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هها  Arraysآرای

 های از عناصر (مقادیر یا متغیرهای) همنوع است یک آرایه، مجموع
هاند. ه از حافظه در کنار یکدیگر قرار گرفت که در یک بلوک یکپارچ

 هی واحد و از طریق دسترسی به عناصر یک آرایه، توسط یک شناس
ینامیم  م آراییه  سیگذاری)  اندی (ییا  سیدهی  اندی آنرا  کیه  عملیاتیی 

یگیرد. صورت م
 اندیس یک عنصر، عدد صحیحی است که موقعیت عنصر در آرایه را

یدهد. نشان م

47 13 28 6 19

0a 1 2 3 4
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هها  Arraysآرای

 های از عناصر (مقادیر یا یک آرایه، مجموع
در  ردیف  بیه  کیه  اسیت  همنوع  متغیرهای) 

هاند. حافظه در کنار یکدیگر قرار گرفت
 طریق از  آراییه،  ییک  عناصیر  بیه  دسیترسی 

هی واحد و توسط عملی که آنرا  یک شناس
یشود. ینامیم انجام م سدهی آرایه م اندی

 اندیس یک عنصر، عدد صحیحی است که
یدهد. موقعیت عنصر در آرایه را نشان م

47 13 28 6 19

0a 1 2 3 4

int a[5];

a[0]=40;

cin >> a[3];

a[4] = a[0]+2*a[3];

40 13 28 6 1940 13 28 2 19

هی آرایه  انداز
array size

هی آرایه شناس
array identifier

40 13 28 2 44
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هها  Arraysآرای
هها، C/Cدر زبان ++● سگذاری آرای هی اندی  است.صفر، پای

a[0] a[1] … a[size-1]

هی زبان ● ، محتوای عناصر آرایه با تعریف آرایه Cهمانند متغیرهای ساد
یشوند. در این حالت، محتوای هر یک از عناصر آرایه مقداردهی اولیه نم

یتواند هر مقدار نامعلومی باشد. م
هی عناصر آرایه باشد.● یبایست نگران مقدار اولی هنویس م از این رو، برنام

int a[10];

for(i=0;i<10;++i)

  a[i]=0;

هی عناصر آرایه با صفر. مثال. مقداردهی اولی
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هها  Arraysآرای

#define ARRAYSIZE 10

int const ARRAYSIZE=10;

int a[ARRAYSIZE];

for(i=0;i<ARRAYSIZE;++i)

  a[i]=0;

هی یک آرایه باید ●  باشد.ثابتانداز
تهای ● یشود) از ثاب یتوانید (و نیز توصیه م هی آرایه م برای تعیین انداز

یشده استفاده کنید. نامگذار



هسازی 12/31/10اصول کامپیوتر ۱ / مبانی کامپیوتر و برنام
11:59 PM

6

هها  Arraysآرای

n = 10;

int n = 10;

int a[2*100+1]; //OK

cin >> n;

n = fun(...);

int a[n];  // Error

هی آرایه ● ثابتانداز اید   باشد چون ب
هها در  هی آرای عملیات تخصیص حافظ
رواقع پیش از اجرای  زمان کامپایل و د

یگیرد. این نوع  هی صورت م برنام
تخصیص حافظه اصطلحًا، تخصیص 

یشود. هی استاتیک نامیده م حافظ
بیشتر کامپایلرها عبارات محاسباتی ●

تها هستند را  ساده که تنها شامل ثاب
هیشان  در زمان کامپایل با نتیج

یکنند. جایگزین م
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هها  Arraysآرای

هی مورد نیاز برای حل یک مسأله، بسته ● عمدتًا، حجم حافظ
ههای ورودی، مقداری متغیر است. به مقدار و تعداد داد

زبان ● در  مطلوب،  بر Cبر خلف  هها  آرای هیی  انداز تعرییف   
حسب مقادیر متغیر برنامه، مجاز نیست.

هنویسیان ● برنام بیین  متعارف  هیی  این Cییک شیو رفیع  برای   
تصیور قابیل  هیی  انداز حداکثیر  بیا  های  آرای تعرییف  مشکیل، 
ادامه،  در  و  بحیث  مورد  هی  مسیئل برای  معقول)  البتیه  (و 

استفاده از بخشی از آن، متناسب با ورودی برنامه است.
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هها  Arraysآرای

#define MAXSIZE 1000

int main ( ) {

  int a[MAXSIZE];

  int n;  cout << "n ? "; cin >> n;

  int i;

  for( i=0; i<n; i++ )

    // process on a[i]

  ....

با ● های  آرای تعرییف  مشکیل،  ایین  رفیع  برای  متعارف  هیی  شیو ییک 
هی قابل تصور (و البته معقول) برای مسأله و استفاده  حداکثر انداز

از بخشی از آن، متناسب با ورودی برنامه است.
ه ههای مبتنی بر آرای الگوئی برای برنام
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#define MAXARRAYSIZE 1000

int main() {
  int a[MAXARRAYSIZE];
  int n;
  cout << "n (n<1000) ? "; cin>>n;
  int i;
  // read data
  for( i=0; i<n; i++) {
    cout << "a[" << i << "] ? ";
    cin >> a[i];
  }
  ....

هها مهای ورودی-محاسبه-نتیجه برای آرای های از الگوریت نمون

خواندن ورودی.
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#define MAXARRAYSIZE 1000

int main() {
  int a[MAXARRAYSIZE];
  int n;
  ....
  // read data
  ....

  // calculation
  for( i=0; i<n; i++) {
    a[i] = 2*a[i];
  }
  ....

هها مهای ورودی-محاسبه-نتیجه برای آرای های از الگوریت نمون
محاسبات.
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int main() {
  int a[MAXARRAYSIZE];
  int n;
  ....
  // read data
  ....
  // calculation
  ....
  
  // print result
  for( i=0; i<n; i++) {
    cout << a[i] << endl;
  }
  ....

هها مهای ورودی-محاسبه-نتیجه برای آرای های از الگوریت نمون
چاپ نتیجه.
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هاست .۱مثال  های که آنچه را به عنوان ورودی دریافت کرد  برنام
یکند. به ترتیب عکس در خروجی چاپ م

هها  Arraysآرای
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....
  int a[MAXARRAYSIZE];
  int n; cout << "n ? "; cin >> n;
  int i;
  for( i=0; i<n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  for( i=0; i<n/2; i++) {
    swap(a[i],a[n-1-i]);
  }
  for( i=0; i<n; i++) {
    cout << a[i] << endl;
...

هاست به ترتیب .۱مثال  های که آنچه را به عنوان ورودی دریافت کرد  برنام
یکند. عکس در خروجی چاپ م

.۱راه حل 
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....
  int a[MAXARRAYSIZE];
  int n; cout << "n ? "; cin >> n;
  int i;
  for( i=0; i<n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  for( i=0; i<n; i++) {
    cout << a[n-1-i] << endl;
  }
...

هاست به ترتیب .۱مثال  های که آنچه را به عنوان ورودی دریافت کرد  برنام
یکند. عکس در خروجی چاپ م

.۲راه حل 
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  int n;
  cout << "n ? "; cin >> n;
  while(n!=0){
    int r = n%2;
    cout << r;
    n=n/2;
  }
  cout << endl;

 .۲مثال 
یدهد. های که عدد صحیح داده شده را در مبنای دو نمایش م برنام

ترتیب ارقام در خروجی این 
الگوریتم، برعکس آنچه باید 

باشد است.

ترتیب ارقام در خروجی این 
الگوریتم، برعکس آنچه باید 

باشد است.

هها  Arraysآرای
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  int a[MAXARRAYSIZE];
  int i=0;
  while( n!=0 ) {
    a[i]=n%2;
    i++;
    n=n/2;
  }
  int j;
  for( j=i-1; j>=0; j-- ) {
    cout << a[j];
  }
  cout << endl;

یدهد..۲مثال  های که عدد صحیح داده شده را در مبنای دو نمایش م  برنام
هها  Arraysآرای
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دو، .۳مثال  مبنای  در  شده  داده  عدد  نمایش  اینکیه  تعییین  هیی  برنام  
متقارن است یا نه؛ یعنی تعیین اینکه آیا عدد از هر دو طرف یکسان 

یشود. خوانده م
مثال،  عنوان  دو ۴۵بیه  مبنای  در  نها  آ نماییش  کیه  اسیت  اعدادی  از   

متقارن است چون
45 = (101101)

2
 

هها  Arraysآرای
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int a[MAXARRAYSIZE];
int i=0;
while( n!=0 ) {
  a[i]=n%2;
  i++;
  n=n/2;
}
bool f = true;
int j;
for( j=0; j<i/2; j++) {
  if ( a[j] != a[i-1-j] )
    f = false;
}
if(f)
  cout << "Palindrome." << endl;
else
  cout << "Not palindrome." << endl;

اینکه نمایش عدد .۳مثال  هی تعیین   برنام
داده شده در مبنای دو، متقارن است یا نه.

.۱راه حل 
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int a[MAXARRAYSIZE];
int i=0;
while( n!=0 ) {
  a[i]=n%2;
  i++;
  n=n/2;
}

int j;
for( j=0; j<i/2 && a[j]==a[i-1-j]; j++)
  ;

if(j==i/2)
  cout << "Palindrome." << endl;
else
  cout << "Not palindrome." << endl;

اینکه نمایش عدد .۳مثال  هی تعیین   برنام
داده شده در مبنای دو، متقارن است یا نه.

.۲راه حل 
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هی بین دو بردار در فضای .۴مثال  های که زاوی -بعدی n برنام
یکند. را محاسبه م

 : ُبعد فضا وnورودی. 
u=(u           بردارهای (

1
,u

2
,...,u

n 

v=(vو (                                     
1
,v

2
,...,v

n

رابطه.

هها برخی کاربردهای رایج از آرای
بردارها.

cos  =
u⋅v
∣u∣∣v∣
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d =∑
i=1

n

ui v i

a = ∑
i=1

n

ui
2 
1/2

b = ∑
i=1

n

v i
2 
1/2

α

u

v

cos  =
u⋅v
∣u∣∣v∣
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double u[MAXARRAYSIZE];
double v[MAXARRAYSIZE];

// read data
int n; cout << "n ? "; cin >> n;

int i;
for( i=0; i<n; i++)
  cin >> u[i];

for( i=0; i<n; i++)
  cin >> v[i];

....

هی بین دو بردار در فضای .۴مثال  هی زاوی هی محاسب -ُبعدی.n برنام
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// calculation
double d = 0;
for( i=0; i<n; i++)
  d = d + u[i]*v[i];

double a = 0;
for( i=0; i<n; i++)
  a = a + u[i]*u[i];
a = sqrt(a);

double b = 0;
for( i=0; i<n; i++)
  b = b + v[i]*v[i];
b = sqrt(b);
....

هی بین دو بردار در فضای ... ادامٔه هی زاوی هی محاسب -ُبعدی.n برنام
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// print result
cout << "alpha = " 
     << 180/M_PI*acos(d/(a*b)) << endl;
....

هی بین دو بردار در فضای ... ادامٔه هی زاوی هی محاسب -ُبعدی.n برنام

#include <cmath>
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هی .۵مثال  های درج های که ارزش یک چندجمل  را به ازای مقدار n برنام
هی  یکند.xداده شد  ، محاسبه م

های و nورودی.  هی چندجمل  : درج
های  a           ضرایب چندجمل

n
,...a

1
,a

و  0
           xمقدار متغیر : 

رابطه.

هها برخی کاربردهای رایج از آرای
هایها. چندجمل

P x = an x
n
⋯a1 xa0
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double a[MAXARRAYSIZE];

// read data
int n; cout << "n ? "; cin >> n;

int i;
for( i=n; i>=0; i--)
  cin >> a[i];

double x; cout << "x ? "; cin >> x;

....

های به ازای .۵مثال  هی ارزش چندجمل هی محاسب  داده شده.x برنام
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// calculation
double t=0;
double p=1;
for(i=0;i<=n;i++){
  t = t + a[i]*p;
  p = p*x;
}

// print result
cout << "P(x) = " << t << endl;

هی  های.... ادام هی ارزش چندجمل هی محاسب برنام
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های بنویسید  هی زیر، برنام تمرین. با تغییر و تکمیل قطعه برنام
های را به صورت نمادی   چاپ کند.)symbolic(که چندجمل

مثًل به ازای
                   a

4
=1,a

3
=0,a

2
=-1,a

1
=-5,a

0
=1 

خروجی به صورت زیر چاپ شود.
                                               x^4-x^2-5x+1 

for( i=n; i>=0; i--) {
  cout << a[i] << "x^" << i << "+";
}
cout << endl;
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