آموزش آرایه های چند بعدی در جاوا
Arrayهایی که تاکنون استفاده کرده اید تناه یک ستون داده دارند .اما می توانید یک  arrayبرای نگهداری بیشتر از یک
ستون تنظیم کنید .این  arrayها چند بعدی نامیده می شوند .به عنوان مثال یک صفحه ی گسترده را با ردیف ها و ستون ها
در نظر بگیرید .اگر  6ردیف و  5ستون داشته باشید ،صفحه ی گسترده ی شما می تواند  30عدد را در خود داشته باشد ،که
ممکن است مانند تصویر زیر به نظر برسد:

یک  arrayچند بعدی موردی است که می تواند همه ی مقادیر باال را در خود داشته باشد ،که آنها را مانند زیر تنظیم کرده
اید:
;]int[ ][ ] aryNumbers = new int[6][5

اين  arrayبه روش تنظيم يک  arrayعادی تنظيم می شود ،به جز اينکه در اين مورد دو مجموعه کروشه داريد .اولين مجموعه از
کروشه ها برای رديف ها می باشد و دومين مجموعه نيز برای ستون ها می باشد .در خط باال به جاوا اعالم کرده ايم که يک array
با  6رديف و  5ستون تنظيم کند .برای حفظ مقادير در يک arrayچند بعدی ،بايد مراقب دنبال کردن رديف ها و ستون ها باشيد .در
اينجا کدهايی را برای پر کردن اولين رديف های اعداد از تصوير صفحه ی گسترده ی ما مشاهده می کنيد:
;10
;12
;43
;11
;22

=
=
=
=
=

]aryNumbers[0][0
]aryNumbers[0][1
]aryNumbers[0][2
]aryNumbers[0][3
]aryNumbers[0][4

بنابراین اولین ردیف ،ردیف  0می باشد .سپس ستون ها از  0تا  4می باشند که  5آیتم هستند .برای پر کردن دومین ردیف
کد زیر الزم می باشد:
;20
;45
;56
;1
;33

=
=
=
=
=

]aryNumbers[1][0
]aryNumbers[1][1
]aryNumbers[1][2
]aryNumbers[1][3
]aryNumbers[1][4

اعداد ستون همان است ،اما اعداد مربوط به ردیف همه  1نی باشند.
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تکنیک مورد نیاز برای دسترسی به همه ی آیتم ها در یک  arrayچند بعدی ،استفاده از یک  loopداخل یکی دیگر می
باشد .در اینجا کدی را مشاهده می کنید برای دسترسی به همه ی اعداد در باال .این برنامه از یک  doubleبرای loop
استفاده می کند:

اولین  for loopبرای ردیف ها استفاده می شود و دومین  for loopبرای ستون ها .در اولین چرخش از اولین، loop
مقدار متغیر  iعدد  0خوهد شد .کد داخل for loopیک  loopدیگر می باشد .تمام این  loopدوم هنگامی که مقدار متغیر i
عدد  0باشد ،اجرا خواهد شد . for loopدوم از یک متغیر به نام  jاستفاده خواهد کرد .متغیرهای  iو  jبرای دسترسی به
arrayقابل استفاده می باشند.
] aryNumbers[ i ][ j

بنابراین سیستم دو  loopبرای وارد کردن همه ی مقادیر به یک  arrayچند بعدی استفاده می شود ،ردیف به ردیف.
تمرین :برنامه ی فوق در جایی به پایان می رسد که در آن در حال نوشتن برنامه ای برای چاپ تمام مقادیر از صفحه ی
گسترده هستیم .وقتی که این کار انجام می شود ،پنجره ی  Outputچیزی شبیه به تصویر زیر خواهد بود:
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Arrayهای چندبعدی می توانند گول زننده نیز باشند ،اساسا به این دلیل که حفظ مسیر ستون ها و ردیف های شما سخت می
باشد! در بخش بعدی در مورد لیست های  arrayفرا خواهید گرفت.
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