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Többdimenziós tömbök 

Eddig az ún. egydimenziós tömböt, vagy vektort használtuk. Lehetőségünk van azonban 
többdimenziós tömbök létrehozására is, ekkor nem egy indexszel hivatkozunk egy elemre, 

hanem annyival ahány dimenziós. Vegyük például a matematikából már ismert mátrixot: 

𝐴 = [
12 23 2
13 67 52
45 55 1

] 

Ez egy kétdimenziós tömbnek (mátrix a neve – ki hinné?) felel meg, az egyes elemekre két 
indexszel hivatkozunk, első helyen a sor áll utána az oszlop. Így a 45 indexe: [3, 0] (ne feledjük, 

még mindig nullától indexelünk). 

Multidimenziós tömböt a következő módon hozunk létre C# nyelven: 

int[,] matrix = new int[3, 3]; 

Ez itt egy 3x3 –as mátrix, olyan mint a fent látható. Itt is összeköthetjük az elemek megadását 
a deklarációval, bár egy kicsit trükkösebb a dolog: 

int[,] matrix = new int[,] 

{ 

{12, 23, 2}, 

{13, 67, 52}, 

{45, 55, 1} 

}; 

Ez a mátrix már pontosan olyan, mint amit már láttunk. Az elemszám most is meghatározo tt, 

nem változtatható. Nyílván nem akarjuk mindig kézzel feltölteni a tömböket, a már ismert 
véletlenszám-generátoros példa módosított változata jön: 

int[,] matrix = new int[3,3]; 

Random r = new Random(); 

for(int i = 0;i < matrix.GetLength(0);++i) 

{ 

for(int j = 0;j < matrix.GetLength(1);++j) 

{ 

matrix[i, j] = r.Next(); 

} 

} 

A tömbök GetLength() metódusa a paraméterként megadott dimenzió hosszát adja vissza  
(nullától számozva), tehát a példában, az első esetben a sor, a másodikban az oszlop hosszát 
adjuk meg a ciklusfeltételben. 

Egyenetlen (jagged) tömb 

A többdimenziós tömbök egy variánsa az ún. egyenetlen (jagged) tömb. Ekkor legalább egy 

dimenzió hosszát meg kell adnunk, ez konstans marad, viszont a belső tömbök hossza tetszés 
szerint megadható: 

int[][] jarray = new int[3][]; 
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Készítettünk egy három sorral rendelkező tömböt, azonban a sorok hosszát (az egyes sorok 

nyílván önálló vektorok) ráérünk később megadni és nem kell ugyanolyannak lenniük: 
int[][] j_tomb = new int[3][]; 

Random r = new Random(); 

for(int i = 0;i < j_tomb.Length;++i) 

{ 

j_tomb [i] = new int[r.next(1, 5)]; 

for(int j = 0;j < j_tomb[i].Length;++j) 

{ 

j_tomb [i][j] = r.next(100); 

} 

} 

Véletlenszám-generátorral adjuk meg a belső tömbök hosszát, persze értelmes kereteken belül. 
A belső ciklusban jól látható, hogy a tömb elemei valóban tömbök, hiszen használtuk a Length 
tulajdonságot. 

Az inicializálás a következőképpen alakul ebben az esetben: 

int[][] j_tomb = new int[][] 

{ 

new int[] {1, 2}, 

new int[] {3, 4} 

}; 


