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១.១.      េវ ីជា Array? 

⬜ArrayគឺជាContainer Object ដែលវាStoreឬភកាោ រFixed-Size 

Collection ននElementភៅកាន់ប្រភេទែូចគ្នា ឬភ ើងអាចនិយា ថាវាជា

សំណ ំអ្ញ្ញា តដែលមានប្រភេទទិនាន័ ែូចគ្នា ភប្កាមភ ម្ ោះរ ឿមមឿ ភោ ខ សគ្នា

រវាងភលខIndex ។រភរៀរប្រកាសData Type ជា  Array ភៅក្ន ុងJava ។ 
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១.២.ប្រភេទននArray 

⬜Java  Array  មានពីរប្រភេទ៖ 

☞ Single Dimensional (1D) Array: 

 ឧទាហរណ៏: 

  int a[] = new int[5]; // 1 Dimensional 

 

☞Multidimensional Array (2D, 3D,…): 

 ឧទាហរណ៏: 

  int arr[][]; // 2 Dimensional 

  int[][][] array3D = new int[x][y][z];//3 Dimensional 

 

 

 

 

 

 



ឧទាហរណ៏នន1 Dimensional Array:  

 package array; 

 public class SingleDmArray { 

  public static void main(String args[]){ 

   int a[]=new int[5];//declaration, instantiation 

   a[0]=10;     //initialization 

   a[1]=20; 

   a[2]=30; 

   a[3]=70; 

   a[4]=50; 

   for(int i=0;i<a.length;i++) 

    System.out.println(a[i]); 

   } 

 }} 

Result: 

10 

20 

30 

70 

50 

  

១.២.ប្រភេទននArray 



⬜ភ ើងអាចប្រកាសArrayតាមរភរៀរែូចខាងភប្កាម៖ 

 ររូមនត : 

  dataType[ ]  arrayRefVar;  

  dataType  [ ][ ]arrayRefVar;  

  dataType  arrayRefVar[ ][ ][ ];    

  dataType  [ ]arrayRefVar[ ]; 

  dataType arrayRefVar[ ] = {33,3,4,5}; 

 

 

 

 

 

 

១.៣.ការប្រកាសArray 



⬜ក្ន ុងJDK 1.5បានដណនំភ ើងភអា ស្គា ល់នូវLoop ថ្មីមឿ ដែលប្តួវបានភៅថា

foreach Loop ដែលអាចភអា ភ ើងភ វ្ ើការរង្ហា ញតនមៃររស់Array ជារនត

រនា រ់គ្នា ភោ មិនចំបាច់ភប្រើIndex Variable  ។ឧទាហរណ៍ខាងភប្កាមភនោះ

បានភប្រើMethodភ ម្ ោះថាprintArrayភែើមបីរង្ហា ញធាត ររស់array int មឿ 

។ 

ឧទាហ រណ៏ : 

 package array;  

 public class DisplayArr { 
  public static void main(String args[]){ 
   double[] myList = {1.9, 2.9, 3.4, 3.5}; 
   

   //print all the array elements 
   for(double element: myList){ 
    System.out.println(element); 
   } 
  } 

 } 

១.៤.Array ក្ន ុងforeach Loops 

Result: 

1.9 

2.9 

3.4 

3.5 

  



⬜អ្ាក្មិនប្តឹមដតអាចភបាោះតនមៃជាប្រភេទPrimitive Type ភៅភអា Method រ  ភ ណ្ ោះ

ភទដតអ្ាក្ក្៏អាចភបាោះតនមៃជាប្រភេទArrayបានផងដែរ។ 

 ឧទាហរណ៍ខាងភប្កាមភនោះបានភប្រើMethodភ ម្ ោះថាprintArrayភែើមបីរង្ហា ញ
ធាត  ររស់array int មឿ ។ 

 public class DisplayArr { 

   public static void printArray(int[] array){  

    for (int i = 0; i < array.length; i++){ 

     System.out.print(array[i] + ":"); 

    } 

   } 

   public static void main(String args[]){ 

    printArray(new int[]{3, 1, 2, 6, 4, 2});  

   } 

     } 

១.៥.Passing Arrays to Methods 

លទធផល 

3 :1 : 2 : 6 : 4 

: 2 : 



⬜Method ក្៏អាចភ វ្ ើការReturnជាArray ដែរ។ឧទាហរណ៍Method ខាង

ភប្កាមនឹងភ វ្ ើការReturn Array  មឿ ដែលវាផទ ុ (Reverse)ជាមឿ Array

មឿ ភទៀត។ 

ឧទាហរណ៏: 

    public static int[] reverse(int[] list) { 

  int[] result = new int[list.length]; 

  for (int i = 0, j = result.length - 1;  

      i < list.length; i++, j--) { 

       result[j] = list[i]; 

  } 

  return result;//return array  

 } 

 

 

 

 

 

 

 

 

១.៦.Returning an Array From a Method 



⬜ java.util.Arrays class   មានStatic Method ភផេងៗគ្នា ជាភប្ចើនសប្មារ់ភ វ្ ើការ

តភប្មៀរ(Sorting)    ដសវ ងរក្(Searching Array),    ភប្រៀរភ្ៀរ(Comparing 

Array) ភហើ នឹងរញ្ច ើលធាត Array (filling array element)។ 

 

 

 

 

 

 

SN Methods with Description 

1 
public static int binarySearch(Object[] a, Object key)  : ដសវ ងរក្Array ជាក្់លាក្់ននObject 

( Byte, Int , double, etc.)  សប្មារ់តនមៃជាក្់លាក្់ភោ ការភប្រើប្បាស់Binary Search Algorithm  ។ 

2 
public static boolean equals(long[] a, long[] a2) : Returnsពិតកាល្Array of Longs មាន

តនមៃភសម ើភៅនឹងArray ភផេងភទៀត។Array ទាងំពីរនឹងភសម ើគ្នា កាល្Arrayទាងំពីរមានធាត ភសម ើគ្នា ។ 

3 
public static void fill(int[] a, int val) : Assignsតនមៃជាក្់លាក្់ភៅភអា ប្គរ់ធាត ននArray Int 

។Mehtod ដតមឿ ប្តវួបានភប្រើប្បាស់រាល់ប្គរ់Primitive Data Types (Byte, short, Int etc.) ទាងំអ្ស់។ 

4 

public static void sort(Object[] a) : តភប្មៀរតនមៃជាក្់លាក្់ននArray of Objects តាមលំោរ់ភក្ើន

ភោ អាប្ស័ ភៅភលើធាត ននArray  ។   Mehtod ដតមឿ ប្តវួបានភប្រើប្បាស់រាល់ប្គរ់Primitive Data Types 

(Byte, short, Int etc.)ទាងំអ្ស់។ 

១.៧.The Arrays Class 
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ភមភរៀនរនា រ់នឹងភ វ្ ើការរង្ហា ញពីModifier Types 


