آموزش آرایه ها و رشته ها در جاوا
شما می توانيد رشته هايی از متن را در داخل  arrayها قرار دهيد .اين کار درست به روش اعداد صحيح انجام می شود:
; ]String[ ] aryString = new String[5
;""This
;""is
;""a
;""string
;""array

=
=
=
=
=

]aryString[0
]aryString[1
]aryString[2
]aryString[3
]aryString[4

کد باال یک رشته  arrayرا با  5موقعیت تنظیم می کند .سپس متن به هر موقعیت در  arrayاختصاص داده می شود.
در اینجا یک  loopرا مشاهده می کنید که در همه ی موقعیت های  arrayقرار گرفته و هر چیزی را که در موقعیت ها
وجود دارد ،چاپ می کند:
;int i
{ ) for ( i=0; i < aryString.length; i++
;) ]System.out.println( aryString[i
}

هنگامی که مقدار متغیری بع نام  Iکمتر از طول  arrayبه نام  aryStringباشدloop ،به چرخش خود ادامه می دهد.
وقتی که برنامه ی باال اجرا می شود ،پنجره ی  Outputبه شکل زیر خواهد بود:

شما می توانید یک مرتب سازی روی رشته ی  arrayها اجرا کنید ،درست مانند کاری که می توانید با اعداد صحیح انجام
دهید .اما مزتب سازی یک ترتیب صعودی براساس حروف الفبا می باشد ،به این معنا که  aaقبل از  abقرار می گیرد .به
هرحال جاوا برای مقایسه ی یک حرف در رشته ی شما با یک رشته ی دیگر از کاراکترهای یونیکد ) (Unicodeاستفاده
می کند .این به این معناست که حروف بزرگ قبل از حروف کوچک قرار می گیرند .کد زیر را امتحان کنید:
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وقتی که برنامه اجرا می شود ،پنجره ی  Outputتصویر زیر را نمایش خواهد داد:

گرچه ما  arrayرا مرتب کرده ایم ،اما لغت  Thisدر ابتدا قرار می گیرد .اگر یک مرتب سازی الفبایی باشد ،انتظار دارید
که لغت  aدر ابتدا قرار بگیرد .این اتفاق می افتد اگر تمام حروف کوچک باشند .در کد برنامه نویسی خود  Tبزرگ از
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لغت  Thisرا به  tکوچک تغییر دهید .اکنون برنامه را مجددا اجرا کنید .پنجره ی  Outputبه شکل زیر نمایش داده می
شود:

همانطور که مشاهده می کنید ،لغت  thisاکنون در پایین قرار دارد .در بخش بعد نگاه دقیق تری به رشته ها خواهیم داشت.
بنابراین اکنون زیاد نگران این مورد نباشید .در عوض تمرین های زیر را بررسی کنید.
تمرین :یک  arrayرا تنظیم کنید تا مقادیر زیر را در خود داشته باشد : 23, 6, 47, 35, 2, 14.برنامه ای بنویسید تا
میانگین این  6عدد را به دست آورید ( .می توانید ار اعداد صحیح برای این تمرین استفاده کنید که پاسخ شما را گرد خواهد
کرد ) .تمرین :با استفاده از مقادیر باال ،می توانید کاری کنید که برنامه ی شما باالترین عدد را در  arrayچاپ کند .تمرین :
با استفاده از همان  arrayدر باال می توانید کاری کنید که برنامه ی شما فقط اعداد فرد را چاپ کند .در بخش بعدی در
مورد  arrayهای چند بعدی در جاوا فرا خواهید گرفت.
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