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 هب انم خدا
 مبانی کامپیورت و ربانهم سازی

  ی یک بعدی:آرایه هاادامه مبحث 

 برگرداندن یک آرایه از یک متد: 

 متد زیر معکوس یک آرایه را برمی گرداند:مثال: 

 

 فراخوانی:
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 روش دیگر:

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 غیرهایی با طول متآرگومان  

Variable-Length Argument Lists  

typeName... parameterName 
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 مثال:

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 روش های جستجو در یک آرایه:

  (Linear search) روش جستجوی ترتیبی -الف

در یک آرایه مرتب : (Binary search)دودویی روش جستجوی  -ب

 جستجوی دودویی امکان پذیر است.
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 : (Linear search) روش جستجوی ترتیبی -الف

 

 فراخوانی:

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 :(Binary search)دودویی روش جستجوی 

)مثال" صعودی: از کوچک به بزرگ( ک آرایه مرتب که در یدر این روش 

است،عنصر وسط آرایه مشخص می گردد. در صورتی که عنصر مورد جستجو 

برمی گردد. در صورتی که  عنصر وسطبا این عنصر برابر باشد، اندیس 

عنصر مورد جستجو بزرگتر باشد، جستجو در سمت راست آرایه، در غیر این 

 صورت، جستجو در سمت چپ آرایه صورت می گیرد.
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 مثال:
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 فراخوانی:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 :نزولی -2از کوچک به بزرگ  صعودی: -Sorting (1مرتب سازی  

 بزرگ به کوچک(از 

 

Selection Sort: 
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 فراخوانی:

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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 ،برنامه ای بنویسید که عناصر یک آرایه را در متدی از ورودی بخواندمثال: 

به صورت  دیگری با استفاده از مرتب سازی تعویضی، عناصر آن را در متد

 به صورت ستونی چاپ کند.  عناصرآرایه را مرتب و در متد دیگریصعودی 

import java.util.Scanner; 

public class Sort { 

 

    public static void main(String[] args) { 

        int[] a = create(); 

        exchangesort(a); 

        printArray(a); 

    } 

 

    public static int[] create (){ 

        Scanner input = new Scanner (System.in); 

        int [] x = new int [10]; 

        for (int i=0; i<x.length; i++) 

            x[i] = input.nextInt(); 

        return x; 

    } 

 

    public static void printArray(int[] a) { 

        for (int i=0; i<a.length; i++) 

            System.out.println(a[i]); 

    } 
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    public static void exchangesort( int[] list){ 

        for (int i=0; i<list.length -1; i++) 

              for (int j=i + 1; j<list.length ; j++) 

                  if (list[i] > list[j]) {       // if (list[i] < list[j])    :نزولی 

                      int tmp = list[i]; 

                      list[i] = list [j]; 

                      list [j] = tmp; 

                  } 

    } 

 

}// end class 

****************** 

 voidروش دیگر خواندن یک آرایه در متد  

 

    public static void main(String[] args) { 

        int [] a = new int [10]; 

        create(a); 

        exchangesort(a); 

        printArray(a); 

    } 

 

    public static void create (int[] x){ 

        Scanner input = new Scanner (System.in); 

        for (int i=0; i<x.length; i++) 

            x[i] = input.nextInt(); 

    } 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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 ی دو بعدی )ماتریس(:آرایه ها

 :ها به ماتریس تعریف و مقدار دهی اولیه 

 

 می باشد. 3و تعداد ستون ها  4در مثال فوق, تعداد سطرها 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 پیاده سازی ماتریس ها: 

double[][] x = new double[3][4]; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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 Ragged Arrays: 

 1تعریف: 

 
 2تعریف: 

  

 مقداردهی 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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 پردازش روی ماتریس ها 

 

1. Initializing arrays with input values. 

 

2. Initializing arrays with random values. 

 

3. Printing arrays. 
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4. Summing all elements. 

 

 

5. Summing elements by column. 
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6. Which row has the largest sum? 
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7. Random shuffling 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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  ارسال ماتریس به متد و برگرداندن ماتریس از متد 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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 :ماتریس های مربعی 

. با یکدیگر برابرند ها و ستون هاها تعداد سطر این نوع ماتریسدر 

 فرعی است.بنابراین ماتریس دارای یک قطر اصلی و یک قطر 
 

 

  استفاده از بنابراین عملیات روی قطر اصلی و فرعی را می توان با

 یک حلقه انجام داد.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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از یک متد، عناصر یک آرایه دو بعدی  ای بنویسید که با استفاده برنامهمثال: 

را از ورودی بخواند. با استفاده از یک متد، بزرگترین عدد روی قطر  5×5

اصلی را به دست آورد. با استفاده از متد دیگری، تعداد اعداد زوج ماتریس را 

 .چاپ کند و در متد دیگری خود ماتریس را به فرم مناسب چاپ کند

import java.util.Scanner; 

public class Matrix { 

 

    public static void main(String[] args) { 

        int[][] m = create(); 

        maxelem (m); 

        numberOfEven(m); 

        printmat(m); 

    } 

 

    public static int[][] create(){ 

        Scanner input = new Scanner (System.in); 

        int[][] mat = new int[5][5]; 

        for (int i=0; i<mat.length; i++) 

            for (int j=0; j<mat[i].length; j++) 

                mat[i][j]= input.nextInt(); 

        return mat; 

    } 
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    public static void maxelem (int [][] x){ 

        int max = x[0][0]; 

        for (int i=1; i<x.length; i++) 

            if (x[i][i] > max) 

                max = x [i][i]; 

        System.out.println("maxelem="+ max); 

    } 

     

    public static void numberOfEven (int [][] mat){ 

        int count = 0; 

        for (int i=0; i<mat.length; i++) 

            for (int j=0; j<mat[i].length; j++) 

                if (mat[i][j]% 2 ==0) 

                        count++; 

         System.out.println (“count=”+count); 

    } 

     

    public static void printmat (int [][] mat){ 

        for (int i=0; i<mat.length; i++){ 

            for (int j=0; j<mat[i].length; j++) 

                System.out.print (mat[i][j] +"\t"); 

            System.out.println(); 

        } 

    } 

} // end class 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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 برنامه زیر چیست؟های  خروجیمثال: 

public class TestCalling { 

 

      public static void main(String[] args) { 

        int a=1,b=2; 

        int c[]={3,4,5,6,7}; 

        fun1( a, b); 

        System.out.println ("No1: a="+a+"  b="+b); 

        fun2(c,a,b); 

        for (int i=0; i< c.length; i++) 

              System.out.println ("No2:"+ c[i]);      

        System.out.println ("No3: a="+a+"  b="+b); 

        fun3(c); 

        for (int i=0; i< c.length; i++) 

               System.out.println ("No4:"+c[i]);      

    } //end main 

 

    public static void fun1 (int a, int b){ 

        a++; 

        b++; 

        int tmp=a; 

        a=b; 

        b=tmp; 

    } //end fun1 
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    public static void fun2 (int[ ] a, int b,int c){     

        b=16; 

        c=c+b; 

        a[0]=4;    

        a[1]=a[2]+b; 

        a[2]=c; 

    } //end fun2 

 

    public static void fun3 (int [] a){ 

        for (int i=0; i< a.length; i++) 

            a[i]=i; 

    } //end fun3 

} // end class 

 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

                No1: a=1  b=2چاپ:

No2:4 

No2:21 

No2:18 

No2:6 

No2:7 

No3: a=1  b=2 

No4:0 

No4:1 

No4:2 

No4:3 

No4:4 
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 :آرایه هایی با بیش از دوبعد 

  

 

 

 

 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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 pp مثال:


