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 هب انم خدا
 مبانی کامپیورت و ربانهم سازی

 آرایه ها: 

هایی با  ای از داده ها در زبان جاوا به منظور ذخیره و نگهداری مجموعه رایهآ

توان با  روند. در واقع، می یا عدد صحیح به کار می int نوع یکسان مانند

مورد نیاز های  ها به جای تعریف چندین متغیر و اختصاص داده استفاده از آرایه

های مورد نظر خود  ها، یک متغیر تعریف کرده و مجموعۀ داده به هر یک از آن

را بدان اختصاص داد که در چنین شرایطی یک متغیر قادر بر نگهداری گروهی 

  .باشد می یکسانهایی با نوع  از داده

بردار آرایه ها دارای ابعاد متفاوتی می باشند. به آرایه های یک بعدی 

(Vector)  ماتریس گفته می شود و به آرایه های دوبعدی(Matrix)  گفته

 می شود.

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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 :آرایه های یک بعدی 

 آرایه: و ایجاد تعریف 

elementType[] arrayRefVar; 

arrayRefVar = new elementType[arraySize]; 

elementType[] arrayRefVar = new elementType[arraySize]; 

elementType arrayRefVar[] = new elementType[arraySize]; 

 می باشند. doubleکه عناصر آن از نوع  10تعریف آرایه ای به طول  مثال:

double[] myList = new double[10];  

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

 آرایه از صفر . اندیس نام و اندیس آن استآرایه از طریق  ردسترسی به عناص

 شروع می شود.

arrayRefVar[index] = value; 

 

myList[0] = 5.6; 

myList[1] = 4.5; 

myList[2] = 3.3; 

myList[3] = 13.2; 

myList[4] = 4.0; 

myList[5] = 34.33; 

myList[6] = 34.0; 

myList[7] = 45.45; 

myList[8] = 99.993; 

myList[9] = 11123; 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  طول آرایه باlength :مشخص می گردد 

 

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

 

 :مقدار دهی اولیه به عناصر آرایه 

elementType[] arrayRefVar = {value0, value1, ..., valuek}; 

 

 مثال:
1) 
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2) 

 

 .به شکل زیر نمی توان مقدار اولیه داد. خطاست 

 

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

 پردازش آرایه ها 

 

1. Initializing arrays with input values:  

 

 برای خواندن عناصر آرایه از حلقه باید استفاده کرد.

 

2. Initializing arrays with random values: 

 

 مقداردهی می شوند. 100عناصر آرایه با یک مقدار تصادفی بین صفر تا کمتراز 
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3. Displaying arrays: 

 برای چاپ عناصر آرایه نیاز به حلقه است.

 

 .ی می توان با یک دستور کل آرایه را چاپ کرددر مورد آرایه های کاراکتر

 
 

4. Summing all elements:  

 
 

5. Finding the largest element:  

 
 

6. Finding the smallest index of the largest element:  

 



6 

7. Random shuffling:  

In many applications, you need to randomly reorder the elements in 

an array. This is called shuffling. To accomplish this, for each 

element myList[i], randomly generate an index j and swap myList[i] 

with myList[j], as follows: 

 

8. Shifting elements: 

 

9. Simplifying coding: 

 می توان کدهای ساده تری نوشت. به عنوان مثال استفاده از کد زیر:
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 به جای این کد:

 

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

  Foreach Loops 

 

 
 مثال:

 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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 کپی کردن یک آرایه در آرایه دیگر 

1)  

list2 = list1; 

 

 

2) 

با استفاده از یک حلقه، می توان عناصر یک آرایه را در آرایه دیگری کپی 

 کرد.

 

3) 

  java.lang.Systemاز کالس  arraycopyبا استفاده از متد 
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 ارسال آرایه ها به متدها: 

 :1مثال 

 
 فراخوانی:

 

 :2مثال 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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  فراخوانی با مرجعReference)(Call by  : 

هنگامی که در فراخوانی متدها، پارامتری که ارسال می گردد آرایه باشد، 

فراخوانی با مرجع است. در فراخوانی با مرجع، پارامتر ظاهری و پارامتر 

ر در پارامتر هر تغییواقعی هر دو به یک آدرس اشاره می کنند. بنابراین 

 ی گردد.مظاهری باعث تغییر در پارامتر واقعی 

 

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

 


