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الفصل األول:
البرنامج الحاسوبي
الكممات المفتاحية:
ترميزُ ،مترجـ ،لغة برمجة ،خ وارزمية ،لغة اآللة ،لغة برمجة إجرائية ،لغة برمجة غرضية التوجو ،تصميـ مف
القمة إلى القاعدة ،لغة الخوارزميات.

ممخص:
يستعرض ىذا القسـ مفيوـ البرنامج الحاسوبي مف خالؿ عرضو لمراحؿ ت طور العتاد الحاسوبي الصمب ،وأنظمة
تشغيمو ،وأساليب الترميز ،ولغات البرمجة المستخدمة لتطوير األنظمة البرمجية ،باإلضافة إلى مراحؿ تطور

منيجيات وأدوات تصميـ وبناء ىذه األنظمة مف خالؿ التركيز عمى "لغة الخوارزميات" Code Pseudo-

كأداة مساعدة عمى تصميـ البرامج الصغيرة الحجـ ،أو التعبير عنيا عمى ٍ
نحو مستقؿ عف لغة البرمجة .كما
يستعرض أنماط لغات البرمجة وأنواعيا كمغات البرمجة اإلجرائية ولغات البرمجة الغرضية التوجو.

أهداف تعميمية:
يتعرؼ الطالب في ىذا الفصؿ عمى:
 نظاـ التشغيؿ ،البرنامج الحاسوبي
 المترجـ
 أنماط الترميز
 أنماط لغات البرمجة


مفيوـ الخوارزمية وأمثمة عنيا

 منيجية تطوير البرمجيات


لغة الخوارزميات

 المخططات التدفقية
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المخطط:
 .1الحاسوب – اآللة
"النخبة" إلى معموماتية الجميع
 .2تطور العتاد الحاسوبي والديمقراطية المعرفية مف معموماتية ُ
 .3نظـ التشغيؿ

 .4الحاسوب ونظاـ التشغيؿ
 .5التصني فات الرئيسة ألنواع نظـ التشغيؿ وتطورىا
 .6ترميز المعمومات

 .7البرامج الحاسوبية
 .8لغات البرمجة
 .9المغات البرمجية عالية المستوى :لمحة تاريخية
 .11المغات البرمجية عالية المستوى :المغات اإلجرائية ()1
 .11المغات البرمجية عالية المستوى :المغات اإلجرائية ()2
 .12المغات البرمجية عالية المستوى :المغات الوظيفية
 .13المغات البرمجية عالية المستوى :المغات المنطقية

 .14المغات البرمجية عالية المستوى :المغات الغرضية التوجو
 .15المترجمات
 .16أسئمة
 .17التطوير المنيجي لمبرمجيات
 .18استراتيجيات وضع الحموؿ البرمجية
 .19المخططات التدفقية
 .21الخوارزميات

 .21لغة الخوارزميات )(pseudo code
 .22التعميمات األساسية لمغة الخوارزميات )(pseudo code
 .23تعميمة القراءة read
 .24تعميمة الكتابة write
 .25تعميمة اإلسناد
 .26التعميمة الشرطية
 .27التعميمة التك ارريةwhile :

 .28منيجية كتابة نظاـ برمجي
 .29أمثمة كالسيكية عامة وىامة
 .31أسئمة
 .31نشاط
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 .1الحاسوب  -اآللة
يبدأ تاريخ المعموماتية وعموـ الحاسوب مع اختراع أدوات األتمتة والحساب التي ارتبط تطورىا بثالثة خطوط فكرية
أساسية جرى التعبير عنيا بثالثة أنماط مف اآلالت:
 اآللة الحاسبة
 األوتومات

 اآللة القابمة لمبرمجة

يبدأ تاريخ المعموماتية وعموـ الحاسوب مع اختراع أدوات األتمتة والحساب التي ارتبط تطورىا بثالثة خطوط فكرية
أساسية مثمت ما ينتظره اإلنساف مف اآللة التي يخترعيا ويطورىا ،وجرى التعب ير عنيا بثالثة أنماط مف اآلالت:

اآللة الحاسبة ،األوتومات ،اآللة القابمة لمبرمجة.

اآللة الحاسبة:
اخترع  Pascalفي القرف السابع عشر آلة حساب دعاىا  La Pascalineلتنفيذ عمميتي الجمع والطرح ،وقد
اعتمد في بنائيا عمى المحسب الصيني القديـ والذي يرجع تاريخو إلى مئات األعواـ قبؿ الميالد .ومع نياية
القرف السابع عشر حسَّف  Leibnizآلة باسكاؿ بإضافة عمميتي الضرب والقسمة عمييا.
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الباسكاليف

آلة ليبنيتز

األوتومات:
بدأ تطوير اآلالت الميكانيكية التي كانت تُستخدـ في العمميات العسكرية وفي الساعات الفمكية منذ القرف الثاني
عشر الميالدي واستمرت ىذه اآلالت الميكانيكية بالتطور حتى القرف الثامف عشر .وتظير نماذج ىذه اآلالت
وأساليب عمميا في التصاميـ التي تركيا  Leonardo De Vinciلمكثير مف اآلالت العسكرية والمدنية.
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تصميـ دافنشي

اآلالت القابمة لمبرمجة:
بدأ مفيوـ اآلالت القابمة لمبرمجة بالظيور مع اختراع آالت حياكة النسيج .وقد شيد ىذا النوع مف اآلالت قفزة
عمى يد  Jaquardالذي عاش بيف عامي  1752و 1834وصمـ أوؿ آلة حياكة قابمة لمبرمجة (ميكانيكيًا)،
حيث استُعممت نفس التقنية بعدىا لبناء العديد مف اآلالت الحربية.
وقد نتجت العموـ المعموماتية عف اندماج األفكار والمعارؼ التي جرى تحصيميا مف تطوير اآلالت اآلنفة الذكر.

نوؿ جاكارد القابؿ لمبرمجة
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 .2تطور العتاد الحاسوبي والديمقراطية المعرفية من معموماتية "ال ُنخبة" إلى معموماتية
الجميع

المكونات

الجيل األول

الجيل الثاني

1954-1945

 1973-1966 1965-1955منذ عام 1974

فرغة
صمامات ُم ّ
)(Tubes

ترانزيستورات

الجيل الثالث
دارات

) (Transistorsمتكاممة

الجيل الرابع

دمجة VLSI
ُم َ

(Integrated
)Circuits
الذواكر

Core

 Ferrite Core Ferriteدارات

Memory

memory

 10-2ثانية

 10-3ثانية

متكاممة

دمجة VLSI
ُم َ

(Integrated
)Circuits
زمن

 10-6ثانية

 10-9ثانية

المعالجة
نظام

بدائي

التشغيل

برنامج وحيد مع عدة برامج مع االشتراؾ بالمعالج

معالجة
واحد

برنامج معالجة
واحد

برنامج مع معالجة عدة
برامج بآف واحد

قسـ ىذه األجياؿ إلى:
مر تطور الحاسوب بعدة م راحؿ يجري ً
عادة تصنيفيا تحت إسـ أجياؿ الحاسوب ،وتُ َ
ّ

الجيل األول (:)1954-1945
المفرَّغة ،وكانت ضخمة بحيث يصعب تحريكيا .كما كانت تعميمات
استخدمت دارات ىذه الحواسيب الصمامات ُ
نظاـ التشغيؿ تُ َّ
خزف داخميًا ،وكاف ال بد مف إضافة صمامات وأسالؾ حديدية جديدة عند بروز الحاجة إلضافة
تطبيقات جديدة.

قامت شركة  IBMبتصنيع أوؿ حاسوب ضخـ واسمو  .IBM701كما شيد عاـ  1951تصنيع أوؿ حاسوب
أميريكي تجاري ،وىو  UNIVAC-1والذي كاف اليدؼ منو تجميع المعمومات السكانية اإلحصائية .كاف حاسوب
 UNIVAC-1يحتاج إلى طابؽ بناء ضخـ ،وكاف وزنو ثمانية أطناف ،ويحتوي عمى أكثر مف ثمانية آالؼ

صماـ ُمفرَّغ.

في ذلؾ الوقت كاف استخداـ الحاسوب محصو ًار في بعض الم راكز العسكرية الكبرى في بعض الدوؿ العظمى.
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حاسب مف الجيؿ األوؿ

الجيل الثاني (:)1965-1955
استخدمت ىذه الحواسيب الترانزيستورات في تنفيذ العمميات الحسابية ،واحتوت عمى ذاكرة مغناطيسية ،واستخدمت
أقراصًا وأشرطة مجدولة ممغنطة لتخزيف المعطيات .وقد سمح ىذا التصميـ بتخزيف البرامج ،وأصبح بإمكاف مدير

النظاـ إدخاؿ تعميمات التنفيذ ،اعتمادًا عمى ل وحة مفاتيح .وقد ظيرت في ىذه الفترة أولى لغات البرمجة كالػ
خدـ في أتمتة بعض
ست َ
 Fortranالتي كانت تُستخدـ في تنفيذ األعماؿ الحسابية ،والػ  Cobolوالتي كانت تُ َ
األعماؿ اإلدارية والمكتبية .حينيا ،كانت الدوؿ الكبيرة والغنية فقط قادرة عمى اقتناء واستخداـ األدوات الحاسوبية.

حاسب مف الجيؿ الثاني
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الجيل الثالث (:)1973-1966
المتكاممة .لكف الحواسيب لـ تكف متوافقة فيما بينيا ،بحيث كانت
دمجة و ُ
الم َ
استخدمت ىذه الحواسيب الدارات ُ
الطرفيات مصممة لالستخداـ عمى حاسوب وحيد وال تعمؿ مع أي حاسوب آخر ،وكاف يتوجب إعادة كتابة
وت رجمة نظـ التشغيؿ الخاصة بأحد الحواسيب لكي تعمؿ عمى حاسوب آخر.
أنتجت شركة  )Digital Equipment Corporation ( DECاألميريكية حاسوب  .PDP-8كاف ىذا أوؿ
حاسوب بحجـ صغير نسبيًا ،وكاف ىدفو التحكـ في عمميات المعالجة الصناعية والعممية ،إال أف التطبيقات

األخرى ذات األغراض المختمفة بدأت بعد ذلؾ بالتوافر في األسواؽ تدريجياً.

كما طورت شركة  AT&Tاألميريكية بالتعاوف مع مختبرات  Bellنظاـ التشغيؿ  ، UNIXوالذي يعتمد عمى تعدد
المستخدميف .وىو نظاـ التشغيؿ "األب" ألنظمة تشغيؿ منتشرة ومشيورة في وقتنا الحالي.Linux, Android :

منذ ذلؾ الوقت ،صار الحاسوب في متناوؿ عدد أكبر مف الدوؿ والبمداف وصار باإلمكاف اقتناؤه مف قبؿ
الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة الكبيرة الستخدامو في األعماؿ العممية.

حاسب مف الجيؿ الثالث
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الجيل الرابع (منذ عام :)1974
دمجة ذات األحجاـ الصغيرة جدًا ،وكانت سرعاتيا عالية ،وكانت
الم َ
تميزت ىذه الحواسيب بالدارات المتكاممة ُ
األجيزة التي تحوييا موثوقة ،وليا شاشات مرئية ،ومساحات تخزيف واسعة.
حازت شركة مايكروسوفت عمى رخصة الستخداـ نظاـ  ، UNIXوبدأت بتطوير نسخة مف نظاـ Xenix
لمحواسيب الشخصية.

في عاـ  ،1980اعتمدت شركة  IBMعمى ميندسيف ىما  Paul Allenو Bill Gatesالبتكار نظاـ تشغيؿ
حاسوب شخصي جديد حيث قاموا بشراء حقوؽ نظاـ تشغيؿ بسيط استخدموه كنموذج لنظاـ تشغيؿ مبدئي يدعى

 .DOSوقد سمحت  IBMلكؿ مف  Paul Allenو Bill Gatesباإلحتفاظ بحقوؽ تسويؽ نظاـ التشغيؿ MS-
 ،DOSإضافة إلى حؽ استخداـ اإلسـ التجاري  .DOSكاف نظاـ  MS-DOSأو Microsoft Disk
 Operating Systemفي البداية نظاـ تشغيؿ بسيط ،مصمماً لتشغيؿ برنامج واحد ،في آف واحد ،ولمستخدـ

وحيد .في عاـ  ،1984سوقت شركة  Appleحاسوب Macintoshعمى نطاؽ واسع .وقد استخدمت حواسيب
 Apple Macintoshواجيات بيانية رسومية تعمؿ بالمؤشر ،بدالً مف لوحة المفاتيح ،كما كاف األمر عميو في

نظاـ  .DOSفي نفس الوقت أصدرت  Microsoftالنسخة األولى مف نظاـ )windows 3 ( Windows

وطورتو عبر عقديف لتحولو مف نظاـ خاص بحاسوب شخصي إلى نظاـ تشغيؿ يمكف استخدامو ضمف شبكات
حاسوبية في المؤسسات.
وفي عاـ  1991طور  Linus Torvaldنظاـ التشغيؿ  LINUXالمجاني ذو النص البرمجي المفتوح الذي يعمؿ
عمى الحواسيب الشخصية والمشابو لنظاـ  UNIXمف حيث المكونات ،بيدؼ محاربة احتكار Microsoft
ألنظمة الحواسيب الشخصية.
في عصرنا ىذا ،أصبح الحاسوب أداة متوفرة لمجميع ولـ يعد مقتص ًار عمى مجموعة األخصائييف فقط!!!

حاسب  IBMمن الجيل الرابع
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 .3نظم التشغيل
تعريف:
ِّ
يدير/يشغؿ عتاد الحاسوب بحيث يوفر البرمجيات والتطبيقات الضرورية لتشغيؿ
ُيعرَّؼ نظاـ التشغيؿ بأنو برنامج
ىذه العتاديات ،كما يعمؿ كوسيط بيف المستخدـ والحاسوب بحيث يسمح لممستخدـ باستثمار موارد الحاسوب
(الذاكرة ووحدة المعالجة بشكؿ رئيسي) وتطبيقاتو.

أسموب تصميم نظام التشغيل:
يختمؼ تصميـ نظاـ التشغيؿ حسب البيئة التي ُيفترض أف يعمؿ عمييا ،إذ ُيصمـ نظاـ التشغيؿ الذي يعمؿ عمى
ِّ
عد لمعمؿ
الم ّ
المخدمات عمى نحو يستطيع فيو استثمار العتاديات بالشكؿ األمثؿ ،في حيف يصمـ نظاـ التشغيؿ ُ
عمى الحاسبات الشخصية ليدعـ تطبيقات متنوعة .بالتالي نالحظ اختالؼ وجية التصميـ لتكوف إما مالئمة

ِّ
المخدمات.
لممستخدـ النيائي في حالة الحواسب الشخصية ،أو فعالة في استثمارىا لمعتاديات في حالة
ُ
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 .4الحاسوب ونظام التشغيل
مكونات النظاـ الحاسوبي:
 العتاديات
 نظاـ التشغيؿ
 التطبيقات
 المستخدميف
ويبيف توضع نظاـ التشغيؿ ضمف تمؾ البنية:
يمثؿ الشكؿ التالي بنية توضيحية لمنظاـ الحاسوبيُ ،

مستخذم 1

مستخذم 2

محرر نصوص

مترجم

مستخذم 3

متصفح وب

مستخذم

نظام قاعدة معطيات

التطبيقات

نظام التشغيل
العتاد

يتولى نظاـ التشغيؿ ميمة اإلش راؼ والم راقبة وتوفير البيئة المالئمة لمتطبيقات والمستخدميف لكي ُينفذوا أعماليـ

ويستثمروا موارد الحاسوب وتطبيقاتو .إذ تشكؿ العتاديات في النظاـ الحاسوبي الموارد التي يجري االعتماد عمييا

عند استثمار الحاسوب ،وىي تشمؿ وحدة ا لمعالجة المركزية ،والذاكرة ،وتجيي زات الدخؿ/خرج وغيرىا ،في حيف
تُعبِّر التطبيقات عف األدوات التي يستخدميا المستثمروف الستثمار الموارد.
يمكف النظر إلى نظاـ التشغيؿ كمدير لمموارد ،وكنظاـ تح ُكـ ،وكنواة لتشغيؿ التطبيقات الحاسوبية:
 نظام التشغيل كمدير لمموارد:
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ي تكوف النظاـ الحاسوبي مف العديد مف الموارد العتادية والبرمجية (وحدة معالجة مركزية ،وحدات خزف معطيات،
ذاكرة رئيسية ...الخ) ،حيث يتولى نظاـ التشغيؿ ميمة إدارة تمؾ الموارد وتوزيعيا عمى المستخدميف بشكؿ
م ِ
نصؼ يضمف فعالية أداء النظاـ الحاسوبي .وتبرز أىمية وقدرة نظاـ التشغيؿ عمى اإلدا رة في أسموب معالجتو
ُ
لمطمبات التي يمكف أف تؤدي إلى تعارض في استخداـ الموارد.
 نظام التشغيل كبرنامج تحكم:

يمكف النظر إلى نظاـ التشغيؿ كبرنامج يتحكـ بكيفية تنفيذ برامج المستخدميف بيدؼ منع حدوث األخطاء ،ومنع
االستخداـ غير السميـ لمحاسب وخاصة فيما يتعمؽ باستخداـ تجييزات الدخؿ/خرج والتحكـ فييا.
 نظام التشغيل كنواة:

إف المفيوـ الذي يعتبر نظاـ التشغيؿ أداة إدارة لمموارد الحاسوبية أو أداة تحكـ ُي ِّ
ولد بالضرورة تصو ًار حوؿ
مكونات نظاـ التشغيؿ مف البرمجيات ،لذا يجدر بنا التنويو إلى التعريؼ األكثر شيوعاً لنظاـ التشغيؿ -الذي
ُيطمؽ عميو اسـ النواة -والذي يشير لنظاـ التشغيؿ عمى أنو البرنامج الذي يكوف بحالة تنفيذ دائمة والذي تعمؿ
تحت إشرافو التطبيقات البرمجية األخرى.
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 .5التصنيفات الرئيسة ألنواع نظم التشغيل وتطورها
 نظـ الميمة الوحيدة

 نظـ الميمات المتعددة ونظـ المشاركة بزمف المعالج
 نظـ الحواسيب الشخصية
 النظـ الموزعة
تطورت نظـ إدارة الحواسيب تطو اًر كبي ار منذ أف نشأت وحتى اآلف ،سواء كاف ذلؾ التطور يؤثر عمى طبيعة نظاـ

التشغيؿ بحد ذاتو ،أو كاف يعبر عف جيؿ آخر مف األنظمة يقدـ خدمات مغايرة أكثر تطو اًر وتنوعاً مف حيث
دعميا لمتطبيقات المختمفة وما تقدمو مف ميمات ،تجارية كانت أـ عممية؛

لقد مرت دورة حياة نظـ التشغيؿ بالعديد مف الم راحؿ فبدأت مف خالؿ النظـ ذات الميمة الوحيدة ،وتطورت بعد

ذلؾ لتصبح نظمًا تدعـ عدة ميمات في آف واحد ،ثـ بدأت تتشارؾ بالموارد كالمعالج أو الذاكرة ،وترافؽ ذلؾ مع
تطور أجياؿ الحواسيب الشخصية التي انتشرت انتشا اًر واسعاً بيف المستخدميف؛

تُعبِّر نظـ الميمة الوحيدة عف نظـ التشغيؿ البسيطة التي كاف الحاسوب فييا يقوـ بتنفيذ تطبيؽ واحد فقط ،وتُمثِّ ؿ
ىذه النظـ الشكؿ األوؿ لنظـ التشغيؿ عند بداية ظيورىا ،حيث كانت الحاسبات في ذلؾ الوقت ذات حجوـ
ضخمة جداً وكانت تُدار مف خالؿ واجيات تعميمات خاصة ،أما أدوات الدخؿ  /خرج فقد كانت تتمثؿ بقارئات
البطاقات المثقبة وسواقات األشرطة الممغنطة ،كما كانت وسائط التخزيف تتمثؿ عموماً بالبطاقات المثقبة
واألشرطة الممغنطة؛

وتُعبِّر نظـ الميمات المتعددة عف نظـ التشغيؿ التي تستثمر الموارد عمى نحو يزيد مف معدؿ استخداـ وحدة
المعالجة المركزية وبحيث يتـ تنفيذ إجرائية في كؿ لحظة؛ يجري تخزيف البرامج في قرص تخزيف ،كما يجري
انتقاء مجموعة مف تمؾ الب رامج ونقميا إلى الذاكرة الرئيسية لكي يجري تنفيذىا معاً ،وال يجري نقؿ كافة البرامج

المخزنة ألنو غالبًا ما تكوف المعطيات المخزنة عمى القرص أكبر مف سعة التخزيف في الذاكرة الرئيسية ؛ تسمى
عممية انتقاء البرامج التي ينبغي اختيارىا أوالً بجدولة األعماؿ.

ومع االنخفاض الكبير في تكمفة المعالجات أصبح باإل مكاف امتالؾ المستخدـ لنظامو الحاسوبي الخاص بو.
أُطمؽ عمى ىذا النوع مف النظـ اسـ نظـ الحواسيب الشخصية؛ وتزامف ظيور ىذا النوع مف النظـ مع تطور
التجييزات الحاسوبية تطو ًار كبي ًار عمى صعيد الشكؿ واألداء ،فعمى سبيؿ المثاؿ تغيرت معظـ أساليب الدخؿ التي

كانت سائدة لتتحوؿ إلى طرائؽ استخداـ لموحة المفاتيح والفأرة ،كما تغيرت معظـ أساليب الخرج لتصبح مف
خالؿ شاشات عرض أو طابعات صغيرة الحجـ عالية األداء
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يعتمد االتجاه الحالي في تصميـ نظـ الحواسيب عمى مفيوـ توزيع الحسابات بيف عدة معالجات ،يختمؼ ىنا
المفيوـ المطروح عف مفيوـ النظـ التفرعية مف مبدأ أف المعالجات ال تشترؾ بالذاكرة أو بالميقاتية إذ يمتمؾ كؿ
معالج منيا ذاكرتو المحمية الخاصة ،كما يتـ التخاطب بيف المعالجات مف خالؿ أسموب اتصاؿ مناسب كشبكة
محمية أو خطوط ىاتؼ أو أية وسيمة أخرىُ .يطمؽ عمى ىذا النوع مف النظـ اسـ النظـ الموزعة .يمكف أف
أداء ،فيمكف أف تكوف عبارة عف معالجات أو محطات عمؿ
تختمؼ المعالجات المكونة لمنظاـ الموزع حجماً أو ً

منصات ،كما يمكف اإلشارة إلييا بأسماء مختمفة كمواقع وب أو كعقد شبكية ،حيث
أو حواسب شخصية أو حتى
ّ
تختمؼ التسمية بحسب السياؽ الذي يتـ فيو اإلشارة إلى تمؾ المعالجات.
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 .6ترميز المعمومات
تعريف:
تكوف المعمومات الم َّ
خزنة في الحاسوب عمى شكؿ سمسمة مف  0و( 1المغة الثنائية) ،وبما أف اإلنساف ال يتكمـ
ُ
عرؼ
المغة الثنائية ،نحتاج لترجمة تعميمات المستثمر المكتوبة بمغة برمجية خاصة ،إلى ىذه المغة الثنائية .لذا ُن ِّ
الترميز عمى أنو تابع تقابؿ بيف معمومة ،وبيف سمسمة مف  0و 1تمثؿ ىذه المعمومة وتكوف قابمة لمتخزيف ضمف

اآللة.

ترميز المحارف :الترميز (American Standard Code for Information ASCII
) ،Interchangeوالترميز (Universal Code) UNICODE
المتَّبعة في األنظمة الحاسوبية .يسمح الترميز  ASCIIبشكمو
يعتبر الترميز  ASCIIأحد أىـ أساليب الترميز ُ
عدؿ بترميز أي محرؼ عمى  8بت .لذا يمكننا اعتمادًا عمى مثؿ ىذا الترميز ،تمثيؿ  28محرؼ (أي 256
الم ّ
ُ
محرؼ) مما يسمح بتمثيؿ األبجديات األوروبية كاإلنكميزية ،والفرنسية ،واإلسبانية ...،الخ ،باإلضافة إلى

المحارؼ الخاصة كاألرقاـ وأحرؼ التنقيط وغيرىا.
جرى إدخاؿ تعديالت حديثة عمى أنظمة الترميز ضمف األنظمة الحاسوبية بحيث سمحت بتمثيؿ المحارؼ عمى
ودعيت بالترميز العمومي ) ،(Unicode :Universal Codeمما ساعد عمى توفير إمكانية تمثيؿ
 16بتُ ،
 65536حرؼ ،وأدى لفتح المجاؿ أماـ تمثيؿ األحرؼ العربية ،والصينية ،والكورية وغيرىا.
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ترميز األعداد الصحيحة :الترقيم
سي ِّ
عقد تنفيذ العمميات الحسابية عمى ىذه
يمكف ترميز األعداد الصحيحة كمحارؼ ،إال أف مثؿ ىذا الترميز ُ
األعداد ضمف األنظمة الحاسوبية .بالنتيجة ،يمكف لمحاسوب التعامؿ مع القيـ الرقمية عمى ٍ
نحو أسيؿ إذا جرى
وضع ترميز خاص ليا .ندعو ىذا الترميز بالترقيـ.

عادةً ،يجري التعامؿ مع القيـ الرقمية الصحيحة كقيـ ِعشرية :فالرقـ  ،5والرقـ  ،8والرقـ  90ىي أرقاـ صحيحة
ممثمة عمى قاعدة الترقيـ ِ
الع ّشري بحيث تكوف األرقاـ محصورة بيف  0و 9وتكوف قيـ األعداد محسوبة وفؽ
القاعدة العشرية .فعندما نكتب العدد  5769وفؽ القاعدة ِ
الع ّشرية ،يشير ترتيب األرقاـ إلى قوة الرقـ  10المرتبطة
بالرقـ وىي في حالتنا:

5  103
7  102
6  101
9  100

وتكوف قاعدة احتساب القيمة العشرية الموافقة ليذه االرتباطات مف األعمى إلى األسفؿ:

(5 * 103) + (7 * 102) + (6 * 21) + (9 * 100) = 5769

يمكننا تعميـ ىذه القاعدة عمى أي قاعدة  bميما تكف  bسواء كانت  b=2أو  b=10أو  .b=16فعندما تكوف
 b=10ندعو قاعدة الترقيـ ،قاعدة ِعشرية ،وتكوف األرقاـ التي تؤلؼ األعداد محصورة بيف  0و ،9وعندما تكوف
نائية ،وتكوف األرقاـ التي تؤلؼ األعداد محصورة بيف  0و ،1وعندما تكوف
 b=2ندعو قاعدة الترقيـ ،قاعدة ثُ ّ
مانية وتكوف األرقاـ التي تؤلؼ األعداد محصورة بيف  0و.7
 b=8ندعو قاعدة الترقيـ قاعدة ثُ ّ
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بالنتيجة ،تكوف ارتباطات األرقاـ التي تؤلؼ العدد  10010الممثؿ ثنائياً كما يمي مف اليسار إلى اليميف:
1  24
0  23
0  22
1  21
0  20
وتكوف قاعدة احتساب القيمة العشرية الموافقة ليذه االرتباطات مف األعمى إلى األسفؿ:

(1 * 24) + (0 * 23) + (0 * 22) + (1 * 21) + (0 * 20)= 18

تمارين:
احسب القيـ العشرة الم وافقة لمقيـ الثنائية التالية:
)10000000 ( 128
)10000010 ( 130
)10000011 ( 131
)11111111 ( 255
)11111110 ( 254

17
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 .7البرامج الحاسوبية
تجري كتابة البرامج الحاسوبية عمى شكؿ تعميمات وت راكيب حسابية ومنطقية ،وذلؾ باستخداـ إحدى لغات
البرمجة ،مثؿ  .C#وتجري ت رجمة ىذه التعميمات والتراكيب إلى سالسؿ مف الرموز الرقمية الثنائية  0,1التي
تعبر عف ترميز يفيمو الحاسوب وتدعى لغة اآللة.

تتضمف عممية البرمجة كتابة مجموعة مف التعميمات عمى نحو متسمسؿ ،بحيث يجري الحصوؿ عمى النتيجة
المطموبة عند تنفيذ التعميمات المتسمسمة في ال حاسوب .ويجري تخزيف الب رامج عمى القرص الصمب وتحميميا في
الذاكرة الرئيسية عند بدء تنفيذ البرنامج وذلؾ لمبدء بعممية التنفيذ.
تكوف وحدة المعالجة المركزية مسؤولة عف معالجة التعميمات بالمغة الثنائية  0,1الناتجة عف عممية ترجمة
البرنامج ،ىذه التعميمات ىي ما نسميو لغة اآللة .يجري التنفيذ مف خالؿ:


نقؿ المعطيات ضمف وحدة المعالجة :أي مف وحدة المعالجة إلى الذاكرة ،أو مف الذاك رة إلى وحدة

المعالجة ،أ و مف وحدة المعالجة إلى الطرفيات
 تنفيذ العمميات الحسابية
 تنفيذ العمميات المنطقية

كيف يعمل الحاسوب؟
إليؾ مثاالً في غاية البساطة:

سمي حاسوب ألنو عممو األساسي الحساب :أريد حساب مجموع قيـ متحوليف ،يحوياف أعداد ،ووضع الناتج
(
َّ
في متحوؿ ثالث)

C= A+B
ستكرس خانات ذاك رة لممتحوالت  A, B, Cعمى التوالي.
طريقة تنفيذ العممية الحسابية التفصيمية (معب ًار عنيا بمغة رمزية باإلنكميزية) ىي كالتالي:

LOAD A, R1
LOAD B, R2
ADD R1,R2,R3
STORE R3,C

إنيا فعمياً مجموعة تعميمات (  ) instructionتحدد لمحاسوب مايجب فعمو لمقياـ بالمطموب (جمع متحوليف) ،وىذا
شرحيا:

18
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 .1اشحف (انقؿ) قيمة المتحوؿ  Aمف الذاكرة إلى السجؿ R1
 .2اشحف (انقؿ) قيمة المتحوؿ  Bمف الذاكرة إلى السجؿ R2
 .3اجمع قيمة السجؿ  R1و R2وضع النتيجة في R3
خزف قيمة السجؿ  R3في خانة الذاكرة C
ّ .4
نعـ كؿ ىذا لجمع عدديف (ىذه ىي طريقة الحاسوب "أسطورة الذكاء في بعض األذىاف" لجمع عدديف) ؟
ما نراه فعميًا في ذاكرة الحاسوب (قمنا بأخذ لقطة قبؿ التنفيذ) ىو ما يمي:

المتحوالت  A, B, Cكرست ليا خانات الذاكرة بالعناويف  10, 11, 12عمى التوالي.
وتحتوي عمى القيـ  0, 64, 128عمى التوالي.
وتمثيميا بالنظاـ الثنائي (عمى التوالي):
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
أما التعميمات األربع فأخذت الشكؿ الثنائي التالي:
1010 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0100
1011 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0100
0000 0000 0000 0000 0011 0010 0001 0010
1100 0000 0000 0000 0000 0000 0011 0101

19
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 .8لغات البرمجة
ىن اؾ نوعاف مف المغات البرمجية المستخدمة في الحواسب :المغات منخفضة المستوى والمغات عالية المستوى.
ترتبط المغات البرمجية منخفضة المستوى بالعتاد الصمب (نمط وحدة المعالجة ،نمط النواقؿ وسعتيا ... ،الخ)
جمع وتَ ِ
ستخدـ رمو ًاز تمثؿ عمميات الحاس وب ،ويتوجب ترجمة كافة الرموز المكتوبة بمغة
وتدعى
الم ِّ
ً
عادة بمغة ُ
جمع إلى لغة اآللة الممثمة بترميز خاص وسالسؿ ثنائية (مؤلفة مف  0و .)1تجري عممية الترجمة باستخداـ
الم ِّ
ُ
الم َج ِمعات.
برامج خاصة تُدعى ُ
أما المغات البرمجية عالية المستوى فتكوف مستقمة عف العتاد الصمب ،بحيث تجري كتابة البرامج بتعميمات
وعبارات مشابية لمغة اإلنكميزية .وليذه المغات عدة أصناؼ :المغات اإلجرائية ،والمغات الوظيفية ،والمغات

غرضية التوجو .ويتوجب ترجمة كافة النصوص المكتوبة بمغة برمجة عالية المستوى إلى لغة اآللة الممثمة
المترجمات.
بسالسؿ ثنائية (مؤلفة مف  0و .)1تجري عممية الترجمة باستخداـ برامج خاصة تُدعى ُ
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 .9المغات البرمجية عالية المستوى :لمحة تاريخية
ٍ
اسع مف المياـ البرمجية المختمفة.
تضمف المغات البرمجية عالية المستوى تحقيؽ
مجاؿ و ٍ

لقد جرى تطوير العديد مف لغات البرمجة المختمفة عمى مر السنيف بيدؼ تمبية االحتيا جات المتغيرة في تقنيات

المعمومات:
 عاـ  :1958لغة Fortran
 عاـ  :1964لغة BASIC
 عاـ  :1980لغة ADA
 عاـ  :1971لغة Pascal
 عاـ  :1972لغة C

 عاـ  :1986لغة C++
 عاـ  :1991لغة Visual Basic
 عاـ  :1995لغة Java
 عاـ  :2001لغة .C#
تضمف المغات البرمجية عالية المستوى تحقيؽ م ٍ
اسع مف المياـ البرمجية المختمفة .فبالرغـ مف أف معظـ
جاؿ و ٍ

صممت كمغة
المغات البرمجية عالية المستوى قد صممت خصيصا لمجاالت تطبيقية عامة ،كمغة  Fortranالتي ُ
خدمت في تطبيقات محددة التي استُ ِ
عامة ،إال أنيا استُ ِ
خدمت في حؿ المشاكؿ الرياضية والحسابية.

لقد جرى تطوير العديد مف لغات البرمجة المختمفة عمى مر السنيف بيدؼ تمبية االحتياجات المتغيرة في تقنيات
المعمومات .ففي عاـ  1964قاـ كؿ مف  John Kemenyو Thomas Kurtzمف جامعة Dartmouth

بتطوير لغة  BASICالموجية لكافة األغراض .وفي عاـ  1980طورت و ازرة الدفاع األميريكية لغة  ADAوىي
لغة خاصة ببرمجة الحواسب ،وتضمنت ىذه المغة إمكانيات خاصة بتصميـ أنظمة دفاعية لتوجيو القذائؼ
العسكرية .وفي عاـ  1971ابتكر  Niklaus Wirthلغة البرمجة  ،Pascalوابتكر  Dennis Ritchieعاـ
 1972لغة البرمجة  Cفي مختبرات شركة  Bellاألميركية .وجرى تطوير لغة  C++اعتمادًا عمى لغة  Cفي

مختبرات  Bellالتابعة لشركة  AT&Tاألميريكية عاـ  1986وباتت تعتبر واحدة مف أكثر المغات البرمجية ذات
التوجو الغرضي استخدامًا .وطورت  Microsoftعاـ  1991لغة  Visual Basicالتي تعد قوية في تطوير

واجيات برمجية تعمؿ في بيئة نظـ  .Windowsوتبعتيا في عاـ  1995شركة Sun Microsystems

األميريكية بتطويرىا لمغة  Javaالتي تدعـ برمجيات االنترنيت ،بما في ذلؾ مايدعى .Java Applets
وفي عاـ  2001أصدرت  Microsoftلغة البرمجة  C#لتكوف المغة األساسية ليا في بناء التطبيقات في القرف
الحادي والعشريف .وستكوف ىذه المغ ة ىي أداتنا في تطبيؽ مبادىء البرمجة.
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 .11المغات البرمجية عالية المستوى :المغات اإلجرائية ()1
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مثال عن برنامج بمغة إجرائية هي لغة FORTRAN
*** C *** FORTRAN
integer I,J,K
'write(*,*) 'Good Day
I =1
K=0
if (I.EQ.10) goto 100
10 read(*,*) J
K=K+J
I=I+1
goto 10
100 continue
write(*,*) K
end
يعود أصؿ لغات البرمجة اإلجرائية جميعيا إلى لغة  FORTRANوالتي جرى تسويقيا كمغة برمجة ألوؿ مرة
عاـ  . 1958وقد تخصصت المغة في الحساب العممي.
تعتمد لغات البرمجة اإلجرائية عمى تقسيـ العمؿ الذي ينفذه البرنامج إلى مجموعة مف األعماؿ/التعميمات
المترابطة ببعضيا البعض التي ندعوىا إجرائيات .أما التعميمات عمى األساسية فيي عممية اإلسناد التي تعبر عف

نقؿ قيمة إلى الذاكرة ،وتعميمات التحكـ بمسار البرنامج (التعميمة الشرطية  ،ifوالحمقة  whileأو .)goto
إذ يم كف عمى سبيؿ المثاؿ تقسيـ برنامج يعبر عف آلة حاسبة بسيطة ،إلى مجموعة إج رائيات تمثؿ كؿ منيا
عممية حسابية محددة (جمع ،طرح ،ضرب ،قسمة) .وخالؿ تنفيذ العممية الحسابية ،يجري إسناد القيـ المطموب
تنفيذ العممية عمييا إلى رموز ندعوىا متحوالت وتُعبِّر عف أماكف في الذاكرة يجري تخزيف القيـ فييا وتكوف ليا

أنماط محددة تُعبِّر عف حجـ الذاكرة المحجوزة ليذه القيـ (نمط عدد صحيح ،أو نمط عدد حقيقي ،أو سمسمة
محارؼ ... ،الخ) ،ولتكرار تنفيذ مجموعة مف التعميمات يمكف استخداـ الحمقة معتمديف عمى تعميمة  ifوgoto
كما في المثاؿ السابؽ .يق وـ المثاؿ بحساب مجموع عشرة أعداد يدخميا المستخدـ.
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 .11المغات البرمجية عالية المستوى :المغات اإلجرائية ()2
تتمخص المكونات األساسية لمعظـ المغات اإلجرائية بما يمي:
 التعميمات
المعرفات
 أنماط المعطيات و ّ
 العمميات

 الدخؿ والخرج
 التوابع واإلجرائيات

التعميمات:
لمغات البرمجية معجـ محدد مف الكممات والتعميمات الخاصة ،كممات مثؿ  Mainأو Programوتعميمات مثؿ
….if, while , for

أنماط المعطيات:
تعبر أنماط المعطيات عف أنواع المعطيات التي نتعامؿ معيا (عددية ،حرفية ،منطقية )...ويرتبط النمط بحجـ

محدد مف خانات الذاكرة ،فنمط/أنماط األعداد الصحيحة  Integerعمى سبيؿ المثاؿ ،تأحذ  16بت أو  32بت.
أي ىذه ىي مساحة الذاكرة المخصصة لتخزيف عدد صحيح .ندعو األنماط األساسية (أعداد صحيحة ،أعداد
حقيقية ،محارؼ ،قيـ منطقية) باألنماط البسيطة ،في حيف ندعو المصفوفات/الجداوؿ وسالسؿ المحارؼ باألنماط
المركبة.
ُ

العمميات:
توجد ،باإلضافة إلى التعميمات ،رموز أخرى تدعى بالعمميات يتـ استخداميا لإلشارة إما إلى عممية حسابية +,-
 ،*,/أو إلى عالقة منطقية .and, or, not

الدخل والخرج:
يتـ تنفيذ عممية الدخؿ باستخداـ تعميمات محددة مثؿ  ،READ , INPUTكما يجري تنفيذ عممية الخرج
باستخداـ تعميمات محددة مثؿ  WRITEأو .PRINT
المبرمج بتعريؼ وسيط
المستَ َ
خدـ في إدخاؿ المعطيات ىو لوحة المفاتيح ،إال إذا قاـ ُ
يكوف الوسيط االفتراضي ُ
خدـ في إخ راج المعطيات ،فغالبًا ما يكوف شاشة الحاسوب ما لـ يقـ المبرمج
المستَ َ
آخر .أما الوسيط االفتراضي ُ

بتعريؼ وسيط آخر.
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اإلجرائيات والمكتبات:
عد جزءًا مف البرنامج ،لكنيا تكوف مستقمة عف السمسمة الرئيسية
تتكوف اإلجرائية مف سمسمة مف التعميمات التي تُ ّ
لتعميمات البرنامج التي يجري تنفيذىا .ال تشكؿ اإلج رائية بحد ذاتيا برنامجاً مستقالً ،ويجري استدعاؤىا بوساط ة
عرفة ُمسبقًا ضمف لوائح
الم َّ
البرنامج الرئيسي حيف الحاجة ليا فقط .تمتمؾ كؿ لغة برمجة مجموعة مف اإلجرائيات ُ
جاىزة ندعوىا مكتبات برمجية.
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 .12المغات البرمجية عالية المستوى :المغات الوظيفية
المعرَّفة ُمسبقًا
تعتمد العمميات في المغات الوظيفية عمى توابع رياضية ومنطقية وعمى وجود قاموس مف التوابع ُ
المبرمج.
وعمى آلية لبناء توابع جديدة مف قبؿ ُ
إذ تقوـ لغة  (List Processing) LISPمثالً وىي إحدى المغات الوظيفية ،بالتعامؿ مع كافة عناصر البرنامج
عمى أنيا جزء مف سمسمة وتوفر التوابع الالزمة لمعالجة ىذه السالسؿ ومسحيا.

فعمى سبيؿ المثاؿ يجري التعبير عف عممية عمى عدديف صحيحيف بالشكؿ ) (op 2 3حيث يجري التعامؿ مع
التعبير السابؽ عمى أنو سمسمة مف  3عناصر ،ويجري تنميط الرقميف  2و 3واعتبارىما عدديف صحيحيف
مباشرةً ،ويجري التعامؿ مع أسـ التابع  opعمى أنو رمز خاص يمكف تعريؼ نتيجة تطبيقو عمى عدديف
صحيحيف في مكاف آخر.
عرفة ُمسبقًا مثؿ عممية الجمع عمى عدديف صحيحيف مثؿ  2و 3بالشكؿ
كما يمكف التعبير عف عممية ُم ّ
).(+ 23
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 .13المغات البرمجية عالية المستوى :المغات المنطقية
جرى اشتقاؽ المغات المنطقية وعمى رأسيا لغة  (PROgraming in LOGic) PROLOGمف مفاىيـ الذكاء
الصنعي وتقنياتو.
المبرمج عمى التفكير بأسموب المنطؽ الذي يعتمد عمى االنطالؽ مف مجموعة مف المقدمات
تجبر المغة المنطقية ُ
المعرَّفة ُمسبقًا.
المقدمات ُ
لموصوؿ إلى مجموعة مف النتائج التي يمكف أف تُصبح بدورىا مقدمات تُغني ُ
(سقراط إنساف)،
المقدمتيف( :كؿ إنساف فاف) ،و ُ
اعتمادًا عمى ىذا المبدأ يمكف باستخداـ لغة منطقية تعريؼ ُ
ويمكف اعتمادًا عمى برنامج معتمد عمى االستدالؿ المنطقي خاص بالتنفيذ ،استخالص النتيجة وىي (سقراط
فاف) ،بحيث يمكف إضافة النتيجة إلى المقدمات إلغنائيا.

ندعو البرنامج الذي يستخمص النتائج مف المقدمات بمحرؾ استدالؿ.
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 .14المغات البرمجية عالية المستوى :المغات الغرضية التوجه
تعتمد البرمجة الغرضية التوجو عمى أساس بناء النظاـ البرمجي عمى شكؿ مجموعة مف األغراض التي تتواصؿ
فيما بينيا مف خالؿ رسائؿ اعتمادًا عمى توابع واجرائيات مرتبطة باألغراض ندعوىا الطرائؽ.
يكافئ مفيوـ الغرض في التصميـ الغرضي التوجو مفيوـ المتحوؿ في المغة اإلجرائية العادية ،في حيف يمعب

مفيوـ الصؼ في المغة الغرضية التوجو ،دور النمط في المغة اإلجرائية (غالبًا يكافئ نمط م َّ
ركب مثؿ التسجيمة).
ُ
تُعتبر لغات مثؿ  C# ،Java ،C++مف أشير المغات الغرضية التوجو.
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 .15المترجمات
يدعى البرنامج الذي يقوـ المبرمج بكتابتو بإحدى المغات البرمجية ،بإسـ البرنامج المصدري أو البرنامج األصمي.
ولكي يتمكف الحاسوب مف تنفيذ البرنامج ،ينبغي عمى المبرمج أف يقوـ بترجمة البرنامج إلى لغة اآللة وبناء
برنامج تنفيذي مكافئ لمبرنامج المصدري.
ِ
المستخدمة لكتابة البرنامج وخاص بنظاـ التشغيؿ الذي
تجري عممية الترجمة بوساطة ُمترجـ خاص بمغة البرمجة ُ
المبرمج ،حيث يقوـ المترجـ بتحويؿ البرنامج األصمي إلى برنامج تنفيذي.
يعمؿ عميو ُ
المبرمج عند كتابتو لبرنامجو أثناء الترجمة .كما ينبغي عمى المترجـ أف
يجري اإلعالف عف األخطاء التي يرتكبيا ُ
يتمكف مف الدخوؿ إلى مكتبة اإلجرائيات الجاىزة التي تتضمف العديد مف البرامج واإلجرائيات الالزمة لتنفيذ
العمميات الحسابية ،وعمميات الدخؿ والخرج ،وغيرىا .وحيثما أشار البرنامج المصدري إلحدى ىذه اإلجرائيات ،أو
احتاج لتنفيذ عممية محددة ،يقوـ المترجـ بالتأكد مف إضافة اإلجرائية المكتوبة بمغة اآللة إلى البرنامج التنفيذي.
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 .16أسئمة
أوالً -حدد المغات اإلجرائية مف بيف المغات التالية:
C++ 

Pascal 


COBOL



Java



C#

ثانيًا  -حدد المغات الغرضية التوجو مف بيف المغات التالية:
C++ 

Pascal 
PROLOG 


Java

LISP 
ثالثًا  -حدد العنصر الغريب مف بيف العناصر التالية:
 متحوؿ
 غرض
 نمط
 إجرائية
 مكتبة إجرائيات
المترجـ ،وحاوؿ باستخداـ اإلنترنت البحث عف تعريؼ لمعنى كممة ُمفسِّر ) ،(Interpreterوحدد
رابعًا ّ -
عرؼ ُ
المفس رات.
المفسر وأعط مثا ً
ال عف بعض ُ
المترجـ و ُ
الفرؽ بيف ُ
خامسًا -حدد التسمسؿ الزمني التاريخي لظيور المغات التالية مف األقدـ إلى األحدث:
PASCAL 

FORTRAN 
C 

JAVA 
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 .17التطوير المنهجي لمبرمجيات
يمكننا النظر إلى فعؿ البرمجة عمى أنو محاولة تحوي ؿ الفعؿ اإلنساني إلى فعؿ آلي تنفذه اآللة.
جرى تطوير مجاؿ واسع مف تقنيات التحميؿ والتصميـ البرمجية التي سعت إلى تمكيف المبرمجيف مف التخطيط
لمكيفية التي ستعمؿ بيا برامجيـ قبؿ البدء بالبرمجة الفعمية.
تَتّبع عممية تطوير ٍ
نظاـ برمجي في عصرنا الحالي منيجية واضحة تعتمد بداي ًة عمى المعرفة والخبرة التي يمتمكيا
َ
اإلنساف عف المشكمة التي سنحميا باستخداـ النظاـ البرمجي ،وتسعى في غايتيا إلى تحديد األفعاؿ الدقيقة التي
يتوجب عمى ىذا النظاـ تنفيذىا حتى يقدـ لنا حالً لممشكمة المطروحة .لذا يمكننا النظر إلى فعؿ البرمجة عمى أنو

محاولة تحويؿ الفعؿ اإلنساني إلى فعؿ آلي تنفذه اآللة.

وحدسو التنظيمي الذي كاف
المبرمج َ
تاريخياً ،كانت عممية تطوير البرمجيات تعتمد في بداياتيا عمى فعالية ُ
يساعده في وضع تصور واضح لممشكمة ،وفي وضع الخطوات الدقيقة لبناء ٍّ
منيجي ليا .إال أف ىذه األفعاؿ
حؿ
ٍّ

الحدس والتنظيـ الشخصي مالبثت أف تحولت إلى آليات منيجية محددة وجرى تطوير
التي كانت تعتمد عمى َ
مجاؿ واسع مف تقنيات التحميؿ والتصميـ البرمجية التي سعت إلى تمكيف المبرمجيف مف التخطيط لمكيفية التي
ستعمؿ بيا برام جيـ قبؿ البدء بالبرمجة الفعمية.
عمومًا ،تمر عممي ة تطوير نظاـ برمجي بعدة م راحؿ أىميا:
 .1فيـ احتياجات المستخدـ بدقة ووضوح؛

 .2كتابة وصؼ النظاـ البرمجي المطموب (أي توصيفو) .حيث يجري وضع التوصيؼ في مرحمة تحميؿ
النظاـ ويتطمب تعاوناً وثيقاً بيف محممي النظاـ مف جية ومستخدميو مف جية أخرى .يتضمف التوصيؼ

شرحاً لكافة عمميات المعالجة التي ينفذىا النظاـ بما فييا:

 تعريؼ الدخؿ
 تعريؼ الخرج


الوصؼ التفصيمي لمممفات التي يحتاجيا النظاـ ،وبنيتيا ،واألدوات ،والوسائط التي ستُستخدـ لتخزينيا

 الوصؼ التفصيمي لمتقارير ،والجداوؿ ،والمخططات التي سيجري وضعيا

 .3استخداـ أدوات التصميـ والتحميؿ ،بما في ذلؾ المخططات التدفقية وغيرىا والتي تبيف تدفؽ المعطيات
والعالقات المتبادلة في البرنامج .يجب التنبو خالؿ ىذه المرحمة إلى بعض األمور اليامة التي ينبغي
أخذىا بعيف االعتبار:

 شكؿ واجية المستخدـ.
 نسؽ ممفات المعطيات.
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 إمكانية تقسيـ البرنامج إلى إجرائيات وواحدات ،وامكانية توزيع العمؿ عمى أعضاء فريؽ البرمجة؛
 .4كتابة تعميمات واجرائيات النظاـ.
 .5اختبار جميع مكونات وواجيات النظاـ ،قبؿ وضعو في حيز التنفيذ الكامؿ بيدؼ التحقؽ مف نجاحو
وعممو بالشكؿ المطموب.
 .6إنشاء تطبيؽ خاص بإعداد وتنصيب النظاـ ،يتضمف الممفات التنفيذية وممحقاتيا.
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 .18استراتيجيات وضع الحمول البرمجية
حؿ برمجي:
تتضمف است راتيجية وضع ّ
 التعرؼ عمى المشكمة وتأطيرىا؛
المقتَرح؛
 وضع تصميـ ّ
لمحؿ ُ

الحؿ؛
 تنفيذ مجموعة مف االختبارات عمى ّ
 التوثيؽ.

التعرف عمى المشكمة وتأطيرها:
تتطمب ىذه المرحمة فيماً كامالً لممشكمة ،بح يث يمكف تعريؼ االفتراضات التي يمكف استخداميا واالفتراضات
غير الممكنة ،وذلؾ بيدؼ اختبار الحؿ عمى النحو المالئـ .فعمى سبيؿ المثاؿ ،عند كتابتنا لبرنامج حساب

المتوسط الحسابي لمجموعة مف األرقاـ تبدو المشكمة واضحة نسبيًا حيف وضع بعض االفتراضات عمى األرقاـ

التي ينبغي إدخاليا مثؿ:

 تحديد نمط األرقاـ (صحيحة ،حقيقية)
المستخدـ محرفاً آخر (حرؼ ما)
 ضرورة إظيار رسالة خطأ في حاؿ أدخؿ ُ
 تحديد نوع األرقاـ الصحيحة (سالبة ،موجبة أـ مختمطة)
لذا ،ال بد مف القياـ بتحميؿ شامؿ لفيـ المشكمة تماماً بحيث يمكف صياغة تعريؼ كامؿ بالفرضيات عند انتياء
التحميؿ .وتتضمف الفرضيات ،باإلضافة لمحاالت التي ذكرناىا في مثالنا السابؽ:
 المغة البرمجية التي ينبغي استخداميا؛
 كمية المعطيات التي يتوجب معالجتيا.

المقترح:
وضع تصميم ّ
لمحل ُ

نحتاج بعد تحديد متطمبات البرنامج وتأطير المشكمة التي يعالجيا ،إلى تحديد خطوطو الرئيسية الالزمة لتنفيذ
وتحقيؽ المتطمبات .لذا يجري استخداـ أدوات ومنيجيات متعددة كالمخططات التدفقية ولغة الخوارزميات،

الحؿ.
وأساليب التحميؿ مف القمة إلى القاعدة لتوصيؼ خطوط ّ

ويعتبر أسموب التصميـ مف القمة إلى القاعدة أسموبًا منيجيًا لتحميؿ المشكالت ب استخداـ مبدأ الوحدات .ومف
المتعارؼ عميو ىو أف وضع تصميـ باستخداـ أسموب التصميـ مف القمة إلى القاعدة ،ومبادئ البرمجة المييكمة

يعطي برامجًا واضحة ،وصحيحة ،وسيمة االختبار ،والصيانة.

الحل:
تنفيذ مجموعة من االختبارات عمى ّ
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ويشمؿ استخداـ معطيات االختبار لمتحقؽ يدويًا مف تعميمات البرنامج ،بحيث يمكف مقارنة النتائج المتوقعة منيا

مع النتائج الفعمية التي يقوـ البرنامج بتنفيذىا.

التوثيق:
يجب أف يتضمف توثيؽ البرنامج:

 توصيؼ النظاـ وتوصيؼ الدخؿ والخرج ،والخطوط العريضة ألقسامو


تصميـ البرنامج ،بما في ذلؾ بنى المعطيات والخوارزميات معب اًر عنيا بمخططات أو بمغة قريبة مف

لغات البرمجة

 البرنامج النيائي بالتفصيؿ ،ويتضمف خطة االختبارات ،وسجالت االختبار
ويعد التوثيؽ أم اًر أساسيًا لألسباب التالية:


إلعطاء المستخدـ فكرة عف كيفية إعداد معطيات البرنامج وطريقة تفسير الخرج

 لتسييؿ عممية صيانة البرنامج

 لتسييؿ التعديالت المستقبمية التي تيدؼ إلى تطوير البرنامج
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 .19المخططات التدفقية
تُعتَبر المخططات التدفقية إحدى أدوات التصميـ المرئي لألنظمة البرمجية وخصوصاً الصغير منيا .وتُستَ ِ
خدـ
َ
المخططات التدفقية رمو اًز خاصة بيا نستعرضيا فيما يمي:
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مثال:1
صمـ المخطط التدفقي الذي يمثؿ برنامجًا يساعد في حساب مجموع األعداد مف  1إلى .50
الحل:
ّ
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مثال:2
صمـ المخطط التدفقي الذي يمثؿ برنامجًا يساعد في إيجاد العدد األكبر مف بيف ثالثة أعداد ُ A, B, Cيدخميا
الم ِ
ستخدـ.
ُ
الحل:
ّ
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مثال:3
صمـ المخطط التدفقي الذي يمثؿ برنامجًا يساعد في حساب ! N( Nعاممي) حيث  Nىو عدد يدخمو الم ِ
ستخدـ.
ُ
ُ
)(N! = N * (N-1) * (N-2) * (N-3) * … * 3 * 2 * 1
الحل:
ّ
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 .21الخوارزميات
شامؿ لممسألة المطروحة .وىذا يتضمف تحديد
فيـ
ٌ
قبؿ كتابة أي برنامج لحؿ مسألة ما ،يجب أف يتوفر لدينا ٌ
وتوصيؼ المعطيات التي نعتمد عمييا أو ننطمؽ منيا ،والنتائج التي نريد الوصوؿ إلييا.
قبؿ كتابة البرنامج نتبع أسموبًا منيجيًا لمحؿ ،ونعبر عف ىذا الحؿ بطريقة مؤطرة مييكمة ال لبس فييا كافية لتنقمنا
فيما بعد إلى لغة برمجة معينة دوف عناء كبير.

الخوارزمية:
يتـ حؿ أي مسألة برمجية مف خالؿ تنفيذ سمسمة مف األفعاؿ وفؽ ترتيب معيف ,إنيا خطة الحؿ ،ونطمؽ عمييا

تسمية الخوارزمية  ،Algorithmوتتضمف خطوات حؿ مسألة عبر تحديد:
 .1األفعاؿ الواجب تنفيذىا.
 .2الترتيب الواجب إتباعو مف أجؿ تنفيذ األفعاؿ السابقة.

يجب أف تكوف األفعاؿ وترتيب التنفيذ موصفاً عمى ٍ
وجو ال يدعو إلى المبس أو التأويؿ.

خوارزميات عامة (إنجاز عمل ما)
 مثاؿ  :1خوارزمية تشغيؿ برنامج حاسوبي:
 .1اضغط عمى زر التشغيؿ.
 .2انتظر ظيور شاشة االستقباؿ.
عرؼ عف نفسؾ :أدخؿ إسـ حسابؾ وكممة مرورؾ.
 .3إذا كاف مف الضروري أف تُ ِّ
 .4ابحث عف أيقونة البرنامج الذي تريد تشغيمو وانقر عمييا نقرتيف بالفأ رة.

(الحظ ىنا أف األفعاؿ قد تكوف ممتبسة حسب الحاالت :شاشة االستقباؿ قد تكوف الشاشة البيانية  :أيقونات
ونوافذ ،....وقد تكوف الشاشة السوداء  :نصية فقط ،وبالتالي خوارزميتنا ال تغطي جميع الحاالت!! ولكنيا تنفذ
المطموب أي تشغيؿ برنامج حاسوبي ،في الحالة األكثر شيوعاً)
 مثاؿ  :2خوارزمية تحضير بيضة مقمية:
 .1ضع الوعاء عمى النار.
 .2أضؼ مقدار نصؼ ممعقة صغيرة مف الزبدة.
 .3انتظر ذوباف الزبدة.
 .4اكسر البيضة وصع محتواىا ضمف الوعاء.
 .5انتظر حتى تنضج البيضة.
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(الحظ أف ترتيب الخطوات يغير في إنجاز الع مؿ المطموب مف الخوارزمية وقد يعطي نتائج خاطئة ،فمو وضعنا
الخطوة  4قبؿ الخطوة  2؛ أي وضع البيض قبؿ الزبدة ،لما حصمنا عمى "العجة" المذيذة!!)

خوارزميات حاسوبية
ىنا يكوف التعبير عف الخوارزمية بخطوات/أفعاؿ محددة ال لبس فيو وقابمة لالنتقاؿ لب رنامج لمتنفيذ مف قبؿ

الحاسوب.

مثاؿ :خوارزمية تحديد العدد األكبر مف مجموعة أعداد:

التوصيؼ الدقيؽ :مجموعة األعداد يدخميا المستخدـ وتُ َّ
حدد نياية المجموعة بقيمة خاصة ولتكف .999
تحديد متحوالت المسألة( :كما في المسألة الحسابية الرياضية حتى البسيطة)
 Kلمقيمة التي يدخمو المستخـ

 KMAXلقيمة العدد األكبر

خطوات (تعميمات) الخوارزمية:
 .1أدخؿ العدد األوؿ إلى المتحوؿ KMax
 .2أدخؿ العدد التالي إلى المتحوؿ K
 .3إذا ( Kتساوي  )999اذىب إلى الخطوة 6
 .4إذا  Kأكبر مف KMax

أسند  Kإلى KMAX

 .5اذىب إلى الخطوة 2

 .6اكتب "قيمة العدد األكبر"KMax ،
فكرة الح ؿ ىي كالتالي ،تدخؿ العدد األوؿ ،تعتبره األكبر ( )1إلى أف يثبت العكس :أي تكرر إدخاؿ أعداد
دخؿ أكبر تجعمو يحؿ
الم َ
الم َ
دخؿ  Kمع مف اعتبرتو األكبر  KMAXفإف كاف ُ
المجموعة ( ،)2تقارف العنصر ُ
مكاف مف اعتبرتو األكبر ) ،(4وىكذا حتى نياية المجموعة.
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 .21لغة الخوارزميات )(pseudo code
لغة الخوارزميات ىي عبارة عف لغة مصطنعة بمعنى أنيا لغة لمتعبير عف الب رامج ولكنيا ليست لغة برمجة
فعمية .تساعد المبرمجيف عمى التعبير عف الخوارزميات :خطوات الحؿ ،ومسار أو تسمسؿ تنفيذىا.

سنقوـ في ىذا الفصؿ بعرض لغة خوارزميات تفيدنا في التعب ير بشكؿ "طبيعي" عف خطواتنا ومسارنا لحؿ مسألة

بواسطة الحاسوب.
تشبو لغة الخوارزميات لغة تفكيرنا في لغتنا المتداولة ،فيي لغة مبسطة ومفيومة ،ولكف مؤطرة ومييكمة ،ستسيؿ
لنا فيما بعد االنتقاؿ إلى لغة برمجية فعمية عالية المستوى.

معنى كممة pseudo code
تستخدـ كممة  codeفي اإلنكميزية في سياؽ عموـ الحاسوب لمداللة عمى الترميز لمحاسوب أو لكؿ ما ىو
تعميمات لغات برمجة ،ومف ىنا استخداـ المصطمح ( pseudo codeشبو أو قريب الترميز) لمداللة أنيا لغة

قريبة أو شبيية بمغات البرمجة.
ال يمكف تنفيذ البرامج المكتوبة بمغة الخوارزميات عمى الحاسب ،لكنيا تساعد المبرمج كثي ًار عمى التفكير ببرنامجو

قبؿ محاولة كتابتو بأية لغة برمجة.
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 .22التعميمات األساسية لمغة الخوارزميات )(pseudo code
يمكف التعبير عف خطوات ومسار حؿ مسألة بواسطة الحاسوب أو توصيؼ خوارزمية بواسطة التعميمات الخمسة األساسية
التالية:

 .1تعميمة القراءة أو إدخاؿ المعطيات.
 .2تعميمة الكتابة أو إظيار النتائج.
 .3تعميمة اإلسناد أو وضع قيـ في متحوؿ .
 .4التعميمة الشرطية.
 .5التعميمة التك اررية.

الحظ أف ىذه التعميمات ىي تجريد ونظرة عالية المستوى لما يمكف أف يقوـ بو الحاسوب ،فالتعميمات  - 1و- 2
ىي لمدخؿ والخرج .والتعميمة  -3لمتعامؿ مع المتحوالت أي خانات الذاكرة .أما التعميمات  -4و -5فيي لمتحكـ
بمسار التنفيذ ،وكما عرفنا مف مبادئ عمؿ الحاسوب أف تنفيذ التعميمات ىو ضمنيًا تسمسمي ،فإذا أردنا تغيير
تسمسؿ التنفيذ فياتاف التعميميتاف ىما الوسيمة.

سنشرح كؿ مف ىذه التعميمات األساسية ،لنستوعب جيدًا عما تعبر فعميًا بشكؿ دقيؽ.

وسنستخدـ كممة متحوؿ وخانة ذاكرة لنفس الداللة .وفي أمثمتنا األولى سيكوف معظـ استخدامنا لمتحوالت عددية

صحيحة (.)integer
(يعرَّؼ المتحوؿ  variableبثالثية :اسـ تعريؼ  ،identifierنمط  ،typeخانة ذاكرة يشغميا memory
.)allocation
ولنركز معاً ،أليس رائعًا أف ندرؾ أنو يكفينا  5تعميمات أساسية لمتعبير عف أي حؿ لمسألة بواسطة الحاسوب.
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 .23تعميمة القراءة read
ىي إعطاء قيمة مف الدخؿ (مف لوحة المفاتيح) لوضعيا في خانة ذاكرة.
ال نظاميًا ليذه التعميمة:
نعطي شك ً
اق أر متحوؿ أو متحوالت

وىي عبارة عف أمر يقوؿ خذ القيمة (القيـ) الموجودة في الدخؿ وضعيا في خانة (خانات) ذاكرة المتحوؿ
(المتحوالت).
أمثمة:
اق أر N

ضع القيمة التي تُعطى مف الدخؿ في خانة الذاكرة N
اق أر a, b, c

ضع القيـ التي تُعطى مف الدخؿ في خانات الذاكرة a, b, c
يجب التنويو أف تنفيذ الحاسوب لتعميمة الق راءة يكوف بانتظار المستخدـ حتى يدخؿ قيـ ويضغط مفتاح اإلدخاؿ
.Enter
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رسـ توضيحي لعممية قراءة القيمة .5
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 .24تعميمة الكتابة write
و ىي إظيار قيـ معينة عمى وحدة الخرج (الشاشة)
ال نظاميًا ليذه التعميمة:
نعطي شك ً
اكتب صيغة أو تعبير

والصيغة أو التعبير (  :)formula , expressionىي تركيب مف متحوالت وثوابت وتوابع وعمميات ،وفي الحالة
البسيطة يكوف التعبير متحوالً فقط أو ثابتًا فقط.

إذف تعميمة الكتابة ىي أمر يقوؿ أظير قيمة التعبير عمى وحدة الخرج .وكما في تعميمة الدخؿ يمكف أف نطمب
مف تعميمة الكتابة اظيار أكثر مف قيمة (عدة صيغ).

أمثمة:
 متحوالت
اكتب N

أظير القيمة الموجودة في خانة الذاكرة  Nعمى الخرج.
 ثوابت
اكتب 20

ستظير القيمة  20عمى الخرج.
 توابع
اكتب )Cos(0

ستظير القيمة  1عمى الخرج.
 عمميات
اكتب N*2

احسب قيمة التعبير  N*2وأظيرىا عمى الخرج.
فإف كانت  Nتساوي  6فسيظير عمى الخرج القيمة .12
نضيؼ إمكانية ىامة لتعميمة الكتابة ىي كتابة نص أو سمسمة حرفية.
اكتب “”Programming is going well
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يظير النص كما ىو تمامًا عمى الخرج Programming is going well

(الحروؼ الكبيرة والصغيرة والف راغات تظير كما ىي محددة بيف عالمتي التنصيص)
وكي نختـ عف حاالت تعميمة الكتابة :يمكف أف ندع تعميمة الكتابة تظير حميع الحاالت السابقة بنفس التعميمة،
فقط أفصؿ بيف األشياء التي أريد كتابتيا بفاصمة،

اكتب a, b, c
أظير القيـ الموجودة في خانات الذاكرة a, b, c
اكتب “The result is “ , 2*N
وفي حالة  Nتممؾ القيمة .6
ستظير تعميمة الكتابة ما يمي:
ُ
The result is 12
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 .25تعميمة اإلسناد
وىي إسناد قيمة صيغة لمتحوؿ (لخانة ذاكرة)
نعطي شكالً نظامياً ليذه التعميمة:
صيغة أو تعبير ← متحوؿ

أمثمة:
مثاؿ :1
لدينا في خانتي الذاكرة  t, iالقيـ الخزنة ( .)t = 10, i=25
عند تنفيذ تعميمة اإلسناد التالية:
i←t

تصبح في الخانة  iالقيمة 10أيضًا .أو نقوؿ أف المتحوؿ  tيساوي .10
وبتنفيذ اإلسناد:

i ← i + 4*t

تصبح قيمة  iتساوي .50
مثاؿ :2

حساب قيمة التابع y = x2 - 16 :في حالة  ،x=4نكتب:

x←4

y ← x2 - 16

ما ىي قيمة المتحوؿ  yبيذا اإلسناد؟
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مثاؿ :3

اكتب مجموعة العبا رات أو التعميمات التي تسمح بحساب التابع  y=x3-9واظيار النتيجة مف أجؿ قيـ  xيجري

إدخاليا.
إق أر x

y ← x2-9

اكتب y

واذا أردنا إظيار النتيجة عمى ٍ
نحو معبر أكثر ،نستبد ؿ تعميمة الكتابة ،بالتعميمة التالية:
اكتب ”x=”, x ,” y=”, y

ما ىو شكؿ اإلظيار مف أجؿ قيمة الدخؿ  3؟
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 .26التعميمة الشرطية
بناء عمى اختبار شرط.
وفييا تتحدد التعميمات التالية في التنفيذ ً
وترد بأحد الشكميف التالييف:
 .1التعميمة الشرطية البسيطة أو التنفيذ بشرط if
 .2التعميمة الشرطية االختيارية أو التنفيذ باختيار بيف مساريف وفقًا لمشرط if else

التعميمة الشرطية البسيطة if
نعطي شكالً نظامياً ليذه التعميمة:

وفي ىذه التعميمة يجري اختبار الشرط فإف محققًا (صحيحًا) تُ َّنفذ مجموعة التعميمات ( .بالطبع يمكف أف تقتصر
مجموعة التعميمات عمى تعميمة واحدة كما في أمثمتنا المبسطة).
واف لـ يكف الشرط محققاً ما الذي يجري برأيؾ؟
الجواب :بالطبع لف َّ
تنفذ مجموعة التعميمات ،وسينتقؿ التنفيذ إلى التعميمة التالية ،بعد كامؿ التعميمة الشرطية .ألـ
نقؿ أف تنفيذ التعميمات ىو ضمنياً تسمسمي.

ما معنى شرط؟

الشرط ىو المعنى المألوؼ لديؾ ،أي أمر يمكف البت بشأنو :محقؽ أو غير محقؽ (نعـ أو ال) (صح  trueأو
خطأ )false
ويمكف أف نعطي الشرط  conditionالتعريؼ التالي:

أي صيغة تُ َّقيـ بصح أو خطأ ،وىي غالبًا تتضمف المقارنة (التراجح أو المساواة )  :أكبر ،أصغر ،يساوي.
كما يمكف أف تتضمف أدوات التركيب (العطؼ) المنطقي ( :و ،and :أو  ،or :ال.)not :
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أمثمة:
مثال :1
إذا (  )N > 0نفِّذ
بداية

a ← s/N
نهاية

نريد مف ىذه التعميمة ىنا أف نقسـ عمى قيمة المتحوؿ  Nبشرط أف تكوف  Nأكبر مف الصفر.

وبتعبير آخر :إذا كانت  Nأكبر مف الصفر ،عندىا نفِّذ تعميمة اإلسناد لمتعبير  s/Nإلى المتحوؿ .a
مثال :2

نريد إدخاؿ (قراءة) عالمة مادة ونريد كتابتيا فقط إذا كانت في المجاؿ مف  0إلى .100

ليكف  xالمتحوؿ الذي نكرسو لمعالمة.
اقرأ x

إذا (  x ≥ 0و  ) x ≤100نفِّذ

بداية

اكتب x

نهاية

التعميمة الشرطية االختيارية if else
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ف ي ىذه التعميمة يجري االختيار بيف مساري تنفيذ :إما تنفيذ مجموعة تعميمات 1-في حاؿ كاف الشرط محققًا (

صحيحاً) أو تنفيذ مجموعة تعميمات 2-في الحالة المعاكسة.

مثال :1

نريد مف ىذه التعميمة ىنا أف تقسـ عمى قيمة المتحوؿ  Nبشرط أف تكوف  Nال تساوي الصفر ،واال نظير عبارة
تدؿ عمى الخطأ.

مثال :2
إليؾ ىذا المثاؿ المنتيي الب ساطة ،ولكنو سيعممنا ،أمور عديدة :نريد قراءة عدديف ،وكتابة المقارنة بينيما (أكبر،
أصغر ،يساوي).
أمثمة عف التنفيذ:
دخؿ  3و 10خرج 10 > 3

دخؿ  15و 10خرج 10 < 15
دخؿ  10و 10خرج 10=10
الخوارزمية:
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إف ما كتبناه ىنا ىو شكؿ مييكؿ ومؤطر لما تفكر بو بشػ ػػكؿ طبيعي :فإما العدد األوؿ ( )aأكبر مف الثاني ()b
واال فيو أصغر منو أو يساويو ،فإذا كاف أصغر كتبنا ذلؾ واال فيو حتمًا يساويو.
ال حظ ىنا تداخؿ الت عميمات في مستويات أو ىياكؿ .فالتعميمات التي تنفذ داخؿ التعميمة الشرطية االختيارية ىي
بدورىا تعميمة شرطية ،وىذه بدورىا يمكف أف تأخذ أي تعميمة بما فييا التعميمة الشرطية .بيذا يمكننا أف نبد
اإلدراؾ أف ىذه البنى أو التعميمات الخوارزمية األساسية يمكنيا أف تجعمنا نعبر عف حمولنا (ميما كانت متشعبة)
بتمييز الحاالت المختمفة عمى نحو مييكؿ ومؤطر.
تنويو ىاـ:
تسػػمى التعميمػػة الشػػرطية أيض ػاُ ،بتعميمػػة التفريػػع .ألف مسػػار الػػتحكـ فػػي تنفيػػذ البرنػػامج يتفػػرع عنػػدىا إلػػى االختيػػار

بيف مساريف وفقاُ لشرط.
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 .27التعميمة التكراريةwhile :
تست عمؿ لتك رار تنفيذ مجموعة مف التعميمات ،يرتبط ىذا التكرار بتحقؽ شرط ،إذ يختبر الشرط فإف كاف الشرط
محققًا (صحيحًا) تنفذ مجموعة التعميمات ويكرر تنفيذ ىذه التعميمات ماداـ الشرط محققًا.
نعطي شكالً نظامياً ليذه التعميمة:
كرر
مادام ( شرط) ِّ

بداية

مجموعة تعميمات

نهاية

تسمى ىذه التعميمة أيضاً ،مف بيف بنى التحكـ  ،control structureبالحمقة التك اررية .إذ أنو في حاؿ تحقؽ
الشرط تنفذ مجموعة التعميمات ،ليعود التنفيذ إلى اختبار الشرط مف جديد ،لتنفذ التعميمات مف جديد ماداـ الشرط

محققًا .وتبقى ىذه الحمقة أو التكرار مستم ًار في تنفيذ مجموعة التعميمات واختبار الشرط ،حتى يصبح الشرط غير
محقؽ ،عندىا ينتقؿ التنفيذ ،إلى التعميمة التالية لتعميمة التكرار.

مثال :1
كتابة جدوؿ الضرب لمعدد .7
الفكرة الخوارزمية
ىي ما تقوـ بو فعميًا بيدؾ .تك رار كتابة أسطر مف الشكؿ:
7x1=7

7 x 2 = 14
..............

7 x 10 = 70

أي تكرار كتابة 7 x i = 7*i :حيث  iتبدأ بالقيمة  1وتتزايد لتتوقؼ عند القيمة .10
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خوارزمية الحؿ:
i←1
مادام (  ) i ≤ 10كرر
بداية
اكتب 7, ” x ”, i ,”= ”, 7*i
i ← i +1
نهاية

في كثير مف حاالت التكرار نستخدـ متحوالً يتزايد مع تنفيذ التكرار ،مثؿ حالة  iفي مثالنا ،نسمي مثؿ ىذا

(يعد مرات التكرار) ،وبما أف التك رار ىو حمقة نسميو أيضًا عداد الحمقة التك اررية.
المتحوؿ عداد ّ
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مثال :2
المطموب حساب مجموع األعداد 1, 2, 3,...M
حيث  Mتُعطى كدخؿ.
اآلف وقد اكتممت لدينا ا لتعميمات الخوارزمية األساسية ،وقد ادعينا أنيا كافية لنعبر عف حؿ أي مسألة ،لنبدأ
التفكير بخوارزمية الحؿ بيذه التعميمات.
الميـ أف نبدأ بتوصيؼ المسألة جيدًا ،ويكوف ذلؾ بتحديد المعطيات والنتائج بشكؿ دقيؽ ،ويكوف الحؿ
(الخوارزمية) بمحاولة بناء الخطوات لمعالجة المعطيات وصوالً إلى النتائج.

المعطيات M :عدد صحيح موجب.

النتائج :مجموع األعداد  1, 2, 3,...Mولنجعؿ ليذا المجموع متحوالً . S

الخوارزمية:

العالقة بيف  Sو MىيS=1+2+...+M :
آه ،إف الحؿ بدييي ىنا ،ما ىي إال تعميمة إسناد وأحصؿ عمى المطموب ،أي:

اقرأ M
S ← 1+2+3+...M
اكتب S

ما رأيؾ!!!
بالطبع لف يكوف ىذا الحؿ مقبوؿ خوارزمياً ألنو لف يكوف مقبوؿ برمجياً وال حاسوبياً.

ال يمكف أف تكوف تعميمة اإلسناد مقبولة بيذا الشكؿ :أية صيغة رياضية ىذه المكتوبة بػ  !....+Mىذا يمكف أف

يعبر عف فكرة مفيومة لنا ،ولكنو غير قابؿ لمحساب.

ولكف نتابع نفس الفكرة بأسموب مختمؼ قميالً ،نجمع إلى المتحوؿ القيمة  1ثـ  2ثـ  3حتى .M

وجدنا بداية الفكرة S ← S + i :حيث سيكوف  iىو المتحوؿ الذي يأخذ ....،2 ،1حتى  .Mولكف لـ نتخمص
بعد مف ىذه النقاط المعينة .M,...,..
ال ليست بيذه الصعوبة ،إنيا قيـ متحوؿ عداد يتزايد بشكؿ تكراري ،نكرر زيادتو بقيمة  1إلى أف يصؿ إلى القيمة
 .Mأي شرط التكرار ( .) i ≤ M
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خوارزمية الحؿ:
اقرأ M
S←0
i←1
مادام (  ) i ≤ Mكرر
بداية
S←S+i
i ← i +1
نهاية
اكتب S

لنتأكد مف صحة الخوارزمية وذلؾ باختبارىا يدويًا مف أجؿ قيـ مختمفة لممتحوؿ :M
الدخؿM=1 :
شرط i ≤ M

تكرار

i

S

M

صح

0

1

0

1

خطأ

1

2

1

1

الخرج أو النتيجةS = 1 :
الدخؿM=3 :
شرط i ≤ M

تكرار

i

S

M

صح

0

1

0

3

صح

1

2

1

3

صح

2

3

3

3

خطأ

3

4

6

3

الخرج أو النتيجةS = 6 :
إف خوارزمية الحؿ ليست وحيدة ،حتى إف كانت في فكرتيا واحدة ،فالدقة في القيـ وترتيب التعميمات يمكف أف
ال مختمفة.
يعطينا حمو ً
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اقرأ M
S←1
i←1
مادام (  ) i < Mكرر
بداية
i ← i +1
S←S+i
نهاية
اكتب S

وقد أشرنا إلى التغييرات عف الخوارزمية السابقة.
تدريب اختبر الخوارزمية عمى قيـ الدخؿ السابقة.
الجواب
الدخؿM=3 :
شرط i < M

تكرار

i

S

M

صح

0

1

1

3

صح

1

2

3

3

خطأ

2

3

6

3

الخرج أو النتيجةS = 6 :
مالحظة ىامة جداً:

إف كاف الشرط محققاً دائماُ ,أي كاف صحيحًا وال يتغير في متحوالتو شيء ،فماذا يحصؿ؟؟؟

الجواب :إنيا أكبر األخطاء البرمجية ،ند خؿ بحمقة النيائية ،أي يستمر تك رار تنفيذ مجموعة التعميمات بال توقؼ.
كيؼ ننتبو إلى مثؿ ىذا الخطأ؟
إف لـ تكف مجموعة التعميمات ال تحمؿ في طياتيا أي تعديؿ عمى أي مف المتحوالت المضمنة بالشرط فيناؾ

حتماً حمقة ال نيائية.

مثال:
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اقرأ M
S←0
i←1
مادام (  ) i ≤ Mكرر
بداية
S←S+i
i ← i +1
نهاية
اكتب S

الحظ ما الذي يحصؿ لو نسينا تعميمة تغيير المتحوؿ :i
الدخؿM=1 :
شرط i ≤ M

تكرار

i

S

M

صح

0

1

0

1

صح

1

1

1

1

صح

2

1

2

1

صح

3

1

3

1

صح

1

…

1

صح

1

1

صح

1

1

صح

1

النياية
(أعمى قيمة ممكنة

1

حاسوبياً)
ىذا ما نسميو حمقة تك رار النيائية.
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 .28منهجية كتابة نظام برمجي
باإلمكاف التوصؿ إلى حؿ لمعظـ المشاكؿ بعد معرفتيا وتفيميا .ومف المناىج الشائعة في ذلؾ منيج التصميـ
عرؼ عممية معالجة عامة تساعد في اإلنطالؽ مف مشكمة كبي رة معقدة إلى مجموعة
مف القمة إلى القاعدة الذي ُي ِّ

مف المشكالت األصغر ،بحيث تكوف قابمية حؿ ىذه األجزاء أسيؿ مف حؿ المشكمة األصمية دفعة واحدة .ىذا

وتتضمف عممية التصميـ بمجمميا كؿ مما يمي:


وضع توصيؼ مفصؿ يحدد دخؿ وخرج النظاـ البرمجي والفرضيات األساسية الخاصة بو

 التعبير عف خوارزمي ة الحؿ لكؿ قسـ مف أقساـ النظاـ البرمجي بمغة الخوارزميات pseudo-codeأو
المخططات التدفقية flowcharts


نقؿ التعبير عف الخوارزمية إلى لغة برمجية

مالحظة ىامة:
مف السائد منذ بداية السبيعنيات التعبير بمغة الخوارزميات  pseudo-codeوتفضيميا عمى المخططات التدفقية
 flowchartsلسببيف:

 .1المخططات التدفقية توحي باستخداـ تعميمة القفز  gotoوقد أثبتت الدراسات تأثيرىا السمبي عمى سيولة
قراءة الب رامج وفيميا واختبارىا وصيانتيا.
 .2انتشار ما نسميو البرمجة المييكمة  structured programmingالموجودة في معظـ لغات البرمجة
المنتشرةPascal, Basic, C, C++, Java, C# :

إف التعبير بمغة الخوارزميات ،ىو تعبيرنا عف الحؿ بكممات مفيومة الداللة ،وىيكمية واضحة ،ال تدعو لاللتباس.
وىي كما ذكرنا  pseudo-codeشبيية بالػ  codeأي بالنص البرمجي في لغات البرمجة .ولكف نكتب فييا كما
نفكر بال قيود قواعدية صارمة تفرضيا لغات البرمجة .ىي مسودة البرمجة (بالورقة والقمـ) ،ولكنيا مسودة مفيومة
قابمة "لمتبييض" بأية "لغة برمجة" .لذلؾ اخترنا مثالً ،وخصوصي في بداية البرمجة أف نعبِّر بمفردات بالمغة

العربية ،لغة تفكيرنا.

بعد أف تتأقمـ مع لغة برمجة وتتعرؼ داللة التعميمات األساسية ،يمكنؾ استخداـ المفردات اإلنكميزية إذا كاف ذلؾ
أكثر راح ًة لؾ ،ولكف ضمف نفس الشكؿ المؤطر والمييكؿ الذي ذكرناه.

مثاؿ( Pseudo-Code :تعبير عف خوارزمية بالمغة اإلنكميزية)
حؿ معادلة مف الدرجة الثانية
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read a,b,c;

delta  b 2  4  a  c
if delta<0
begin
write “No Real Solution”
end
if delta = 0
begin
write “One Solution”
b
x
2 a
write x
end
if delta >0
begin
write “Two Solutions”
 b  delta
x1 
2 a
 b  delta
x2 
2 a
write x1,x2
end
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 .29أمثمة كالسيكية عامة وهامة
مثال :1
حساب القاسـ المشترؾ األعظـ لعدديف صحيحيف موجبيف.
القاسـ المشترؾ األعظـ لعدديف صحيحيف ىو أكبر عدد صحيح يمكف نقسـ عميو العدديف (دوف باقي طبعًا).

لمعدديف 16 ،12 :ىو  .4لمعدديف 45 ،75 :ىو  .15لمعدديف 3 ،10 :ىو ..... .1

خوارزمية إقميدس :
خوارزمية رائعة ال تحتاج إلى أية عمميات قسمة أو ضرب.
وىي كالتالي ،نطرح األصغر مف األكبر ونضعو مكانو ،نكرر ذلؾ حتى يتساوى العدداف.
لنطبؽ ذلؾ عمى العدديف 75, 45
B

A

45

75

45

30

15

30

15

15

لنعبر عف ىذه الخوارزمية بمغة الخوارزميات:
المعطيات (الدخؿ):

 a, bعدداف صحيحاف موجباف.

الخرج (النتيجة):
 gالقاسـ المشترؾ األعظـ.
الخوارزمية:
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إنيا خوارزمية رائعة وبسيطة ،واستخدمنا فييا جميع التعم يمات الخوارزمية األساسية (دخؿ ،خرج ،إسناد ،تعميمة
شرطية ،تعميمة تك اررية).
سؤاؿ:
ىؿ تتغير النتيجة إذا غيرنا تعميمة اإلسناد  g ← aبالتعميمة .g ← b
الجواب:
ال تغيير ،ألف ىذه التعميمة تمي تعميمة التكرار ،التي ال ننتقؿ إلى ما بعدىا إال بعد عدـ تحقؽ الشرط ( aال
تساوي  .) bوبالتالي عند وصولنا إلى تعميمة اإلسناد ،تكوف قيمة  aو bمتساويتاف بالضرورة.
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مثال :2
حساب العدد األكبر بيف مجموعة أعداد يدخميا المستخدـ.
المعطيات :مجموعة األعداد التي يجري إدخاليا
النتيجة :العدد األكبر.

ال ،ىؿ المسألة موصفة جيدًا؟ ما المقصود بمجموعة ،ما ىو عدد عناصر المجموعة ،أو كيؼ لنا أف
لنتأمؿ قمي ً
نعرؼ أف المجموعة التي يجري إدخاليا قد انتيت.

إذف ،لتحديد المجموعة التي ندخميا ،نعطي أوالً عدد العناصر ،ثـ العناصر .أو نقوـ بإدخاؿ العناصر ونصطمح
عمى رمز يدؿ عمى نياية المجموعة (عنصر غير مألوؼ مثؿ .)999

و لنفكر معاً بالخوارزمية:

أرجو أال تبدأ التفكير بحؿ مسألة بواسطة الحاسوب ،ال بمغة الخوارزميات ،وقطعاُ في المستقبؿ ال تفكر بمغة
برمجة معينة ،بؿ دع تفكيرؾ الطبيعي الحدسي يتممس ويتخيؿ المسألة وارسـ وشطب عمى مسودتؾ والميـ جدًا

أف تكوف قاد ًار عمى حؿ المسألة يدويًا (في الحاالت البسيطة) ،تذكر لف يقدـ الحاسوب الحؿ.

نؤكد لؾ أف تفكيرؾ العادي لمحؿ يمكف بجيد قميؿ صياغتو بمغة خوارزمية ،سيمكف فيما بعد نقميا بجيد قميؿ

أيضًا إلى أية لغة برمجة عالية المستوى.
ففي مسألتنا ىنا ،تخيؿ أنؾ تريد معرفة الشخص األطوؿ بي ف مجموعة أشخاص يردوف إلى غرفتؾ بالتتالي،

وبالطبع ال يمكف لغرفتؾ أف تستوعب إال عددًا ًً محددو جدًا مف المجموعة ،أي ال تستطيع النظر إلييـ جميعًا
لتقوؿ بنظرة خاطفة ىذا ىو األطوؿ.
الحؿ ىو كالتالي ،تدخؿ العنصر األوؿ ،تعتبره األطوؿ إلى أف يثبت العكس ،أي تكرر إدخاؿ العناصر ،تقارف
العنصر المدخؿ مع مف اعتبرتو األطوؿ فإف كاف أطوؿ منو تجعمو يحؿ مكانو ،وىكذا حتى نياية المجموعة.
إنيا الخوارزمية ،وما عمينا إال التعبير عما كتبناه بخطوات محددة ،وبييكمية واضحة ودقيقة ال لبس فييا ،بعد أف
نحدد المتحوالت المعبرة عما نعالجو.
ليكف  kىو عنصر المجموعة المدخؿ ،و kmaxىو المتحوؿ الذي نحتفظ فيو بالعنصر األكبر.
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الخوارزمية:
اق أر k

استخدمنا العدد

kmax ← k

لنياية

999

ماداـ (  kال يساوي  ) 999كرر

دليالً

المجموعة

إذا (ِّ ) k > kmaxنفذ
اق أر k

kmax ← k

إرا كااااااااا العااااااااذد
األكباااار ااااو 999
فالمجموعةخالياااااااة
فال نكتة نتيجة

إذا (  kmaxاليساوي ِّ ) 999نفذ
اكتب ”max= ”, kmax
تدريب :اختبر الخوارزمية يدوياُ في حاالت مجموعات مختمفة( .ال تنس اختبار الحاالت الحدية :حالة مجموعة

مف عنصر واحد ،وحالة المجموعة الخالية حيث الدخؿ ىنا يقتصر فقط عمى نياية المجموعة أي.)999
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 .31أسئمة
أجب بصح أو خطأ:
 .1ترتبط البرامج المكتوبة بمغات عالية المستوى بالعتاد خطأ
 .2تكوف كتابة البرامج بمغات عالية المستوى أصعب مف كتابتيا بمغات ذات مستوى منخفض خطأ
 .3يكوف تشغيؿ الب رامج المكتوبة بمغات عالية المستوى أبطأ مف البرامج المكتوبة بمغات ذات مستوى
منخفض صح

 .4يكوف تصحيح البرامج المكتوبة بمغات عالية المستوى أسيؿ مف البرامج المكتوبة بمغات ذات مستوى
منخفض صح
 .5يتحكـ نظاـ التشغيؿ بالموارد الحاسوبية صح
 .6إف نظاـ التشغيؿ ىو  Windowsخطأ
 .7يعد نظاـ التشغيؿ جزءًا مف العتاد خطأ

 .8يمكف تحميؿ أكثر مف برنامج في الذاكرة في آف واحد صح
 .9يمكف تنفيذ وتشغيؿ أكثر مف برنامج في آف واحد صح

 .11يمكف أف تستخدـ عدة برامج الطابعة في آف واحد صح
رتب ما يمي وفؽ التتالي الزمني الصحيح:
 .1االختبارات ()5
 .2البرمجة ()4
 .3كتابة توصيؼ البرنامج ()2
 .4التوثيؽ ()6

 .5التصميـ ()3
 .6فيـ المشكمة ()1
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 .31نشاط
إف المسائؿ في ىذا النشاط مف النوع البسيط ،وال شؾ أنؾ تستطيع الحصوؿ عمى الحؿ بسيولة بواسطة أدوات
الجدولة مثؿ  ،Excelولكف اليدؼ ىنا تدريبؾ عمى التعبير عف الحؿ باستخداـ التعميمات األساسية (الخمسة)
بمغة الخوارزميات.

بعد تعبيرؾ عف الحؿ ،حاوؿ أف ِّ
تنفذ الخوارزمية يدويًا بتغيير قيـ المتحوالت حسب تسمسؿ تنفيذ التعميمات .ابدأ

بالتنفيذ عمى عينة صغي رة مف قيـ الدخؿ ،تأكد مف قيمة الخرج باستخداـ  Excelإف أردت.

المسألة األولى:
نريد كتابة برنامج حساب المتوسط الحسابي:
n

 xi
i 1

n

Average 

تعبر  xiعف معدالت طالب صؼ مف صفوؼ الجامعة االفتراضية .مع العمـ أف عدد طالب الصؼ الواحد
حيث ّ
المستخدـ يقوـ بإدخاؿ
(المشار إليو بالمتحوؿ ُ )nيعطى مف الدخؿ ،وأف المعدالت محسوبة مف  100عالمة وأف ُ
ُ
المعدالت عند تنفيذ البرنامج.

حدد عند توصيفؾ ومعالجتؾ لممطموب:
 .1دخؿ البرنامج.
 .2خرج البرنامج.
 .3الفرضيات األساسية التي يجب معالجتيا .
 .4خوارزمية الحؿ بمغة الخوارزميات.
مثاؿ عف دخؿ/خرج البرنامج:
2
70
60
الخرج
65
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المسألة الثانية:
نريد كتابة برنامج حساب اإلنحراؼ المعياري:
n

)  (x i  Average
i 1

n

S tan dardDeviat ion 

تعبر  xiعف معدالت طالب صؼ مف صفوؼ الجامعة االفتراضية ،ويعبر  Averageعف المتوسط
حيث ّ
(المشار إليو بالمتحوؿ ُ )nيعطى مف الدخؿ وأف
الحسابي لممعدالت .مع العمـ أف عدد طالب الصؼ الواحد ُ

المستخدـ يقوـ بإدخاؿ المعدالت عند تنفيذ البرنامج.
المعدالت محسوبة مف  100عالمة وأف ُ
حدد عند توصيفؾ ومعالجتؾ لممطموب:
 .1دخؿ البرنامج .
 .2خرج البرنامج .
 .3الفرضيات األساسية التي يجب معالجتيا .
 .4خوارزمية الحؿ بمغة الخوارزميات.
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المسألة الثالثة:
بفرض أف لديؾ معادلة مستقيـ:
ax  by  c

تعبر  a,b,cعف قيـ صحيحة أوحقيقية ،في حيف يعبر كؿ مف  xو yعف متحوليف ،إذ يعبر  xعف محور
المعبر عف محور التراتيب (المحور .)OY
الفواصؿ (المحور  )OXويكوف  yىو المتحوؿ
ّ
نقوؿ عف نقطة ) (x0,y0أنيا منتمية إلى المستقيـ  ax+by=cإذا تحققت معادلة المستقيـ بتعويض  xو yبػ x0
و y0عمى الترتيب ،كمايمي:
a  x 0  b  y0  c

فعمى سبيؿ المثاؿ ،ومف أجؿ المستقيـ  5x  4y  13تكوف النقطة ) (1,2منتمية إلى المستقيـ ألف:
5 1  4  2  13

المطم وب كتابة خوارزمية التحقؽ مف انتماء نقطة إلى مستقيـ بحيث تحدد:
 .1دخؿ البرنامج (مساعدة :المستقيـ والنقطة).
 .2خرج البرنامج (مساعدة :انتماء أو عدـ انتماء).

 .3الفرضيات األساسي ة التي يجب معالجتيا في البرنامج.
 .4التعبير عف الحؿ بمغة الخوارزميات.
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الفصل الثاني:
أساسيات لغة C#
الكممات المفتاحية:
برناهج ،هت حول ،ثابت ،نهط  ،صف ،فضاء األسهاء ،كمهات هحجوزة (هفتاحية)

ممخص:
نتعرف في ىذا القسم عمى أساسيات لغة البرهجة C#؛

أهداف تعميمية:
يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:


تشغيل هحيط التطوير  Dot Netبيدف برهجة تطبيقات بسيطة بمغة C#

 البنية العاهة لنص برناهج في C#
 األنها ط األساسية (البسيطة)
 الهتحوالت والثوابت

 العهميات الحس ابية والهنطقية وعهميات الهقارنة
 أفضميات العهميات األساسية

69

ISSN: 2617-989X

المخطط:
Microsoft Dot Net .1
 .2بنيان إطار العهل Dot Net Framework
 .3بداية سريعة هع C#
 .4تحميل النص البرهجي
 C# Reserved words (Keyword) .5الكمهات الهحجوزة (الهفتاحية)
 .6نهاط األساسية

 .7الهتحوالت في C#
 .8الثوابت في C#
 .9العهميات في  C#وأفضمياتيا1-
 .12العهميات في  C#وأفضمياتيا1-
 .11العهميات في  C#وأفضمياتيا3-
 .12العهميات في  C#وأفضمياتيا4-
 .13العهميات في  C#وأفضمياتيا5-
 .14تعميهة القراءة

 .15تهارين لمتجريب
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Microsoft Dot Net .1
اقترحت  Microsoftاستراتيجية جديدة لتوزيع عهمية هعالجة الهعطيات في إطار بنيان برهجي هتكاهل ،تحت
اسم ” .“Dot Netيرتكز البنيان اآلنف الذكر عمى هجهوعة هن األفكار الهؤسِّسة التي تطهح لموصول إلى بيئة
برهجية تتهتع بالهواصفات التالية:
 شفافية التعاهل هع التطبيق هن ناحية كونو تطبيق هحمي أو تطبيق إنترنت
 توزيع الهعطيات عمى عدد هن الهخدهات عوضاً عن تركيزىا ضهن هخدم واحد ،وبحيث يحتوي كل
هخدم عمى الخدهات الالزهة لمتعاهل هع جزئو الخاص هن الهعطيات



تحويل عهمية شراء تطبيق برهجي وتثبيتو عمى هخدهات هحمية إلى عهمية استئجار خدهة برهجية تقدهيا
هجهوعة هخدهات عمى اإلنترنت



تحويل الحاسب الشخصي إلى طرفية ذكية تساعد في البحث عن الخدهة الهطموبة وتشغيميا عن بعد

هكونات برهجية جاىزة يهكن لهطوري البراهج هكاهمتيا ضهن براهجيم دون الحاجة إلعادة
 تأهين ِّ
برهجتيا

بالنتيجة ،تقدم  Microsoftهن خالل  Dot Netهحيطًا برهجيًا ُيدعى ) (Dot Net Frameworkيساعد
الهبرهج في برهجة وتشغيل تطبيقاتو سواءاً كانت تطبيقات كالسيكية تعهل ضهن هحيط نظام التشغيل
ُ
 Windowsأو تطبيقات وب تعهل ضهن هحيط هخدم وب.
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 .2بنيان إطار العمل Dot Net Framework

JScript

J#

Eiffel#

C#

C++

Perl

VB.Net

تًصي هًح لمغا لب هجة
)(Common Language Specification - CLS
خ ها ً
)(Web Services

ً جيا ستخ ن
)(User Interfaces
هع يا
)( Data

هحي تشغيل فت ضي هشت
)(Common Runtime Environment
ن ان لتشغيل
)(Operating System

الهبرهج عمى كتابة براهجو وتحويميا
ُيقسم ينيان إطار العهل  Dot Netإلى هجهوعة هن الطبقات التي تساعد ُ
إلى براهج تنفيذية.
سنستعرض في ىذا الشكل هجهوعة الطبقات وسنركز في بقية القسم عمى عهل الطبقتين األولى والثانية التي
تيهنا كهبرهجين وخصوصاً بالنسبة لمغة  C#وأسم وب استثهارىا ليذا الهحيط.
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 .3بداية سريعة مع C#
بعد تثبيت  Visual Studio.netنفذ العهميات التالية:
 .1اذىب إلى زر البداية  Startوالى هكان إقالع :Microsoft Visual Studio .Net
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 .2عند إقالع  Visual studio .Netإذىب إلى نافذة فتح الهشاريع الظاىرة في الشكل:
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 .3يهكنك عندىا اختيار  C# Projectهن النافذة اليسارية ،و  Consol Applicationهن النافذة اليهينية
هع تحديد اسم التطبيق وهكان تخزينو في األسفل ،كها ىو هوضح في الشكل:
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 .4ستحصل عمى الواجية التالية التي تؤطر البرناهج الذي ستكتبو:
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:الهعطى
ُ  يهكنك كتابة برناهجك األول الهوضح فيها يمي ضهن إطار النص البرهجي.5
using System;
namespace MyFirstApplication
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello C#");
}
}
}
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 .6يهكنك ترجهة برناهجك والتحقق هن صحتو بالذىاب إلى واجية التنفيذ  Debugوهن ثم :Start
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 .7كها يهكن بعد ذلك تنفيذ البرناهج اعتبا ًار هن  Dos Command Promptكها يظير هن الشكل تحت
اسم MyFirstApplication.exe

(لقد جرى توليد البرناهج التنفيذي داخل الهجمد :)MyFirstApplication \bin\Debug
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 .4تحميل النص البرمجي
;using System
namespace MyFirstApplication
{
class Program
{
)static void Main(string[] args
{
;)"Console.WriteLine("Hello C#
}
}
}

ال الكمهات الهمونة باألزرق using, namespace, class, static, void, string :ىي كمهات
الحظ أو ً

سهى أيضًا
هخصصة/هحجوزة لمغة البرهجة  C#وىي التي تساىم في التعبير عن البنية القواعدية لمغة (غالبًا ها تُ ّ
كمهات هفتاحية .)keyword
خدم العبارة ” “using Systemلمداللة عمى هاندعوه فضاء األسهاء ” “Systemالذي ُيقدم هجهوعة
ُ نستَ َ
عرفة التي يهكن استخداهيا ضهن التطبيق هباشرًة
اله ّ
هن الصفوف الجاىزة و ُ
النصية
خدم لمتعاهل هع الواجية
ويستَ َ
ّ
 ينتهي الصف ” “Consoleإلى فضاء األسهاء ”ُ “System
(الشاشة أسود/أبيض تسهح بإظيار نصي فقط) كها الحظنا عند تشغيل البرناهج
 يستخدم الصف ” “Consoleالتعميهة/اإلجرائية ” “WriteLineلكتابة سمسمة هحارف واظيارىا عمى
النصي ة
الواجية
ّ

عرف الهثال صفًا ُيدعى ” ، “Programيحتوي عمى إجرائية ” “Mainيهكن اعتبارىا نقطة إنطالق
ُ ي ِّ
لتنفيذ الهثال
 تقوم التعميهة/اإلجرائية  WriteLineبإظيار عبارة ” “Hello C#عند استدعائ التطبيق هن واجية
النصي ة
التعميهات
ّ
هالحظة ىاهة جدًا:
 إن لغة  C#ىي لغة غرضية التوجو ،وبالتالي تعتهد في تأطير البرهجة ،عمى ها يسهى الصف class
لكننا في أساسيات البرهجة ،لسنا هعنيين بهعرفة آلية البرهجة في  C#لبناء الصفوف ...بقدر ها نحن
هعنيون باستخداهاتيا
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سنعرف الصف (بها يعنينا في أساسيات البرهجة) بأنو تجهيع لهعطيات ووظائف.

ِّ
لوظائف (ىي غالباً هانسهييا توابع ،إجرائيات ،طرائق)

هن الناحية العهمية البرهجية والقواعدية نطمب الوظيفة هن صف بالشكلClassName.F() :

كها في الهثال:

;)( Console .WriteLine

 أخي ًار فضاء األسهاء  namespaceىو تجهيع لعدد هن الصفوف.
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) الكممات المحجوزة (المفتاحيةC# Reserved words (Keyword) .5
abstract

extern

operator

throw

as

false

out

true

Bab base

finally

override

try

bool

fixed

params

typeof

break

float

partial

uint

byte

for

private

ulong

case

foreach

protected

unchecked

catch

get

public

unsafe

char

goto

readonly

ushort

checked

if

ref

using

class

implicit

return

value

const

in

sbyte

virtual

continue

int

sealed

void

decimal

interface

set

volatile

default

internal

short

where

delegate

is

sizeof

while

do

lock

stackalloc

yield

double

long

static

else

namespace

string

enum

new

struct
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switch

null

event

this

object

explicit

يتضهن الجدول حهيع الكمهات الهحجوزة لمغة  . C#ولكن في أساسيات البرهجة ال نحتاج إال هعرفة وداللة عدد
هحدد هنيا.
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 .6األنماط األساسية
لمهبرهج استخدام أحد األنهاط البسيطة التي تظير في الجدول لتعريف هتحوالتو .ويؤدي تعريف كل هتحول
يهكن ُ

خدم.
الهستَ َ
إلى حجز جزء هن الذاكرة ُيقدر بالبايت ويتعمق بالنهط ُ
النمط

عدد الـ  Byteالتي
يحجزها في الذاكرة

byte

1

قيهة صحيحة بدون إشارة تتراوح بين  0و 255

sbyte

1

قيهة صحيحة ذات إشارة تتراوح بين  -128و +127

short

2

قيهة صحيحة ذات إشارة تتراوح بين  2-15-1و -215

ushort

2

قيهة صحيحة بدون إشارة تتراوح بين  0و 216-1

int

4

قيهة صحيحة ذات إشارة تتراوح بين  231-1و -231

uint

4

قيهة صحيحة بدون إشارة تتراوح بين  0و 232-1

long

8

قيهة صحيحة ذات إشارة تتراوح بين  263-1و -263

ulong

8

قيهة صحيحة بدون إشارة تتراوح بين  0و 264-1

float

4

فاصمة عائهة بدقة بسيطة ~  7أرقام عشرية

double

8

decimal

16

فاصمة عائهة بدقة ُهضاعفة ~  15رقم عشري
دقة تصل إلى  28رقم عشري عمى األكثر

string
char
bool

84

توصيف

سمسمة هحارف
2

حرف يتبع الترهيز ( Unicodeقيهتو بين  0و

)65536

يأخذ إحدى القيهتين  TRUEأو FALSE
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مثال:
namespace MyFirstApplication
{
class Program1
{
)static void Main(string[] args
{
;int Y = 2015
;" string s = "Hello C#:
;)Console.WriteLine(s + Y
}
}
}

لنحصل عمى النتيجة التالية عند التنفيذ:

َّ
تذكر  uىي اختصار لـ  unsignedبال إشارة (أي عدد هوجب)

انتبو :ال يهكننا تصنيف النهط ( stringسمسمة هحارف) كنهط بسيط ،فيو َّ
هركب هن هجهوعة هن الحروف،

ولكنو ُوضع في الجدول ألن الجدول يضم جهيع األنهاط الهتاحة في لغة  . C#وجهيع أسهاء ىذه األنهاط ىي
كمهات هحجوزة  keywordفي لغة .C#
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 .7المتحوالت في C#
تبدأ أسهاء الهتحوالت بحرف هن الحروف األبجدية الالتينية (هن  aإلى  )zتمييا اختيارياً سمسمة هن الحروف

واألرقام وفقًا لمهخطط التالي:

باإلضافة لهاسبق ،يهكن استخدام "_" ).(Underscore
 يحب أال يكون اسم الهتحول هطابقاً ألي هن الكمهات الهحجوزة  keywordلمّغة

تفرق بين األحرف الصغيرة والكبيرة .فاسم
 يجب االنتباه أن  C#هثميا هثل جهيع المغات الشييية بمغة ِّ C
تفرق)
الهتحول  nىو غير االسم ( . Nكثير هن لغات البرهحة ال ِّ

أمثمة عن تعريف المتحوالت:
 تعريف هتحوالت بدون قيم أولية:
;int MaxN
; double Value2
; char aChar
; bool Test
; long N_F



تعريف هتحوالت هع إسناد قيم أولية ليا:
; int MaxN=50
;double Value2=2.3
; 'char aChar='K
; bool Test=false
;long N_F= 1600000000000
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 .8الثوابت في C#
تستخدم لغة  C#الكمهة الهفتاحية  constلمداللة عمى القيم الثابتة أي الهتحوالت التي ال يهكن لقيهيا أن تتغير،
خدم عند تعريف الهتحول أو الثابت قبل اسم النهط.
حيث تُستَ َ
الهعرَّفة كـ  constأو تأخذ قيم عند تعريفيا هبشرًة
يجب عمى الكمهات ُ

مثال:

const int Num=0; // Accepted
const int Num; // Error – without Initialization

وتسبب عبارة إسناد لمثابت  Numبحدوث خطأ ناجم عن عدم إهكانية تعديل هحتواه:
namespace MyFirstApplication
{
class Test1
{
)(public static void Main
{
;const int Num=0
;Num = 10
) if ( Num < 0
;)"System.Console.WriteLine("Negative
else
;)"System.Console.WriteLine("Positive
}
}
}
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 .9العمميات في  C#وأفضمياتها1-
العمميات الحسابية

88

مثال

العممية

التوصيف

األفضمية

+

إشارة هوجبة

1

-

إشارة سالبة

1

++

زيادة بقيهة واحد

1

;a++; ++y; v=++c

--

نقصان بقيهة واحد

1

;x--; --z; x=--p

*

عهمية الضرب

2

/

عهمية القسهة

2

;(a/b); x/5; y=u/y

%

عهمية باقي القسهة

2

;x%5; z%a; z=u%t

+

عهمية الجهع

3

;a+b; (x+y)+z; t=x+y

-

عهمية الطرح

3

;-a-b; x-y-z; t=x-y-z

;+a; +b; +1; x=+z
=-a; -b; -(5+x); y;)(6*u

;6*z

;x*y

;)(a*b

;x=a*b
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 .12العمميات في  C#وأفضمياتها2-
المقارنة:
عمميات ُ

89

مثال

العممية

التوصيف

األفضمية

>
=>

أكبر تهاهًا

5

;)a>b; a>(x+y

أكبر أو يساوي

5

;)a>=b; a>=(x+y

<
=<

أصغر تهاهًا

5

;)a<b; a<(x+y

نقصان بقيهة واحد

5

;)a<=b; a<=(x+y

==

يساوي

6

;)a==b; (x+y) == (z+r

=!

اليساوي

6

;)a!=b; (x+y) != (z+r
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 .11العمميات في  C#وأفضمياتها3-
العمميات المنطقية:

90

مثال

العممية

التوصيف

األفضمية

!

نفي

1

;)! ((a+b) < 6

&

و

7

;)((a+b)<6) & ((x+y)>7

|

أو

9

;)((a+b)<6) | ((x+y)>7

&&

"و" ُهحسَّنة

10

||

"أو" ُهحسَّنة

11

&&

;)((x+y)>7

)((a+b)<6

;)((a+b)<6) || ((x+y)>7
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 .12العمميات في  C#وأفضمياتها4-
مالحظات عمى العمميات المنطقية
تُعبِّر عهمية ! عن نفي عبارة هنطقية وتفترض عدم تحقق الطرف حتى تكون هحققة ،بحيث يكون جدول الحقيقة
لمعبارة ) !((a+b)>8ىو:
)! ((a+b) > 8

a+b > 8

False

True

True

False

تُعبِّر عهمية & عن "و" هنطقية وتفترض تحقق الطرفين حتى تكون هحققة ،بحيث يكون جدول الحقيقة لمعبارة
ال:
) ((a+b)<6) & ((x+y)>7هث ً
)((a+b)<6) && ((x+y)>7

(x+y)>7

(a+b)<6

True

True

True

False

False

True

False

True

False

False

False

False

تُعبِّر عهمية | عن "أو" هنطقية وتفترض تحقق أحد الطرفين حتى تكون هحققة ،بحيث يكون جدول الحقيقة لمعبارة
) ((a+b)<6) | ((x+y)>7هثالً:
)((a+b)<6) | ((x+y)>7

(x+y)>7

(a+b)<6

True

True

True

True

False

True

True

True

False

False

False

False

تُعبِّر عهمية && عن "و" هنطقية أهثمية ،كها تُعبِّر عهمية || عن "أو" هنطقية أهثمية ،إذ تهتمك كمتا العهميتان نفس
جدول الحقيقة لكل هن & و | عمى الترتيب ،إال أن أىهية ىذه العهميات أنو في حالة && هثالً التتم بالضرورة
عهمية تقييم الطرفين ،بل يكفي أن يكون أحد طرفي العبارة (الذي جرى تقييهو أوالً) خطأ حتى يجري اعتبار

العبارة خاطئة بكاهميا.
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 .13العمميات في  C#وأفضمياتها5-
أفضميات العمميات:
 يهكن لألقواس أن تحل هشكمة األفضميات
 عمى سبيل الهثال يكون لمعبارة ) ((x+y) > z) && (z<8التفسير التالي:


يجري أوالً حساب  x+yوهقارنة النتيجة بقيهة  zلتحديد خطأ أو صحة العبارة ((x+y) > z).

 يجري بعدىا هقارنة قيهة  zبـ  8لتحديد خطأ أو صحة العبارة (z<8).

 يجري بعد ذلك التحقق هن صحة أو خطأ ) ((x+y) > z) && (z<8تبعًا لجدول الحقيقة الخاص
بالعهمية &&.

 في حال عدم وجود أقواس يتم تنفيذ العهميات تبعًا لألفضميات (العهميات ذات األفضمية  1ليا أسبقية
عمى العهميات ذات األفضمية  2وىكذا دواليك)

 أها في حال تسمسل عهميتين ليها نفس األفضمية ،فتكون األسبقية لمعهمية الهوجودة عمى اليسار
 عمى سبيل الهثال يكون لمعبارة ) (x+y > z && z<8التفسير التالي:
 بها أن عهمية "الجهع" تهتمك أسبقية (ذات األفضمية  )3بالنسبة لعهمية الهقارنة "أكبر تهاهاً" (ذات
ال حساب  x+yوهقارنة النتيجة بقيهة  zلتحديد خطأ أو صحة العبارة )(x+y
األفضمية  )5يجري أو ً
>z

 بها أن عهمية الهقارنة "أصغر تهاهاً" تهتمك أسبقية (ذات األفضمية  )5بالنسبة لعهمية الـ "و"
ال حساب  z<8وهقارنة النتيجة بقيهة  zلتحديد خطأ أو
الهنطقية (ذات األفضمية  )10يجري أو ً

صحة العبارة z<8.

 يجري بعد ذلك التحقق هن صحة أو خطأ ) (x+y > z && z<8تبعًا لجدول الحقيقة الخاص
بالعهمية &&.
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 .14تعميمة القراءة
يه كن لق راءة قيهة هتحول ذو نهط بسيط أن نستخدم تعميهة  Readأو  ReadLineالتابعة لمصف Console
واسنادىا لمهتحول الهطموب

إال أن القيهة التي ترجعيا  Readأو  ReadLineىي هن نهط سمسمة الهحارف .فإذا أدخمنا  123تهت قراءتيا
هن قبل التعميهة عمى أنيا سمسمة الهحارف ”.“123
يؤدي استخدام التعميهة  ReadLineدون أخذ الهالحظة اآلنفة الذكر بعين االعتبار إلى حدوث خطأ (عدم توافق
األنهاط الناتج عن قراءة قيهة ذات نهط هحرفي وهحاولة اسنادىا لهتحول يعبر عن عدد صحيح) في حال نفذنا
البرناهج التالي:
;using System
namespace MyFirstApplication
{
class Test1
{
)(public static void Main
{
;int Num
;)" Console.WriteLine("enter The Requested Value:
;)(Num=Console.ReadLine
) if ( Num < 0
;)"System.Console.WriteLine("Negative
else
;)"System.Console.WriteLine("Positive
}
}
}

لذا يتوجب في حال أردنا أن نق أر هتحول هن نهط عدد صحيح ،أو حقيقي أن نستخدم إجرائيات تحويل خاصة
كإجرائية  Parseالهرتبطة بكل نهط هن األنهاط البسيطة والتي تقوم بتحويل سمسمة هحارف هثل ” “123إلى
قيهة ىي  ، 123كها ىو الحال في البرناهج التالي:
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namespace MyFirstApplication
{
class Test1
{
public static void Main()
{
string s;
int Num;
Console.WriteLine("enter The
Requested Value: ");
s=Console.ReadLine();
Num=Int32.Parse(s);
if ( Num < 0 )
System.Console.WriteLine("Negative");
else
System.Console.WriteLine("Positive");
}
}
}

: نورد ىذه الصفوف فيهايمي.Parse  يكون لكل نهط بسيط صف هقابل يهتمك اإلج رائية،ًعهوها
الصف

النمط

Byte

byte

SByte

sbyte

Int16

short

UInt16

ushort

Int32

int

UInt32

uint

Int64

long

UInt64

ulong

Single

float

Double

double
:هال حظة ىاهة

 فالهترجم، حاليًا االستغناء عن استخدام الصف الهقابل (الصف الهغمِّف) لمنهط البسيطC# يهكن في هترجهات

!ال عنا
ً يغمف النهط البسيط بد
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)فتعميهات القراءة التالية صالحة (وأسيل لمتذكر
string s = Console.ReadLine();
int Num= int.Pars(s);

string s = Console.ReadLine();

أو

float f =float.Parse(s);
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 تمارين لمتجريب.15
: نفذ التمرين التالي واستنتج نتيجة التنفيذ-1 تمرين
using System;
namespace HelloWorld3s
{
class Welcome3
{
static void Main( string[] args )
{
Console.WriteLine("Welcome\nto\nC#\nProgramming!" );
}
}
}

: نفذ التمرين التالي واستنتج نتيجة التنفيذ-2 تمرين
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace WelcomeGUI
{
class Welcome4
{
static void Main( string[] args )
{
MessageBox.Show( "Welcome\nto\nC#\nprogramming!" );
}
}
}
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: نفذ التمرين التالي واستنتج نتيجة التنفيذ-3 تمرين
using System;
namespace AdditionProgram
{
class Addition
{
static void Main( string[] args )
{
string firstNumber,
// first string entered by user
secondNumber; // second string entered by user
int number1,
number2,
sum;

// first number to add
// second number to add
// sum of number1 and number2

// prompt for and read first number from user as string
Console.Write( "Please enter the first integer: " );
firstNumber = Console.ReadLine();
// read second number from user as string
Console.Write( "\nPlease enter the second integer: " );
secondNumber = Console.ReadLine();
// convert numbers from type string to type int
number1 = Int32.Parse( firstNumber );
number2 = Int32.Parse( secondNumber );
// add numbers
sum = number1 + number2;
// display results
Console.WriteLine( "\nThe sum "+sum );
} // end method Main
} // end class Addition
} // end namespace AdditionProgram
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: نفذ التمرين التالي واستنتج نتيجة التنفيذ-4 تمرين
using System;
namespace ComparisonApplication
{
class Comparison
{
static void Main( string[] args )
{
int number1,
// first number to add
number2;
// second number to add
// read in first number from user as a string
Console.Write( "Please enter first integer: " );
number1 = Int32.Parse( Console.ReadLine() );
// read in second number from user as a string
Console.Write( "\nPlease enter second integer: " );
number2 = Int32.Parse( Console.ReadLine() );
if ( number1 == number2 )
Console.WriteLine( number1 + " == " + number2 );
if ( number1 != number2 )
Console.WriteLine( number1 + " != " + number2 );
if ( number1 < number2 )
Console.WriteLine( number1 + " < " + number2 );
if ( number1 > number2 )
Console.WriteLine( number1 + " > " +

number2 );

if ( number1 <= number2 )
Console.WriteLine( number1 + " <= " + number2 );
if ( number1 >= number2 )
Console.WriteLine( number1 + " >= " + number2 );
} // end method Main
} // end class Comparison
} // end namespace ComparisonApplication
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الفصل الثالث:
التعليمات في لغة C#
الكممات المفتاحية:
تعميمة شرطية ،تعميمة تك اررية ،تعميمة وصل.

ممخص:
نتعرف في ىذا القسم عمى ال تعميمات األساسية في لغة البرمجة  C#كالتعميمة الشرطية ،والتعميمة التك اررية
(الحمقة) ،وغيرىا.

أهداف تعميمية:
يتعمم الطالب في ىذا الفصل استخدام البنى البرمجية األساسية في لغة :C#
 مفيوم كتمة التعميمات

 التعميمة الشرطية وغموضيا واختصارىا
 التعميمة التك اررية األساسية
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المخطط:
 .1قواعد عامة
 .2كتل التعميمات ومدى المتحول
 .3تعميمة اإلسناد
 .4التعميمة الشرطية
 .5غموض التعميمة الشرطية
 .6تعميمة اإلسناد الشرطية

 .7التعميمة التك ارريةwhile :
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 .1قواعد عامة
 تم األخذ بقسم كبير من المعيار  ANSIالخاص بمغة  Cفي لغة C#


يمكن أن نكتب تعميمة كاممة محتواة بين قوسين } { أو كتبيا دون أقواس



تنتيي أي تعميمة بسيطة (كتعميمة اإلسناد) بفاصمة منقوطة
تعميمة كاممة

تعميمة كاممة

تعميمة بسيطة

 يمكن استخدام تعميقات سطرية تبدأ باإلشارة // ….
نصية في برنامج مكتوب بمغة  C#بإحاطتيا بـ /* … */
 يمكن أن استخدام تعميقات ّ
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 .2كتل التعميمات ومدى المتحول
عرف كتمة تعميمات كمايمي:
ُن ِّ
تعميمة كاممة
أو

مجم وعة تعميمات

يمكن لكتمة التعميمات أ ن تحتوي كتمة تعميمات أخرى عمى أن تكون الكتل معمّبة ببعضيا البعض تمامًا ،إذ
اليمكن أن تتقاطع كتمتي تعميمات جزئيًا بأن تكون بداية الثانية بعد بداية األولى وأن تكون نياية الثانية بعد نياية

محددة تماماً"معششة"
األولى مثالً( .ىذه ىي البرمجة المييكمة " structured programmingىياكل" /كتل ّ
داخل بعضيا)

مثال:1

;int a, b = 12

; { int x , y = 8
;{ int z =12
;x=z
;a=x+1
; { int u = 1
;y=u-b
}
}
}

عرفاً في الكتمة التي تم تعريفو فييا
ُن ِّ
عرف مدى المتحول بالكتمة التي يكون المتحول فييا ُمعرَّفاً ،ويكون المتحول ُم ّ
عرفاً في الكتل التي تحوي كتمتو أو الكتل الموازية لكتمتو.
وفي جميع الكتل المحتواة في كتمتو ،ولكنو اليكون ُم ّ

مثال:2
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ليكن لدينا البرنامج التالي:
//Block0
;int a, b = 12
//Block1
{
; int x , y = 8
}
// Block2
{
;int z =12
;a = b + z
x = z ; //error
; a = x + 1
//error
}
//Block3
{
; int u = 1
;a = b - u
y = u - b ; //error
}

تظير األخطاء نتيجة عدم وجود أي تعريف لكل من  xو  yفي الكتل ال تي تظير بيا ،في حين ال توجد أي

مشكمة في استخدام المتحوالت  aو  bفي ىذه الكتل.
مالحظات هامة:

في المغات شبييات  )C-like: C, C++, Java, C# ( Cمن المسموح تعريف المتحوالت في أي كتمة ،ومدى
المتحول المصرح داخل كتمة يشمل كافة الكتل المحتواة فييا (كل الكتل الداخمي ة) .يمكن أن يكون سطر تعريف
المتحول في أي مكان في الكتمة ،ولكن الممارسة البرمجية األفضل ىي في وضع تعريف متحوالت الكتمة في

بدايتيا.
من حيث المبدأ يمكن أن نعِّرف متحوالت بنفس االسم في أي من الكتل المتداخمة .ألن ذلك يعني استقاللية

حج ز لو ذاكرتو الخاصة) .لكن في  ،C#ال يمكن استخدام
المتحوالت في كل كتمة (كل متحول ،يعرَّف في كتمة ،تُ َ
تعريف بنفس االسم في الكتل المتداخمة ،إال في حالة كتمة الصف وكتمة البرنامج الجزئي/التابع (كما سنرى
الحقاً).
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: أين ستظير األخطاء الناجمة عن تعريف مدى المتحوالت في البرنامج التالي:تمرين
//Block0
int a, b = 12;
//Block1
{
int x , y = 8 ;
{
int k=0;
x = a * y;
k=k+z;
}
}
// Block2
{
int z =12;
a = z + b;
{
int u=0;
x = a * y;
u++;
}
}
//Block3
{
int u = 1 ;
a= u - b;
z = u - b ;
}
//Block0
int a, b = 12;
//Block1
{
int x , y = 8 ;
{
int k=0;
x = a * y;
k=k+z; //error
}
}

:الح ّل

// Block2
{
int z =12;
a = z + b;
{
int u=0;
x = a * y; //error
u++;
}
}
//Block3
{
int u = 1 ;
a= u - b;
z = u - b ; //error
}
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 .3تعميمة اإلسناد
 اإلسناد البسيط:
يكون رمز اإلسناد ىو "=" حيث نكتب:
x=y
عرف متحول.
يجب في ىذه الحالة أن تكون  xىي ُم ِّ
يمكن استخدام اإلسناد ضمن التعابير الحسابية والمنطقية ،وعمى شكل إسناد متعدد.

مثال:
; int a , b = 56, c, d
a = (b = 12)+8; // New value of b
a = b = c = d =8; // Multiple Assignment

في الحالة األولى تأخذ  bقيمة أولية عند تعريفيا ،أما في الحالة الثانية فتأخذ  bقيمة جديدة عند استخداميا داخل
التعميمة ،وتأخذ  bقيمة جديدة ىي  8في الحالة الثالثة ولكن ضمن عممية إسناد متعددة.
وتكون قيم المتحوالت في الحاالت الثالث بعد انتياء عمميات اإلسناد:
???=a=???, b=56, c=???, d

; int a , b = 56, c, d

a=20, b=8

;a = (b = 12)+8

a=8, b=8, c=8, d=8

;a = b = c = d =8

 اإلسناد المزود بعممية:
لتكن  opإحد العمميات التالية.{+, -, *, /, &, |} :
من الممكن أن نستخدم إسناد مزود بعممية من العمميات السابقة له الشكل:
;x op= y
بشكل مكايئ لإلسناد البسيط التال :
;x = x op y
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مثال:
; int a , b = 56
; a = -8
a += b ; // a = a + b
b *= 3 ; // b = b * 3

تكون قيم المتحوال ت في الحاالت الثالث بعد انتياء عمميات اإلسناد:
a=???, b=56

; int a , b = 56

a=-8

; a = -8

a=46

; a += b

b=168

; b *= 3

تمرين:
 .18احسب قيم المتحوالت  a, b, c, d, eبعد تنفيذ كل سطر من أسطر العمميات التالية يدويًا دون كتابة
برنامج لحسابيا:

;int a=0, b=0, c=8, d=0, e=0
;a=b=c
;b*=5
;a/=2
;e= ((a+b) * (d=6))/2
;d %= 5
;a= b * c - d
;))e=d=c=b=(a = (a%31-9

 .19اكتب برنامج بسيط بمغة  C#لمتأكد من النتائج التي حسبتيا يدوياً.

الحل:
ّ
b=0, c=8, d=0, e=0
b=8, c=8, d=0, e=0
b=40, c=8, d=0, e=0
b=40, c=8, d=0, e=0
b=40, c=8, d=6, e=122
b=40, c=8, d=1, e=122
b=0, c=0, d=0, e=0

106

a=0,
a=8,
a=8,
a=4,
a=4,
a=4,
a=0,

;int a, b, c=8, d, e
;a=b=c
;b*=5
;a/=2
;e= (a + b * (d=6))/2
;d %= 5
;a= b * c - d
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 .4التعميمة الشرطية
تأخذ التعميمة الشرطية الشكل القواعدي التالي:

بحيث يكون لمتعميمة أحد شكمين:

الشكل if
;if (expression) instruction


يجري اختبار الشرط المنطق

 logical expressionالذي يعيد قيمة منطقية

صح أو خطأ
 يإذا كانت صح يجري تنفيذ instruction
 واال يجري الخروج دون تنفيذ instruction
الشكل if else
;if (expression) instructionsBloc1 ; else instructionsBloc2


يجري اختبار الشرط المنطق

 logical expressionالذي يعيد قيمة منطقية

صح أو خطأ
 يإذا كانت صح يجري تنفيذ instructionsBloc1
 واال يجري تنفيذ instructionsBloc2
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:مثال
int a=100, b=0, c;
if ( b == 0 )
{
c = 1;
System.Console.WriteLine("First Condition:
c = " + c);
}
else
{
c = a / b;
System.Console.WriteLine("First Condition:
c = " + c);
}
if ((c = a*b) != 0)
c += b;
else
c = a;
System.Console.WriteLine("Second Condition: c =
" + c);
:وتكون النتيجة
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:تمرين
:C# أوجد نتيجة البرنامج التالي المكتوب بمغة
int a=100, b=0, c=8, d, e=100;
if ( b == 0 )
{
a=b=c;
b*=3;
a/=2;
e= (a - b * (d=4))/2;
d %= 3;
a= b * c + d;
e=d=c=b=(a = (a%5-9));
System.Console.WriteLine("After First
Condition: e = " + e);
}
else
{
c = a / b;
System.Console.WriteLine("After First
Condition: c = " + c);
}
if (e != 0)
e += b;
else
e = a;
System.Console.WriteLine("After Second
Condition: e = " + e);

:الحل
ّ
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 .5غموض التعميمة الشرطية
يمكن أن تظير التعميمة الشرطية بشكل غامض كما ىو الحال في المثال التالي:
) if ( x>0
) if ( y+z>10
; x=x+5
else
;x=x-5

في ىذه الحالة يظير الغموض في تحديد تبعية تعميمة  elseلتعميمة .if

بشكل عام تكون تعميمة  elseتابعة لتعميمة  ifاألقرب إال إذا حددت األقواس عكس ذلك .ففي الحالة السابقة
تكون التبعية كمايمي:
) if ( x>0
) if ( y+z>10
; x=x+5
else
;x=x-5

تحل الغموض وفقاً لتوزعيا .ففي الحالتين التاليتين تُزيل األقواس
طبعاً ،يمكن لألقواس في حال استخداميا أن ّ
الغموض تمامًا وتحدد تبعية تعميمة  elseلتعميمة :if

;x=x-5
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) if ( x>0
{
) if ( y+z>10
; x=x+5
}
else
;x=x-5

) if ( x>0
{
) if ( y+z>10
; x=x+5
else
;x=x-5
}
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:تمرين
:C# أوجد نتيجة البرنامج التالي المكتوب بمغة
int a=100, b=0, c=8, d, e=100;
if ( b == 0 )
b+=3;
if ( a <= 0)
a= a + b;
else
a = a * b;
System.Console.WriteLine("a = " + a);
:الح ّل
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 .6تعميمة اإلسناد الشرطية
يمكن في بعض الحاالت عندما يكون اليدف من التعميمة الشرطية تنفيذ عممية إسناد أن نبني تعميمة شرطية
مختصرة ليا الشكل القواعدي التالي:
Value1

Value2

ي حال تحقق الشرط المنطق المحدد ي logical expression
يجري إرجاع Value1
واال يجري إرجاع .Value2
وتكافئ التعميمة السابقة التعميمة:
if (expression) Value1 else Value2

مثال :1
المختصرة التالية:
نق أر التعميمة الشرطية ُ
; ) a+1

:

b

; int a,b,c
….
? ) c = ( ( a == 0

كما يمي:
في حال تحققت التعميمة ) (a==0يجري إرجاع القيمة األولى ) (bواسنادىا إلى ) (cواال فإن القيمة الثانية
) (a+1ىي التي يجري إرجاعيا واسنادىا إلى ).(c

مثال :2
ماذا تمثِّل تعميمة اإلسناد الشرطية التالية:
; ) -x

:

x

; float x, absx
? ) absx = ( ( x >= 0

(تابع القيمة المطمقة لـ ) x
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تمارين
:if … else  اكتب مكافئات التعميمات التالية بصيغة.1
c =
d =
e =

a == 0 ? b : a+1 ;
a >= 0 ? b-1 : b+1 ;
(a+b)>0 ? a++ : a--;

:C#  أعط نتيجة تنفيذ البرنامج التالي المكتوب بمغة.2
int a=0,b=0,c=0 ;
a =
b =
c =

a == 0 ? b : a+1 ;
a >= 0 ? b-1 : b+1 ;
(a+b)>0 ? a++ : a--;

System.Console.WriteLine("a = " + a);
System.Console.WriteLine("b = " + b);
System.Console.WriteLine("c = " + c);

:الحل
ّ
.1

c =
d =
;
e =

a == 0

?

b

:

a+1 ;

if (a==0) c=b;
else c=a+1;
a >= 0 ? b-1 : b+1 if (a>=0) c=b-1;
else c=a+1;
(a+b)>0 ? a++ : a--;
if (a+b>0) c=a++;
else c=a--;

.2
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 .7التعميمة التكراريةwhile :
يكون لتعميمة التكرار الحمقية  whileالشكل القواعدي التالي:

 يجري أوال اختبار الشرط المنطق  logical expressionالذي يعيد
قيمة منطقية صح أو خطأ
 يإذا كانت صح يجري تنفيذ instruction
 واال يجري الخروج دون تنفيذ instruction
 بعد كل تنفيذ لمتعميمات  ،instructionيجري اختبار الشرط المنطق
 logical expressionلمتأكد من أن قيمته المنطقية مازالت صح:
 يإذا كانت صح نستمر ي تكرار تنفيذ  instructionمرة أخر
 واال يجري التوقف عن تكرار تنفيذ  .instructionواالنتقال إلى
التعميمة الت تم while

مثال:
;int i=0
;int x=0
)while (i<=10
{
;x=x+10
;i++
}
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C#  التعميمات الخوارزمية األساسية الخمسة ي.8
) برنامج حساب القاسم المشترك األعظم وفق خوارزمية إقميدس (طرح األصغر من األكبر:مثال
using System;
namespace Instructions
{
class GCD
// compute Greatest Common Divisor
{
public static void Main(String[] arg)
{
int a; string Sa;
int b; string Sb;
int g;
// Read a, b
Console.Write("a =");
Sa = Console.ReadLine(); a = Int32.Parse(Sa);
Console.Write("b =");
Sb = Console.ReadLine(); b = Int32.Parse(Sb);
// Compute GCD of a and b
while (a != b)
{
if (a > b)
a = a - b;
else
b = b - a;
}
g = a;
Console.WriteLine("GCD =" + g);
}
}
}
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التعميمات األساسية الخمسة لمغة الخوارزميات ) (pseudo codeومقابالتها ي C#
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 تدريبات.9
. من الدخلk  حيث نق أر قيمة، [2..10]  في المجالk  كتابة جدول الضرب المدرسي لعدد:1تدريب
using System;
namespace ExampleWhile
{
class Multiply
{
public static void Main(string[] arg)
{
int k, i; string Sk;
Console.Write("input k in [2..10] = ");
Sk = Console.ReadLine(); k = Int32.Parse(Sk);
// Multiplication Table of number k
i = 1;
while (i <= 10)
{
Console.WriteLine(k + " x " + i + " = " + k * i);
i = i + 1;
}
}
}
}

:)5 التنفيذ (عند قيمة الدخل
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تدريب:2
كتابة كل جداول الضرب لألعداد من  1حتى 10
الدخل :اليوجد.
الخرج :جداول الضرب.
الخوارزمية:
} كتابة جدول الضرب { k
i←1
مادام (  ) i ≤ 10كرر
بداية
اكتب

k, ” x ”, i ,” = ”, k*i

i ← i +1
نهاية

} تك ارر كتابة جدول الضرب  kمادام

{ k<=10

k←1
مادام (  ) k ≤ 10كرر
بداية
} كتابة جدول الضرب { k
k ← k +1
نهاية
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الحظ فكرة البرمجة المييكمة
using System;
namespace ExampleWhile
{
class MultiplyAll
{
public static void Main(string[] arg)
{
int k, i;
k = 1;
while (k <= 10)
{
// Multiplication Table of number k
i = 1;
while (i <= 10)
{
Console.WriteLine(k + " x " + i + " = " + k *
i);
i = i + 1;
}
Console.WriteLine("----------------------");
k = k + 1;
}
}
}
}

.while  داخل كتمة تعميماتwhile  استخدام تعميمة:الحظ فكرة البرمجة المييكمة
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مقاطع من شاشة التنفيذ:
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 .11تدريب
حل معادالت من الدرجة الثانية.
2
، a.x  b.x  c  0

دخل البرنامج :ثالث أعداد حقيقية ىي  c ،b ،aتقابل حدود المعادلةa≠0 .
خرج البرنامج :إحدى الحاالت التالية:
حل حقيقي.
 .1رسالة تعمن عدم وجود ّ
الحل.
 .2رسالة تعمن عن وجود حل وحيد مع إظيار ّ
 .3رسالة تعمن عن وجود حمين مع إظيار الحمّين.

121

ISSN: 2617-989X

: النص البرمج
using System;
namespace Examples
{
class Solution2degree
{// Solution of second degree equation : a.x2 + b.x + c = 0
public static void Main(string[] arg)
{
double a; String Sa;
double b; String Sb;
double c; String Sc;
double delta, x, x1, x2;
// Read a,b, c
Console.Write(" Input a =");
Sa = Console.ReadLine(); a = Double.Parse(Sa);
Console.Write(" Input b =");
Sb = Console.ReadLine(); b = Double.Parse(Sb);
Console.Write(" Input c =");
Sc = Console.ReadLine(); c = Double.Parse(Sc);
delta = b * b - 4 * a * c;
// compute the equation roots
if (delta < 0)
Console.WriteLine(" No Real Solution ");
if (delta == 0)
{
Console.WriteLine(" One Solution ");
x = -b / (2 * a);
Console.WriteLine(" x= " + x);
}
if (delta > 0)
{
Console.WriteLine(" Two Solutions ");
x1 = (-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
x2 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
Console.WriteLine(" x1= " + x1 + " x2= " + x2);
}
}
}
}
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1- تمرين.11
 يساعد في حساب المتوسط الحسابي لعشرة أرقام صحيحة يجري طمبيا من، C#  بمغةAverage1 اكتب صف
ِ َالبرنامج وادخاليا من قبل المست
.خدم
ُ

:الحل

using System;
namespace Average
{
class Average1
{
static void Main( string[] args )
{
int total,
// sum of grades
gradeCounter,
// number of grades
entered
gradeValue,
// grade value
average;
// average of all grades
// initialization phase
total = 0;
// clear total
gradeCounter = 1;
// prepare to loop
// processing phase
while ( gradeCounter <= 10 )

// loop 10

times
{
// prompt for input and read grade from
user
Console.Write( "Enter integer grade: "
);
// read input and convert to integer
gradeValue = Int32.Parse(
Console.ReadLine() );
// add gradeValue to total
total = total + gradeValue;
// add 1 to gradeCounter
gradeCounter = gradeCounter + 1;
}
// termination phase
average = total / 10; // integer division
// display average of exam grades
Console.WriteLine( "\nClass average is "+
average );
} // end Main
} // end class Average1
}
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تنفيذ البرنامج:
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2- تمرين.12
 يساعد في حساب المتوسط الحسابي لعدد من األرقام صحيحة يجري طمبيا من البرنامج، C# اكتب برنامجًا بمغة
ِ َوادخاليا من قبل المست
.-1 خدم وبحيث يتوقف طمب األعداد عند إدخال المستخدم لمقيمة
ُ

using System;
namespace Average
{
class Average2
{
static void Main(string[] args)
{
int total,
// sum of grades
gradeCounter,
// number of grades entered
gradeValue;
// grade value
double average;
// average of all grades

:الحل
ّ

// initialization phase
total = 0;
// clear total
gradeCounter = 0;
// prepare to loop
// processing phase
// prompt for input and convert to integer
Console.Write("Enter Integer Grade, -1 to Quit: ");
gradeValue = Int32.Parse(Console.ReadLine());
// loop until a -1 is entered by user
while (gradeValue != -1)
{
// add gradeValue to total
total = total + gradeValue;
// add 1 to gradeCounter
gradeCounter = gradeCounter + 1;
// prompt for input and read grade from user
// convert grade from string to integer
Console.Write("Enter Integer Grade, -1 to Quit: ");
gradeValue = Int32.Parse(Console.ReadLine());
} // end while
// termination phase
if (gradeCounter != 0)
{
average = (double)total / gradeCounter;
// display average of exam grades
Console.WriteLine("\nClass average is "+ average);
}
else
{
Console.WriteLine("No grades were entered.");
}
} // end method Main
} // end class Average2
}
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تنفيذ البرنامج:
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3- تمرين.13
 رقمًا10  إلى1  يستعرض أرقام الطالب منC#  اكتب برنامحًا بمغة، طالب10 بفرض أن لديك مجموعة من

 في2  وادخال رقم،ً في حال كان الطالب ناجحا1  بحيث يقوم المستخدم من أجل كل طالب بإدخال رقم،ًرقما

. وبحيث يعطي البرنامج في النياية عدد الناجحين وعدد ال راسبين والنسبة المئوية لمنجاح،حال كان الطالب راسبًا
:الحل

using System;
namespace Passes_and_Failures
{
class Analysis
{
static void Main(string[] args)
{
int passes = 0,
// number of passes
failures = 0,
// number of failures
student = 1,
// student counter
result;
// one exam result
// process 10 students; counter-controlled loop
while (student <= 10)
{
Console.Write("student "+student+" result (1=pass, 2=fail)= ");
result = Int32.Parse(Console.ReadLine());
if (result == 1)
passes = passes + 1;
else
failures = failures + 1;
student = student + 1;
}
// termination phase
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Passed: " + passes);
Console.WriteLine("Failed: " + failures);
Console.WriteLine("Raise Percentage\n" + passes * 10);
} // end of method Main
} // end of class Analysis
}
}
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تنفيذ البرنامج:
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4- تمرين.14
.1 جرب البرنامج التالي وأبد مالحظاتك عمى عمميات الزيادة بقيمة
ّ
using System;
namespace Increment
{
class Increment
{
static void Main(string[] args)
{
int c;
c = 5;
Console.WriteLine( c );
// print 5
Console.WriteLine( c++ ); // print 5 then
postincrement
Console.WriteLine( c );
// print 6
Console.WriteLine();

// skip a line

c = 5;
Console.WriteLine( c );
// print 5
Console.WriteLine( ++c ); // preincrement
then print 6
Console.WriteLine( c );
// print 6s
} // end of method Main
} // end of class Increment
}
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5- تمرين.15
.100 و0  لحساب مجموع األعداد الزوجية المحصورة بينC# اكتب برنامج بمغة
:الحل
ّ
using System;
namespace MySum
{
class Sum
{
static void Main(string[] args)
{
int sum = 0;
int number = 2;
while ( number <= 100)
{
sum += number;
number += 2;
}
Console.WriteLine("The sum is " + sum +
" Sum Even Integers from 2 to
100");
} // end of method Main
} // end of class Sum
}

:نتيجة التنفيذ
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 تمرين.16
:نفذ البرنامج التالي وأعط نتيجتو
using System;
namespace LogicalOperators
{
class LogicalOperators
{
static void Main(string[] args)
{
// testing the conditional AND operator (&&)
Console.WriteLine( "Conditional AND (&&)" +
"\nfalse && false: " + ( false && false ) +
"\nfalse && true: " + ( false && true ) +
"\ntrue && false: " + ( true && false ) +
"\ntrue && true:
" + ( true && true ) );
// testing the conditional OR operator (||)
Console.WriteLine( "\n\nConditional OR (||)" +
"\nfalse || false: " + ( false || false ) +
"\nfalse || true: " + ( false || true ) +
"\ntrue || false: " + ( true || false ) +
"\ntrue || true:
" + ( true || true ) );
// testing the logical AND operator (&)
Console.WriteLine( "\n\nLogical AND (&)" +
"\nfalse & false: " + ( false & false ) +
"\nfalse & true: " + ( false & true ) +
"\ntrue & false: " + ( true & false ) +
"\ntrue & true:
" + ( true & true ) );
// testing the logical OR operator (|)
Console.WriteLine( "\n\nLogical OR (|)" +
"\nfalse | false: " + ( false | false ) +
"\nfalse | true: " + ( false | true ) +
"\ntrue | false: " + ( true | false ) +
"\ntrue | true:
" + ( true | true ) );
// testing the logical exclusive OR operator (^)
Console.WriteLine( "\n\nLogical exclusive OR (^)" +
"\nfalse ^ false: " + ( false ^ false ) +
"\nfalse ^ true: " + ( false ^ true ) +
"\ntrue ^ false: " + ( true ^ false ) +
"\ntrue ^ true:
" + ( true ^ true ) );
// testing the logical NOT operator (!)
Console.WriteLine( "\n\nLogical NOT (!)" +
"\n!false: " + ( !false ) +
"\n!true: " + ( !true ) );
}
}
}
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:الحل
ّ
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C#  ومن ثم بمغة،ًلمحل خوارزميا
ّ  مسائل.17

:1 مسألة

. a.x2+b.x+c=0 لحل لممعادلة من الشكل
ّ نريد كتابة برنامج

.... وبالتالي لن تكون معادلة درجة ثانيةa=0  أي يمكن أن تكون.a,b,c ميما تكن قيم الحدود
)(فكر بالخوارزمية أوالً ومن ثم اكتب البرنامج بعد وضعيا بمغة الخوارزميات
ّ
:الح ّل
using System;
namespace Examples
{
class Solution2degreeAll
{ // Solution of second degree equation : a.x2 + b.x + c = 0
public static void Main(string[] arg)
{
double a; String Sa;
double b; String Sb;
double c; String Sc;
double delta, x, x1, x2;
// Read a,b, c
Console.Write(" Input a =");
Sa = Console.ReadLine(); a = Double.Parse(Sa);
Console.Write(" Input b =");
Sb = Console.ReadLine(); b = Double.Parse(Sb);
Console.Write(" Input c =");
Sc = Console.ReadLine(); c = Double.Parse(Sc);
if (a == 0)
{
if (b == 0)
{
if (c == 0)
{
Console.WriteLine("Each Real is a solution");
}
else
{// c ≠ 0
Console.WriteLine("Incorrect Equation");
}
}
else
{ // b ≠ 0
x = -c / b;
Console.WriteLine("The Solution is : " + x);
}
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}
else
{ // a ≠ 0
delta = b * b - 4 * a * c;
if (delta < 0)
Console.WriteLine(" No Real Solution ");
if (delta == 0)
{
Console.WriteLine(" One Solution ");
x = -b / (2 * a);
Console.WriteLine(" x= " + x);
}
if (delta > 0)
{
Console.WriteLine(" Two Solutions ");
x1 = (-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
x2 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
Console.WriteLine(" x1= " + x1 + " x2= " + x2);
}
}
}
}
}
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:2 مسألة
C#  اكتب برنامج بمغة. إذا كان يساوي حاصل جمع جميع قواسمو بما فييم الواحدperfect نقول عن عدد أنو
ال ومن ثم
ً (فكر بالخوارزمية أو
ّ . من مجموعة األعداد الطبيعيةPerfect  عددn  ويبحث عن أولn يأخذ عدد
)اكتب البرنامج بعد وضعيا بمغة الخوارزميات
:الح ّل

using System;
namespace Perfect
{
class ApplicationPerfect
{
static void Main (string[ ] args)
{
int compt = 0, n, k, sumdiv, nbr;
Console.Write("Number of Perfect numbers you wish find : ");
n = Int32.Parse( Console.ReadLine( ) ) ;
nbr = 2;
while (compt != n)
{
sumdiv = 1;
k = 2;
while(k <= nbr/2 )
{
if (nbr % k == 0)
sumdiv += k ;
k++;
}
if (sumdiv == nbr)
{
Console.WriteLine(nbr+" is a Perfect number");
compt++;
}
nbr++;
}
}
}
}

ISSN: 2617-989X

135

الفصل الرابع:
تتمات في لغة الخوارزميات

المخطط:
 . 1تعميمات التحكم المشتقة من التعميمات األساسية
بعداد for
 . 2التعميمة التك اررية ّ

 .3تعميمة التكرار بع داد في C#

عداد  forفي C ,C#
 .4التعميمة التكرار ب ّ
 . 5أمثمة عن تعميمةfor

كرر_مرة_واحدة_عمى_األقل
 .6التعميمة التك ارريةّ :

 . 7مثال :التكرار_لمرة_واحدة_عمى_األقل

 . 8مثال :نص برمجي do { } while
 .9كسر البرمجة المييكمة

 .11تعميمات كسر البرمجة المييكمة في لغات البرمجة
 .11مثال تعميمة break

 .12مثال تعميمة  breakضمن كتمة تعميمات for
 .13التعميمة  continueفي C, C#

 .14تعميمة التفريع (التعميمة الشرطية متعددة االختيار)
 .15تعميمة التفريعswitch … case :
 .16أمثمة برمجية switch case
 .17تمارين
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 .1تعميمات التحكم المشتقة من التعميمات األساسية
يمكن أن نعبِّر عن بعض تعميمات التحكم األساسية (الشرطية والتك اررية) بشكل مختمف يصف ماىية العمل الذي
نقوم بو "خوارزمياً" ،أو ما نفكر بو في خطوات الحل ،وصفًا أدق وأسيل من تعبيرنا بالتعميمات األساسية .ىذا

الشكل المختمف لمتعبير عن التحكم بمسار التنفيذ قد نجده مباشرًة في أغمب لغات البرمجة .مثال ذلك ،تعميمة
بعداد) .ىذه التعميمة تجد تعميمةً مكافئةً ليا في كل لغات البرمجة اإلجرائية (حتى
( forولنسمييا تعميمة تك اررية ّ

جدت في لغة  Fortranحين لم تكن تعميمة  whileموجودة فييا).
أنيا ُو َ

لكنك تسأل ىنا ،ألم نقل أن التعميمات األساسية الخمسة كافية لمتعبير عن خوارزميتنا والتحكم بمسارات تنفيذ
الحل .نعم ،يبقى ما ذكرناه صحيحًا  :إن تعميمات التحكم األساسية (الشرطية والتك اررية) كافية لمتعبير عن

مسار الحل في إي من خوارزميتنا ،ولذلك سنرى أ ن جميع ىذه البنى الجديدة لمتحكم ،التي سنطرحيا ىنا ،جرى

اشتقاقيا من تعميمات التحكم األساسية (الشرطية والتك اررية) .ولكننا نشجع عمى استخدام تعميمات البنى الجديدة
عند المزوم ،فيي تسيِّل التعبير عن حمنا ،وتزيد من وضوح القراءة لخوارزميتنا و برامجنا.
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بعداد for
 .2التعميمة التكرارية ّ
الحظنا في الكثير من خوارزمياتنا ،حين استخدام التكرار:
عداد
(مادام <شرط> ِّ
كرر <مجموعة تعميمات>) ،أن تكرار التنفيذ مشروط بقيمة ّ

(متحول عددي صحيح تتزايد قيمتو خطوة خطوة) تقع بين قيمة بدائية وقيمة نيائية.

"العداد" (ويمكننا تسميتو متحول التك رار).
ليكن ّ counter
وليكن لدينا تجمع التعميمات التالي:

<القيمة counter ←> 1
كرر
ما دام (  counterأصغر أو يساوي < القيمة ِّ ) >2
<مجموعة تعميمات>
counter ← counter + 1
الحظ أن التكرار يبدأ مع قيمة العداد عند < القيمة  >1ويتوقف التكرار عند < القيمة >2
نعبِّر عن ذلك كما يمي:
من أجل قيم

counter

كرر
تبدأ من <القيمة  > 1وتنتيي إلى < القيمة ِّ >2

<مجموعة تعميمات>
نكتب ذلك عمى ٍ
أسوة ببقية تعميماتنا المييكمة األخرى:
نحو مييكل ً
من أجل

< قيمةcounter← >1

كرر
حتى <قيمة ِّ >2

<مجموعة تعميمات>
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بعداد كما يمي:
إذن ،تعمل التعميمة التكراية ّ
العداد  counterأصغر أو تساوي القيمة العميا لمجال التكرار < القيمة  >2تُنفذ <مجموعة
مادامت قيمة ّ
تعميمات>.
ختبر القيمة الجديدة إن
مع كل تكرار يزداد ّ
العداد آليا خطوة ،أي تصبح قيمة  counterتساوي  ،counter+1تُ َ
العداد مع كل تنفيذ.
كانت ضمن مجال التكرار ،تنفذ <مجموعة تعميمات> .من جديد ،يزداد ّ

إذن يجري تكرار مايمي:
العداد.
 .1اختبار قيمة ّ
 .2تنفيذ التعميمات.

العداد نياية مجال التكرار أي القيمة <القيمة .> 2
العداد مع كل تكرار حتى يصل ّ
 .3زيادة ّ
مالحظات:

بعداد ،عدا عن تعبيره الواضح أن التكرار مشروط بقيمة متحول-تكرار ُمحدد
 إن شكل التعميمة التك اررية ّ

المجال ،فإنو ُيمزمنا بعدم نسيان إعطاء القيمة البدائية ليذا المتحول ،ويضمن لنا زيادة ىذا المتحول
(العداد) خطوة ،والذي كان من الممكن أن نسيانو في الحمقة التك اررية العادية ،وندخل التنفيذ في حمقة
تكرار ال نيائية

بعداد يتزايد خطوة خطوة مع كل
 ينصح بشدة استخدام ىذه الحمقة التك اررية إن كان التك رار مشروطًا ّ
العداد (متحول-التك رار) ضمن مجموعة التعميما ت
تكرار .وينصح بشدة عدم تغيير قيمة ّ
نغير قيمة متحول-التك رار خالل تك رار تنفيذ مجموعة التعميمات(وىذا ما نصحنا بو) ،وان تٌِرك
 إن لم ّ
العداد (متحول -التكرار) يساوي القيمة
تكرار التنفيذ يجري بشكل طبيعي بال إنقطـ ــاع ،فستكون قيمة ّ
<القيمة  ،1+ > 2عند انتياء ىذه التعميمة التك اررية
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 .3تعميمة التكرار بعداد في C#
بعداد ،وىذه تعميمة ذات عمومية أكبرفي  ،C, C#ولكننا سنرى ىنا استخداميا
تقوم تعميمة  forبدور التكرار ّ
بعداد خطوة خطوة:
لمتكرار ّ

بعداد.
ىناك العديد من الخوارزميات التي كتبناىا نستطيع اآلن كتابتيا بإيجاز باستخدام التعميمة التك اررية ّ

مثال:
حساب مجموع األعداد 1, 2, 3,...M
حيث  Mتُعطى كدخل.
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بعداد  forفي C ,C#
 .4التعميمة التكرار ّ
بعداد  forالشكل القواعدي التالي:
يكون لمتعميمة التكرار ّ

2

1

3
المشار إليها بالرقم 1
 يجري أوال تنفيذ عبارة اإلعداد ُ expression
المشار
 يج ري بعدها اختبار الشرط الموجود في العبارة الشرطية ُ expression
إليها بالرقم :2
 فإذا كان الشرط صحيحاً نبدأ في تنفيذ .instruction
 واال يجري التوقف.

 بعد كل تنفيذ لمتعميمات  ،instructionيجري تنفيذ التعميمات الموجودة في عبارة
المشار إليها بالرقم  3واعادة اختبار الشرط الموجود في
التعديل ُ expression
المشار إليها بالرقم  2لمتأكد من أن قيمتها
العبارة الشرطية ُ expression
المنطقية مازالت صح:

 فإذا كانت صح نستمر في تكرار  instructionمرة أخرى.
 واال يجري التوقف عن تكرار .instruction

مثال:
;int z=0
)for (k=0; k<=10; k++
;z=z+10
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for  أمثمة عن تعميمة.5
. تُعطى كدخلM  حيث1, 2, 3,...M  حساب مجموع األعداد:1مثال
using System;
namespace Instructions
{
class SumMfor
{
// Compute the Sum 1+2+.....M using (for) statement
public static void Main(string[] arg)
{
int M; String SM;
int s, i;
// Read M
Console.Write(" Input M : ");
SM = Console.ReadLine(); M = Int32.Parse(SM);
// variables initialisation
s = 0;
// compute the Sum in s
for (i = 1; i <= M; i++)
{
s = s + i;
}
// Write s
Console.WriteLine("1+2+...+"+M+" = "+s);
}
}
}

:التنفيذ

1+2+..+M = M*(M+1)/2  رياضيًا:يمكنك التحقق من صحة البرنامج
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. تُعطى كدخلM  حيثM !  حساب:2مثال
M! =1*2*3…*M
.M  حتى1  إذن ىي "مضروب" األعداد من، تعرف بالعالقة السمبقةM!  وتكتبM نعرف أن العاممي لـ

1  ىيs  بالضرب * والننسى القيمة البدائية لـ+  فقط نستبدل الجمع،إذن نستخدم نفس النص البرمجي السابق
. 0 بدل
using System;
namespace Instructions
{
class FactMfor
{
// Compute the M! using (for) statement
public static void Main(string[] arg)
{
int M; String SM;
int s, i;
// Read M
Console.Write(" Input M : ");
SM = Console.ReadLine(); M = Int32.Parse(SM);
// variables initialisation
s = 1;
// compute the M! in s
for (i = 1; i <= M; i++)
{
s = s * i;
}
// Write s
Console.WriteLine(" "+M+"! = "+s);
}
}
}

:التنفيذ
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كرر_مرة_واحدة_عمى_األقل
 .6التعميمة التكراريةّ :
عندما تأخذ التعميمة التك اررية مادام  ...كرر اإلطار التالي)1( :
<مجموعة تعميمات>
مادام

(الشرط)

كرر
ِّ

< مجموعة تعميمات>
نرى ىنا أننا ننفذ <مجموعة تعميمات> ثم نختبر صحة (الشرط) لنتابع تك رار تنفيذ نفس <مجموعة تعميمات>
مادام (الشرط) صحيحاً.

إذن ستُنفذ < مجموعة تعميمات> مرة واحدة عمى األقل  ،ثم يتكرر تنفيذ <مجموعة تعميمات>  0مرة أو أكثر
حتى يصبح (الشرط) غير صحيح.
يمكن قراءة السابق كما يمي:
كرر تنفيذ < مجموعة تعميمات> مادام (الشرط) ُمحقق.
ّ
ويمكن أن نعطي ذلك اإلطار التالي)2( :
كرر
ِّ

< مجموعة تعميمات>
مادام (الشرط)

إن اإلطار ) (1و) (2متكافئان ،وكالىما يجمع فكرة التنفيذ لـِ <مجموعة تعميمات> أوالً ،ثم تكرار التنفيذ ليذه
المجموعة ولكن بشرط.

إن التعبير "الخوارزمي" في اإلطار ) (2أكثر إيجا ًاز ،وقد يكون أوضح تعبي اًر.

والفكرة األساسية ىي تك رار تنفيذ مجموعة تعميمات لمرة واحدة عمى األقل (ثم اختبار الشرط) ثم تكرار التنفيذ

مادام الشرط صحيحاً.

تثنفذ <مجموعة تعميمات> أول مرة ،يتكرر تنفيذ <مجموعة تعميمات> مادام الشرط صحيحًا.
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 .7مثال :التكرار_لمرة_واحدة_عمى_األقل
حساب المجموع لمجموعة من األعداد الصحيحة يجري إدخاليا لمبرنامج ،ينتيي اإلدخال بالقيمة .999

خوارزمية الحل باستخدام التعميمة التكرارية األساسية:
n← 0
Sum ← 0

است تتتخدمنا العت تتدد

 999دلت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي ً

Sum ← Sum + n

لنهاية المجموعة

اقرأ n

مادام (  nال يساوي  ) 999كرر
Sum ← Sum + n
اق أر n
اكتب ”Sum= ”, Sum

مالحظة:
لالنتظام بالتعميمات ،أعطين ا جميع المتحوالت القيم البدائية  ،0تعميمة اإلسناد  Sum ← Sum + nقبل
التكرار ،يمكن االستغناء عنيا ،ألن قيمة  Sumقبل وبعد اإلسناد ىي  . 0ولكننا تركناىا لالنتظام فيي تشكل مع
تعميمة القراءة ،مجموعة التعميمات المطموب تك رار تنفيذىا لمرة واحدة عمى األقل.
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خوارزمية الحل السابقة باستخدام تعميمة التكرار لمرة واحدة عمى األقل :
n← 0
Sum ← 0
كرر
ّ

است ت تتتخدمنا العت ت تتدد 999

دلي ً لنهاية المجموعة

Sum ← Sum + n
اقرأ n

مادام (  nال يساوي ) 999
اكتب ”Sum= ”, Sum
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do { } while  نص برمجي: مثال.8
.999  ينتيي اإلدخال بالقيمة،حساب المجموع لمجموعة من األعداد الصحيحة يجري إدخاليا لمبرنامج
using System;
namespace Instructions
{
class SumInDoWhile
{ // compute Sum of user input (end value = 999)
public static void Main(string[] arg)
{
int n = 0; String Sn;
int sum = 0;
do
{
sum = sum + n;
// Read n
Console.Write(" Input n : ");
Sn = Console.ReadLine();
n = Int32.Parse(Sn);
}
while (n != 999);
Console .WriteLine(" Sum = " + sum);
}
}
}

:التنفيذ

! المجموعة الخالية
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 .9كسر البرمجة المهيكمة:
منذ الخطوات األولى ،في تعميمك البرمجة ،أكدنا أن تدريس أسس البرمجة ،استقر باستخدام البرمجة المييكمة
ٍ
تعميمات تنفذىا التعميمة ،وفي
 ،structured programmingفمكل تعميمة تحكم ىيك ُل ٌٌ يتضمن كتم َة
كتمة_التعميمات تٌعطى كل تعميمة في الكتمة ىيكل…..وىكذا.
إن الميزة األىم في البرمجة المييكمة أن لكل تعميمة بداية واحدة ونياية واحدة ،مما يسمح بوضوح مسار تنفيذ
البرنامج ومتابعتو.

فمثالً في البنية التالية لمتعميمة التك اررية ،إذا دخمنا لتنفيذ كتمة التعميمات فال نخرج إ ال مع تنفيذ آخر تعميمة في

الكتمة أي تعميمة  .nواليمكن أن نخرج من الكتمة من أي تعميمة أخرى.

ولكن عمي أال أخفي عميك يا صديقي أننا ال نحب اإلنتظام دومًا ،ونقول لمضرورة أحكام.

وىكذا ،أيضًا في البرمجة ،يرى البعض أن البرمجة المييكمة أمر جيد وفوائدىا التي عددناىا سابقًا ُمتفق عمييا،
ولكنيا ليس مقدسة بحيث ال يمكن تجاوزىا في حاالت معينة استثنائية.
وىكذا ،غالبًا تتيح لغات البرمجة المييكمة تعميمات ُّ
تحكم بإمكانيا كسر قواعد البرمجة المييكمة بحيث تسمح

بالخروج من كتمة تعميمات قبل انتيائيا .ولكن ُي نصح دوماً باستخداميا في الحاالت االستثنائية فقط.
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 .11تعميمات كسر البرمجة المهيكمة في لغات البرمجة:
كنا قد نوىنا أن لغات البرمجة المييكمة ىي التي تقدم تعميمات التحكم األساسية التي عرفناىا في لغة
ال لمتعبير عن مسار تنفيذ البرنامج بحيث نستغني تمامًا عن تعميمة القفز
الخوارزميات ،والتي تكفي كام ً

( ) GOTOالتي كانت ىي األساس لمتحكم في األجيال األولى لمغات البرمجة عالية المستوى .إال أن العديد من
لغات البرمجة المييكمة قد احتفظت بيا لتبقى متوافقة مع اإلصدارات السابقة ،أو وضعت ما يكافؤىا الذي يسمح

فقط بالخروج إلى مابعد نياية كتمة التعميمات المييكمة.

كسر البرمجة المهيكمة في :C, C#
تؤدي التعميمة  breakإلى الخروج إلى ما بعد نياية كتمة تعميمات.
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 .11مثال تعميمة :break
إنو مثال بسيط ييدف فقط إلى توضيح استخدام التعميمة  breakلمخروج من كتمة تعميمات.
المطموب من البرنامج تكرار تنفيذ تعميمات مادامت قيم  iأصغر أو يساوي قيمة معينة (القيمة  13في مثالنا).
ولمتبسيط أكثر في مثالنا ،تقتصر التعميمات المطموب تكرار تنفيذىا عمى تعميمة إظيار قيمة .i
ىذا ىو المسار األساسي لعمل برنامجنا .أما االستثناء فيو قيم خاصة لممتحول  ،iنريد إيقاف تنفيذ التعميمات
بسببيا .القيم الخاصة في مثالنا ىي  iمن مضاعفات  .4وما نقصده ىنا بمضاعفات  ،4ىو أي عدد أكبر من
 ،4ويقسم  4بال باقي ( باقي قسمتو عمى  4تساوي .)0
النص البرمجي:
;using System
namespace Instructions
{
class UseBreak
{
)public static void Main(string[] arg
{
;int i = 0, n = 13
)while (i <= n
{
))if ((i % 4 == 0) && (i > 4
;break
;)Console.WriteLine(" i = " + i
;i = i + 1
}
}
}
}

التنفيذ:
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م حظات:
 الحظ أن تكرار تنفيذ مجموعة/كتمة تعميمات  whileتوقف عند القيمة  ،8ألنيا من مضاعفات  ،4فقد
وضعنا ذلك شرطًا ننفذ عنده تعميمة  breakلمخروج إلى مابعد كتمة التعميمات.


الحظ أنو بإمكاننا تحقيق النتيجة نفسيا بكتابة البرنامج دون استخدام تعميمة كسر الحمقة  ،breakكيف؟

ببساطة ال نريد استمرار تكرار التنفيذ عندما يكون الشرط الذي استخدمناه لكسر الحمقة صحيحاً ،نضيف

ذلك كشرط إلى شرط تكرار الحمقة.

;using System
namespace Instructions
{
class UseBreakNo
{
)public static void Main(string[] arg
{
;int i = 0, n = 13
)))while ((i <= n) && !((i % 4 == 0) && (i > 4
{
;)Console.WriteLine(" i = " + i
;i = i + 1
))//if (( i % 4 == 0) && (i > 4
//
;break
}
}
}
}

الحظ وضعنا تعميمة الخروج من الكتمة كتعميق ،ونقمنا شرطيا إلى شرط التعميمة المييكمة while
التنفيذ:
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 .21مثال تعميمة  breakضمن كتمة تعميمات

:for

بعداد أي من كتمة
 بالطبع يمكننا أيضًا استخدام التعميمة  breakلكسر (لمخروج) من الحمقة التك اررية ّ
عداد).
تعميمات ( forال تنس التعميمة  forمكافئة لمتعميمة التك اررية  whileعندما الشرط متحول ّ
 النص البرمجي:
;using System
namespace Instructions
{
class UseBreakFor
{
)public static void Main(string[] arg
{
)for (int i = 0; i <= 13; i++
{
))if ((i % 4 == 0) && (i > 4
;break
;)Console.WriteLine(" i = " + i
}
}
}
}

التنفيذ:
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 .21التعميمة  continueفي :C, C#
تُستخدم تعميمة  continueلالستم رار في التنفيذ ضمن الحمقة التك اررية ،ولكن باالنتقال إلى التكرار التالي .نريد
القيام بنفس العمل الذي قمنا بو عند استخدام  breakفي األمثمة السابقة ،أي تجنب إظيار مضاعفات  ،4ولكن
أريد لبرنامجي أال يتوقف عن التكرار ،أي ال أريد الخروج من تعميمة التك رار ،بل أريد منو االنتقال بالتنفيذ إلى
التكرار التالي مباشرًة دون تنفيذ بقية كتمة التعميمات.

النص البرمجي:

;using System
namespace Instructions
{
class UseContinueFor
{
)public static void Main(string[] arg
{
)for (int i = 0; i <= 13; i++
{
))if ((i % 4 == 0) && (i > 4
;continue
;)Console.WriteLine(" i = " + i
}
}
}
}

التنفيذ:

م حظات :الحظ أن تنفيذ تعميمات الحمقة (إظيار قيمة  )iجرى من أجل القيم من  1حتى  ،7ولكن عند القيمة
( 8مضاعفات  )4لم يتم التنفيذ/اإلظيار بل تابعنا مباشرًة اختبار شرط التكرار نتيجة تنفيذ  ،continueىنا
صارت  ، i=9شرط الحمقة صحيح ،إذن ننفذ تعميمة الحمقة أي إظيار  ،iوىكذا يتكرر اإلظيار لمقيم ،10 ،9
. 11ثم ،تأخذ  iالقيمة (12عدد من مضاعفات  ،)4إذن تنفذ  ،continueفننتقل مباشرًة إلى اختبار شرط الحمقة
مع القيمة …13
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 .21تعميمة التفريع (التعميمة الشرطية متعددة االختيار):
نقرر وفقاً لقيمتو اختيا رات متعددة .أي كان لدينا تجميع التعميمات عمى الشكل التالي:
إذا كان  cمتحوالً ِّ

الحظ أن التعميمة الشرطية ىي تعميمة يتم وفقيا اختيار مسار تنفيذي:
 .1يمكننا تسمية التعميمة إذا "بالتعميمة الشرطية الشرطية وحيدة االختيار Single-selection structureألنيا
تسمح باختيار أو تجاىل فعل وحيد.

 .2يمكننا تسمية التعميمة إذا ..واال " بالتعميمة الشرطية مضاعفة االختيار double-selection structure
ألنيا تسمح باالختيار ما بين فعمين مختمفين.

 .3في يمكننا تسمية تعميمة التفريع في حالة" بالتعميمة متعددة االختيار multiple-selection structureألنيا
تسمح باختيار فعل محدد من بين مجموعة ممكنة من األفعال المختمفة ،وذلك حسب قيمة "متحول" معين.

الشكل العام لتعميمة التفريع (االختيار المتعدد):

ربما تكون معالجتنا لالختيار المتعدد ،بأن تكون مجموعة التعميمات التي ِّ
ستنفذ ىي نفسيا من أجل عدة قيم

ثابتة .ولكي تكون معالجتنا شاممة لمحاالت المختمفة لقيم  ،cيمكن أن يكون لدينا معالجة خاصة <مجموعة
ميزنا حاالتيا.
تعميمات أخرى> عندما تأخذ  cقيم أخرى مختمفة عن جميع القيم الثابتة التي ّ
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نعطي الصياغة العامة التالية لمتعبير عن تعميمة االختيار المتعدد في حالة :

في حالة c

تأخذ
نفِّذ

القيمة-الثابتة1-

<مجموعة تعليمات >1
القيمة-الثابتة،2-

القيمة-الثابتة= ،3-
،.................
القيمة-الثابتةi-

نفِّذ
نفِّذ
.....

.....
القيمة-الثابتة،k-
القيمة-الثابتة،..-
،.................
القيمة-الثابتةm-

<مجموعة تعليمات >i

نفِّذ
<مجموعة تعليمات >m

.....

نفِّذ

القيمة-الثابتةn-

ن ِّفذ
<مجموعة تعليمات > n

.....

قيم أخرى

نفِّذ
<مجموعة تعليمات أخرى >

إن صياغة الحل بالبنية الجديدة (تعميمة التفريع) ،مع كونو مكافئًا لتجميع تعميمات باستخدام إذا ،إال أنو أكثر
انتظاما في التعبير عن ماىية ما نريد عممو .إذ بيذه البنية (في حالة متحول يأخذ القيم التالية ِّنفذ وفقاً لكل
قيمة )...نحدد تماما أن تفريعات المعالجة ىنا متوقفة عمى حالة  cأي عمى القيم التي يأخذىا .c

توجد ىذه البنية الشرطية متعددة االختيار ،التحكم واختيار التنفيذ حسب حالة متحول ،في العديد من لغات
البرمجة ( .)Visual Basic, Ada, Pascal, C, Java
نفرع التنفيذ حسب قيمتو/حالتو يمكن أن يكون من نمط عدد صحيح أو نمط حرفي.
ومتحول التعميمة الذي ّ

في لغة : C, Java
تستخدم التعميمة المعرفة بالكممتين المفتاحيتين  switchو  .caseتنفذ ىذه التعميمة كالتالي :عند ما يأخذ متحول
التعميمة قيمة أحد الثوابت ،تقوم بتنفيذ التعميمات الموافقة لو ،ولكنيا  ،بخالف الكثير من لغات البرمجة ،ال تنيي
تنفيذ تعميمة االختيار المتعدد آلياً بعد ذلك ،لذا ال بد من تنفيذ تعميمة  breakبعد كل تفريع.

<< تذكر :تؤدي التعميمة  breakإلى الخروج إلى ما بعد نياية كتمة تعميمات>>.
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مثال برمجي:
نريد كتابة عدد األيام الموافق لكل شير.
الدخل :رقم الشير
الخرج :عدد األيام.
ال يوجد أي عالقة حسابية بين الخرج والدخل ،وال بد من وضع تعداد الحاالت التي يكون فييا الشير مساويًا 31

يوم ،والحاالت  30يوم ،وحالة الشي ر ( 2شباط)  28يوم.
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نتيجة تنفيذ البرنامج

Month 3 has 31 days

نتيجة تنفيذ البرنامج

Month 9 has 30 days

نتيجة تنفيذ البرنامج

Month 2 has 28 days
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مثال برمجي:
نريد كتابة االسم المختصر (الحروف الثالثة األولى) لشيور السنة بالمغة اإلنكميزية January :تكتب .… Jan
الدخل :رقم الشير
الخرج :اسم الشير المختصر.
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نتيجة تنفيذ البرنامج

Month : 3 is Mar

نتيجة تنفيذ البرنامج

Month : 9 is Sep

نتيجة تنفيذ البرنامج

Month : 2 is Feb

م حظات:
نستخدم ىنا تعميمة  switch caseمع تمييز الحاالت األخرى بالكممة المفتاحية .default
الحظ أن ىذا العمل البسيط ،الذي نريده من البرنامج ،يستدعي منا كل ىذه األسطر البرمجية .ولكن بما نعرفو
حتى اآلن من بنى معطيات ال يمكن لنا الكتابة بشكل أفضل .سنرى عند استخدام المصفوفات (الجداول) أنو
يمكننا تحقيق ذلك ،عمى نحو موجز وواضح.
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تمارين:
تمرين  :1باستخدم تعميمة التكرار بخطوة ،اكتب برنامجًا يقوم بكتابة جميع جداول الضرب من  1حتى

.10البرنامج ال يأخذ أي دخل.

تمرين :2اكتب برنامجًا يقوم بقراءة عددين صحيحين ،ثم يكرر إظيار الئحة خيارات  menuإلدخال حرف يدل
عمى العممية الحسابية التي يريد المستخدم تنفيذىا عمى العددين .يقوم البرنامج بقراءة (الحرف) اختيار المستخدم

وينفذ العممية حسب قيمة الحرف المدخل ويظير النتيجة .يتكرر نفس العمل حتى يعطي المستخدم اختيار
الخروج من البرنامج .q

نتيجة تنفيذ البرنامج

61= 4+ 61

نتيجة تنفيذ البرنامج

44= 4* 61

نتيجة تنفيذ البرنامج
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 .21تعميمة التفريعswitch … case :
يكون لتعميمة  switch … caseالشكل القواعدي التالي:

نق أر التعميمة كمايمي:
التعرف عمى تعميمة  expressionندخل إلى :bloc switch
 بعد ُّ

 نطابق بين التعميمة  expressionالخارجية التي تعرفنا عميها عند مدخل
الم حددة داخمه
 bloc switchمع التعميمات  expressionالداخمية ُ

 عند حدوث تطابق يجري تنفيذ التعميمات  instructionالمقابمة

 في حال وجود عدة حاالت تطابق بين تعميمة  expressionالخارجية مع
تعميمات  expressionفي الداخل ،يجري تنفيذ التعميمات المرتبطة بتعميمات
 expressionالداخمية المطابقة حسب تسمسل ظهورها
 إذا أردنا أن يقتصر التنفيذ عمى التعميمة المطابقة األولى فقط ،توجب إضافة
تعميمة  breakإلى نهاية التعميمات المرتبطة بكل تعميمة expression

داخمية؛

 في حال عدم وجود أي تطابق مع التعميمات  expressionالداخمية ،يجري
تنفيذ التعميمات  instructionالمرتبطة بالتعميمة .default
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:مثال
int x = 11;
switch (x)
{
case 11 : Console.WriteLine(">> case 11");
break;
case 12 : Console.WriteLine(">> case 12");
break;
default : Console.WriteLine(">> default");
break;
}

.(case 11) ( مع الحالة األولى أيx) تكون النتيجة ىي تطابق القيمة
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:switch case  أمثمة برمجية.16
. كتابة عدد األيام الموافق لكل شهر:1مثال
 رقم الشير:الدخل
. عدد أيام الشير:الخرج
31  وال بد من وضع تعداد الحاالت التي يكون فييا الشير مساويًا،ال يوجد أي عالقة حسابية بين الخرج والدخل

. يوم28 ) (شباط2  وحالة الشير، يوم30  والحاالت،يوم
:النص البرمجي

using System;
namespace Instructions
{
class SwichMonth
{
public static void Main(string[] arg)
{
int m; String Sm;
int mDays = 0;
// Read m
Console.Write(" Input m : ");
Sm = Console.ReadLine(); m = Int32.Parse(Sm);
// give the number of days
switch (m)
{
case 1:
case 3:
case 5:
case 7:
case 8:
case 10:
case 12:
mDays = 31;
break;
case 4:
case 6:
case 9:
case 11:
mDays = 30;
break;
case 2:
mDays = 28;
break;
}
Console.WriteLine(" Month

(mDays) per month

(m)

" + m + " has " + mDays + " days");

}
}
}
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التنفيذ:
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:) كتابة االسم المختصر لمشهر (باإلنكميزية:2مثال
،Jan  تكتبJanuary :نريد كتابة االسم المختصر (الحروف الثالثة األولى) لشيور السنة بالمغة اإلنكميزية
.…Feb  تكتبFebruary
. اسم الشير المختصر: الخرج، رقم الشير:الدخل

:النص البرمجي

using System;
namespace Instructions {
class SwichMonthName {
public static void Main(string[] arg) {
int m; string Sm;
string month = "";
// Read m
Console.Write(" Input m : ");
Sm = Console.ReadLine(); m = Int32.Parse(Sm);
// give month string abreviation corresponding to number: m
switch (m){
case 1: month = "Jan";
break;
case 2: month = "Feb";
break;
case 3: month = "Mar";
break;
case 4: month = "Apr";
break;
case 5: month = "May";
break;
case 6: month = "Jun";
break;
case 7: month = "Jul";
break;
case 8: month = "Aug";
break;
case 9: month = "Sep";
break;
case 10: month = "Oct";
break;
case 11: month = "Nov";
break;
case 12: month = "Dec";
break;
default : month = "?";
break;
}
// write month
Console.WriteLine(" Month " + m + " is " + month);
}
}
}
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التنفيذ:

م حظات:
 نستخدم ىنا تعميمة  switch caseمع تمييز الحاالت األخرى(غير قيم األشير  )1..12بالكممة
المفتاحية default


الحظ أن ىذا العمل البسيط ،الذي نريده من البرنامج ،يستدعي منا كل ىذه السطور البرمجية .ولكن،
بما نعرفو حتى اآلن من بنى معطيات ،ال يمكن لنا الكتابة بشكل أفضل .سنرى عند استخدام

المصفوفات (الجداول) أنو يمكننا تحقيق ذلك ،عمى نحو موجز وواضح
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 .17تمارين:
تمرين :1
باستخدم تعميمة التكرار بخطوة  ،forاكتب برنامجاً يقوم بكتابة جميع جداول الضرب من  1حتى .10

البرنامج ال يأخذ أي دخل.

تمرين :2
اكتب برنامجًا يقوم بقراءة عددين صحيحين ،ثم يكرر إظيار الئحة خيارات  menuإلدخال حرف يدل عمى

العممية الح سابية التي يريد المستخدم تنفيذىا عمى العددين .يقوم البرنامج بقراءة (الحرف) اختيار المستخدم وينفذ
العممية حسب قيمة الحرف المدخل ويظير النتيجة .يتكرر نفس العمل حتى يعطي المستخدم اختيار الخروج من
البرنامج ( .qاستخدم تعميمة )switch case

نتيجة تنفيذ البرنامج

Input x : 12
Input y : 4
Operation: + - * / %, q to quit? +
4 + 61 = 61
Operation: + - * / %, q to quit? %
0 = 12 % 4
Operation: + - * / %, q to quit? q
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الفصل الخامس:
مركّبة
أنماط (بنى) معطيات ُ
الكممات المفتاحية:
سمسمة حرفية ،جدول ،مصفوفة ،صف جاىز.

ممخص:
المقد مة في بعض الصفوف الج اىزة لإلستخدام
رك بة ّ
يتعرف الطالب في ىذا القسم عمى أنماط (بنى) معطيات ُم ّ
كسالسل المحارف والجداول والمصفوفات .ويتعمم كيفية استخدتم توابع (ط رائق) ىذه الصفوف.

أهداف تعميمية:
يتعمم الطالب في ىذا الفصل استخدام:
 سالسل المحارف

 الجداول والمصفوفات
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المخطط:
َّ
المركبة
 .1أنماط المعطيات
 .2أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف

 .3أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف
 .4أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف  -التمثيل الداخمي لسمسمة محارف والوصول إلى ِمحرف من محارف
السمسمة

 .5أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف  -التعديل :الحشر Insert
 .6أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف  -التعديل :الدمج باستخدام عممية ""+

 .7أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف  -التعديل :الحصول عمى موقع سمسمة جزئية من سمسمة محارف
IndexOf

َّ
مركبة :سالسل المحارف -التعديل :تحويل سمسمة محارف إلى جدول محارف
 .8أنماط معطيات
ToCharArray

 .9أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف  -التعديل :اإلسناد والمقارنة

 .11أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف -تعريف جدول
 .11أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف -استخدام الجداول والمصفوفات

 .12أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف -أمثمة برمجية
 .13أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف -تعريف مصفوفة (جدول متعدد األبعاد) ،توليد خانات مصفوفة
لم تتحدد أبعادىا عند التعريف
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َّ
المركبة
.1أنماط المعطيات
تعريف
أنماط المعطيات المرّكبة ىي أنماط معطيات غير بسيطة .أي ىي نمط معطيات مختمف عن األنماط األساسية

التي عرفناىا.

نسمييا مرّكبة ألنيا بخالف األنماط البسيطة/األساسية تتكون من مجموعة من العناصر ،يمكن الوصول ألي

عنصر منيا.

األمثمة الواضحة عن أنماط المعطيات المرّكبة المتاحة في معظم لغات البرمجة ىي السالسل الحرفية string
والجداوال . array

فالسالسل الحرفية مركبة من مجموعة حروف.
والجداول ىي تجميع لعناصر من النمط نفسو يمكن الوصول إلى أي عنصر منو برقم العنصر ضمن الجدول.
في لغة  C#جميع األنماط المختمفة عن األنماط البسيطة ىي صفوف .class
َّ
المركبة عمى ما يسمى
 إن لغة  C#ىي لغة غرضية التوجو ،و تعتمد في تعريف أنماط المعطيات
الصف  . classلكننا في أساسيات البرمجة ،لسنا معنيين بمعرفة كيفية بناء الصفوف في  ...C#بقدر
ما نحن معنيون باستخداماتيا.

سنعرف الصف (بما يعنينا في أساسيات البرمجة) بأنو نمط معطيات َّ
مركب يسمح لنا بتعريف متحوالت

ِّ
من ىذا النمط كما في حالة األنماط البسيطة.

 وكنا قد عرفنا الصف بأنو تجميع لمعطيات ووظائف .والوظائف (ىي غالبًا مانسمييا توابع ،إجرائيات،
ستخدم ىذه الوظائف عمى متحوالت الصف فتنجز العديد من العمميات التي نحتاجيا من ىذا
طرائق) ،تُ َ
النمط (الصف).

 من الناحية العممية البرمجية والقواعدية نســتخدم/نستدعي وظيفة/تابع عمى متحول من صف بالشكل
)(varName.F
كما في المثال:
"string s="abcdef
)s.IndexOf(def

فضاء األسماء  namespaceىو تجميع لعدد من الصفوف .أىميا ىو  Systemالذي يضم عددًا من

الصفوف ذات االستخدام الكبير كصف التوابع الرياضية  Mathوصف السالسل .string
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 .2أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف
(المعبر عن سمسمة محارف) صفاً من صفوف فضاء األسماء (المكتبة
ُيعتبر نمط المعطيات ُ String
المرجعية)  ،Systemفي إطار العمل .DotNet
بالتالي ،اليمكن استخدام أي سمسمة محارف من نمط  stringإال من خالل مجموعة الط رائق/التوابع التابعة ليذا
الصف.
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 .3أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف
التصريح عن سمسمة محارف
يجري التصريح عن سمسمة محارف وفقًا لمايمي:
; string ch1
;"ch1 = "abcdefghijk
;"string ch2 = "abcdefghijk
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 .4أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف
التمثيل الداخمي لسمسمة محارف والوصول إلى ِمحرف من محارف السمسمة
يكون لسمسة المحارف التمثيل الداخمي التالي:

يمكن الوصول إلى أحد محارف السمسمة باستخدام العممية ”] [“ (حيث تُق أر السمسمة كجدول محارف) ،وفقاً لممثال
التالي:
;"string ch1 = "abcdefghijk
char car = ch1[4] ; // contains the character
''e

ولكن عممية الوصول تمك تقتصر عمى القراءة فقط ،بحيث اليمكن تعديل محرف من محارف السمسمة باستخدام
المؤشر ] ،[iوانما اعتماداً عمى أدوات أخرى سنراىا في الفق رات الالحقة .فعمى سبيل المثال ،إذ يعطي المترجم
خطأً عند كتابة:

ch1[7]=car; // … Error
ch1[8]=’x’; // … Error
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 .5أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف
التعديل :الحشر Insert
ليكن لدينا السمسمة  ch1التالية:

ولننفذ عمييا عممية الحشر الظاىرة في الشكل ،فنحصل عمى السمسمة  ch2الناتجة التالية:

يمتمك الصف  stringمجموعة من الطرائق ،لحشر ،أو نسخ ،أو دمج ،أو  ...غيرىا .والتسبب جميع ىذه

الطرائق تعديالً في السمسمة نفسيا وانما تولد سمسمة جديدة ناتجة عن العممية.
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 .6أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف
التعديل :الدمج باستخدام عممية ""+
ليكن لدينا الوضع التالي:
; string str1,str2,str3
; "str1 = "bon
; "str2 = "jour
; str3 = str1+str2

نحصل بنتيجة الجمع (الدمج) عمى:

ونحصل عمى طول السمسمة باستخدام "الخاصة"  Lengthكما يمي:
;"string str4 = "abcdef
;int Len
Len = str1.Length ; // length = 6

يمتمك الصف  stringمجموعة من الطرائق ،لحشر ،أو نسخ ،أو دمج ،أو  ...غيرىا .والتسبب جميع ىذه
ال في السمسمة نفسيا وانما تولد سمسمة جديدة ناتجة عن العممية.
الطرائق تعدي ً
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.7أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف
التعديل :الحصول عمى موقع سمسمة جزئية من سمسمة محارف IndexOf
ال ضمن السمسمة ” “abcdeباستخدام التابع/الطريقة
يمكن أن نحصل عمى موقع بداية السمسمة الجزئية ” “cdeمث ً

 IndexOfالتي تعيد عدد صحيح برقم موقع أول ظيور لمسمسمة الجزئية كمايمي:

;"string str5 = "abcdef" , ssch="cde
;int ord
;) ord = str1.IndexOf ( ssch

يمتمك الصف  stringمجموعة من الطرائق ،لحشر ،أو نسخ ،أو دمج ،أو  ...غيرىا .والتسبب جميع ىذه

ال في السمسمة نفسيا وانما تولد سمسمة جديدة ناتجة عن العممية.
الطرائق تعدي ً
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 .8أنماط معطيات َّ
مركبة :سالسل المحارف
التعديل :تحويل سمسمة محارف إلى جدول محارف ToCharArray
يمكن أن نرغب باستخدام سمسمة المحارف كجدول لممحارف لكي يتسنى لنا تطبيق عمميات خاصة بالجداول
عمييا .نستخدم في ىذه الحالة الطريقة  ToCharArrayالتي يمكن أن نستخدميا كمايمي:
; "string str6 = "abcdef
; char [ ] tCarac
; ) (tCarac = str6.ToCharArray
;) (tCarac = "abcdefghijk".ToCharArray

يوضح الجدول التالي التبديل الذي حصل مع تنفيذ كل تعميمة من التعميمات السابقة:

; "string str6 = "abcdef

; char [ ] tCarac
) (tCarac = str6.ToCharArray
;

;)(tCarac="abcdefghijk".ToCharArray

ال
يمتمك الصف  stringمجموعة من الطرائق ،لحشر ،أو نسخ ،أو دمج ،أو  ...غيرىا .والتسبب جميع ىذه الطرائق تعدي ً
في السمسمة نفسيا وانما تولد سمسمة جديدة ناتجة عن العممية.
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َّ أنماط معطيات.9
 سالسل المحارف:مركبة
 اإلسناد والمقارنة:التعديل
 كما يمكن أن نستخدم عممية مقارنة سمسمتين،يمكن أن نستخدم عمميات اإلسناد ”=” مع سالسل المحارف
 يمكننا اعتبا ًار من محتوى سمسمة أن، باإلضافة إلى ماسبق.“Equals” متساويتين ”==“ أو باستخدام الطريقة

“ وىي عممية مختمفة عن عممية اإلسناد حسب ماnew” نبني سمسمة جديدة مساوية ليا باستخدام تعميمة

:سنوضحو فيما يمي
string s1,s2,s3,s4, ch;
ch
s1
s2
s3
s4

=
=
=
=
=

"abcdef";
ch;
"abcdef";
new string("abcdef".ToCharArray( ));
new string(s3.ToCharArray( ));

Console.WriteLine("s1="+s1);
Console.WriteLine("s2="+s2);
Console.WriteLine("s3="+s3);
Console.WriteLine("s4="+s4);
Console.WriteLine("ch="+ch);
if( s2 == ch )Console.WriteLine("s2==ch");
else Console.WriteLine("s2<>ch");
if( s2 == s3 )Console.WriteLine("s2==s3");
else Console.WriteLine("s2<>s3");
if( s3 == s4 )Console.WriteLine("s3==s4");
else Console.WriteLine("s3<>s4");
if( s3 == ch )Console.WriteLine("s3==ch");
else Console.WriteLine("s3<>ch");
if( s3.Equals(ch) )Console.WriteLine("s3==ch");
else Console.WriteLine("s3<>ch");
if( s3.Equals(s4) )Console.WriteLine("s3==s4");
else Console.WriteLine("s4<>ch");
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يكون الفرق بين عممية اإلسناد (حالة  chو  )s1وعممية نسخ المحتوى (حالة  s3و  )s4موضحاً فيما يمي:

ويعطي تنفيذ البرنامج الخرج التالي:

يمتمك الصف  stringمجموعة من الطرائق ،لحشر ،أو نسخ ،أو دمج ،أو  ...غيرىا .والتسبب جميع ىذه
الطرائق تعديالً في السمسمة نفسيا وانما تولد سمسمة جديدة ناتجة عن العممية.
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َّ  انماط معطيات.11
 الجداول والمصفوفات:مركبة
تعريف جدول
: تعريف جدول بدون تحديد حجمو

int [ ] table1;
//
char [ ] table2;
//
float [ ] table3;
//
string [ ] tableStr;//

Table
Table
Table
Table

of
of
of
of

integre
char
float
string

: تعريف جدول مع تحديد حجمو
int [ ] table1 = new int [5];
char [ ] table2 = new char [12];
float [ ] table3 = new float [8];
string [ ] tableStr = new String [9];

 أو غيره) بعدد خانات ُمحدد بالعددchar  أو،int( المحدد
ُ  إلى بناء غرض جديد من النمطnew حيث تشير
.الموضوع ضمن قوسين
: تعريف جدول مع إعطائو قيماً ابتدائية مباشرًة
int [ ] table1 = {17,-9,4,3,57};
char [ ] table2 = {'a','j','k','m','z'};
float [ ] table3 = {-15.7f, 75, -22.03f, 3 ,57 };
string [ ] tableStr = {"cat","dog","mouse","cow"};
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َّ  أنماط معطيات.11
 الجداول والمصفوفات:مركبة
استخدام الجداول والمصفوفات
يمكن تنفيذ عمميات اسناد عمى الجداول والمصفوفات واستخداميا ضمن تعميمات مختمفة مع اإلنتباه إلى أن

.n-1  والخانة رقم0  تكون خاناتو موزعة بين الخانة رقم،n الجدول الذي طولو

:أمثمة
int [ ] table1 = new int [5];
// Assignment Operations:
table1[0] = -458;
table1[4] = 5891;
table1[5] = 72; // Error table1[5] does not exists
// Loop:
for (int i = 0 ; i<= table1.Length-1;
table1[i] = 3*i-1;
// Result: table1 = {-1,2,5,8,11}
char [ ] table2

i++)

= new char [7];

// Assignment Operations:
table2[0] = '?' ;
table2[4] = 'a' ;
table2[14] = '#' ; // Error table1[5] does not exists
//Loop
for (int i = 0 ; i<= table2.Length-1; i++)
table2[i] =(char)('a'+i);
// Result: table2 = {'a', 'b', 'c' ,'d', 'e', 'f'}
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 .12أنماط معطيات َّ
مركبة :الجداول والمصفوفات
أمثمة برمجية
مثال  :1كتابة عدد األيام الموافق لكل شير.
الدخل :رقم الشير ،الخرج :عدد أيام الشير.
ال يوجد أي عالقة حسابية بين الخرج والدخل ،وال بد من وضع تعداد الحاالت التي يكون فييا الشير مساويًا 31

يوم ،والحاالت  30يوم ،وحالة الشير ( 2شباط)  22يوم.
النص البرمجي:

;using System
namespace ExampleArray
{
class ArrayMonth
{
)public static void Main(String[] arg
{
;int m; string Sm
;} int[] mDays = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31
// Read m
;) " Console.Write(" Input m :
;)Sm = Console.ReadLine(); m = Int32.Parse(Sm
)// give the number of days (mDays) per month (m
;)"1] + " days
Console.WriteLine(" Month " +m+" has " + mDays[m
-

}
}
}

التنفيذ:
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مالحظات:
 كم ىو مختصر ىذا النص البرمجي! قارن مع نفس البرنامج باستخدام التعميمة switch case
 أرقام العناصر في جداول المغات الشبيية بمغة  Cتبدأ من  !0لذلك كتبنا
] mDays[m - 1ألخذ عدد أيام الشير .m
تدريب :كتابة االسم المختصر لمشير (باإلنكميزية) باستخدام الجداول:
كتابة االسم المختصر (الحروف الثالثة األولى) لشيور السنة بالمغة اإلنكميزية January :تكتب  February ،Janتكتب
.…Feb

مثال  :2قراءة قيم جدول وحساب القيمة الصغرى والعظمى والمتوسط الحسابي
ال)
الدخل :عدد عناصر الجدول ،قيم الجدول (عالمات طالب مث ً
الخرج :القيمة الصغرى والعظمى والمتوسط الحسابي

النص البرمجي:
;using System
namespace ExampleArray
{
class ArrayStat
{
)public static void Main(String[] arg
{
;int N; string SN
;int[] T
;int i, minT, maxT
;float sum
;)" Console.Write(" Input Total Student Number :
;)SN = Console.ReadLine(); N = int.Parse(SN
;]T = new int[N
// input Table
)for (i = 0; i <= N - 1; i++
{
;)" Console.Write(" input score :
;)(SN = Console.ReadLine
;)T[i] = int.Parse(SN
}
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;]sum = minT = maxT = T[0
)1; i++

;)+ minT
;)+ maxT
;))= " + (sum / N

 for (i = 1; i <= T.Length{
;]sum = sum + T[i
)if (T[i] < minT
;]minT = T[i
)if (T[i] > maxT
;]maxT = T[i
}
;)(Console.WriteLine
" = Console.WriteLine(" Min
" = Console.WriteLine(" Max
Console.WriteLine(" Average
}
}
}
}

التنفيذ:

مالحظات:


الحظ فكرة الحجم الديناميكي لمجدول :نق أر  Nطول الجدول ثم ننشئ جدول بيذا الحجم
T = new int[N].



الجديد خوارزميًا ىنا ،فقط استخدمنا ماتعممناه سابقًا :إيجاد أصغر عنصر (أو أكبر عنصر) و حساب

المجموع لمجموعة أعداد (ىذه المجموعة ىنا ىي عناصر الجدول)
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.13أنماط معطيات َّ
مركبة :الجداول والمصفوفات
تعريف مصفوفة (جدول متعدد األبعاد) ،توليد خانات مصفوفة لم تتحدد أبعادها عند التعريف:
يجري توليد خانات مصفوفة لم تتحدد أبعادىا وتييأتيا يدويًا وفقًا لممثال التالي والذي نريد فيو توليد خانات

المصفوفة ]:t[n+1][p+1

;int n=10, p=8
;] []int [ ][ ] table = new int [n+1
)for (int i=0; i<n+1; i++
;]table[i] = new int [p+1

ويمكن تمثيل مثل ىذه المصفوفة بالشكل:
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الفصل السادس:
مقدمة عن التوابع واإلجرائيات (الطرائق)
الكممات المفتاحية:
صف ،تابع ،إجرائية ،طريقة،

ممخص:
يتعمم الطالب في ىذا القسم بناء واستدعاء التوابع واإلجرائيات (ط رائق الصفوف).

أهداف تعميمية:
يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:

صف واحد)
 بنية النص البرمجي في ( C#عندما يكون مؤلفاً من
ّ
 تعريف تابع/إجرائية (طريقة تابعة لمصف)
 استدعاء التابع

المعامال ت
 تمرير ُ

 تعريف مدى المتحوالت
حل
 مسائل لم ّ
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المخطط:
 .1بنية النص البرمجي في C#
 .2التوابع واإلجرائيات (الطرائق)
 .3التصريح عن طريقة وتعريفيا في C#
 .4استدعاء طريقة
 .5تمرير المعامالت -مقدمة
 .6تمرير المعامالت -تجانس األنماط البسيطة
 .7تمرير المعامالت -تمرير القيمة

 .8تمرير المعامالت -تمرير العنوان
 .9إرجاع نتيجة طريقة
 .11مدى تعريف المتحوالت
 .11عناصر الصف ،ومتحوالت الطرائق
 .12تمارين لمتجريب
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 .1بنية النص البرمجي في C#
يمكننا ،وحسب ماالحظنا في بعض األمثمة التي وردت في األقسام السابقة ،أن بإمكان برنامج كامل مكتوب بمغة

 C#أن يكون َّ
مضمنًا في صف برمجي واحد ،وأن يمعب  Mainدور البرنامج الرئيسي فيو ،وبذلك نتعامل في
 C#بكتابة البرامج كما في أي لغة برمجة إج رائية أخرى مثل لغة .C
يتكون قالب النص البرمجي من:

 عبارة  ، usingالستحضار المكتبات (فضاء األسماء) التي يمكن أن نستخدميا (مثل وظائف
الدخل/الخرج .)Read, Write
 كممة  namespaceيمييا إسم تعريف وجسم ويكون ُمحاطاً بقوسين من الشكل ”}“ و “{“
 كممة  classيمييا اسم الصف وجسمو البرمجي أي كتمة الصف ويكون ُمحاطاً بقوسين من الشكل ”}“
و“{“.

 ترويسة البرنامج الرئيسي  : Mainيميو جسم البرنامج أي كتمة البرنامج (تعميماتو) ُمحاطًا بقوسين من
الشكل ”}“ و “{“.

بعد أن يجري حفظ الصف في ممف ” ،“xxx.csتولِّد عممي ة ترجمة الممف اآلنف الذكر الممف ”“xxx.exe
الجاىز لمتنفيذ.

188

ISSN: 2617-989X

:أمثمة
using System;
namespace Example
{
class Example1
{
static void Main(string[ ] args)
{
// You can add your instructions
here
}
}
}
using System;
namespace Example
{
class Example2
{
static void Main(string[ ] args)
{
Console.WriteLine("Hello C# ");
}
}
}

تمارين
: التمرين األول
 وأظير،Tablechar اكمل البرنامج التالي بحيث نستبدل الحرفين األول واألخير ببعضيما في جدول المحارف
)وشغمو مباشرًة
ّ *.exe  (ابحث عن البرنامج التنفيذي.النتيجة
. جدول المحارف إلى سمسمة محارفnewstring(Tablechar)  يحول التابع:مالحظة
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using System;
class Application1
{
static void Main(string[ ] args)
{
char [ ] Tablechar ={'a','b','c','d','e','f'} ;
int i, j ;
Console.WriteLine("Before : " + new
string(Tablechar));
// Add Code Here
Console.WriteLine("After : " + new string(Tablechar));
}
}

:الحل
ّ
using System;
class Application1
{
static void Main(string[ ] args)
{
char [ ] Tablechar ={'a','b','c','d','e','f'} ;
int i, j ;
Console.WriteLine("Before : " + new
string(Tablechar));
for ( i = 0 , j = 5 ; i<j ; i++ , j-- )
{
char car ;
car = Tablechar[i];
Tablechar[i ]= Tablechar[j];
Tablechar[j] = car;
}
Console.WriteLine("After : " + new string(Tablechar));
}
}
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: التمرين الثاني
 وعن إعطاء رسالة تؤكد وجودtable  ضمن جدولelt اكمل البرنامج التالي الذي يساعدك في البحث عن رقم
وشغمو
ّ *.exe  (ابحث عن البرنامج التنفيذي. في الجدول مع إعطاء ترتيبو في حال وجودهelt أوعدم وجود
)مباشرًة

using System;
class Application2
{
static void Main(string[ ] args)
{
int [ ] table= {12,-5,7,8,-6,6,4,78,2};
int elt = 4, i ;
//Add Code Here
}
}

:الحل
ّ
using System;
class Application2
{
static void Main(string[ ] args)
{
int [ ] table= {12,-5,7,8,-6,6,4,78,2};
int elt = 4, i ;
for ( i = 0 ; i<8 ; i++ )
if (elt == table[i]) break ;
if (i == 8)
Console.WriteLine("Value : " + elt + " Not Found.");
else
Console.WriteLine("Value : " + elt + " ... Order : " +i);
}
}
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 .2التوابع واإلجرائيات (الطرائق)
إن لغة  C#ىي لغة غرضية التوجو ،وبالتالي تعتمد في تأطير البرمجة ،عمى ما يسمى الصف  .classلكننا في
أساسيات البرمجة ،تعممنا حتى اآلن ،جميع التقنيات في البرمجة المييكمة ،باستخدام  .C#لم نكن معنيين
بمعرفة آلية برمجة وبناء الصفوف في  ...C#بقدر ما ك نا معنين باستخداماتيا.
ولكن تعمم أساسيات البرمجة ال تكتمل إال بإمكانية كتابة ب رامج جزئية  . Subprogramفمن المنطقي أال يكون

نضمن كل التعميمات ضمن جسم
مضمناً في كتمة واحدة ،فنحن حتىاآلن
النص البرمجي كامالً (جميع التعميمات)
َّ
ِّ

البرنامج الرئيسي  .Mainومن ىنا نرى الحاجة إلى تجزئة البرنامج الكمي إلى ب رامج جزئية.

إذن ،كبداية ،البرنامج الجزئي ىو تجميع لمجموعة من التعميماتُ ،يعطى اسم تعريف ،ويصبح باإلمكان طمب
تنفيذه (استدعاؤه  )callبشكل مباشر أو غير مباشر من البرنامج الرئيسي.
موجو وظيفيًا ،أي أن يكون لكل برنامج جزئي وظيفة
يمكن أن نتخيل معًا ،أن تجزئة/تقسيم البرنامج سيكون ّ
معينة :حساب قيمة تابع رياضي مثالً ،أو إج راء عمل معين كإظيار عمى الشاشة لمجموعة قيم في جدول.
ىناك مصطمحات لمبرامج الجزئية :توابع ،إج رائية  .function, procedureفي البرمجة الغرضية التوجو تُسمى
البرامج الجزئية طرائق.methods
ولكي نبقى في تعمم أساسيات البرمجة ،التي تسمح لنا بالتعامل مع أي لغة برمجة "إج رائية" مثل Pascal
 ، Basic, Php, Cولكي نستطيع تعمم ىذه األساسيات في بيئات برمجية حديثةإطارىا العام لغة غرضية التوجو

مثل  C#, Javaيكفينا صف واحد يتضمن البرنامج الرئيسي  Mainوجميع البرامج الجزئية (الطرائق) التي
نحتاجيا.
تميز  C#نوعين من الطرائق" :طريقة الصف" نفسو والتي تظير عند تعريف الصف ،و" نسخة الطريقة" التابعة
الصف.
لغرض والناتجة عن نسخ طريقة الصف ضمن غرض (متحول) لو نمط
ّ
سنكتفي في ىذه المرحمة بط رائق الصف لتسييل العمل .بالنتيجة ،عندما نستخدم في الفق رات الالحقة كممة

"طريقة " دون أية صفات أخرى ليا ،فإننا نعني بيا "طريقة صف" وذلك ألن تطبيقاتنا التممك إال صفًا واحدًا
بحيث يمكن اعتبار طرائق ىذا الصف بمثابة برامج جزئية لمتطبيق في حالة البرمجة العادية.
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 .3التصريح عن طريقة وتعريفها في C#
المعامالت الالزمة لعمل الطريقة ،يجري
يحتاج التصريح عن طريقة إلى تعريف ترويسة تحتوي عمى صورة عن ُ
بعدىا تعريف جسم الطريقة الذي يحوي التعميمات التي سيجري تنفيذىا عند استدعاء الطريقة .بشكل عام ،يكون
التصريح عن الطريقة وجسم الطريقة متتاليان بحسب الشكل القواعدي التالي:
Function Name

Type of Result

Function
Body

Qualifier

List of
Parameters

Instructions

برمجياً ،يجري التصريح طريقة وفق الشكل القواعدي التالي:
)><Qualifier><Type of Result><Function Name> (<Formal List of Parameters

وتكون داللة ىذا التصرح كمايمي:
 حتى اآلن سنكتفي بالكممة المفتاحية  staticككممة تعبر عن > ،<Qualifierوىي كممة تشير
عرفة فيه .ويمكن إىمال ىذا الجزء من
الم َّ
إلى أن الطريقة هي طريقة تابعة لمصف في الصف ُ
التصريح


تعيد الطريقة نتيجة تنتمي إلى أحد األنماط البسيطة التي تعرفيا  ،C#أو ( voidفي حال لم

المبرمج .واليمكن إىمال
يكن ىناك نتائج إرجاع) ،أو األنماط المركبة الجاىزة أو التي يعرفيا ُ
ىذا الجزء من التصريح
المعامالت ،تعريف المتحوالت والتصريح عنيا ،ويمكن ليذه الالئحة أن
 يشبو التصريح عن ُ
تكون فارغة
 ويمكن لجسم الطريقة أن يكون فارغاً ُمعب اًر عن طريقة القيمة ليا

193

ISSN: 2617-989X

:مثال
using System;
class Application
{
// Methods without parameters
int compute1( ){
//.....
}
bool test1( ){
//.....
}
void recompute1( ){
//.....
}
// Methods with parameters
int compute2(byte a, byte b, int x ) {
//.....
}
bool test2(int k) {
//.....
}
void recompute2(int x, int y, int z ) {
//.....
}
static void Main(string[ ] args) {
//...
}
}
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استدعاء طريقة.4
المعامالت الضرورية لعمل الطريقة بحيث يتوجب
ُ  بأسموب كالسيكي مع مجموعةC# يجري استدعاء طريقة بمغة
المصرَّح
ُ  واستخدام نفس األنماط تبعاً لألنماط،المصرَّح عنو
ُ المعامالت
ُ استخدام نفس عدد المعامالت تبعاً لعدد

.عنيا

:أمثمة
:نفِّذ البرامج التالية التي تستدعي طرائق والحظ نتائجيا
using System;
class Application
{
static void Main(string[ ] args)
{
Display( );
}
static void Display( )
{
Console.WriteLine("Good Morning");
}
}
using System;
class Application
{
static void Main(string[ ] args)
{
int [ ] table= {12,-5,7,8,-6,6,4,78,2};
long elt = 4;
int i ;
for ( i = 0 ; i<8 ; i++ )
if (elt==table[i]) break ;
Display(i,elt);
}
static void Display (int ord , long val)
{
if (ord == 8)
Console.WriteLine("Value: " + val + " Not Found.");
else
Console.WriteLine("Value: " + val + " Order: " + ord);
}
}
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:1تمرين
عدل في المثال الثاني بحيث يقوم المستثمر بإدخال الرقم الذي نبحث عنو في الجدول (المحتوى في المتحول
ّ
. فيتوقف البرنامج عن العمل0 ) واجعل البرنامج يتكرر حتى يقوم المستثمر بإدخال الرقمelt

using System;
class Application
{
static void Main(string[ ] args)
{
string s;
int [ ] table= {12,-5,7,8,-6,6,4,78,2};
long elt=-1000;
int i ;

:الحل
ّ

do
{
Console.Write("\nPlease enter the number: " );
s=Console.ReadLine();
elt=Int16.Parse(s);
for ( i = 0 ; i<8 ; i++ )
if (elt==table[i]) break ;
Display(i,elt);
}while (elt != 0);
}
static void Display (int ord , long val)
{
if (ord == 8)
Console.WriteLine("Value: " + val + " Not Found.");
else
Console.WriteLine("Value: " + val + " Order: " + ord);
}
}
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 .5تمرير المعامالت
مقدمة
ستخدمة عند تعريف الطرائق  ،متحوالت شكمية تساعد في تفسير عمل البرنامج من أجل قيم
الم َ
تمثل المعامالت ُ
المعامالت.
فعمية ستحل مستقب ً
ال (عند استدعاء الطريقة وتنفيذىا) محل ىذه ُ
تشبو ىذه العممية ،عممية تعريف تابع رياضي مثل  f(x)=x+5حيث يمعب  fىنا دور الطريقة ،وتمعب  xدور

المعامل الشكمي .توضع القيم الفعمية عند تنفيذ التابع ،فعندما تحل القيمة  2محل  xيجري تنفيذ  fفنحصل عمى
ُ
القيمة .7
f(2)=7
f(7)=12
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.6تمرير المعامالت
تجانس األنماط البسيطة:
يمكن ،تبعًا لتسمسل األنماط المتجانسة الظاىر في كل شكل من أشكال الشريحة أن يتمكن المتحول ذو النمط

صاحب الحجم األكبر أن يستوعب قيم ًة تنتمي إلى نمط متجانس معو ذو حجم أصغر.

فعمى سبيل المثال ،يمكن لمتحول من نمط  shortأن يحتوي قيمة (أن نسند لو متحوالً) من نمط  sbyteولكن

اليمكن أن يقبل قيمة من نمط .char

ال ،يمكننا
ال من النمط  shortمث ً
ينطبق ىذا الكالم عمى ُمعامالت ،ففي حال تعريف إج رائية (طريقة) تمتمك معام ً
المعامل.
عندىا استخداميا مع متحول عددي صحيح من نمط  sbyteكبديل عن ُ
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:مثال
using System;
class Application
{
static void Main(string[ ] args)
{
int [ ] table= {12,-5,7,8,-6,6,4,78,2};
sbyte elt = 4;
short i ;
for ( i = 0 ; i<8 ; i++ )
if (elt==table[i]) break ;
display (i,elt);
}
static void display (int ord , long val)
{
if (ord == 8)
Console.WriteLine("Value : " + val + "Not Found.");
else
Console.WriteLine("Value : " + val + " Order :" + ord);
}
}
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تمرين
 دون ظيور أي أخطاء عند ترجمة البرنامجval المعامل
ُ حدد فيما إذا كانت األنماط التالية صالحة لكي يأخذىا
:اآلتي
-

short;
int;
sbyte;
char;
ushort;
ulong;
double;

using System;
class Application
{
static void Main(string[ ] args)
{
int [ ] table= {12,-5,7,8,-6,6,4,78,2};
sbyte elt = 4;
short i ;
for ( i = 0 ; i<8 ; i++ )
if (elt==table[i]) break ;
afficher(i,elt);
}
static void afficher (int ord , sbyte val)
{
if (ord == 8)
Console.WriteLine("Value : " + val + "Not Found.");
else
Console.WriteLine("Value : " + val + " Order :" + ord);
}
}

:الحل
-

short;
int;
sbyte;
char;
ushort;
ulong;
double;
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 Yes
 Yes
 Yes
 No
 No
 No
 No
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 .7تمرير المعامالت
تمرير القيمة:
الت من أجل كافة المعامالت .وىذا مانسميو
عند استدعاء (طمب تنفيذ) الط رائق ،يجري التنفيذ بتمرير قيمة المتحو ً
تمرير الوسطاء بالقيمة  Parameter passing by valueوىذا ينطبق عمى جميع المعامالت ذات األنماط
البسيطة في .C#
عند استدعاء طريقة تمتمك معامل ممرر بالقيمة ،من أجل متحول ما ،يقوم البرنامج ببناء نسخة من المتحول

الممررة ،عمى المتحول األصمي.
(نسخة من قيمتو) وتمريرىا إلى الطريقة بحيث اليؤثر أي تعديل عمى النسخة ُ
تمقائيًا يكون تمرير معامالت لمط رائق ،تمري ًار لمقيمة.

مثال:
;using System
class Application
{
)static void Main(string[ ] args
{
;}int [ ] table= {12,-5,7,8,-6,6,4,78,2
;int res = 0
; short i
) for ( i = 0 ; i<8 ; i++
;)]res=Compute(i,res, table[i
;)Console.WriteLine("Result : " + res
}
)static int Compute (short s, int r , int val
{
;int k=r+s*val
;return k
}
}
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:تمرين
: التي تظير نتيجة تنفيذ البرنامج التالي؟ عمق عمى النتيجةk ماىي قيمة
using System;
class Application
{
static void Main(string[ ] args)
{
int [ ] table= {12,-5,7,8,-6,6,4,78,2};
int k = 0;
short i ;
for ( i = 0 ; i<8 ; i++ )
Increment(k);
Console.WriteLine("Result : " + k);
}
static void Increment(int val)
{
val=val+1;
}
}

Result : 0
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:الحل
ّ
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 .8تمرير المعامالت
تمرير العنوان :
نحدد إذا كنا نريد طريقة استدعائيا بتم رير الوسطاء بالعنوان
عند التصريح عن الطرائق ومعامالتيا ،يمكن أن ّ
ِّ
بالمؤشر).
(بالمرجع/
في : C#
 يكون أسموب تمرير عناوين المتحوالت صالحًا من أجل كافة األنماط البسيطة لممعامالت بوضع الكممة
المفتاحية ref

َّ
المركبة (الصفوف) لممعامالت يجري تمقائيًا تمرير العنوان
 لجميع األنماط
عند استدعاء طريقة  -تمتمك معامل ممرر بالعنوان -من أجل متحول ما ،اليبني البرنامج نسخة عن المتحول،
الممررة ،عمى المتحول األصمي.
وانما يستخدم المتحول نفسو ،بحيث يؤثر أي تعديل عمى النسخة ُ

الممرر بالعنوان ،وعممية التمرير بالعنوان ،الشكل التالي:
المعامل ُ
تأخذ عممية تعريف ُ
)static int mymethod (int a , ref char b
{
//.......
;return a+b
}
….
;int x = 10, y = '$', z = 30
; )z = mymethod(x, ref y

مالحظة ىامة:
يتضمن أيضًا الكممة المفتاحية ref
يجب االنتباه أن االستدعاء لمطريقة يجب أن
َّ
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:تمرين
: التي تظير نتيجة تنفيذ البرنامج التالي؟ عمق عمى النتيجةk ماىي قيمة
using System;
class Application
{
static void Main(string[ ] args)
{
int [ ] table= {12,-5,7,8,-6,6,4,78,2};
int k = 0;
short i ;
for ( i = 0 ; i<8 ; i++ )
Increment(ref k);
Console.WriteLine("Result : " + k);
}
static void Increment(ref int val)
{
val=val+1;
}
}

Result : 8
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 .9إرجاع نتيجة طريقة:
يمكن ألي طريقة أن تعيد قيمة من نمط محدد وذلك اعتمادًا عمى الكممة المفتاحية  returnالتي تأخذ الشكل

القواعدي التالي:

دالليًا ،يجب أن تحقق  returnمايمي:

المعرَّف عند التصريح عن الطريقة
 يجب أن تعيد تعبير لو نفس نمط اإلرجاع ُ
وتعريفيا
 عند الوصول إلى  returnأثناء تنفيذ تعميمات الطريقة ،يتوقف تنفيذ بقية
التعميمات الموجودة ما بعد  return؛ ويجري الخروج من البرنامج الجزئي
والعودة بالتنفيذ إلى مكان استدعاء الطريقة

 عند وجود أكثر من مسار تنفيذي ممكن ضمن برنامج واحد (كوجود تعميمة if
 ، elseحيث تشكل  ifمسار تنفيذ لحاالت معينة ،وتشكل  elseمسار تنفيذ
آخر لحاالت أخر) يجب وضع تعميمة  returnفي نياية كل مسار تنفيذي.

انظر المثال 2
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:1مثال
x=5  ومن أجلx=4  من أجلf(x)=3x-7 يحسب البرنامج التالي التابع
using System;
class Application
{
static void Main(string[ ] args)
{ // ...
int x , y ;
x = 4 ;
y = f(5) ;
y = f(x) ;
Console.WriteLine("f(x)=" + f(x) );
Console.WriteLine("f(5)=" + f(5) );
}
static int f (int x )
{
return 3*x-7;
}
}

:2مثال
. إلى قيمة المتحول إذا كان اليساوي الصفر1  بإضافةincrement تقوم الطريقة
using System;
class Application
{
static void Main(string[ ] args)
{
int a = 0 ;
a=Increment ( a );
a=Increment ( a+4 );
}
static int Increment(int x)
{
if (x == 0)
{
Console.WriteLine("The Case of 0 ...");
return x;
}
else
{
Console.WriteLine("The other cases");
return x++;
}
}
}
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 .11مدى تعريف المتحوالت
تقضي القاعدة األساسية ،بأن ي كون المتحول مرئي (قابل لالستخدام) ضمن المقطع أو الكتمة التي جرى تعريفو
فييا.
نعني بالمقاطع أو كتل التعميمات في لغة  C#مايمي:
 الصفوف
 الطرائق

المركبة (تعميمة  ،if elseأو تعميمة  ،whileأو تعميمة  ،doأو تعميمة )for
 التعميمات األساسية ُ
بشكل عام:
 اليمكن تعريف متحول ضمن طريقة ،إذا سبق وجرى تعريف معامل لمطريقة أ و متحول محمي لمطريقة
بنفس اإلسم


اليمكن تعريف متحول ضمن مقطع ( ،ifأو  ،whileأو  ،forأو  ،)doإذا سبق وجرى تعريف متحول

بنفس اإلسم في أي مقطع يحتوي المقطع المذكور
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:تمرين
 وأين ىي ىذه األخطاء في حال وجودىا؟،ىل تعطي البرامج التالية أخطاء عند ترجمتيا
:1 برنامج
using System;
class Application
{
static void Main(string[ ] args)
{
int a = 0 ;
a=Increment ( a );
a=Increment ( a+4 );
}
static int Increment(int x)
{
if (x == 0)
{
int x;
Console.WriteLine("The Case of 0 ...");
return x;
}
else
{
Console.WriteLine("The other cases");
return x++;
}
}
}
using System;
class Application
{
static void Main(string[ ] args)
{
int a = 0 ;
a=Increment ( a );
a=Increment ( a+4 );
}
static int Increment(int x)
{
if (x == 0)
{
int x; //error
Console.WriteLine("The Case of 0 ...");
return x;
}
else
{
Console.WriteLine("The other cases");
return x++;
}
}
}
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:2 برنامج
using System;
class Application
{
static void Main(string[ ] args)
{
int a = 0 ;
a=Increment ( a );
a=Increment ( a+4 );
}
static int Increment(int x)
{
int a=0;
if (x == 0)
{
a++;
Console.WriteLine("The Case of 0 ...");
return x;
}
else
{
Console.WriteLine("The other cases");
return x++;
}
}
}

:الحل
ّ

.صحيح اليوجد خطأ
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:3 البرنامج
using System;
class Application
{
static void Main(string[ ] args)
{
int a = 0 ;
a=Increment ( a );
a=Increment ( a+4 );
}
static int Increment(int x)
{
int a=0;
if (x == 0)
{
a++;
Console.WriteLine("The Case of 0 ...");
return x;
}
else
{
int a=x;
Console.WriteLine("The other cases");
return x++;
}
}
}
using System;
class Application
{
static void Main(string[ ] args)
{
int a = 0 ;
a=Increment ( a );
a=Increment ( a+4 );
}
static int Increment(int x)
{
int a=0;
if (x == 0)
{
a++;
Console.WriteLine("The Case of 0 ...");
return x;
}
else
{
int a=x; //error
Console.WriteLine("The other cases");
return x++;
}
}
}

ISSN: 2617-989X

:الحل
ّ

210

 .11عناصر الصف ،ومتحوالت الطرائق
المعرَّفة كعناصر ضمن الصف ،قابمة لالستخدام من قبل جميع طرائق الصف.
تكون المتحوالت ُ

مثال:1
ستخدم
نالحظ أن المتحول  aىو أحد عناصر الصف ،وىو مرئي في الطريقة  gوفي الطريقة  .fففي الطريقة ُ gي َ

خدم لحساب التعبير .3x-a
بالمعامل  aالذي ُيستَ َ
لحساب التعبير  3x-aأما في الطريقة  fفيجري إخفاؤه ُ
(جرب البرنامج والحظ النتيجة في حالتي  fو .)g
ّ

;using System
class Visiblity1
{
;static int a = 10
)static void Main(string[ ] args
{
;int result_g, result_f
;int x=10
;)result_g=g(x
;)result_f=f(x,5
;)Console.WriteLine("g(10)="+ result_g
;)Console.WriteLine("f(10,5)="+result_f
}
) static int g (int x
{
;return 3*x-a
}
) static int f (int x, int a
{
;return 3*x-a
}
}

مالحظة:
خدمة لتحديد
المستَ َ
المعرَّفة في ط رائق الصف ،إلى نفس القواعد الكالسيكية ُ
تخضع عناصر الصف والمتحوالت ُ
مدى تعريف ورؤية المتحول
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تمرين:
نفذ البرنامج التالي وأجب عن األسئمة التالية:
 .1ىل نستطيع تعريف المتحول  carفي كل من  gوf؟ ولماذا؟
 .2ما ىو برأيك الخطأ الموجود في تعريف طريقة الصف  gوالذي سيظير عند محاولة ترجمة وتنفيذ البرنامج؟
المعرَّف في بداية الصف ،عمى حساب كل من  ،gوf؟
 .3ىل تؤثر قيمة عنصر الصف ُ a
 .4صحح البرنامج ونفذه لتحصل عمى نتيجتو.
البرنامج:
;using System
class Visiblity
{
;static int a = 10
)static void Main(string[ ] args
{
;int result_g, result_f
;int x=10
;)result_g=g(x
;)result_f=f(x,5
;)Console.WriteLine("g(10)="+ result_g
;)Console.WriteLine("f(10,5)="+result_f
}
) static int g (int x
{
;'char car = 't
;long a = 12345
;3*x-a

return
}

) static int f (int x, int a
{
;'char car ='u
;return 3*x-a
}
}
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لحل:
ا ّ
 .1نعم ألن  carمتحول محمي بالنسبة لمطريقة في كل حالة.
 .2إرجاع  3x-aالتي تأخذ النمط ( longبسبب تعريف المتحول المحمي  aكمتحول من النمط  ،)longبالرغم
المعَمن عنو ىو .int
من أن نمط اإلرجاع ُ

 .3كال ،ففي كال الحالتين تكون ىذه القيمة مخفية بتعريف المتحول  aالمحمي بالنسبة لمطريقة في كل حالة،
والذي يجري اعتماده لحساب نتيجة الطريقة.

 .4يمكن تصحيح البرنامج كما يمي:
.5
;using System
class Visiblity
{
;static int a = 10
)static void Main(string[ ] args
{
;int result_g, result_f
;int x=10
;)result_g=g(x
;)result_f=f(x,5
;)Console.WriteLine("g(10)="+ result_g
;)Console.WriteLine("f(10,5)="+result_f
}
) static int g (int x
{
;'char car = 't
int a = 12345; //Correction
;3*x-a

return
}

) static int f (int x, int a
{
;'char car ='u
;return 3*x-a
}
}
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 تمارين لمتجريب.12
:1تمرين
 لحسابSquare  وذلك من خالل تعريف طريقة تدعى100  إلى1 اكتب برنامج لحساب مربعات األعداد من

.المرَّبع
ُ

!!!!  بسيط جدًا:الحل
ّ

:2تمرين
A أعط نتيجة تنفيذ البرنامج التالي وعمل النتيجة التي تظير في كل مرة وبعد كل استدعاء لطريقة من الطريقتين
.B و
using System;
class Scoping
{
static int x=1;
static void Main(string[ ] args)
{
Console.WriteLine("local x in method " + x);
MethodA();
Console.WriteLine("local x in 1st call of A: " + x);
MethodB();
Console.WriteLine("local x in 1st call of B: " + x);
MethodA();
Console.WriteLine("local x in 2nd call of A: " + x);
MethodB();
Console.WriteLine("local x in 2nd call of B: " + x);
}
static void MethodA()
{
int x = 25;
++x;
}
static void MethodB()
{
x *= 10;
}
}

.100 ،10 ،10 ،1 :الحل
ّ
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تمرين :3
عرف تابع العاممي بالشكل .x!=x*(x-1)*(x-2)* …. 3*2*1
ُن ِّ
المستخدم إدخال قيمة  xمن نمط  ushortومن ثم يستدعي طريقة )Fact(x
 .1اكتب برنامج ،يكرر الطمب من ُ

بحيث تقوم ىذه الطريقة بحساب !( xيستمر البرنامج بالعمل مع تكرار طمبات إدخال أرقام حتى ُيدخل
الم ِ
ستخدم الرقم ( .)0مساعدة :استخدم لحساب ) Fact(xإحدى تعميمات التك رار مثل  ،whileأو  ،doأو
ُ
)for

 .2من أجل أي قيمة لممتحول  xيبدأ البرنامج بإعطاء قيمة ) Fact(xتساوي  0ولماذا؟
الحل :البرنامج المطموب تنفيذه:
ّ

;using System
class Factorial
{
;static int x=1
)static void Main(string[ ] args
{
;string s
;ushort a=1000
;long f
;)(s=Console.ReadLine
;)a=UInt16.Parse(s
)while (a !=0
{
;)f=Fact(a

;)Console.WriteLine("Fact of " + a + " = " + f
;)(s=Console.ReadLine
;)a=UInt16.Parse(s
}
}
)static long Fact(ushort a
{
;long res=a
)while (a>1
{
;a--
;res=res*a
}
;return res
}
}
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:4 تمرين
: كمايميFibonacci عرف متتالية
ِّ ُن
n, if n  0 or n  1
u(n)  
 u(n  1)  u(n  2)

 بحيثFibonacci(n)  من نمط ومن ثم يستدعي طريقةn المستخدم إدخال قيمة
ُ  يكرر الطمب من،اكتب برنامج
 (يستمر البرنامج بالعمل مع تكرار طمبات إدخال أرقام حتى ُيدخل.u(n) تقوم ىذه الطريقة بحساب قيمة
ِ الم
.)ستخدم عدداً سالبًا
ُ
:الحل
ّ
class Scoping
{
static int x=1;
static void Main(string[ ] args)
{
string s;
int n;
long f;
s=Console.ReadLine();
n=Int32.Parse(s);
while (n >= 0)
{
f=Fibonacci(n);
Console.WriteLine("U("+n+")=" + f);
s=Console.ReadLine();
n=Int32.Parse(s);
}
}
static long Fibonacci( int number )
{
if ( number == 0 || number == 1 )
return number;
else
return Fibonacci( number - 1 ) + Fibonacci( number - 2 );
}
}
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الفصل السابع:
تمارين ومسائل للمناقشة والحل
ملخص:
ييدف ىذا القسم إلى تقديم مجم وعة من التمارين والمسائل حول مجموعة من الخوارزميات األساسية التي ينبغي
فيميا وحميا وتطبيقيا بمغة . C#

أهداف تعليمية:
يتعامل الطالب في ىذا الفصل مع مجموعة من التمارين التطبيقية التي تركز عمى ما تعممو خالل الفصول
السابقة من المادة.
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تمارين ومسائل للمناقشة والحل
:التمرين األول
.) برنامجاً لحساب القاسم المشترك األعظم لعددين صحيحين اليساويان الصفر (خوارزمية إقميدسC# اكتب بمغة
.) مستخدماً بنية التابع (الطريقةC# اكتب بمغة الخوارزميات قبل المباشرة بكتابة البرنامج بمغة

.) استخدام خوارزمية إسناد (قيمة باقي ا لقسمة األكبر عمى األصغر) إلى (العدد األكبر:1 الحل
using System;
namespace Excersise
{
class ApplicationEuclide
{
static void Main(string[] args)
{
Console.Write("First Number : ");
int p = Int32.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Second Number : ");
int q = Int32.Parse(System.Console.ReadLine());
if (p * q != 0)
Console.WriteLine("mgcd of " + p + " and " + q + " = " + mgcd(p, q));
else
Console.WriteLine("One of the numbers is null !");
}
static int mgcd(int a, int b)
{
int r;
while ((a
{
if (a
a
else
b
};
r = (a !=
return r;

!= 0) && (b != 0))
> b)
= a % b;
= b % a;
0) ? a : b;

}
}
}
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) استخدام خوارزمية إسناد (قيمة حاصل طرح األصغر من األكبر) إلى (العدد األكبر:2 الحل
using System;
namespace Exercice1
{
class ApplicationEgyptien
{
static void Main (string[ ] args)
{
Console.Write("First Number : ");
int p = Int32.Parse( Console.ReadLine( ) ) ;
Console.Write("Second Number : ");
int q = Int32.Parse( Console.ReadLine( ) ) ;
if ( p*q != 0 )
System.Console.WriteLine("mgcd of "+p+" and "+q+" is
"+mgcd(p,q));
else
Console.WriteLine("One of the numbers is null !");
}
static int mgcd (int p, int q)
{
while ( p != q)
{
if (p > q) p -= q;
else q -= p;
}
return p;
}
}
}
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:التمرين الثاني
 اقترح الخوارزمية. عدد أولي من مجموعة األعداد الصحيحة الموجبةn  برنامجاً إلظيار أولC# اكتب بمغة
.C#  واكتبيا بمغة الخوارزميات قبل المباشرة بكتابة البرنامج بمغة،المناسبة لتنفيذ العمل

:الحل
using System;
namespace Exercice2
{
class ApplicationPrem
{
static void Main(string[ ] args)
{
int divis, nbr, n, count = 0 ;
bool is_prem;
Console.Write("How much numbers to Display ? ");
n = Int32.Parse( Console.ReadLine( ) ) ;
Console.WriteLine( 2 );
nbr = 3;
while (count < n-1)
{
divis = 2 ;
is_prem = true;
do
{
if (nbr % divis == 0) is_prem=false;
else divis = divis+1 ;
}
while ((divis <= nbr/2) && (is_prem == true));
if (is_prem)
{
count++;
Console.WriteLine( nbr );
}
nbr++ ;
}
}
}
}
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:التمرين الثالث
 أي أنيا تبقى،PALINDROME " برنامجاً لمتحقق من أن سمسمة محارف تمتمك صفة "التناظرC# اكتب بمغة
.نفسيا سواء قرأناىا من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين

acca ،abcddcba :مثال
.C#  واكتبيا بمغة الخوارزميات قبل المباشرة بكتابة البرنامج بمغة،اقترح الخوارزمية المناسب ة لتنفيذ العمل
:الحل
using System;
namespace Excersise
{
class palindrome
{
static String inverse(string s)
{
string r = ""; ;
int L = s.Length;
for (int i = 0; i <= L - 1; i++)
r = r + s[L - 1 - i];
return r;
}
public static void Main(String[] args) {
string s ;
Console.Write(" Enter String:
s = Console.ReadLine();

");

string invs = inverse(s);
Console.WriteLine("Your string : "+s);
Console.WriteLine("Invers string : "+invs);
if (s==invs)
Console.WriteLine("palindrome !");
else
Console.WriteLine("Not palindrome !");
}
}
}
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:التمرين الرابع
: مثال. كل عدد يكون مساوياً لحاصل جمع مكعبات األرقام التي تؤلفو،Armstrong ندعو عدد
.153  13  53  33  1  125  27

 اقترح الخوارزمية. لتحديدىاC#  اكتب برنامج بمغة، وكميا من مرتبة المئاتArmstrong ىناك عدة أعداد
.C#  واكتبيا بمغة الخوارزميات قبل المباشرة بكتابة البرنامج بمغة،المناسبة لتنفيذ العمل
:الحل
using System;
namespace Armestrong
{
class ApplicationArmstrong
{
static void Main(string[] args)
{
int i, j, k, n, sumcube;
Console.WriteLine("Number of Armstrong:");
for (i = 1; i <= 9; i++)
for (j = 0; j <= 9; j++)
for (k = 0; k <= 9; k++)
{
n = 100 * i + 10 * j + k;
sumcube = i*i*i + j*j*j + k*k*k;
if (sumcube == n)
Console.WriteLine(n);
}
}
}
}
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:التمرين الخامس
 عنصرn  مؤلف منT  ضمن جدولx  برنامجاً يقوم بعممية بحث خطي تسمسمي عن عنصرC# اكتب بمغة
 واكتبيا بمغة الخوارزميات قبل المباشرة، اقترح الخوارزمية المناسبة لتنفيذ العمل.ويعطي ترتيبو في حال وجوده

.C# بكتابة البرنامج بمغة
. سنقترح ىنا الخوارزمية فقط بمغة الخوارزميات ونترك لمطالب تطبيقيا كبرنامج:الحل
i 1;
while (i < n) and (T[i] <> x) do
i i+1;
end_while
if T[i] = x then
ordi;
write(“the element exists, order:”,ord);
else
write(“element not found”)
end_if

:الحل
using System;
namespace ExampleArray
{
class ArrayFind
{
public static void Main(String[] arg)
{
int x; string Sx;
int[] T = { 12, 10, 25, 16, 40, 45, 51, 60, 75, 90, 140, 120 };
int i, ord, N;
N = T.Length;
// Display Table
for ( i = 0; i <= N - 1; i++)
Console.WriteLine("[" + i + "]\t" + T[i]);
// Read x
Console.Write(" choose number of the table: ");
Sx = Console.ReadLine(); x = Int32.Parse(Sx);
// Find x
i = 1;
while ((i < N) && x != T[i])
i = i + 1;
if (i < N)
{
ord = i;
Console.WriteLine("the element exists, order:" + ord);
}
else
Console.WriteLine("element not found");
}
}
}
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:التمرين السادس
 اشرح. عنصر من ىذا الجدولx  وليكن، عنصرN  مرتب ترتيباً تصاعدياً ويحتوي عمىT ليكن لدينا جدول
.C#  وطبقيا كبرنامج بمغة،ىدف وعمل الخوارزمية التالية

Bottom, Middle, Top, Order : Integer;
Bottom1;
TopN;
Order-1 ;
repeat
Middle(Bottom + Top) div 2;
if x = T[Middle] then
OrderMiddle;
else
if T[Middle] < x then
BottomMiddle + 1;
else
TopMiddle-1;
end_if
end_if
while ( x ≠ T[Middle] )
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:الحل
using System;
namespace ExampleArray
{
class ArrayFind
{
public static void Main(String[] arg)
{
int x; string Sx;
int[] T = {12, 18, 25, 30, 40, 45, 51, 60, 75, 90, 100, 120 };
int bottom, middle, top, ordre, N;
N=T.Length;
// Display Table
for (int i = 0; i <= N-1; i++)
Console.WriteLine("["+i+"]\t"+T[i]);
// Read x
Console.Write(" choose number of the table: ");
Sx = Console.ReadLine(); x = Int32.Parse(Sx);
// Find x
ordre = -1;
bottom = 1; top = N-1;
do
{
middle = (bottom + top) / 2;
if (x == T[middle])
ordre = middle;
else
if (x > T[middle])
bottom = middle + 1;
else
top = middle - 1;
}
while (x != T[middle]);
Console.WriteLine("\n ordre (index) of " + x + " = "+ordre);
}
}
}
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:التمرين السابع
 رقم ويرتبيا بالترتيب التصاعدي أو التنازلي حسب خوارزمية الترتييبn  يق أر جدوالً منC# اكتب برنامج بمغة
.Bubble Sort بالتعويم

:C# الخوارزمية التي يجب فيميا وتحويميا إلى برنامج بمغة
Algorithm Bubble_Sort;
local: i , j , n, temp: Integer;
Input-Output : Tab : Table of n Integers;
Begin
for i=1 to n Do
for j= 2 to i Do
if Tab[ j-1 ] > Tab[ j ] then
temp=Tab[ j-1 ] ;
Tab[ j-1 ]= Tab[ j ] ;
Tab[ j ] = temp ;
End_if
End_for
End_for
End_Bubble_Sort
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:التمرين الثامن
 رقم ويرتبيا بالترتيب التصاعدي أو التنازلي حسب خوارزمية الترتييبn ال من
ً  يق أر جدوC# اكتب برنامج بمغة
.Sort by Insertion بالحشر

:C# الخوارزمية التي يجب فيميا وتحويميا إلى برنامج بمغة
Algorithm Sort_by_Insertion;
local: i , j , n, v: Integer (positive);
Input-Output : Tab : Table of n Integers;
Begin
for i=2 to n do
v = Tab[ i ] ;
j= i ;
while (Tab[ j-1 ]> v)
Tab[ j ] = Tab[ j-1 ];
j = j-1;
End_While ;
Tab[ j ] = v ;
End_for
End_Sort_by_Insertion
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