavali_Nakadi.Close(); 
Gamosasvleli_Faili.Close(); 
Shesasvleli_Faili.Close(); 
} 
 როგორც პროგრამიდან ჩანს, BufferedStream კლასის კონსტრუქტორს პარამეტრად 
გადაეცემა FileStream კლასის ობიექტი (ნაკადი). მიღებული ობიექტები გამოიყენება 
მონაცემების წასაკითხად და ჩასაწერად.  
 CryptoStream კლასს მე-16 თავში განვიხილავთ.  
 
 

მონაცემების ასინქრონული შეტანა-გამოტანა  
 ზემოთ განხილულ მაგალითებში ყველგან გამოიყენებოდა მონაცემების სინქრონული 
შეტანა-გამოტანა. ამ შემთხვევაში, პროგრამის შესრულება დროებით ჩერდება შეტანა-
გამოტანის ოპერაციის დამთავრებამდე. ბუნებრივია, ეს იწვევს პროგრამების არასასურველ 
დაყოვნებებსა და მოცდენებს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როცა პროგრამა კითხულობს 
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ან წერს მონაცემების დიდ მასივს. ხშირ შემთხვევაში პროგრამას შეუძლია შესრულების 
გაგრძელება მონაცემების შეტანა-გამოტანის ოპერაციის პარალელურად.  
 მონაცემების ასინქრონული შეტანა-გამოტანის შემთხვევაში შეტანა-გამოტანის 
ოპერაციების შესრულებისათვის შესრულების ცალკე ნაკადი იქმნება (შესრულების ნაკადებს 
მე-15 თავში განვიხილავთ). შეტანა-გამოტანის ოპერაციის დამთავრებისთანავე უკუგამოძახების 
ფუნქციის მიერ პროგრამა იღებს შესაბამის შეტყობინებას. უკუგამოძახების ფუნქცია 
გამოიძახება დელეგატის მიერ შეტანა-გამოტანის ოპერაციის დამთავრებისთანავე (დელეგატებს 
მე-11 თავში განვიხილავთ).  
 მოყვანილ რპოგრამაში ხდება ასინქრონული შეტანა-გამოტანის დემონსტრირება.  
// პროგრამა 9.26  
// პროგრამაში ხდება მონაცემების ასინქრონული  
// შეტანა-გამოტანის  დემონსტრირება 
public class Asinqronuli 
{ 
//  წაკითხვის ნაკადი  
public static FileStream ShesasvleliNakadi; 
//  დელეგატი უკუგამოძახების ფუნქციის აღწერისათვის  
public static AsyncCallback Delegati; 
//  დიდი ზომის ბუფერის გამოყოფა მონაცემების წაკითხვისათვის  
public static byte[] buferi = new byte[500000]; 
//  უკუგამოძახების ფუნქცია, რომელიც გამოიძახება კითხვის დამთავრებისას  
public static void Damtavreba(IAsyncResult asyncResult) 
{ 
int bytesRead = ShesasvleliNakadi.EndRead(asyncResult); 
MessageBox.Show("წაკითხულია " + bytesRead.ToString() + " ბაიტი"); 
} 
} 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
string failis_saxeli = "asincronuli.txt"; 
// ფაილის გახსნა  
Asinqronuli.ShesasvleliNakadi = new FileStream(failis_saxeli, FileMode.Open, FileAccess.Read, 
FileShare.None, 2048, true); 
// დელეგატისთვის უკუგამოძახების ფუნქციის მინიჭება  
Asinqronuli.Delegati = new AsyncCallback(Asinqronuli.Damtavreba); 
// ასინქრონული წაკითხვა  
Asinqronuli.ShesasvleliNakadi.BeginRead(Asinqronuli.buferi, 0, 500000, Asinqronuli.Delegati, null); 
// პარალელური გამოთვლები  
for (int i = 0; i < 500; i++)  

label1.Text += i.ToString(); 
} 
 როგორც პროგრამიდან ჩანს, გამოყენებულია FileStream() კონსტრუქტორის 
გადატვირთული ვერსია, რომელსაც ექვსი პარამეტრი აქვს. პირველი სამი პარამეტრის 
დანიშნულება ჩვენთვის ცნობილია. მეოთხე პარამეტრია FileShare, რომელიც მიუთითებს 
ფაილთან მუშაობა შესრულდება ერთობლივი თუ ექსკლუზიური გამოყენების რეჟიმში. მეხუთე 
პარამეტრი განსაზღვრავს შიდა ბუფერის ზომას. მეექვსე პარამეტრი მიუთითებს ფაილი 
გახსნილი იქნება თუ არა ასინქრონულ რეჟიმში სამუშაოდ. იმისათვის, რომ შევამოწმოთ 
ოპერაციული სისტემა უზრუნველყოფს თუ არა ასინქრონულ შეტანა-გამოტანას უნდა 
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შევამოწმოთ FileStream ობიექტის IsAsync თვისება:  
if ( Asinqronuli.ShesasvleliNakadi.IsAsync == true )  

label2.Text = "სისტემა უზრუნველყოფს ასინქრონულ შეტანა-გამოტანას"; 
    else label2.Text = "სისტემა არ უზრუნველყოფს ასინქრონულ შეტანა-გამოტანას"; 
 პროგრამაში ფაილის გახსნის შემდეგ იქმნება Delegati დელეგატი, რომელიც შეტანა-
გამოტანის ოპერაციის დამთავრების შემდეგ გამოიძახებს Damtavreba() მეთოდს. შემდეგ იწყება 
მონაცემების ასინქრონული კითხვა, რომელსაც BeginRead() მეთოდი ასრულებს. ეს მეთოდი 
ქმნის შესრულების ახალ ნაკადს, რომელშიც შესრულდება კითხვის ოპერაცია. კითხვის 
დამთავრების შემდეგ BeginRead() მეთოდი გამოიძახებს უკუგამოძახების Damtavreba() მეთოდს. 
ამ მეთოდის კოდში გამოყენებული EndRead() მეთოდი გასცემს წაკითხული ბაიტების 
რაოდენობას. BeginRead() მეთოდის მუშაობის პარალელურად სრულდება მის შემდეგ 
მოთავსებული კოდი, კერძოდ კი for ციკლი.  
 ბოლოს, შევნიშნოთ, რომ თუ ფაილი გახსნილია სინქრონული მიმართვისათვის, მაშინ 
ასინქრონული შეტანა-გამოტანის მეთოდები მასთან მაინც სინქრონულ რეჟიმში იმუშავებენ.  
 


