
 

 

 لرَحیمِ ابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

 شارپها در سیآرایه  ←  ۸۳بخش  –شارپ آموزش سی

 مقدمه 

متوجه  ایم، همگی حداقل از یک متغیر استفاده کرده بودند؛ درواقع شماهایی که تا کنون )هرچند ساده( نوشتهبرنامه

 باشد.ی حتی ساده حداقل یک متغیر را دارا میاید، که یک برنامهاهمیت استفاده از متغیرها شده

توانند در خود ذخیره کنند. ها را فرا گرفتیم، همگی در یک زمان واحد تنها یک مقدار را میمتغیرهایی که تا کنون آن

ی نیز تنها یک رشته Stringر خود ذخیره کند؛ همچنین یک متغیر تواند د، تنها یک عدد میIntegerبرای مثال یک متغیر 

 تواند در درون خود نگه دارد.خاصی را می

ی چندین مقدار مختلف در حلی برای ذخیرهها آشنا خواهید شد که راهایست که در این بخش با آنها، مفهوم تازهآرایه

 یک متغیر است.

 سازیها و نحوه پیادهتعریف آرایه 

ها در یک ( در یک کالس هستند که قرار است نمرات درس ریاضی آنStudentآموز )=فرض کنید که چندین دانش

 شکل زیر متغیرهای مربوطه را تعریف کنید:متغیر ذخیره گردد. باتوجه به معلوماتی که تا کنون شما دارید احتماالً شما به

Student_Number_1 = 18; 

Student_Number_2 = 16; 

Student_Number_3 = 19; 

Student_Number_4 = 20; 
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ها باشد. توسط آرایهشود و از لحاظ کدنویسی غیربهینه میکار باعث اتالف وقت میاحتماالً متوجه هستید که چقدر این

آموزان درس ریاضی دانشتوانید تعداد مشخصی از نمرات مربوط به توانید تنها یک متغیر با یک نام را داشته باشید که میشما می

 یک کالس را در آن ثبت کنید. 

 ها بدین شکل است؛ سازی آرایهنحوه پیاده

int[] Student; 

( و سپس دو براکت باز و بسته در کنار هم قرار داده و با یک intکنید )برای مثال در واقع ابتدا نوع متغیر را تعیین می

 کنیم:ها نیز بدین شکل عمل میStringای از کنید. برای ایجاد آرایهفاصله، نام متغیر خود را انتخاب می

string[] my_string; 

 ی هر نوع متغیر همانند بقیه است.سازدر واقع متوجه هستید که نحوه پیاده

ای که برای ثبت نمرات ریاضی باشد، سایز یک آرایه است. برای مثال، در نمونهکه حائز اهمیت فراوانی می اینکته بعدی

شارپ این بایست که به سیباشند؛ پس مینفر می ۱۳آموزان یک کالس، دانیم که )مثالً( تعداد دانشدانش آموزان ذکر شد، می

 یی کند؛ بدین شکل:تا۱۳ی ما را شود که سایز آرایهکد فرمان داده

int[] Student = new int[31]; 

شارپ کنید که در واقع برای سیاضافه می newدهید، یک کلمه کلیدی به نام که شما عالمت مساوی را قرار میبعد آن

خود را ، مجدداً نوع متغیرNew( داریم. بعد از کلمه کلیدی new objectکنید که ما یک شئ جدیدی )این مفهوم را القا می

 نویسیم.گذاریم؛ بلکه سایز مورد نیازمان را برای آرایه میها را خالی نمیبار براکتنوشته و این

رسد. تا االن تا اینجا این مورد را فرا گرفتید که چگونه یک آرایه از یک نوع خاص بسازیم. حال نوبت به مقدار دهی می

باشد. برای انتساب یک مقدار به آرایه، به شکل زیر مقداری در داخل خود نمی داریم، دارای هیچ Studentای به نام که ما آرایه

 کنیم:عمل می

array_name[شماره آرایه] = array_value (مقدار مورد نظر) 

 

 

 



 

 

 کنیم:، بدین شکل عمل می۳۱و  ۳۳، ۳۱آموزان نفر برای مثال، برای ثبت نمرات دانش

Student[10] = 20; 

Student[11] = 18; 

Student[12] = 13; 
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