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ههای چندُبعدی  Multidimensional arraysآرای
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0a 1 2int a[4][3];

a[0][0]=1;

a[3][2]=2;

for(i=0;i<4;i++){

  for(j=0;j<3;j++){

    cin >> a[i][j];

  }

}
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ههای چندُبعدی  Multidimensional arraysآرای
0a 1

int a[3][4][2];

a[0][0][0]=1;

a[0][3][1]=2;

a[2][3][1]=10;
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ههای چندُبعدی  Multidimensional arraysآرای

 ههای چندُبعدی نیز هی آرای کُبعدی، انداز ههای ی همانند آرای
هنویس و بر حسب مقادیر ثابت تعیین شود. یبایست توسط برنام م

 هی متعارف ههای چندُبعدی نیز شیو ههای مبتنی بر آرای در برنام
آن است که آرایه را با بیشترین تعداد سطر و بیشترین تعداد 
ستون و ... قابل تصور برای مسأله تعریف کنیم. در عمل، تنها 

هی تخصیص داده شده به آرایه متناسب با ورودی  بخشی از حافظ
یگیرد. مسأله مورد استفاده قرار م
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ههای چندُبعدی  Multidimensional arraysآرای
#define MAXROW 100
#define MAXCOL 100

const int MAXROW = 100;
const int MAXCOL = 100;

int a[MAXROW][MAXCOL];
int m,n;
cin >> m; cin >> n;

for( i=0; i<m; i++ ) {
  for ( j=0; j<n; j++ ) {
    // process on a[i][j]

ههای دوُبعدی. تخصیص حافظه برای آرای
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ههای چندُبعدی  Multidimensional arraysآرای

 ههای چندُبعدی نیز سدهی آرای کُبعدی، اندی ههای ی همانند آرای
یشود. هی صفر شروع م در تمام جهات از پای

int a[3][4];
a[0][0]=1;  // the top-left-most element
a[2][3]=2;  // the bottom-right-most element
a[3][4]=3;  // Out of range indexing!!!
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ههای چندُبعدی  Multidimensional arraysآرای

++ هی نوشته شده به زبان ، C/Cهمانند هر متغیر محلی در برنام
هی مورد نیاز برای متغیر  دستورالعمل تعریف آرایه تنها، حافظ

یشوند. یکند و عناصر آرایه مقداردهی نم صدهی م های را تخصی آرای
 ههایی هی عناصر آرای هنویس باید نگران مقدار اولی از این رو، برنام

که به طور محلی در برنامه تعریف کرده است باشد.



هسازی 01/06/11اصول کامپیوتر ۱ / مبانی کامپیوتر و برنام
01:15 AM

8

ههای چندُبعدی  Multidimensional arraysآرای

int A[MAXROW][MAXCOL];

for( i=0; i<MAXROW; i++ ) {
  for ( j=0; j<MAXCOL; j++ ) {
    A[i][j]=0;
  }
}

هی دوُبعدی با صفر. هی عناصر یک آرای مقداردهی اولی
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ههای چندُبعدی  Multidimensional arraysآرای

double I[MAXN][MAXN];
for( i=0; i<MAXN; i++ ) {
  for ( j=0; j<MAXN; j++ ) {
    I[i][j]=0;
  }
}

for( i=0; i<MAXN; i++ ) {
  I[i][i]=1;
}

هی  هی یک آرای مقداردهی اولی
دوُبعدی با ماتریس همانی.
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ههای چندُبعدی برخی کاربردهای آرای

 های بنویسید که اطلعات یک ماتریس ۱مثال  را از nxn. برنام
ورودی دریافت کند و تعیین کند ماتریس متقارن است یا نه.

نهای ماتریسnورودی.   : تعداد سطرها و ستو
ههای ماتریس  a           مقادیر درای

ij

" در غیر اینصورت.no" اگر ماتریس متقارن باشد و "yesخروجی. "
 و i=1,...,nرابطه. ماتریس متقارن است اگر به ازای تمام 

j=1,...,nداشته باشیم a
ij
 =a

ji
.

سها. ماتری

[
4 −1 2 3
−1 5 4 −2
2 4 0 1
3 −2 1 −4

]
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#define MAXN 100

int main() {
  int a[MAXN][MAXN];
  // read data
  int n; cout << "n ? "; cin >> n;
  int i,j;
  for(i=0;i<n;i++) {
    for(j=0;j<n;j++) {
      cout << "a[" << i << "][" << j << "] ?”;
      cin >> a[i][j];
    }
  }
  // calculation ....

.۱راه حل 

هی تعیین ماتریس متقارن. برنام
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  ....
  // calculation 
  bool f=true;
  for(i=0;i<n;i++) {
    for(j=0;j<n;j++) {
      if ( a[i][j] != a[j][i] )
        f = false;
    }
  }
  // print result 
  if ( f ) cout << "yes" << endl;
  else     cout << "no"  << endl;
  return EXIT_SUCCESS;
}

هی راه حل  .۱ادام

هی تعیین ماتریس متقارن. هی برنام ... ادام
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  ....
  // calculation 
  bool f=true;
  for(i=0;i<n;i++) {
    for(j=i+1;j<n;j++) {
      if ( a[i][j] != a[j][i] )
        f = false;
    }
  }
  // print result 
  if ( f ) cout << "yes" << endl;
  else     cout << "no"  << endl;
  return EXIT_SUCCESS;
}

.۲راه حل 

هی تعیین ماتریس متقارن. هی برنام ... ادام
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  ....
  // calculation 
  bool f=true;
  for(i=0; f && i<n;i++) {
    for(j=i+1; f && j<n;j++) {
      f=(a[i][j] == a[j][i]);
    }
  }
  // print result 
  if ( f ) cout << "yes" << endl;
  else     cout << "no"  << endl;
  return EXIT_SUCCESS;
}

.۳راه حل 

هی تعیین ماتریس متقارن. هی برنام ... ادام
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ههای چندُبعدی برخی کاربردهای آرای

 های بنویسید که اطلعات یک ماتریس ۲مثال  را از nxn. برنام
هی آنرا چاپ کند. ورودی دریافت کند و ترانهاد

نهای ماتریسnورودی.   : تعداد سطرها و ستو
ههای ماتریس  a           مقادیر درای

ij

هی ماتریس .خروجی. ترانهاد

سها. ماتری

A= [
4 −1 2 3
5 4 −2 1
0 3 1 4
1 −2 0 1

]
AT = [

4 5 0 1
−1 4 3 −2
2 −2 1 0
3 1 4 1

]
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int main() {
  int a[MAXN][MAXN];
  // read data
  ....
  // calculation and print result
  for(i=0;i<n;i++) {
    for(j=0;j<n;j++) {
      cout << a[j][i] << endl;
    }
  }
  system("pause");
  return EXIT_SUCCESS;
}

.۱راه حل 

هی ماتریس. هی چاپ ترانهاد برنام
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قالب خروجی برنامه به شکل متعارف 
سها شباهتی ندارد. نمایش ماتری
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int main() {
  int a[MAXN][MAXN];
  // read data
  ....
  // calculation and print result
  for(i=0;i<n;i++) {
    for(j=0;j<n;j++) {
      cout << a[j][i] << " ";
    }
    cout << endl;
  }
  system("pause");
  return EXIT_SUCCESS;
}

.۲راه حل 

هی ماتریس. هی چاپ ترانهاد برنام
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های چندُبعدی تعریف توابعی با پارامترهای آرای

 زبان در  عنوان Cمتأسسفانه  به  چندُبعدی  ههای  آرای از  اسستفاده   ،
های  آرای پارامترهای  تعریف  سسادگی  بسه  تابسع،  یسک  پارامترهای 

کُبعدی نیست. ی
 زبان قراردادهای  هی Cبنابر  انداز یتوانسد  م تنهسا  هنویسس  برنام  ،

هی  تترین راستا را نامعلوم (آزاد) تعریف کند و مابقی انداز پراهمی
یباید به طور صریح تعیین کند. آرایه در مابقی راستاها را م

void printMatrix( int a[][MAXCOL], .... )

void printTensor( 
          int a[][MAXROW][MAXCOL], .... )
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های چندُبعدی تعریف توابعی با پارامترهای آرای

 تابعی برای چاپ ماتریس.۳مثال .
void printMatrix( int a[][MAXCOL],
                  int m, int n )
{
  int i,j;

  for( i=0; i<m; i++ ) {

    for( j=0; j<n; j++ ) {

      cout << a[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

}
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 تابعی برای چاپ ماتریس.۳مثال .
void printMatrix( int a[][MAXCOL],
                  int m, int n )
{
  int i,j;

  for( i=0; i<m; i++ ) {

    for( j=0; j<n; j++ ) {

      cout << setw(5) << a[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

}

#include <iomanip>
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های چندُبعدی تعریف توابعی با پارامترهای آرای

 های آرای پارامترهای  همانند  نیسز  چندُبعدی  های  آرای پارامتسر  یسک 
کُبعدی، رفتاری مشابه پارامترهای ارجاعی دارد؛ یعنی تغییر در  ی
اصلی  هسی  آرای بر  تابسع،  در  (پارامتسر صسوری)  آرایسه  عناصسر  محتوای 

یشود. هی فراخواننده نیز اعمال م (پارامتر واقعی) در برنام
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های چندُبعدی تعریف توابعی با پارامترهای آرای

 تابعی برای ترانهش ماتریس مربعی به طور در جا.۴مثال .
void transpose( double a[][MAXCOL], int n ) {
  int i,j;
  for( i=0; i<n; i++ ) {
    for( j=0; j<n; j++ ) {
      double temp = a[i][j];
      a[i][j] = a[j][i];
      a[j][i] = temp;
    }
  }
}

یشود!  ماتریس ترانهاده نم
آیا تغییر محتوای پارامتر صوری تابع واقعًا در 

یشود؟ هی اصلی منعکس م برنام
ههای ماتریس پارامتر بر  بله. تغییر در درای

هی فراخواننده نیز اعمال  ماتریس اصلی در برنام
یشود. اما مشکل جای دیگری است... م
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های چندُبعدی تعریف توابعی با پارامترهای آرای

 تابعی برای ترانهش ماتریس مربعی به طور در جا.۴مثال .
void transpose( double a[][MAXCOL], int n ) {
  int i,j;
  for( i=0; i<n; i++ ) {
    for( j=0; j<i; j++ ) {
      double temp = a[i][j];
      a[i][j] = a[j][i];
      a[j][i] = temp;
    }
  }
}
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ههای چندُبعدی برخی کاربردهای آرای

 های بنویسید که اطلعات دو ماتریس ۵مثال را  nxp و mxn. برنام
نها را محاسبه و چاپ کند. از ورودی دریافت کند و حاصلضرب آ

A : تعداد سطرهای ماتریس mورودی. 

نهای ماتریس nس           B و سطرهای ماتریس A : تعداد ستو

نهای ماتریس pس           B : تعداد ستو

ههای ماتریس  aس          مقادیر درای
ij   ماتریس وb

ij 

رابطه. .C=A×Bخروجی. ماتریس 

سها. ماتری

cij =∑
k=1

n

a ik bkj
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هی حاصلضرب دو ماتریس. محاسب
int main( ) {
  double A[MAXROW][MAXCOL];
  double B[MAXROW][MAXCOL];
  int m,n,p;
  // read data
  cout << "m ? "; cin >> m;
  cout << "n ? "; cin >> n;
  cout << "p ? "; cin >> p;
  int i,j;
  for( i=0; i<m; i++ ) {
    for( j=0; j<n; j++ ) {
      cin >> a[i][j];
    }
  }
  // read elements of B in the same manner ...
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هی حاصلضرب دو ماتریس. هی محاسب ... ادام
  ....
  // calculation
  double C[MAXROW][MAXCOL];
  for( i=0; i<m; i++ ) {
    for( j=0; j<p; j++ ) {
      double s = 0;
      int k;
      for( k=0; k<n; k++ ) {
        s = s + a[i][k]*b[k][j];
      }
      c[i][j] = s;
    }
  }
  // print result ...
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برخی کاربردهای آرایه
های بنویسید که ۶مثال   سطر اول مثلث خیام را چاپ کند.n. برنام

های درجه یادآوری.  هی جالبی بین ضرایب بسط دوجمل یعنی              و  nرابط
هی  های درج  برقرار است که بدست آوردن آنرا به خیام n-1ضرایب بسط دوجمل

یدهند. و نیز پاسکال نسبت م

abn

یشود که   این رابطه اینطور بیان م
به  های  دوجمل بسسط  ضرایسب  اگسر 
ههای مختلف را به شکل  ازای درج
زیر در یک مثلث قرار دهید آنگاه 
حاصلجمع  مثلسث،  ایسن  در  عدد  هسر 
دو عددی است که در سطر قبلی، 

درست بالی آن عدد قرار دارند.

             1

           1   1

         1   2   1

       1   3   3   1

     1   4   6   4   1

   1   5  10   10  5   1

 1   6  15   20   15  6   1
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برخی کاربردهای آرایه
های بنویسید که ۶مثال   سطر اول مثلث خیام را چاپ کند.n. برنام

رواقع، مبین یکی از ... یادآوری.  یرود د های که در مثلث خیام بکار م رابط
اتحاد معروف مبحث ترکیبیات است:

k≠ 0  n1  و k ≠ n      وقتی 
k = nk   nk−1

nn= n0= 1
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محاسبه و چاپ مثلث خیام-پاسکال.

int c[MAXN][MAXN];
int n; cout << "n ? "; cin >> n;
int r,k;
for( r=0; r<=n; r++ ) {
  c[r][0] = 1;  cout << c[r][0] << " ";
  for( k=1; k<r; k++ ) {
    c[r][k] = c[r-1][k] + c[r-1][k-1];
    cout << c[r][k] << " ";
  }
  c[r][r] = 1;  cout << c[r][r] << endl;
}
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های نوشتاری تهای آرای ثاب

یکنیم ... همانطور که متغیرهای ساده را با مقادیر ثابت، مقداردهی اولیه م
int n = 2;

 . . های مقداردهی . تهای آرای هها را نیز با استفاده از ثاب یتوانیم آرای م
اولیه کنیم

  int a[5]={1,2,3,4,5};

مقدمه
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های نوشتاری تهای آرای ثاب

int a[10] = {2,3,5,7,11,13,17,19,23,29};

char vowels[5] = {'a','e','i','o','u'};

char delimiters[4] = {'.',',',';','?'};

string monthName[12] = 
{"Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun",
 "Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"};

های از اعداد صحیح مقداردهی اولیه آرایه با آرای

های از کاراکترها مقداردهی اولیه آرایه با آرای

هها های از رشت مقداردهی اولیه آرایه با آرای
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های نوشتاری تهای آرای ثاب

double I[3][3] ={ {1,0,0},

                  {0,1,0},

                  {0,0,1} };

هی یک ماتریس با ماتریس همانی مقداردهی اولی

double I[3][3] ={ 1,0,0,0,1,0,0,0,1 };

... به طور معادل

int A[3][3] ={ {1,2,3},{4,5,6},{7,8,9} };

هی دوُبعدی (ماتریس). هی یک آرای مقداردهی اولی
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های نوشتاری تهای آرای هی آرایه توسط ثاب مقداردهی اولی

int a[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};

cout << sizeof(a)/sizeof(a[0]) ;

یکنید  تهای نوشتاری مقداردهی اولیه م های را توسط ثاب چنانچه آرای
هی آنرا به طور صریح تعیین نکنید. یتوانید انداز م

یگیرد. هی مورد نیاز، حافظه برای آرایه در نظر م البته، کامپایلر دقیقًا به انداز
 هی نامعلوم های با انداز هی آرای توجه کنید که موضوع مقداردهی اولی

هی نامعلوم ندارد. های با انداز ارتباطی با موضوع پارامتر آرای
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int a[10] = {1,2,3,4};

هی آرایه به طور صریح تعیین شده باشد و تعداد عناصر  چنانچه انداز
مقداردهی شده کمتر از تعداد کل عناصر آرایه باشد کامپایلر مقدار 

یدهد. مابقی عناصر را برابر صفر قرار م
ههای [ یگیرند.a[9 تا a[4]مثًل در اینجا، مؤلف  مقدار صفر م

int a[ARRAYSIZE] = {};

هی عددی  یشود تمام عناصر آرای بر این اساس، دستورالعمل زیر باعث م
با صفر مقداردهی شوند.

های نوشتاری تهای آرای هی آرایه توسط ثاب مقداردهی اولی
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int a[10] = 
 {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};  // Error

هایی که از آن برای مقداردهی اولیه  ههای ثابت آرای ... اما تعداد مؤلف
هی تعیین شده برای آرایه باشد. یبایست بیش از انداز یکنید نم استفاده م

های نوشتاری تهای آرای هی آرایه توسط ثاب مقداردهی اولی



هسازی 01/06/11اصول کامپیوتر ۱ / مبانی کامپیوتر و برنام
01:15 AM

38

برخی کاربردهای آرایه
های بنویسید که تعیین کند ۷مثال  -ُامین روز سال، چندمین n. برنام

روز از چندمین ماه سال در تقویم میلدی است.
int days[12] = 
{31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};

int n; cout << "n ? "; cin >> n;
int m = 0;
while( n > days[m] ) {
  n = n – days[m];
  m++;
}
cout << "Month: " << (m+1) << "\t";
cout << "Day: " << n << endl;
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