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  fclose .....................................................................................202 الدالة 3.5.12.22            

  remove ...................................................................................202 الدالة 3.5.12.23            

  rename ...................................................................................203 الدالة 3.5.12.24            

  tmpfile ....................................................................................203 الدالة 3.5.12.25            

  fread ......................................................................................203 الدالة 3.5.12.26            

  fwrite .....................................................................................204 الدالة 3.5.12.27            

  fseek ......................................................................................204 الدالة 3.5.12.28            

  ftell ........................................................................................205 الدالة 3.5.12.29            

  rewind ....................................................................................205 الدالة 3.5.12.30            

  feof ........................................................................................206 الدالة 3.5.12.31            

  stdlib.h ..................................................................................206 امللف الرأسي 3.5.13        

  atof ..........................................................................................206 الدالة 3.5.13.1            

  atoi ..........................................................................................207 الدالة 3.5.13.2            

  atol ..........................................................................................207 الدالة 3.5.13.3            

  rand .........................................................................................207 الدالة 3.5.13.4            
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  srand .......................................................................................208 الدالة 3.5.13.5            

  abort ........................................................................................208 الدالة 3.5.13.6            

  exit ..........................................................................................208 الدالة 3.5.13.7            

  atexit .......................................................................................209 الدالة 3.5.13.8            

  system .....................................................................................209 الدالة 3.5.13.9            

  abs .........................................................................................209 الدالة 3.5.13.10            

  labs ........................................................................................210 الدالة 3.5.13.11            

  div .........................................................................................210 الدالة 3.5.13.12            

  ldiv .........................................................................................210 الدالة 3.5.13.13            

  string.h .................................................................................210 امللف الرأسي 3.5.14        

  strncpy .................................................................211 و الدالة strcpy الدالة 3.5.14.1            

  strncat ..................................................................211 و الدالة strcat الدالة 3.5.14.2            

  strncmp ...............................................................212 و الدالة strcmp ةلالدا 3.5.14.3            

  strrchr ..................................................................213 و الدالة strchr الدالة 3.5.14.4            

  strcspn .................................................................213 لةو الدا strspn الدالة 3.5.14.5            

  strpbrk .....................................................................................214 الدالة 3.5.14.6            

  strstr ........................................................................................214 الدالة 3.5.14.7            

  strlen ........................................................................................214 الدالة 3.5.14.8            

  strerror .....................................................................................214 الدالة 3.5.14.9            

  strtok ......................................................................................215 الدالة 3.5.14.10            

  time.h ...................................................................................215 امللف الرأسي 3.5.15        

  clock .........................................................................................216 الدالة 3.5.15.1            

 time ..........................................................................................217 الدالة 3.5.15.2            
 difftime .....................................................................................217 الدالة 3.5.15.3            
 localtime ....................................................................................218 الدالة 3.5.15.4            
 asctime ......................................................................................218 الدالة 3.5.15.5            
 ctime .........................................................................................219 الدالة 3.5.15.6            

 220.............................................................................................اخلامتة، مواقع و مشاريع 
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   الكتاب الكاتب وحول
 

و على آله و صلى اهللا عليه و سلم،    نبينا حممد  رسلنيو الصالة و السالم على سيد امل      احلمد اهللا رب العاملني     
  :أما بعد...صحبه أمجعني

  
رس اخلاصـة بعلـوم     ا، أدرس يف أحد املد    1989/01/01خليل أونيس، مولود باجلزائر عام      خبتصار، اإلسم   

من :  اخلاص يب   تدعى مبدرسة احلرية لإلعالم اآليل و اللغات، رقم اهلاتف النقال          اإللكترونياتاحلاسوب و   
ج االخوة العمراين رقـم    :  العنوان ،)064576618(، من داخل اجلزائر     )0021364576618(خارج اجلزائر   

  .com.yahoo@ounis_khalil: الربيد اإللكتروين باتنة، - 10
  

  :متكاملةمقسم إىل ثالثة فصول ، و هو Cيعترب الكتاب مرجع شامل للغة 
  
اإلدخال و اإلخراج، التعليقات و املـؤثرات،       : Cيف الفصل األول مفاهيم و مبادئ أساسية يف لغة           §

 .، مع ملخص للفصل األولCالقرارات و عناصر لغة 
  
، حلقـات التكـرار، املـصفوفات و    Switch القرارالفصل الثاين مكمل للفصل األول يف كل من         §

ية، اإلدخال و اإلخراج يف امللفات و التراكيب، و أخريا ملخـص    امللفات الرأس املؤشرات، الدوال،   
 .للفصل الثاين

 
 .Cاملكتبة القياسية للغة  خمتصرات و دوال ، ثوابتأهممكمل للكتاب، مع إضافة الفصل الثالث  §

  
، أو  com.arab4vc.www: يف حالة أي إستفسار ميكنك اإلتصال مبوقع فيجوال سي للعرب على الـرابط            

  .اإللكتروينمراسليت على الربيد 
  
  

 www.vc4arab.com جمیع الحقوق محفوظة لموقع فیجوال سي للعرب

  خليل أونيس

http://www.vc4arab.com
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 املقدمة
  

 تدعى بلغة low-level language على لغة بدائية منخفضة املستوى كانت الربجمة تتميف أيام بداية احلاسوب 
 خبيوط طويلة ثلمتيتم الربجمة عليها بأوامر و ، حيث كانت تفهمها اآللة مباشرة، Machine languageاآللة 

 و هو يـساوي  on و هي تساوي صفر فولت، و الواحد يعين       offالصفر تعين   ( مكونة من الواحد و الصفر    
 لغة التجميع    أي مبا يسمى بالنظام الثنائي، و كانت الربجمة عليها صعبة و معقدة حىت مت تطوير               ) فولت مخسة

assembly language، من اللغات املنخفضة املستوى هي و low-level languages كانـت  حيث ،أيضا 
 نستعمل أوامـر ذات أمسـاء     الواحد و   الصفرسبة لـلغة اآللة، فبدل استعمال سالسل من        ن بال ا كثري ةسهل

  .، و معا ذلك ال تزال الربجمة صعبةMOV و ADDواضحة مثل 
  

 كان التعامل معها بالكلمات و      و،  C و   COBOL، BASICقت مت تطوير لغات برجمة أخرى مثل        مع مرور الو  
  .ني يف تطوير براجمهمجمهذا ما سهل على املربو ، صوصالن
  

 مت تطويرها يف السبعينات من طرف كني تومسن         ،هاربجمة رغما أا من أقدم     من أقوى لغات ال    Cتعترب لغة   
Ken Thompson و دنيس ريتشي Dennis Ritchie يف خمتربات Bell.  

  

 بلغـة  ا حيث أا قريبة من األجهزة و شـبيه low-level languages من اللغات املنخفضة املستوى Cلغة 
 mid-level  يف عملها، و لكن البعض يعتربها لغـة متوسـطة املـستوى   assembly languageالتجميع 

language  ا لغة حتاكي لغة اإلنسان بعضغة مستقلة عن البنية الصلبة للحاسوب و هي ل،الشيءأل.  
  

 اللغة   هذه ، حيث ركزا مطوري   Unix لربجمة نظام يونيكس     Cقام كني تومسن و دنيس ريتشي بتطوير لغة         
على أن تكون لغتهم سهلة االستعمال حيث ميكن كتابة برامج كبرية مع قلة األخطاء حىت يستطيع املربجمني                

  .سرعةتطوير براجمهم ب
  

 و كانـت ( B ألا كانت مشتقة من لغة الـ    C بشكل رمسي، و مسيت بلغة       C مت إطالق لغة     1972ام  يف ع 
 و 1967 يف عـام  Martin Richards مارتن ريتشاردز و اليت قام بتطويرها BCPL مشتقة من لغة Bلغة الـ 

ـ ،Basic Combined Programming Language هي خمتصرة من و نـوع   حيث كان الفرق بني اللغتني ه
الـذي  Bell   من اسم املختـرب B حيث أخذ احلرف 1969كني تومسن يف عام  اليت قام بتطويرها )البيانات

  .C، و ذلك هو سبب تسميتها بلغة C يف األجبدية هو Bيعمل به كني تومسن، و الذي يلي احلرف 
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تاب هلذه اللغة و مسي  بـتأليف أول كBrian Kernighan براين كارنيغان و دنيس ريتشي قام 1978يف عام 
 و الذي يعترب املرجع األساسي هلذه اللغة، و كان الكتاب معروف The C Programming Languageبـ 

 C هو كثرة اسـتعمال لغـة   K&R C و السبب يف تسميته بـ )K&R C )Kernighan & Ritchie Cبنسخة 
 حىت أصبح كل من تلـك       C لغة   بشكل كبري و الذي أدى إىل تطوير مكتبات و دوال يف نسخ خمتلفة من             

النسخ غري متوافقة مع بعضها و كادت أن تكون غري متشاا، و هذا ما أدى إىل تعريف نسخة قياسية للغة                    
C.  
 

 American و هـي خمتـصرة مـن    ANSI C و مسيت بـ C للغة النسخة القياسية مت إطالق 1989يف عام 

National Standards Institute اللجنـة الوطنيـة   للمعاير، و بتعاون بـني   األمريكية  اللجنة الوطنيةأي
 ISO القياسية يف خمتلف أحناء العامل و مسيت بـ Cللمعاير و املنظمة العاملية للمعاير مت إطالق لغة األمريكية 

Cخمتصرة من و هي International Organization for Standardization . 
 

 The C Programming الثانية من كتـاب الطبعة بكتابة ارنيغانبراين ك و دنيس ريتشي قام 1988يف عام (

Language  لنسخة القياسية للغةC أي ANSI C.(  
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  Cيف لغة   أساسيات–الفصل األول 
 

  ةاألدوات الالزم 1.1        

 C البدء مع لغة 1.2        

  Variables and Constants املتغريات و الثوابت 1.3        

  Comments التعليقات 1.4        

  scanf باستخداماإلدخال  1.5        

 Operators املؤثرات 1.6        

  if, else, else…if القرارات 1.7        

   C عناصر لغة 1.8        

  ملخص للفصل األول،مع إضافات 1.9        
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   األدوات الالزمة1.1
  

و مترجم ، texts editor حمرر نصوص كل من يلزمك أدوات و اليت تتمثل يفCربجمة على لغة  يف الالبدءقبل 
compiler ، و املربطlinker ،لالزمةا احلديثة توفر مجيع األدوات تاملترمجا.  

  :هذا شرح خمتصر لكل من تلك األدوات
  

  : texts editorحمرر نصوص  1.1.1
، ال يهم نوع احملرر،     c.براجمنا و حفظها على صيغة      صادر شفرة   م  نصوص هو الذي نقوم بالكتابة فيه      حمرر

  .Windows يف أنظمة Notepad أو Linux يف أنظمة KWriteاملهم أن يكون حمرر بسيط مثل 
  

  .Linux يف Kword أو Windows يف Word حمررات نصوص متقدمة مثل استعمالو ال ميكن 
  

  : compiler مترجم 1.1.2
 إن مل تكون هناك أخطـاء يف         املصدرية إىل لغة منخفضة املستوى     لفاتمجة أو حتويل امل   تقوم املترمجات بتر  

 Machine Language أو إىل لغة اآللة Assembly Language، ميكن أن تترجم إىل لغة التجميع قواعد اللغة
  .obj.، حيث بعد الترمجة يتم إنشاء ملفات بصيغة مباشرة

  
و  يوجـد املتـرجم املعـروف    Windowsلب األنظمة، مثال يف أنظمـة   من املترمجات يف أغ  عديديوجد ال 

، و هو مقدم من طـرف شـركة   ++C و C حيث يقوم بترمجة كال اللغتني ++Visual C املستعمل بكثرة
MicroSoft      و يوجد كذلك املترجم ،Dev-C++ و املقدم من شركة Bloodshed و مترمجات أخرى مثـل ، 
Turbo C، Quick C ،Pelles C، ....  

  
  . فهو غري جماين++Visual Cبالنسبة للمترجم 

  
  :من املترمجات اانية و ميكن حتميله من الرابط التايل ++Dev-Cاملترجم 

html.devcpp/net.bloodshed.www://http 
 

  :، حيث ميكن حتميله من الرابط التايل هو من أقدمها أيضا من املترمجات اانية، وTurbo Cاملترجم 
html.downloadTC/misc/stephenp~/edu.pitt.www://http 
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  :لتايل و ميكن حتميله من الرابط اها أيضا من املترمجات اانية و يعترب من أفضلPelles Cاملترجم 
htm.download/pellesc/com.smorgasbordet.www://http 

  

، Linux و Unix من نـسخ  ة مع أي نسخ   ة، فال حتتاج إىل مترمجات ألا مدجم      Linux و   Unix أنظمة    يف أما
ين أنه ال يوجد مترمجات لتلك األنظمة، بل يوجـد و رمبـا              و هذا ال يع    .كل ما حتتاجه هو حمرر نصوص     

  .Windowsعددها أكثر من اليت هي موجودة على نظام 
  

  :Linux  أنظمة وWindows  أنظمةيف كل من عديدة  مترمجات جمانيةحيث توجدأدخل على الرابط التايل 
shtml.cpp/compilers/com.thefreecountry.www://http  

  

  : linker املربط 1.1.3
 أو، exe. بامتـداد  مث يعطينا الربامج التنفيذية و اليت تكون غالبا obj.يقوم املربط جبمع امللفات ذات الصيغة   

  dll. و اليت تكون بإمتداد ةكي الديناميالربط اتمكتبملفات 
  

  :Windows على نظام  و الربطةة عمل الترمجو هذه صورة توضح طريق

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

21 

  C البدء مع لغة 1.2
  

قم بتحميل و تثبيت أحد املترمجات السابقة و قم بتشغيلها كأي برنامج، مث قم بإنشاء مشروع جديد للغة                  
C     يف بيئة الـ Console           مع إنشاء ملف نصي جديد و احلرص على أن يتم حفظه بامتداد .cتابـة  ، ميكن ك

main.cكاسم للملف النصي الرئيسي و الذي سنقوم بالكتابة عليه الربنامج األول و هو :  
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("Hello, World!"); 
6:} 

 

  :قم بكتابة الربنامج بدون الترقيمات و النقاط اليت بعدها، أي نكتب الربنامج على الشكل التايل: مالحظة
  

#include<stdio.h> 
 
main() 
{ 
 printf("Hello, World!"); 
} 

  

 ,Hello اجلملـة  بطباعة تها، يقوم هذا الربنامج عند ترمجته و تنفيذهالربنامج اليت ميكن كتابهذا من أبسط 

World  يف بيئة الـعلى الشاشة Console.  
  

  :هي مقسمة إىل قسمني مهاو  <Code( #include<stdio.h( السطر األول من الربنامج به الشفرة
  

  .أزرقة اللون include#  غالبا ما تكون الكلمة و،<>include# األول هو

  

يف هذا القـسم  ، stdio.h ، حيث يوجد امللف< > و القسم الثاين هو ما بني الرمزين أكرب من و أصغر من
ا له جماله اخلـاص حيـث   نقوم بكتابة أمساء مللفات تسمى بامللفات الرأسية، و هي عديدة و كل ملف منه           

  .حيتوي على ثوابت و دوال تسهل علينا الربجمة
  

فهو امتداد امللف الرأسي و هو خمتصر  h. ، أماStandard Input Output خمتصر من stdio.h امللف الرأسي
  .Header File من

  

إىل  < > هو ضم امللف الرأسي املوجود بني الرمزين أكـرب مـن و أصـغر مـن     include# فائدة الكلمة
  .فيما بعد من امللفات الرأسية، سنتطرق إليها عديديوجد ال .مشروعنا
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و هي الدالة الرئيسية ألي مشروع و ال ميكن االسـتغناء            ()main يف السطر الثالث يوجد اسم دالة و هي       
تـب، أمـا     يبدأ الربنامج بالتنفيذ بشكل متر      هذه الدالة   و .عنها، و ال ميكن التغري يف امسها إال يف حاالت         

  . أا دالة و ليست متغري أو ثابت علىالقوسني بعد اسم الدالة فهما اللذان يبينان
  

  .main و اليت تعين بداية الدالة } يف السطر الرابع توجد احلاضنة

  

، stdio.h و هي عبارة عن دالة مت اإلعالن عنها يف امللف الرأسي           printf يف السطر اخلامس توجد الكلمة    
 ما هو بداخل أقواس الدالة إىل )إخراج(أي صيغة الطبع، و هي تقوم بطبع  print format  منو هي خمتصرة

و هي اجلملة اليت سيتم طبعها على الشاشة، و تكون  ! Hello, World الشاشة، و يف مثالنا هذا يوجد النص
تعين اية السطر اخلاص    ، و يف اية السطر نكتب الفاصلة املنقوطة و هي           " " اقتباسينياجلمل دائما داخل    

  .بالدالة

  

 Screen  اإلخراج و هي الـشاشة ةبصفة عامة يف عرض أو إخراج معلومات إىل أدا   printf تستعمل الدالة 
  .اخلاصة باحلاسوب

  

  .main و اليت تعين اية الدالة الرئيسية { و أخريا السطر السادس حيث موجود به احلاضنة

  

  :، صورة توضيحيةblock و ما بينهما بالـ { ة النهايةو حاضن } و تسمى حاضنة البداية

  

  
  

  :إىل قسمني مثل ! Hello, World  بطرق خمتلفة، حيث ميكن تقسيم اجلملةةو ميكن كتابة الربامج السابق
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("Hello, "); 
6: printf("World!"); 
7:} 

  

  .كاملة يف سطر واحد، و تقسيمها ال يعين أن كل كلمة يف سطرو هنا سيتم طبع اجلملة 



__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

23 

 

  .printf و ميكن أيضا كتابة اجلملة حرفيا، كل حرف بدالة من

  

  :و توجد طريقة ال ميكن استعماهلا و هي
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("Hello,  
6:  World!"); 
7:} 

  

، و لتفادي   printf ملترجم عن وجود أخطاء، منها نسيان قوس النهاية لدالة        عند ترمجة هذا املثال سينبهك ا     
  :، و تصبح الدالة كاآليتprintf يف اية السطر األول من الدالة anti-slash ضعوهذه األخطاء نقوم ب

  
 printf("Hello, \ 
  World!"); 

 

  .هنا سيعمل الربنامج بدون أخطاء
  

 يف اية الربنامج فإن     )stdio.h الذي يتمثل يف ضم امللف الرأسي     (طر األول   يف املثال السابق إن كتبنا الس     
، و ستنجم أخطاء عن ذلك، لذا جيب دائما أن يكون ضم امللفات الرأسـية               printf املترجم لن جيد الدالة   

  . ضم امللفات يف بدابة كل مشروعيتمقبل الدوال املراد استعماهلا و يستحسن دائما أن 
  

بـني   n\ يف سطر آخر و ذلك بإضـافة الرمـز         ! World يف سطر و الكلمة    ,Hello ة الكلمة و ميكن كتاب  
  :الكلمتني، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("Hello, \nWorld!"); 
6:} 

 

  :أو كتابة كل من الكلمات يف دالة مثل
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("Hello, "); 
6: printf("\n"); 
7: printf("World!"); 
8:} 
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 و ستجد أن كل من الكلمتني يف سطر، يتم استبدال الرمـز       n\ عند ترمجة الربنامج و تنفيذه فلن جتد الرمز       

\n بسطر جديد حيث ال يتم طباعة الرمز، و احلرف n يعين New line.  

  

  :يلييف ثالثة أسطر كما يف ميكن كتابة املثال األول 
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(){printf("Hello, World!");} 

  

ستالحظ أنه ميكن  مت مجع مجيع األسطر يف السطر الثالث، و الربنامج يعمل مثل السابق بدون أخطاء، حيث  
 يف نفس السطر، و ميكن استعمال أكثـر مـن      )اية الدالة ( {  و احلاضنة  )بداية الدالة ( } استعمال احلاضنة 

  :لك مثلذ
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(){ 
4: printf("Hello, World!");} 

 

 { } اضـنتني احل الوظائف و الدوال املراد إستعماهلا داخل  األوامر و أخرى، و لكن جيب أن تكونو طرق

  . و مثل هذه الطرق ال يفضل استعماهلا و خاصة إذا كان الربنامج كبري.لدالة الرئيسية

  

  :يقة ال ميكن إستعماهلا و هي موضحة يف املثال التايلو توجد طر
  

1:#include<stdio.h> main(){ 
2: printf("Hello, World!");} 

  

تتطلب سطرا كامال هلا، و ال       include# إذا ترمجة هذا املثال فسينبهك املترجم عن وجود خطأ ألن الكلمة          
  .ميكن استعمال ما ليس له عالقة معها

  

و مسيت بقبل املعاجل ألنـه يـتم         preprocessor أو قبل املعاجل   directive بالتوجيه include#تدعى الكلمة   
 املطلوب إىل املشروع، حيث حيتوي ذلـك         الرأسي تنفيذها قبل الترمجة، و هي تقوم بضم حمتويات امللف        

  . دوال تساعدنا يف براجمنا جمموعة من ثوابت، بنيات و على الرأسيامللف
  

  .، سنعرفها يف الدروس القادمة# و ميكن متيزها بالرمز directive ن التوجيهاتتوجد الكثري م
  

  :، مثالmain داخل الدالة الرئيسية block و ميكن أيضا وضع
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
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3:main() 
4:{ 
5: printf("Hello, World!\n"); 
6: { 
7:  printf("Hello, World!\n"); 
8: } 
9: printf("Hello, World!\n"); 
10:} 

  

داخل الدالة الرئيسية،   block الدالة الرئيسية، و ميكن إنشاء أكثر من       block و يتم التعامل معها كالتعامل مع     
  .آخر block داخل block أو استعمال

  

  :عداد التعامل مع األ1.2.1
 القسمة و ، الطرح،جلمع مثل ا عليهاالتعامل مع األعداد هو طباعة األعداد على الشاشة و استعمال مؤثرات     

، و رمبا تقول أن األمر سهل فقط نقوم بكتابـة           printf الضرب، و سنتعامل مع األعداد باستخدام الدالة      
، صحيح ميكن استعمال تلـك الطريقـة و لكـن       printf  يف الدالة  تاألعداد اليت نريدها داخل االقتباسا    

و أيضا يف هـذه احلالـة ال ميكـن          ،  يست أعداد  و ل   ثابت املترجم هنا سيتعامل مع األعداد على أا نص       
  . القسمة و الضرب، الطرح، استعمال عمليات تقوم باجلمع

  

  الرمز باالستعمال رمز لتعامل معه، مثال األعداد الصحيحة يتم التعامل معها           نوع من األعداد  لكل   C يف لغة 

%d أو %i،   األول خمتصر من   الرمز Decimal   من الرمز الثاين خمتصر  و  Integer       هـذا بالنـسبة لألعـداد ،
، و أيضا   float خمتصر من  f  و احلرف  ،f%  الرمز باستخدامتعامل معها   فيتم ال الصحيح، أما األعداد احلقيقية     

  . احلروف و النصوص، سنتطرق إليها فيما بعدبالتعامل مع كل من خاصة  أخرىتوجد رموز
  

  :ن نوع األعداد الصحيحة نكتب كما يلي الصحيحة،  لكتابة عدد معدادنذهب إىل التعامل مع األ
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("%d", 20); 
6:} 

  

 بكتابـة ، و بعد االقتباسيني نقوم      و بني االقتباسيني   printf هنا وضعنا رمز األعداد الصحيحة داخل الدالة      
لعدد فاصلة، و ذه الطريقة ميكن اسـتعمال  و احلرص على أن يكون بني االقتباسيني و ا   ،  العدد املراد طبعه  

يف املثـال  موضح عمليات مثل اجلمع مثال و ذلك بإضافة مؤثر اجلمع مع العدد املراد اجلمع معه مثل ما هو    
  :التايل

  
1:#include<stdio.h> 
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2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("%d", 20+5); 
6:} 

 

  . بنفس الطريقةالضربة و  القسم، باقي املؤثرات مثل الطرحاستعمالو ميكن 
  

 واضحة تكون األرقام    حىت من الرمز السابق  مع فصله    d%  الرمز بزيادة إظهار أكثر من رقم و ذلك        و ميكن 
  :مثل ما يلي

   
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("%d %d", 20+5, 87); 
6:} 

  

 و نفصلهما بفاصلة، ميكن      بعد الرقم السابق   ضايفكلما نظيف رمز األعداد الصحيحة نقوم بكتابة الرقم اإل        
  : أكثر من عددين و بطريقة منظمة فمثال إذا أردنا أن نقوم بكتابة عملية اجلمع فسنكتب كما يلياستعمال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("%d + %d = %d\n", 20, 5, 20+5); 
6:} 

 

  .d% بدل الرمز f%  فقط نستعمل الرمزقيةاحلقيو نفس الطريقة مع األعداد 

  

  :استعماهلا لكيفية  مثالو هذا
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("%f + %f = %f\n", 1.0, 2.14, 1.0+2.14); 
6:} 

 

  :مالحظة
ـ وضعنا النقطة يف مكان الفاصلة، هكذا كي مييز املترجم على أا قيم لألعد  يف املثال السابقة     ة أي اد حقيقي

، أما إذا وضعت الفاصلة يف مكان النقطة فسيعتربها املترجم منفصلة عن األخـرى و               أا أعداد هلا فواصل   
  . كثريةاءهكذا ستنجم أخط

  



__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

27 

نضع  f% و d%  السابقة فقط بدل الرمزين    ق مثل الطر  طريقة استعماهلا ص ف  النصو أما رموز طبع األحرف و    
%c   لألحرف، حيث حرف c  خمتصر من character   و نضع الرمز %s و احلرف  ،للنصوص  s    خمتـصر مـن 

String أي سلسلة حروف.  
  

  :ااستعماهلبالنسبة للحروف فهذا مثال يوضح طريقة 
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("%c", "a"); 
6:} 

 

  :و ميكن استعمال هذا املثال أيضا
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("%c", 'a'); 
6:} 

  

  :، و يف حالة أردنا طبع نص نكتب كما يليa هنا سيطبع الربنامج احلرف

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("%s\n", "Hello, World!"); 
6:} 

  

  :و ميكن أيضا كتابة كل كلمة أو حرف يف إقتباسني مثل
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("%s", "Hello, " "\n" "World"); 
6:} 

  

باستخدام  التعامل معها   يكون  بأرقام النظام السداسي عشر و اليت      ةو توجد رموز أخرى منها من هي خاص       
ألعداد النظام الثماين، و رمـوز       o% ، و الرمز  0x000F ، مثال الرقم  0X أو 0x منحيث تبدأ    X% أو x% الرمز

  .لدروس القادمةاأخرى سنعرفها يف 
  

  :تملة األخطاء احمل1.2.2
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 ال ميكن كتابتـها    main املترمجات تفرق بني احلروف الكبرية و احلروف الصغرية، مثال الدالة          C يف لغة  -1

Main أو MAIN.  

  

  :، مثال ال ميكن كتابةmain أو دوال أخرى خرج الدالة الرئيسية printf ال ميكن استعمال الدالة -2
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:printf("Hello, World!\n"); 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: 
8:} 

  

الة الرئيسية، سنتعرف على ذلـك يف الـدروس         إال يف حالة استعمال دوال ا دوال أخرى مث ربطتها بالد          
  .القادمة

  

ربنامج حىت يـتم    لل يالتنفيذال ميكن إنشاء امللف     كثريا ما يتم نسيان الفاصلة املنقوطة، و إن مت نسياا            -3
  .تصحيح اخلطأ

  

، و سبب ذلك هو عندما يـتم  ()main ال ميكن استعمال الفاصلة املنقوطة يف اية سطر الدالة الرئيسية          -4
اإلعالن عن دالة و إعطاءها أوامر ال جيب أن نكتب الفاصلة املنقوطة، ليست مثل دوال معرفة سابقا مثـل          

  .printf الدالة

  

 فإن الربنامج لن يعمـل، و  " " االقتباس، إن كتبنا النص املراد طبعه بدون رموز printf  يف دالة الطبع-5
  .سينبهك املترجم عن وجود خطأ

  

  :متارين 1.2.3
  

  .األوىل يف سطر و الثانية يف سطر آخرمرتني،  ! Hello, World  اجلملةأكتب برنامج يقوم بطباعة -1

 .، كل حرف يف سطر! Hello, World  اجلملةأكتب برنامج يقوم بطباعة -2

 ؟اختيارنا من اسمإىل  main  الدالة الرئيسيةاسمهل ميكن تغري  -3

 ؟main  عن الدالة الرئيسيةاالستغناءهل ميكن  -4

  الدالة الرئيسية أكثر من مرة؟استعمالهل ميكن  -5

 .3.5 من 2 أكتب برنامج يقوم بطبع نتيجة طرح العدد -6
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 .)c%( ز األحرفو رممباستخدا Hello أكتب برنامج يقوم بطباعة الكلمة -7

 .)s%s%(  الرمز اخلاص بطبع النصوص مرتنيباستعمالأكتب برنامج يقوم بكتابة نصيني  -8
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  Variables and Constantsاملتغريات و الثوابت  1.3

  
  و  يف وقت آخـر،    استرجاعهاع   قيم كي نستطي   ااملتغريات هي حجز موقع يف ذاكرة احلاسوب لتخزين فيه        

  .RAM الـ يستحسن فهم طريقة عمل ذاكرة احلاسوب الكي نفهم املتغريات جيد

  

 )الوصـول (ذاكرة الـدخول أي  Random Access Memory هي ذاكرة إليكترونية، خمتصر من RAM الـ
فقد مجيع بياناا   هي ليست ذاكرة دائما مثل القرص الصلب، ت        ، حيث تستعمل عند تنفيذ الربامج     العشوائية

  . تشغيل اجلهازفإيقاعند 
  

 من املتغريات و الثوابت، منها متغريات خاص باألعداد الـصحيح و أخـرى               أنواع تعديوجد   C يف لغة 
  .، و دائما نقوم باإلعالن عن املتغريات و الثوابت قبل استعماهلا...د احلقيقية و أخرى باألحرف و باألعدا

  

  .سنتحدث اآلن عن املتغريات
صـورة    املـتغري،   مث القيمة اليت سـيحتويها      املتغري اسمغري هي كتابة نوع املتغري مث       طريقة اإلعالن عن مت   

  :توضيحية
  

  
  

  :Variable Type نوع املتغري 1.3.1

  

  :توجد عدة أنواع و هي
  

  :int  األعداد الصحيحةمتغري 1.3.1.1

، حيـث  Variable_Type يف مكان int الكلمة متغري من نوع األعداد الصحيحة بكتابة  عن عالناإلنقوم ب 
، احتمال 65536 بت و تساوي   16 بايت و اليت تساوي    2 إىل مساحة قدرها   Integer حيتاج املتغري من نوع   

 32,767 إىل 32,768-  من ابتداء، أو    من الصفر  ، ابتداء 65535 أي أن أقصى قيمة ميكن أن حيملها املتغري هي        

  .يف حالة ضم األعداد السالبة
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 أن حتملـها هـي    مـة ميكـن     بت، حيث أقـصى قي     32  تساوي أيبايت   4 و ميكن أن يكون حجمها    

  .)يف حالة أن املتغري ال حيتوي إال على قيم موجبة(الصفر من ، ابتداء4294967296

  

 :مثال
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int Variable_Name = 0; 
6:} 

  

  :float قيةقي األعداد احلمتغري 1.3.1.2

 4، حجمهـا    float  الكلمـة  باستخداماألعداد احلقيقية هي األعداد اليت هلا فواصل، و يتم اإلعالن عنها            
 .3.4E+38 إىل1.2E-38  بايت، حيث تبدأ من

 

  :مثال
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: float Variable_Name = 0.0; 
6:} 

 

  :double متغري األعداد احلقيقية 1.3.1.3

double  هي ضعف float،      الكلمة باستخدام و يتم اإلعالن عنها  double  ، بايت و تبدأ    8 حيث حجمها
  .1.7E+308 إىل 2.3E-308 من

 

  :مثال
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: double Variable_Name = 0.0; 
6:} 

  

 :short متغري األعداد الصحيحة 1.3.1.4

 يف مكـان   short األعداد الصحيحة حيث نقوم باإلعالن عنـه بكتابـة الكلمـة          هو أيضا من متغريات     

Variable_Type أي أن أقـصى قيمـة       احتمال 65536 بت و تساوي   16 بايت و اليت تساوي    2 ، حجمه ،
يف حالـة ضـم      32,767 إىل 32,768-  مـن  ، أو ابتداء  ابتداء من الصفر   65535 ميكن أن حيملها املتغري هي    

 .ةاألعداد السالب
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  :مثال
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: short Variable_Name = 0; 
6:} 

  

 :long متغري األعداد الصحيحة 1.3.1.5

 يف مكـان  long هو أيضا من متغريات األعداد الصحيحة حيث نقوم بـاإلعالن عنـه بكتابـة الكلمـة           

Variable_Type ملـها هـي   حي ميكـن أن     بت، حيث أقـصى قيمـة      32 ساوييبايت أي    4 ، حجمه 

  .)يف حالة أن املتغري ال حيتوي إال على قيم موجبة( من الصفرابتداء، 4294967296
  

  :مثال
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: long Variable_Name = 0; 
6:} 

  

 :char رموزمتغري ال 1.3.1.5

 8 بايت أي  1 ، حجمه Variable_Type كانيف م  char من أصغر املتغريات، يتم اإلعالن عنه بكتابة الكلمة       

حيث كل رقم ميثـل برمـز يف         ،127 إىل -128 أو من  255 إىل 0  من  ابتداء احتمال 256 بت حيث حيمل  
 .ASCII جدول

  

  :مثال
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: char Variable_Name = 'A'; 
6:} 

  

 :Variable Name  املتغرياسم 1.3.2

  :ري حدود ال جيب جتاوزها و هي املتغالسم
  

  . حرف31 املتغري أكثر من اسمأن ال يتجاوز  §
 . املتغري بأرقاماسمأن ال يبدأ  §
 ....، الطرح،  املتغري حيتوي على مؤثرات مثل اجلمعاسمأن ال يكون  §
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 .)_ الرمز ءباستثنا(... و} و # و % املتغري حيتوي على رموز مثل اسمأن ال يكون  §
 .املتغري مستعمل سابقا يف دالة أو متغري آخرأن ال يكون اسم  §
 .أن ال يكون اسم املتغري من أمساء الكلمات احملجوزة §

  

 :Variable Value قيمة املتغري 1.3.3

  .float قيمة عدد حقيقي int مثال ال ميكن أن نعطي للمتغريفجيب مراعاة قيمة املتغري حسب نوعه، 

  

 :أمثلة حول املتغريات 1.3.4

لة خمتلفة حول طريقة استعمال املتغريات، و نبدأ مبتغريات أعداد صحيحة حيث نقوم بإعالن عن               سأقدم أمث 
  :على الشاشة، املثال Var مث نقوم بطباعة القيمة املوجودة يف املتغري، 5 و به القيمة Var متغري باسم

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int Var = 5; 
6: 
7: printf("%d\n", Var); 
8:} 

  

 و به القيمة    )عدد صحيح ( int و من نوع   Var يف هذا املثال، يف السطر اخلامس مت اإلعالن عن متغري باسم          
و توجد طـرق أخـرى إلعطـاء    ، Var لطباعة قيمة املتغري printf ، و يف السطر السابع استعملنا الدالة      5

  :للمتغريات قيم، سأعطي طريقتني
  

  :غري يف سطر مث إعطاءه قيمة يف سطر آخر مثلاألوىل هي اإلعالن عن املت
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int Var; 
6: Var = 5; 
7: 
8: printf("%d\n", Var); 
9:} 

  

  :و الثاين به قيمة املتغري األول، مثال 5 و الطريقة الثانية هي اإلعالن عن متغريين، األول به القيمة
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int Var_1 = 5; 
6: int Var_2 = Var_1; 
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7: 
8: printf("%d\n", Var_1); 
9:} 

 

  :مثال آخر
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int Num1, Num2, Num3; 
6: Num1 = 5; 
7: Num2 = 7; 
8: Num3 = Num1 + Num2; 
9: 
10: printf("%d + %d = %d\n", Num1, Num2, Num3); 
11:} 

  

يف السطر اخلامس مت اإلعالن عن ثالثة متغريات يف نفس السطر حيث نقوم بفصل بني اسم متغري و آخـر                    
، و يف السطر الـسادس و الـسطر         )int( بفاصلة، و هنا ستكون مجيع املتغريات من نوع أعداد صحيحة         

نتيجة  Num3 السطر الثامن أعطينا للمتغري   ، و يف    7 القيمة Num2 و املتغري  5 القيمة Num1 السابع أعطينا للمتغري  
  .، و أخريا السطر العاشر و الذي يقوم بطباعة نتائج الربنامجNum2 و املتغري Num1 اجلمع بني املتغري

  

 char، أمـا املـتغري      long و short و float  من نوع  و نفس الطرق السابقة ميكن إستعماهلا مع متغريات       

عند طباعتـه ال    حيث  ثري، حيث ميكننا أيضا أن نعطيه عدد بدل احلرف           ليست خمتلفة ك   استعمالهفطريقة  
 مـتغريات   استعمالي تفهم طريقة    ، و لك  ASCII يطبع عددا، إمنا احلرف الذي حيمل ذلك الرقم يف جدول         

  :إليك املثال التايل char من نوع

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: char ch = 'a'; 
6: 
7: printf("%c\n", ch); 
8:} 

 

، أما إذا أردنا أن نعطيه ‘ ‘ مع مراعاة أن يكون داخل a احلرف الذي ch يف السطر اخلامس أعطني للمتغري
  :، و سيصبح املثال السابقة كما يليASCII يف جدول 97 فهو الرقم a عددا يطبع لنا احلرف

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: char ch = 97; 
6: 
7: printf("%c\n", ch); 
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8:} 
  

 من الصفر، و كـل      ابتداء 255  هي charميكن أن حيملها متغري من نوع        أقصى قيمة    ابقا أن سو كما قلنا    
  .رقم ميثل برمز

  

  :األعداد املوجبة و األعداد السالبة 1.3.5
 تكـون   لك األوىل د سالبة ملتغري فتوجد طـريقتني لـذ        أعداد موجبة و أعدا    استعماليف حالة أنك أردت     

ميكنه أن حيمل  int Num  عندما نقوم باإلعالن عن متغري مثال، أي أنه املتغرياسم عند كتابة نوع و افتراضية
من ناحية احلجـم و   int Num مثل  و هيsigned Num ةجبة، أو ميكن كتابوكال من األعداد السالبة و امل

  :مثال، االستعمال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: signed Num = 5; 
6: 
7: printf("%d\n", Num); 
8:} 

 

هذا بالنسبة للمتغريات اليت حتتوي على أعداد موجبة و أعداد سالبة، أما يف حالة أردنا أعداد موجبة فقـط           
  : هو موضح يف املثال التايلمامثل املتغري، اسمقبل  unsigned فسنستعمل الكلمة

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: unsigned Num = 5; 
6: 
7: printf("%u\n", Num); 
8:} 

 

ـ            تعماهلا مت اإلعالن عن املتغري الذي ال حيتوي على أعداد سالبة يف السطر اخلامس و كمـا أن طريقـة إس
الذي خيرب املترجم أنا القيمة اليت سيتم طبعهـا   u%  متغري طبيعي، و هنا نتعرف على الرمز اجلديد      استعمالك

  .أي أعداد بدون إشارة unisgned من نوع

  

،حيث ميكن   كما قلنا سابقا   احتمال 256 فإنه سيحتوي  char عي مثال يعند اإلعالن عن متغري طب    : مالحظة
يف  127 إىل -128 يبدأ مـن     ، و ميكن أيضا أن    إىل أعداد سالبة  حالة عدم احلاجة      يف 255 إىل 0أن يبدأ من    

  :السبب يف ذلك إليك الشرح، و لكي تعرف  أعداد سالبةاستعمالحالة 
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، و كما نعرف أن     بايـت 2  هو فحجمه int بايت أما  1 حجمه char مثال متغري من نوع   لكل متغري حجمه،    
حيث هـذا   0 أو 1بت يساوي إما  1 بت، و  8 حجمه char  أي أن متغري من نوع     ،بت 8 بايت يساوي  1

إن مل   255 و تنتهي عنـد    0  تبدأ من  احتمال 256 بت فلديها  8 أما ،)1 أو 0( احتمالنيبت لديه    1 يعين أنا 
أي سيـصبح    8، بت مـن   1 تكن حتتوي على أعداد سالبة، أما يف حالة أردنا أعداد سالب فسيتم سحب            

-أو اإلشارة   + بت أما البت الثامن سنتركه لإلشارة، و سيحمل إما اإلشارة            char 7  متغري من نوع   حجم
  .احتمال 128 تساويبت  7 ، و

  

  :اتتغريمن امل نوع لقيم احملتملة لكالدول به و هذا ج
  

  القيم  احلجم  النوع
char و signed char 1127 إىل 128- من   بايت  

char و unsigned char 1255 إىل 0 من   بايت  

int و signed int 232,767 إىل 32,768- من   بايت   

int و unsigned int 265535 إىل 0 من   بايت  

short و signed short 232,767 إىل 32,768- من   بايت  

short و unsigned short 265535 إىل 0 من   بايت  

long و signed long 42,147,483,647 إىل -2,147,483,648 من   بايت  

long و unsigned long 44,294,967,295 إىل 0 من   بايت  

  

 ال ميكن الـتغري قيمتـها أي        ، هي عكس املتغريات، ميكن أن تكون عدد، حرف، أو نص، حيث           الثوابت
 ، سأعطي مثال، حيث هذا مثال به متغري من نوع أعداد صحيحة، و نعطيه القيمة              تصبح قابلة للقراءة فقط،   

مث نعيد طباعة قيمة املتغري و ها هو         8 مث نقوم بطبع املتغري على  الشاشة مث نقوم بتحديث املتغري إىل القيمة             5
 : املثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int num; 
6: 
7: num = 5; 
8: 
9: printf("%d\n", num); 
10: 
11: num = 8; 
12: 
13: printf("%d\n", num); 
14:} 
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و اآلن سنكتب نفس الربنامج السابق      . ، و هذه الطريقة صحيح    8إىل   5 من   numهنا سيتم تغري قيمة املتغري      
 :مع إضافة بسيطة، املثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: const int num; 
6: 
7: num = 5; 
8: 
9: printf("%d\n", num); 
10: 
11: num = 8; 
12: 
13: printf("%d\n", num); 
14:} 

 

 و اليت تعين أن املـتغري  int num إىل املتغري const اإلضافة موجودة يف السطر اخلامس، و هي إضافة الكلمة

num    و يف مثالنـا     و السبب هو أنه ال ميكن حتديث القيمة األوىل لثوابت         ،  نامج لن يعمل  ثابت، و هنا الرب ،
، و جيب دائما إعطاء قيم لثوابت مباشـرة بعـد           بعدما امت اإلعالن عنه    num السابقة ال توجد قيمة للمتغري    

ا، و هذا املثال اإلعالن عنها و إال ستكون عبارة عن ثوابت ذات أعداد عشوائية ثابتة ال ميكن التحديث فيه        
  :السابق بعد التصحيح

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: const int num = 5; 
6: 
7: printf("%d\n", num); 
8:} 

  

 :مباشرة بعد نوع املتغري مثل const و ميكن أيضا كتابة الكلمة

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int const num = 5; 
6: 
7: printf("%d\n", num); 
8:} 

  

  .و ميكن استعمال نفس أنواع املتغريات على الثوابت
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و طريقة إستعماهلا موضـحة كمـا يف         define#  الكلمة باستعمالو يوجد نوع آخر من الثوابت، و هي         
  :الصورة التالية

  

  
  

  :حيث سيصبح املثال السابقة كما يلي
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:#define num 5 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: printf("%d\n", num); 
8:} 

 

  .، مث طباعته يف السطر السابعثالثيف السطر ال num مت اإلعالن عن الثابت
  

ـ  define# ، و هذا يعين أن # تبدأ بالرمز  preprocessor و كما قلت سابقا، أن     و  preprocessors من الـ
  .ال تنتهي بفواصل منقوطة directives ، و مجيعdirective  بـميكن تسميتها أيضا

  

  :األخطاء احملتملة 1.3.6

  

  . ال ميكن وضع قيمة أكثر من قيمة املتغري القصوى-1
  

  .block  كل ال ميكن اإلعالن عن املتغريات إال يف بداية-2
  

 على الشاشة فستأيت أعـداد عـشوائية    ذلك املتغري قيمة أردت طبع  و ، يف حالة مل يتم تعني قيمة ملتغري       -3
  . من جهاز آلخرفختتل

  

  . املتغري مسافة واحدة على األقلاسم جيب احلرص على أن بني نوع املتغري و -4

  

  . املتغري أو بعد اإلعالن عنهاسمبعد  const ال ميكن كتابة الكلمة -5
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  .  متغري أو ثابتاسمال ميكن تغري  -6

  

  .ال ميكن اإلعالن عن متغريين بنفس االسم -7

 

  :متارين 1.3.7

  

  . الرموز اخلاصة بطباعتهاباستخدام ،15 و 3.14 ب برنامج يقوم بطباعة العديدينأكت -1

 ؟ 65535 قيمة أكثر من int ماذا حيدث إن أعطني ملتغري من نوع -2

 . أو ثوابتاستخدام متغريات، بدون 65 بدل الرقم A أكتب برنامج يقوم بطباعة احلرف -3

 .char استخدامب، 65 بدل الرقم A أكتب برنامج يقوم بطباعة احلرف -4

النـاتج   لث يكـون  ا، أما الث  89 و الثاين  18 أكتب برنامج به ثالثة متغريات، املتغري األول به القيمة         -5
 . القسمة و الضرب، الطرح،احلاصل بني املتغري األول و الثاين يف كل من اجلمع

األوىل و نتيجة اجلمـع بـني   حيث الثالثة هي  preprocessor #define أكتب برنامج به ثالثة من -6
 .15 و الثاين ا القيمة 5، األوىل ا القيمة الثاين
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  comments  التعليقات 1.4

  
التعليقات هي جمموعة من سالسل نصية نستعملها لتوضيح أوامر يف مصادر براجمنا، و ميكن أن حتتوي تلك                 

  .ا رموز يقوم املترجم بتجاهله، أو أحرف،النصوص على أرقام
  

  :فائدة التعليقات 1.4.1

مثال جتد  ائدة التعليقات ميكنك أن تالحظها يف الكثري من األمثل املفتوحة املصدر املوجودة على اإلنترنت،               ف
 .يلجئ املربمج إىل استعمال التعليقات جلعلها أكثر وضوحمثال لربنامج ما كبري و غري واضح، و هنا 

  

  :أنواع التعليقات 1.4.2

  :ن التعليقات مهايوجد نوعني م
  

  :التعليقات بالنصوص الطويلة 1.4.2.1
 هي حتديد بداية التعليق و      استخدامهاالتعليقات بالنصوص الطويلة هي نصوص ا أكثر من سطر، و طريقة            

  : مثاليف اية التعليق، */ و نضع /* اليت تبدأ بـ
  

1:/* 
2:My First Program: 
3:Hello, World! 
4:*/ 
5: 
6:#include<stdio.h> /* Standart Input Output Header File*/ 
7: 
8:main()     /*main function*/ 
9:{/*Start of main function*/ 
10: printf("Hello, World!");/*to print Hello, World!*/ 
11:}/*End of main function*/ 

 

  :سطراألالتعليقات ب 1.4.2.2

  :مثال،  //بدأ بـيتعليقي  التعليقات باألسطر هي جتاهل سطر

  
1://My First Program: 
2://Hello, World! 
3: 
4:#include<stdio.h> //Standart Input Output Header File 
5: 
6:main()     //main function 
7:{//Start of main function 
8: printf("Hello, World!");//to print Hello, World! 
9:}//End of main function 

  

  .، و لكن الكثري من املترمجات تدعمهايف التعليقاتالقياسية  C و هذه الطريقة ليست من طرق لغة
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  :األخطاء احملتملة 1.4.3
  

ة التعليـق يعتـرب     ييف التعليقات بالنصوص الطويلة إن مل يتم حتديد اية التعليق فإن كل ما هو بعد بدا                -1
  :تعليق، و هذا مثال توضيحي

  
1:/*comment 
2:#include<stdio.h>  
3: 
4:main() 
5:{ 
6: printf("Hello, World!"); 
7:} 

 

 .هنا الربنامج كله عبارة عن تعليق، أي أن املشروع فارغ
 

  : تعليق فمثالنضعه إىل ما االنتباهيف التعليقات السطرية جيب  -2
  

1://#include<stdio.h>  
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("Hello, World!"); 
6:} 

 

 غري معرفة سابقا، و هذا اخلطأ سببه هو جعل الكلمة احملجوزة            printfهنا سيخربك املترجم على أن الدالة       
#include      اخلاصة بضم امللف الرأسي stdio.h            عبارة عن تعليق، و هنا سيتم جتاهل ضم امللف الرأسـي 
stdio.h.  

  

  :متارين 1.4.4

  .رس يف هذا الد        ال توجد متارين
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  scanf اإلدخال باستخدام 1.5

  
 بواسـطة  لاإلدخا، اآلن سنعرف كيفية printf  الدالةباستخدام اإلخراج يف الدروس السابقة مل ندرس إال 

، فقط األوىل خاصة بـاإلخراج و الثانيـة         scanf و printf ، التشابه كبري جدا بني الداليتني     scanf الدالة
  .خاصة باإلدخال

 

  .keyboard  اإلدخال لوحة املفاتيحةأدالقراءة أو استقبال املعلومات من  scanfالدالة تستعمل 

  

  : برنامج يطلب من املستخدم إدخال قيمة مث نعطيه القيمة اليت قام بإدخاهلابكتابةاآلن سنقوم 
  

 /*اإلدخال*/:1
2:#include<stdio.h>  
3: 
4:main() 
5:{ 
6: int usr_val;  /*  /* اليت سیدخلها املستخدمهنا سنضع القیمة
7: 
8: printf("Enter a value: ");/* هنا نطلب من املستخدم إدخال قیمة*/ 
9: scanf("%d", &usr_val); /*  املستخدم إلدخال قیمةبانتظاریقوم اجلهاز */ 
10: printf("Your value is: %d\n", usr_val);/*       هنـا نطبـع القیمـة الـيت أدخلـها
 /*املستخدم
11:} 

 

 ، األولوسيطنيو داخلها ستجد     scanf  الدالة باستخدامالربنامج موضح بالتعليقات، يف السطر التاسع قمنا        
 سـابقا يف    ه درسن ذيو ال  d% نقوم فيه بتحديد نوع القيمة اليت سيدخلها املستخدم حيث هنا وضعنا الرمز           

 &، و الرمـز     usr_val&لثاين يوجد    ا وسيطو يف ال  ،  صحيحةحيث قلنا أا خاص باألعداد ال      printf الدالة

يف  &، و ستفهم السبب إضـافة الرمـز         usr_valيعين وضع القيمة اليت أدخلها املستخدم يف عنوان املتغري          
قد أصبحت القيمة اليت أدخلها املستخدم مث نقوم بطباعتها          usr_val ، إال هنا تكون قيمة    . الدروس القادمة 

  .على الشاشة

  

دخال األعداد الصحيحة، أما بالنسبة لباقي أنواع املتغريات فسنستعمل نفس الطريقة           املثال السابق خاص بإ   
، فمثال إذا أردنا من املستخدم أن يقوم بإدخال         إستقبالهإىل نوع املتغري الذي نريد       d% فقط نقوم بتغري الرمز   

  :، و هذا مثال يوضح ذلكscanf يف الدالة c% رمز بدل رقم نضع الرمز

  
1:#include<stdio.h>  
2: 
3:main() 
4:{ 
5: char usr_char; 
6: 
7: printf("Enter a character: "); 
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8: scanf("%c", &usr_char); 
9: printf("Your character is: %c\n", usr_char); 
10} 

 

إدخال قيمة ثانيـة، و نعطيـه       ملستخدم إدخال قيمة، مث يطلب منه       اآلن سنقوم بكتابة برنامج يطلب من ا      
  :تائج جبميع املؤثرات األساسيةالن
  

1:#include<stdio.h>  
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int val1, val2; 
6: 
7: printf("1)Enter a value: "); 
8: scanf("%d", &val1); 
9: 
10: printf("2)Enter a value: "); 
11: scanf("%d", &val2); 
12: 
13: printf("%d + %d = %d\n", val1, val2, val1+val2); 
14: printf("%d - %d = %d\n", val1, val2, val1-val2); 
15: printf("%d * %d = %d\n", val1, val2, val1*val2); 
16: printf("%d / %d = %d\n", val1, val2, val1/val2); 
17} 

 

ة يف الـسطر    املثال واضح، قمنا باإلعالن عن متغريين يف السطر اخلامس، مث طلبنا من املستخدم إدخال قيم              
 و بعدها طلبنا من املستخدم إدخال القيمة الثانيـة مث أخـذنا             ،السابع و قمنا بأخذ القيمة يف السطر الثامن       

  .16 و 15 و 14 و 13 ، مث طبعنا النتائج يف كل من السطررالقيمة الثانية يف السطر احلادي عش

  

  : املتعدداإلدخال باستخداملسابقة ثال اامل، و هذا scanf  متعدد يف الدالةإدخال استعمالو ميكن 
  

1:#include<stdio.h>  
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int val1, val2; 
6: 
7: printf("Enter two value: "); 
8: scanf("%d%d", &val1, &val2); 
9: 
10: printf("%d + %d = %d\n", val1, val2, val1+val2); 
11: printf("%d - %d = %d\n", val1, val2, val1-val2); 
12: printf("%d * %d = %d\n", val1, val2, val1*val2); 
13: printf("%d / %d = %d\n", val1, val2, val1/val2); 
14:} 

  

، و ميكن أن نزيد أكثر من ذلك، فقط نضيف الرمـز          scanf  يف الدالة  ، يف السطر الثامن   التعدد هنا موجود  
  . يف آخر الدالة املتغرياسماخلاص بنوع املتغري مث إضافة 

  

  :األخطاء احملتملة 1.5.1
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 األول من هـذه الدالـة       وسيط، ال )اإلخراج( لطباعة scanf األول من الدالة     وسيط ال ميكن استخدام ال    -1
  .خاص بنوع الرموز اليت سيستقبلها الربنامج من املستخدم

  

  .النتائج غري صحيحةفستكون  &  عن الرمزاالستغناء يف حالة -2
  

 ه عـدد  سنف إىل عدد املتغريات املراد فحصها، جيب أن يكون عدد رموز أنواع املتغريات              النتباها جيب   -3
  .املتغريات املراد فحصها

  

  :متارين 1.5.2

  

الربنامج بإخبار  قوم  ي مث   امسهأكتب برنامج يطلب من املستخدم إدخال احلرف األول و األخري من             -1
احلرف األخري  "و ينتهي باحلرف    " أدخله املستخدم احلرف األول الذي    "املستخدم أن إسم يبدأ بـ      

 ".الذي أدخله املستخدم
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  operators املؤثرات 1.6

  

  :للمؤثرات أنواع أمههما ثالثة و هي
  

 :)arithmetic operators( املؤثرات احلسابية 1.6.1

،و )*( و الضرب)/(، القسمة)-(، الطرح)+(هي املؤثرات احلسابية األساسية و اليت تتمثل يف كل من اجلمع    
  .)%( و باقي القسمة)--(،  النقصان)++(الزيادة: و هي C توجد مؤثرات أخرى خاص بلغة

  

 عن كل من مؤثرات     ة عنها سابقا، سنأخذ أمثل    ةا أمثل ن القسمة و الضرب فقد أخذ     ، الطرح ،بالنسبة للجمع 
  :الزيادة و النقصان و باقي القسمة

  

  :)++( increment  لزيادةمؤثر ا 1.6.1.1

تعترب مؤثرات الزيادة و النقصان من أهم املؤثرات، تستعمل يف الكثري من الربامج و خاصـة يف حلقـات                   
  .)سندرسها يف الدروس القادمة(التكرار

  

  :مؤثر الزيادة يعين زيادة رقم واحد إىل املتغري الذي نريد الزيادة إليه، و هذا مثال يوضح ذلك
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int Inc; 
6: Inc = 0; 
7: 
8: printf("Inc = %d\n", Inc); 
9: 
10: Inc++; 
11: 
12: printf("Inc = %d\n", Inc); 
13: 
14: ++Inc; 
15: 
16: printf("Inc = %d\n", Inc); 
17:} 

 

 1 مث 0  و نتائج الربنامج تكون     مؤثر الزيادة يف كال من السطر العاشر و السطر الرابع عشر،           باستعمالقمنا  

 .2 مث

  

  : طرق أخرى مثلاستعمالو ميكن 
  

1: printf("Inc = %d\n", Inc); 
2: 
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3: Inc = Inc+1; 
4: 
5: printf("Inc = %d\n", Inc); 
6: 
7: Inc += 1; 
8: 
9: printf("Inc = %d\n", Inc); 

 

و لكـن يف   ++Inc  لـالث، هي مطابقة متامو اليت موجود يف السطر الثا Inc = Inc+1 الطريقة األوىل هي
ثالثـة   Inc فسيتم اإلضافة إىل املتغري Inc = Inc+3 يعين إن كتبنا 1 السابقة ميكن أن نقوم بزيادة أكثر من

  .متام Inc = Inc+1 ، هي مثلInc += 1 أرقام، كذلك الطريقة الثانية

  

 حالة أن زيادة ستكون أكثر مـن واحـد     عند الزيادة بالواحد، و يف     ++ استعمالو لكن يستحسن دائما     
  .فسنستعمل الطرق األخرى

  

  :يف بداية اسم املتغري أو ايته هو موضح يف املثال التايل++ و الفرق بني أن يكون املؤثرين 
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int Inc; 
6: Inc = 0; 
7: 
8: printf("Inc = %d\n", Inc); 
9: printf("Inc = %d\n", Inc++); 
10: printf("Inc = %d\n", Inc); 
11: printf("Inc = %d\n", ++Inc); 
12: printf("Inc = %d\n", Inc); 
13:} 

  

++ ، و يف السطر التاسع أيضا و معنا ذلك عند كتابة متغري قم املؤثر               0 يف السطر الثامن سيتم طباعة العدد     
  .يعين طباعته مث تنفيذ مؤثر التزايد

  

  .ألننا قمنا بالزيادة يف السطر التاسع 1  يف السطر العاشر سيتم طبع العددو
  

، و كـذلك يف الـسطر   2 و يف السطر احلادي عشر سيتم تنفذ مؤثر التزايد أوال مي طباعة النتيجة اليت هي           
  .2الثاين عشر سيتم طباعة العدد 

  

  :)--( decrement  مؤثر النقصان 1.6.1.2

 و هذا املثـال الـسابق       --نضع  ++ نقصان مثلما تعاملنا مع مؤثر الزيادة فقط بدل         سنتعامل مع املؤثر ال   
  :النقصانباستخدام مؤثر 



__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

47 

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int Dec; 
6: Dec = 2; 
7: 
8: printf("Dec = %d\n", Dec); 
9: 
10: Dec--; 
11: 
12: printf("Dec = %d\n", Dec); 
13: 
14: --Dec; 
15: 
16: printf("Dec = %d\n", Dec); 
17:} 

 

  : نفس الطرق السابقة يف النقصاناستعمالو ميكن أيضا 
  

1: printf("Dec = %d\n", Dec); 
2: 
3: Dec = Dec-1; 
4: 
5: printf("Dec = %d\n", Dec); 
6: 
7: Dec -= 1; 
8: 
9: printf("Dec = %d\n", Dec); 

 

  :)%(مؤثر باقي القسمة  1.6.1.3

 سهل فمثال لو أردنا أن جند باقي القـسمة بـني   استعماله من املؤثرات املهمة، و طريقة      اعتبارهيضا ميكن   أ
  :، و هذا مثال توضيحي3%5 نكتب 3 و العدد 5 العدد

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("%d\n", 5%3); 
6:} 

 

 :)relational operators( املؤثرات العالقية 1.6.2

أو خاطئة  )true( ، حيث تكون النتيجة إما صحيحةقيمة أخرى  و   قيمةهي مؤثرات تعتمد على املقارنة بني       
)false(و هذا مثال يوضح ذلك ،:  
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("%d\n", 5<3); 
6: printf("%d\n", 5==3); 
7: printf("%d\n", 5>3); 
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8:} 
 

  : الربنامجهنا ستجد نتائج
  .3 ليس أقل من 5 ألن العدد :0

  .3 ال يساوي العدد 5 ألن العدد :0

  .3 منأكبري  5 ألن العدد :1

  

 3==5  كتبنا يف السطر السادس    ، و أيضا ستالحظ أنه    )true( تعين صحيح  1و   )false(تعين خطأ    0حيث  

فسيخربك املتـرجم   == مكان = ، و إذا وضعت== و ذلك ألننا نقارن و عند املقارنة نكتب        3=5 و ليس 
  .عن وجود خطأ

  

ـ       =< بـ C و يوجد كذلك املؤثر أكرب من أو يساوي و ميثل يف لغة            ، => ، و مؤثر أصغر من أو يساوي ب
  .=! و املؤثر ال يساوي بـ

  

 :)logical operators( املؤثرات املنطقية 1.6.3

  :هلا رموزها اخلاصة و هي و لكن  يف نتيجتهاو هي مؤثرات تعتمد على املؤثرات العالقية
  "و"و اليت تعين  &&

  "أو"و اليت تعين  ||

 "ال" يعين يتو ال !

 

  :و هذا مثال يوضح ذلك
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("%d\n", 5<3 && 5>3); 
6: printf("%d\n", 5==3 && 3==5); 
7: printf("%d\n", 5>3 && 5<3); 
8: 
9: printf("%d\n", 5<3 || 5>3); 
10: printf("%d\n", 5==3 || 3==5); 
11: printf("%d\n", 5>3 || 5<3); 
12: 
13: printf("%d\n", !(5<3)); 
14: printf("%d\n", !(5==3)); 
15: printf("%d\n", !(5>3)); 
16:} 

 

  :نتائج الربنامج هي
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 .3>5  خاطئة و هيعالقةألنه توجد  :0

  .ني كال العالقتني خطاءتألن :0

  .3>5 ألنه توجد عالقة خاطئة و هي :0

  .3<5 ألنه توجد عالقة صحيحة و هي :1

  .ألن كال العالقتني خطاءتني :0

 .3<5 ألنه توجد العالقة صحيحة و هي :1

  .3 ليست أصغري من 5 ألن :1

  .3 ال تساوي 5 ألن :1

  .3 أكرب من 5 ألن :0

  

  :مؤثرات أخرى 1.6.4

  

  :ي،مثال توضيحي لطريقة استعمالهالتغيري اليسار يسمى بو >> املؤثر، C توجد مؤثرات أخرى خاص بلغة

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("%d\n", 2<<8);/* = (2E8)*2 */ 
6:} 

 

  .2 و نتيجة نضرا يف 8 أس 2 حيث املثال السابق يعين

  

  :ا مثال توضيحي لطريقة استعمالهو هذ، التغيري األمينيسمى ب ،<<  هوو املؤثر املعاكس لسابق

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("%d\n", 256>>8);/* = printf("%d\n", (256/8)/2); */ 
6:} 

 

  .2 مث تقسيم النتيجة على 8 على 256 ثال واضح عرب التعليق، قسمة العدداملو 

  

  :، مثالdefine# ، و هو يستعمل مع التوجيه# املؤثر

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:#define printer(str) printf(#str "\n") 
4: 
5: 
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6:main() 
7:{ 
8: printer(Hello); 
9:} 

  

أي الدمج،  Merge و ميكن تسميتهما بالـ، define#  التوجيهمعتم التعامل معهما    ، أيضا ي  معا ## يناملؤشر
  :مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:#define MergingName(str, strplus) str##strplus 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: char MergingName(ch, 1) = 'H'; 
8: char MergingName(ch, 2) = 'e'; 
9: char MergingName(ch, 3) = 'l'; 
10: char MergingName(ch, 4) = 'l'; 
11: char MergingName(ch, 5) = 'o'; 
12: 
13: printf("%c%c%c%c%c\n", ch1, ch2, ch3, ch4, ch5); 
14: 
15:} 

  

  :األخطاء احملتملة 1.6.5

  

  .توجد أخطاء حمتملة يف هذا الدرسال         
  

  :متارين 1.6.6

  

  ؟ printf  داخل الدالةكن أن نقوم بالتزايد و التناقصهل مي -1

 يف املؤثرات العالقية ؟ 1 و القيمة 0 ماذا تعين القيمة -2

 ؟ ! و || و && ماذا تعين كل من -3
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  if, else, else…if القرارات 1.7

  

 للمقارنة بني عالقة حيث تكون إمـا صـحيحة أو           )و ميكن تسميتها باجلمل الشرطية    ( تتستعمل القرارا 
خاطئة، يف كل من حالة هلا أوامر خاص تقوم بتحديدها، مثال إذا كانت املقارنة صحيح فـسيتم تنفيـذ                   

خاطئة فـسيتم تنفيـذ األوامـر       األوامر اليت حددناها يف حالة أن املقارنة صحيحة، أما إذا كانت املقارنة             
  . ةاملعاكس

  

  :if استعمال 1.7.1

  :ألقي نظرة على الصورة التالية if استعماللكي تفهم طريقة 
  

  
  

ألنه ال يوجد سوى أمر واحد لتنفيذه، و هذه صـورة يف   { و } بدون الرمز مثال    ا يوجدالصورة السابقة   
  :أكثر من أمرحالة وجود 

  

  
  

  :مثال
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int usr_val; 
6: 
7: printf("Enter a value: "); 
8: scanf("%d", &usr_val); 
9: 
10: if(usr_val <100) 
11: { 
12:  printf("%d are lesser than 100\n", usr_val); 
13: } 
14: 
15: if(usr_val >100) 
16: { 
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17:  printf("%d are greater than 100\n", usr_val); 
18: } 
19:} 

 

 و السطر    يف السطر العاشر    أو املقارنة   الشرط استعملنايف هذا الربنامج طلبنا من املستخدم إدخال قيمة، مث          
 ، إذا كانت املقارنة صحيحة فـسيقوم      100 و  و هو املقارنة بني القيمة اليت أدخلها املستخدم        اخلامس عشر 

ـ هو داخل   بتنفيذ ما  الربنامج ـ  block  ال ن املقارنة خاطئة فسيتم جتاهل ما هـو        ، و يف حالة أ    if اخلاص ب
  .if الذي يلي block داخل الـ

  

  :و ميكن كتابة الربنامج ذه الطريقة
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int usr_val; 
6: 
7: printf("Enter a value: "); 
8: scanf("%d", &usr_val); 
9: 
10: if(usr_val <100) 
11:  printf("%d are lesser than 100\n", usr_val); 
12: 
13: if(usr_val >100) 
14:  printf("%d are greater than 100\n", usr_val); 
15:} 

 

  . أمر واحد إالما ألنه يف كال الشرطني ال يوجد
  

  :else استعمال 1.7.2

آلن الربنامج السابق   ، سنكتب ا  اوحدهل استعماهلادائما حيث ال ميكن      if مع الكلمة  else تستعمل الكلمة 
  :else باستخدام

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int usr_val; 
6: 
7: printf("Enter a value: "); 
8: scanf("%d", &usr_val); 
9: 
10: if(usr_val<100) 
11:  printf("%d are lesser than 100\n", usr_val); 
12: else 
13:  printf("%d are greater than 100\n", usr_val); 
14:} 

 

  .else يف السطر الثاين عشر و سترى أن املثال سيعمل مثل املثال السابق و هنا جتد فائدة else استعملنا
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  .else فسيتم تنفيذ if إن مل تكن املقارنة صحيح يف

  

  :و هذه صورة توضح لطريقة عملهما
  

  
  

  :else…if استعمال 1.7.3

فـسيقول لـك أن      100 إذا قمت بتنفيذ الربنامج و أعطيته القيمة       else استعماليقة  يف املثال السابق لطر   
معا، و هذا مثـال   else…if  نستعمل الكلمتنيشكلة، و لتفادي هذا امل100 النتيجة اليت أدخلتها أكرب من

  :يوضح ذلك

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int usr_val; 
6: 
7: printf("Enter a value: "); 
8: scanf("%d", &usr_val); 
9: 
10: if(usr_val<100) 
11:  printf("%d are lesser than 100\n", usr_val); 
12: else if(usr_val==100) 
13:  printf("%d are equal 100\n", usr_val); 
14: else 
15:  printf("%d are greater than 100\n", usr_val); 
16:} 
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 100 فإذا كانـت أقـل مـن    100 ثال هو املقارنة بني القيمة اليت أدخلها املستخدم واملل هذا   و طريقة عم  

 االنتقـال إىل  فسيتم   100  و يف حالة أن القيمة أكرب من       اخلاص باملقارنة،  block فسنطبع ما هو موجود يف    
ا صحيح يقوم الربنامج    يف حالة أ   ،100 املقارنة الثانية و هي إذا كان العدد الذي أدخله املستخدم يساوي          

اخلاص باملقارنة الثانية، يف حالة أن كال املقارنتني خاطئة فسيتم تنفيذ ما هو              block بطباعة ما هو موجود يف    
  .else اخلاص بـ block  الـموجود يف

  

  :األخطاء احملتملة 1.7.4

  

  .مرتني ملقارنة واحدة else استعمال ال ميكن -1

  

  .if بدون else استخدامال ميكن  -2

  

  :متارين 1.7.5

  

 40 ، إذا كان عمر املستخدم أقل مـن       40 أكتب برنامج يقوم باملقارنة بني عمر املستخدم و العدد         -1

 خيربه الربنامج بأن عمرها أقل من األربعني، و يف حالة العكس خيربه الربنامج بأن عمره أكرب مـن                 

  .نةس 40 ، و إذا كان عمره أربعني خيربه الربنامج بأن عمره40

 .else استعمالأكتب نفس الربنامج السابقة و لكن بدون  -2

 هي عدد خيـرب   أ، و عند إدخال     9 أكتب برنامج يطلب من املستخدم إدخال قيمة ال تتعدى العدد          -3
 ).else…if لباستعما( الربنامج أنه قد أدخل ذلك العدد
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  C عناصر لغة 1.8

  
  :يت هيو ال C يف هذا الدرس سنتعرف على عناصر لغة

  

  :Comments التعليقات 1.8.1

  .و قد درسنها سابقا C هي من عناصر لغة

  

، و ميكـن أن      */slash و تنتهي بنجمة و   * و النجمة    / slash تبدأ بالرمز التعليقات هي سلسلة من الرموز      
  .حيمل التعليق أي رموز أو أرقام

  

 من املترمجات تدعم طريقة أخرى من التعليق        ، و لكن الكثري   C الطريقة السابقة هي الطريقة الوحيدة يف لغة      
  .// و هي التعليق السطري حيث يبدأ بالرمزين

  

  :Keywords الكلمات احملجوزة 1.8.2

 و مسيـت    أساسية يف اللغة و اليت يكون لوا يف أغلب املترمجـات أزرق،           هي كلمات   الكلمات احملجوزة   
تعتـرب كلمـات     elseو   if و double و char و int  كل مـن   بالكلمات احملجوزة ألا حمجوزة سابقا،    

  :C  يف لغة األساسيةحمجوزة و الكثري منها، و هذا جدول جلميع الكلمات احملجوزة

  
float struct void return volatile else char int 
static case typedef continue for register signed short 
default switch union break while auto unsigned long 
goto extern enum sizeof do const if double 

 

  .، و سندرس مجيع الكلمات احملجوزة يف الدروس القادمة33 عددها، asm و الكلمة احملجوزة

  

  :Identifiers املعرفات 1.8.3

بدأ اسـم  املعرفات هي سلسلة من حروف أو أرقام، أول حرف منها جيب أن يكون حرفا، و ال ميكن أن ي         
 يعترب حرفا، و ال ميكن أن يتعدى اسم املعرف أكثر من           underscore و الذي يدعى   _ املعرف برقم، الرمز  

  .خمتلفة، و ال ميكن استعمال معرف مرتني، كل من األحرف الصغري و األخر الكبرية حرفا 31

  

  :جدول لألحرف اليت ميكن أن تستعمل يف أمساء املعرفات
  

  األرقام  األحرف
 _a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 
y z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 
Z 
  

  :Trigraphs سالسل 1.8.3.1

هي سالسل مكونة من ثالثة رموز يقوم املترجم باستبداهلا إىل رموز أخرى، و هذا جدول توضيحي هلـذه             
  : الرموز

  

Trigraphs  الرمز الذي يقابله  
??= #  
??<  {  
??>  }  
??(  [  
??)  ]  
??/  \  
??’  ^  
??!  |  
??-  ~ 

 

  : تلك الرموزاستعمالو هذا مثال يوضح طريقة 
  

1:??=include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:??< 
5: printf("Hello, World!\n"); 
6:??> 

 

  :ل تلك الرموز داخل النصوص مثلميكن أيضا استعمانامج يعمل بدون أخطاء، و و الرب
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("??=\n"); 
6: printf("??<\n"); 
7: printf("??>\n"); 
8: printf("??(\n"); 
9: printf("??)\n"); 
10: printf("??//\n"); 
11: printf("??'\n"); 
12: printf("??!\n"); 
13: printf("??-\n"); 
14:} 

  

  :Constants الثوابت 1.8.4

، و توجد نوعـان     سل حرفية، ال ميكن التغري فيها أثناء الربنامج       تكون إما أرقام أو أحرف أو سال      الثوابت  
  :منها و هي
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  :الثوابت النصية 1.8.4.1

 بالنـسبة للموجـه   ،  const أو الكلمة احملجوزة   define# الثوابت النصية هي تكون إما باالستعمال املوجه      

#define فهذا مثال له:  
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:#define Const_Str "Hello, World!\n" 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: printf(Const_Str); 
8: 
9: /*can't write Const_Str = "Hello, World2!\n"*/ 
10:} 

 

  .يهافهي ثابتة و ال ميكن التغري ف define# و أي نصوص أو أحرف معرفة باستخدام املوجه

  

  :فسأعطي مثال حلرف ثابت، املثال const أما الثوابت باستخدام الكلمة احملجوزة

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: const char ch = 'a'; 
6: 
7: printf("%c\n", ch); 
8:  
9: /*you can't use this:*/ 
10: /*ch = 'b';*/ 
11: /*printf("%c\n", ch);*/ 
12: /*because it's a constant*/ 
13:} 

 

  .فسندرسها فيما بعد const باستخدام الكلمة احملجوزةأما الثوابت النصية 

  

  :و هي موضحة على اجلدول التايل C و توجد رموز ثابتة أخرى خاصة بلغة

  
  الرمز  التأثري  الرمز  التأثري

 ’\   'طباعة الرمز
، تقوم بإصدار صوت من اإلنذار

 Alert اللوحة األم،
\a 

 \"   "طباعة الرمز
الرجوع مبؤشر الكتاب إىل اخللف مع 

  Backspace ،حذف احلرف الذي به
\b 

 Form feed  \f ،ة جديدصفحة ?\ ? طباعة الرمز

 Newline  \n سطر جديد، \\ \ طباعة الرمز
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 ،مبؤشر الكتابة إىل بداية السطرالعودة 

Carriage return  
\r 

 t\  يفراغات يف االجتاه األفق 8    

 v\  فراغات يف االجتاه العمودي 8    

  

  :الثوابت الرقمية 1.8.4.2

هي اإلعالن عن ثوابت ا قيم ثابتة ال ميكن التحديث فيها أثناء الربنامج، و ميكن أن تكون أي نوع مـن                     
و ميكن أيضا اإلعالن عنها يف كل من ، short, long, int, unsigned, signed, float, double األعداد

  :define# ، مثال حول املوجهconst و الكلمة احملجوزة define# ملوجها

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:#define Const_Num 5 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: printf("%d\n", Const_Num); 
8: 
9: /*can't write Const_Num = 6;*/ 
10:} 

  

وم بتحديد نوعه، املوجه نفسه يقوم بتحديـد  فإننا ال نق define# عند اإلعالن عن ثوابت باستخدام املوجه     
  .نوع القيمة املدخلة

  

  :const و هذا مثال باستخدام الكلمة احملجوزة

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int  Const_Num = 5; 
6: printf("%d\n", Const_Num); 
7: 
8: /*can't write Const_Num = 6;*/ 
9:} 

  

  :Tokens الرموز 1.8.5

  .املعرفات، الكلمات احملجوزة، الثوابت، السالسل النصية، املؤثرات و الفواصل: هي ستة فئات و هي
 

  :String literalsالسالسل النصية  1.8.6

فهم هذا اجلزء من    ت، س  "..."السالسل النصية أي الثوابت النصية، هي سالسل من حروف حماطة باقتباسني          
  .الدروس القادمة
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  :احملتملةاألخطاء  1.8.7

  

  .        ال توجد أخطاء حمتملة يف هذا الدرس
  

  :متارين 1.8.8

  .ال توجد متارين يف هذا الدرس        
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  ملخص للفصل األول، مع إضافات 1.9

  

 حية لطريقة تعامل هذه، و هنا توجد صورة توضي     ، و قلنا أا خاصة باإلخراج     printfدرسنا من قبل الدالة     
  :، الصورةd% رموز مثلالدالة مع 

  

  
  

، و d% من الصورة نفهم أنه عند تشغيل الربنامج يتم استبدال القيم املدخل أو القيم املعطاة يف مكان الرمـز              
  :، صورة توضيحيةscanf أيضا نفس الفكرة مع الدالة

  

  
  

  :برامج تدريبية 1.9.1

، مع شرح سريع لكل     Cملها كثريا املبتدأين يف لغة      يف هذا اجلزء من الدرس سنرى بعض الربامج اليت يستع         
 :برنامج

  

  :الربنامج األول، عمر املستخدم 1.9.1.1

يقوم هذا الربنامج بإعطاء املستخدم عمره، وذلك عرب إدخال العام احلايل و العام الذي ولد به املـستخدم،                  
  :املثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int num1, num2; 
6: 
7: printf("The year now: "); 
8: scanf("%d", &num1); 
9: 
10: printf("Your year: "); 
11: scanf("%d", &num2); 
12: 
13: printf("You have %d years!\n", num1-num2); 
14:} 
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لية، و يف   اإلعالن عن متغري يف السطر اخلامس، و يف السطر السابع طلبنا من املستخدم إدخال السنة احلا               مت  
  .السطر الثامن أخذنا السنة على شكل عدد حقيقي

  

يف السطر العاشر طلبنا من املستخدم إدخال سنته، و يف السطر احلادي عشر أخذنا السنة أيضا على شكل                  
  .عدد صحيح

  

  .و أخريا يف السطر الثالث عشر قمنا بطباعة النتيجة و اليت هي طرح السنة احلالية على سنة املستخدم
 

  :الربنامج الثاين، آلة حاسبة بسيطة 1.9.1.2

لب من املستخدم اختيار إشارة     يطهذا الربنامج عبارة عن آلة حاسبة بسيطة ذات حدود ال ميكن جتاوزها،             
  :للعملية اليت سيقوم ا، مث إدخال قيمتني اللذان سيجري عليهما العملية، املثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int num1, num2; 
6: char Char; 
7: 
8: printf("1:(+)\n2:(-)\n3:(/)\n4:(*)\nEnter a choice: "); 
9: scanf("%c", &Char); 
10: 
11: printf("Enter the first number: "); 
12: scanf ("%d", &num1); 
13: 
14: printf("Enter the second number: "); 
15: scanf("%d", &num2); 
16: 
17: if(Char == '+' || Char == '1') 
18:  printf("%d + %d = %d\n", num1, num2, num1+num2); 
19: 
20: else if(Char == '-' || Char == '2') 
21:  printf("%d - %d = %d\n", num1, num2, num1-num2); 
22: 
23: else if(Char == '/' || Char == '3') 
24:  printf("%d / %d = %d\n", num1, num2, num1/num2); 
25:  
26: else if(Char == '*' || Char == '4') 
27:  printf("%d * %d = %d\n", num1, num2, num1*num2); 
28: 
29: else 
30:  printf("Error in choice!\nExiting...\n"); 
31:} 

  

 السطر السادس قمنا باإلعالن     يف السطر اخلامس قمنا باإلعالن عن متغريين من نوع أعداد صحيحة، و يف            
  .عن متغري حريف و الذي سيكون اإلشارة اليت سنقوم باستعماهلا يف العمليات
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يف السطر الثامن طلبنا من املستخدم بإختيار اإلشارة أو املؤثر الذي يريد استعماله، و أخذنا املؤشر الـذي                  
  .إختاره املستخدم يف السطر التاسع على شكل رمز

  

  .ادي عشر إىل السطر اخلامس عشر، قمنا بأخذ األعداد اليت أدخلها املستخدممن السطر احل
  

 Char يف السطر السابع عشر قمنا باستعمال شرط و هو إذا كان الرمز الذي أدخله املـستخدم يف املـتغري             

من  صحيح يتم تطبيق عملية اجلمع، و هكذا بالنسبة لكل           شرط، يف حالة أن ال    1أو الرقم   + يساوي املؤثر   
األسطر العشرين، الثالث و العشرين، السادس و العشرين، أما السطر التاسع و العشرين فسيتم تنفيـذه إذا            

  .كان الرمز الذي أدخله املستخدم غري متوافق مع الرموز املطلوبة
  

  : القيمة املطلقةاستخراجالربنامج الثالث،  1.9.1.3

  :م بإدخاله املستخدم، املثالهذا الربنامج يقوم باستخراج قيمة مطلقة لعدد يقو
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int num, x; 
6:  
7: printf("Enter a number: "); 
8: scanf ("%d", &num); 
9: 
10: if(num<0) 
11:  x = -num; 
12: else 
13:  x = num; 
14: 
15: printf("|%d|=%d\n", num, x); 
16:} 

  

ا باإلعالن عن متغريين، األول للعدد الذي سيقوم بإدخاله املستخدم، و املتغري الثـاين   يف السطر اخلامس قمن   
  .هو الذي سيحمل القيمة املطلقة للعدد الذي أدخله املستخدم

  

 السطر السابع طلبنا من املستخدم إدخال عدد، و أخذنا العدد الذي أدخله املستخدم على شكل عـدد                  يف
  .صحيح يف السطر الثامن

  

لسطر العاشر قمنا باستعمال شرط و هو إذا كان العدد الذي أدخله املستخدم أقل من الصفر أي العدد                  يف ا 
 فهذا يعين ارة، و يف حالة أن الشرط كان خاطئ مع عكس اإلش   num يساوي قيمة املتغري   x سالب فإن املتغري  

  . من الصفر أي عدد موجبربأن العدد الذي أدخله املستخدم عدد أك
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  . اخلامس عشر قمنا بطباعة النتائجيف السطر
  

  :الربنامج الرابع، أخذ العدد الكبري 1.9.1.4

  :يقوم هذا الربنامج بأخذ العدد األكرب بني عددين يقوم بإدخاهلما املستخدم، املثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int num1, num2, max; 
6: 
7: printf("Enter a number: "); 
8: scanf("%d", &num1); 
9: 
10: printf("Enter another number: "); 
11: scanf("%d", &num2); 
12: 
13: if(num1>num2) 
14:  max = num1; 
15: else  
16:  max = num2; 
17: 
18: printf("max = %d\n", max); 
19:} 

  

عداد اليت سيقوم بإدخاهلا املستخدم، و يف السطر اخلامس قمنا باإلعالن عن ثالثة متغريات، األول و الثاين أل      
  .املتغري الثالث لعدد األكرب بني العددين الذي أدخلهما املستخدم

  

  .من السطر السابع إىل السطر احلادي عشر، طلبنا من املستخدم إدخال عددين
  

 مـن  يف السطر الثالث عشر قمنا باستعمال شرط و هو إذا كان العدد األول الذي أدخله املستخدم أكـرب     
ألا األكرب، و يف حالة أن الشرط خاطئ فهذا يعين أن        num1 يساوي قيمة املتغري   max العدد الثاين فإن املتغري   

ألنه  num2 هي قيمة املتغري   maxالعدد الثاين الذي أدخله املستخدم أكرب من األول و هنا ستكون قيمة املتغري              
  .األكرب

  

  .طباعة النتائجو أخريا السطر الثامن عشر و هو يقوم ب
  

  :getchar و putchar الدالتني 1.9.2

و هـي   getchar و الدالة put character و هي خمتصرة من putchar اآلن سنرى دالتني جديدتني و مها
  .stdio.h ، الدالتني من دوال امللف الرأسيget character خمتصرة من

  

  :سنكتب ! Hello, World أن نكتب اجلملةتستعمل إلخراج األحرف، مثال لو أردنا  putchar الدالة
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1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: putchar('H'); 
6: putchar('e'); 
7: putchar('l'); 
8: putchar('l'); 
9: putchar('o'); 
10: putchar(','); 
11: putchar(' '); 
12: putchar('w'); 
13: putchar('o'); 
14: putchar('r'); 
15: putchar('l'); 
16: putchar('d'); 
17: putchar('\n'); 
18:} 

 

  .printf استعمال لطباعة النصوص، و يف هذه احلالة ستفضل استعماهلاو ال ميكن 

  

  :فهي تأخذ من املستخدم حرف و تضعه يف متغري، و هذا مثال getchar أما الدالة

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: char ch; 
6: 
7: putchar(':'); 
8: 
9: ch = getchar(); 
10: 
11: putchar(ch); 
12:} 

 

، و هنا الطريقـة صـحيحة ألن   وسائطال حتتوي على  getchar ألن الدالة ()ch = getchar و هنا كتبنا
  . تقوم بإرجاع قيمة و هي احلرف الذي أدخله املستخدمgetcharالدالة 

  

  :gets و puts الدالتني 1.9.3

 get و الثانيـة  put string ، و األوىل خمتصرة مـن stdio.h لفاملأيضا من دوال  gets و puts الدالتني

string.  
  

، و هي تستعمل لطباعة النصوص، و ختتلـف عـن           االختالفاتمع بضع    printf مشابه لدالة  puts الدالة
  :يف printfالدالة 

  

  .ع كل نص يف سطرتض puts ، ألن الدالةn\ ميكنك جتاهل وضع رمز السطر اجلديد -1
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 ، أي أا ال تتعامل مع رموز مثلال ميكنها التعامل مع متغريات من نوع أرقام أو أحرف        puts الدالة -2

%d. 

  

  :puts و هذا مثال لدالة

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: puts("Hello, World!"); 
6: puts("Goodbay, World!"); 
7:} 

 

و أ، و ال ميكن التعامل معها باألرقـام         باستقبال سلسلة حرفية من املستخدم    تقوم   فهي gets أما عن الدالة  
  .األحرف، سنتطرق إليها يف الدروس القادمة

  

  :wscanf و wprintf الدالتني 1.9.4

 wide scan و wide printf format و لكنها عريضة و هي خمتصرة من scanf و printf مها نفس الدالتني

format ،استعماهلمال يوضح طريقة هذا مثا:  

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int num, x; 
6:  
7: wprintf(L"Enter a number: "); 
8: wscanf(L"%d", &num); 
9: 
10: if(num<0) 
11:  x = -num; 
12: else 
13:  x = num; 
14: 
15: wprintf(L"|%d|=%d\n", num, x); 
16:} 

  

  .long يعين L و احلرف

  

  :getche و الدالة getch و putch الدالتني 1.9.5

 جتد الدالتني يف امللف الرأسي     linux ، يف أنظمة  C مها من الدوال القياسية يف لغة      getche و putche الدالتني

stdio.h أما يف أنظمة ،Windows فستجدها يف امللف الرأسي conio.h )  خمتـصر مـن Console Input 
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Output(  و الدالة ، getch     ليس من الدوال القياسية للغة C          و لكنها متوفر يف مجيع املترمجات تقريبا علـى
  .و تستعمل بكثرة ،Windows أنظمة

  

 فيمكنك اإلعتماد على امللف الرأسي ANSI C هي النسخة القياسية C إذا كانت النسخة اليت لديك من لغة

stdio.hو يف النسخة القياسية ال توجد الدالة ، getch.  

  

  :مع بعض االختالفات getchar لـدالةمتشاا  getch ، و الدالةputchar هي نفس الدالة putch الدالة
  

  .فال تسمح لك بذلك getch تسمح لك برؤية ما قمت بإدخاله، أما getchar الدالة -1

حيث سيتم أخذ احلـرف األول مـن احلـروف           getchar ميكن إدخال أكثر من حرف يف الدالة       -2
 .فال تستطيع إدخال أكثر من حرف getch مااملدخلة، أ

  

  :getch و putch مثال حول 

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<conio.h>   /* Just in Windows and DOS OS compilers */ 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: char ch; 
7: 
8: ch = getch(); 
9: putch(c); 
10: putch('\n'); 
11:} 

  

يف الـسطر الثـامن حيـث        getch يف السطر الثاين، مث استعملنا الدالة      conio.h يقمنا بضم امللف الرأس   
، مث استعملنا الدالة يف كال السطرين التاسع و العاشر، و           getchar ستالحظ أن طريقة استعماهلا مثل الدالة     

  .فهو يعترب رمز واحد n\ بالنسبة لرمز

  

ملة بكثرة و خاصة يف اية الربنامج و ذلـك ألـا            مستع getch و يف الكثري من الربامج ستجد أن الدالة       
  :تتوقف بانتظار املستخدم بالضغط على زر من األزرار و طريقة هي

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<conio.h>   /* Just in Windows and DOS OS compilers */ 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: char ch; 
7: 
8: ch = getch(); 
9: putch(ch); 
10: putch('\n'); 
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11: 
12:   printf("Press any key to exit\n"); 
13: getch(); /*pause*/ 
13:} 

 

حيث هنا لن خيرج الربنامج مباشرة، سينتظر أن يقوم املستخدم بالضغط على أي زر كي يقوم الربنـامج                  
 .باخلروج

 

  :م الرمز الذي قام بإدخاله، مثالفقط عند استعماهلا تظهر للمستخد getch فهي نفسها getche أما الدالة

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<conio.h>   /* Just in Windows and DOS OS compilers */ 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: char c; 
7: 
8: c = getche(); 
9: putch('\n'); 
10: putch(c); 
11: putch('\n'); 
12:} 

 

  :wchar_t الكلمة احملجوزة 1.9.6

-wide خمتصرة مـن   wchar_t ، حيث الكلمة  char استعماهلا مثل طريقة استعمال الكلمة احملجوزة     طريقة  

character type استعماهلابايت، مثال لطريقة  2 و حجمها:  

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: wchar_t wch = 'a'; 
6: 
7: printf("%c\n", wch); 
8:} 

 

  :wmain و main الدالة الرئيسية 1.9.7

هي دالة رئيسية حيث يبدأ الربنامج بتنفيذ األوامر منها، باجتاه واحد و بطريقة منظمة، الدالـة                 main الدالة
wmain )ن الدوال القياسية للغة     ت م ليسC(  هي نفسها main          و لكنها عريضة، و كل الدوال و الكلمـات

  .Unicode أو مبا يسمى بـ نظام احلروف الدويل املوحداحملجوزة العريضة تستعمل يف ال

  

  :بسيط حوهلاو هذا مثال  main مثل wmain استعمالو طرقة 

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:wmain() 
4:{ 
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5: wprintf(L"Hello, World!\n"); 
6:} 

  

  :يف بعض املترمجات إن كتبت الربنامج التايل
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5:  
6:} 

 

 return جيب أن ترجع قيمة، و إلرجاع قيمة لدالة الرئيسية نكتب الكلمة احملجوزة          main الةحيذرك بأن الد  

  :مع القيمة صفر و اليت تعين اخلروج من الربنامج بدون أخطاء، و هذا لطريقة استعماهلا
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: return 0; 
6:} 

 

جيب  intو مجيع الدوال من نوع      ،  int الوضع االفتراضي هلا و هو    و سبب إرجاع قيمة لدالة الرئيسية هو        
فأشر بالفأرة إىل الدالة و سترى مثلما يف الصورة          MicroSoft إرجاع قيمة هلا، و إن كنت تستعمل مترجم       

  :التالية
  

  
  

  :و هذا يعين أنه ميكن كتابة
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:int main() 
4:{ 
5: return 0; 
6:} 

 

للقيـام   void ، حيث تستعمل  int بدل void ا إذا أردت عدم إرجاع قيمة لدالة الرئيسية فيمكن كتابة         أم
  :بإجراءات و ال ميكن إرجاع هلا قيمة، و هذا مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:void main() 
4:{ 
5:  
6:} 
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  :اإلدخال و اإلخراجرموز  1.9.8
  :ضحة على اجلدول التايلمو printf رموز اإلخراج اخلاصة بالدالة

  
  الشرح  الرمز

%d, %i لألعداد الصحيحة و ميكن استعماهلما لكل من األنواع int, short, long 

%f, %e, %g  لألعداد احلقيقية و ميكن استعماهلم لكل من األنواع float, double 
%u لألعداد بدون إشارة و ميكن استعماله لكل من األنواع unsigned, int, short, long 
%c للرموز و األحرف و يستعمل مع املتغريات احلرفية char 
%s للنصوص أو السالسل احلرفية و ميكن استعماله مع char[] و char* 
%o ألعداد النظام الثماين  
%x ألعداد النظام السداسي  
%p للمؤشرات 
%ld ألعداد صحيحة طويلة Long Decimal و تستعمل يف long int 
%lu ألعداد طويلة بدون إشارة long unsigned 

  

  :على اجلدول التايل scanf و رموز اإلدخال اخلاصة بالدالة

  
  الشرح  الرمز

%d, %i لألعداد الصحيحة و ميكن استعماهلما لكل من األنواع int, short, long 

%f, %e, %g  لألعداد احلقيقية و ميكن استعماهلم لكل من األنواع float, double 
%u لألعداد بدون إشارة و ميكن استعماله لكل من األنواع unsigned, int, short, long 
%c للرموز و األحرف و يستعمل مع املتغريات احلرفية char 
%s للنصوص أو السالسل احلرفية و ميكن استعماله مع char[] و char* 
%o ألعداد النظام الثماين  
%x ألعداد النظام السداسي  
%ld ألعداد صحيحة طويلة Long Decimal و تستعمل يف long int 
%lu ألعداد طويلة بدون إشارة long unsigned 

 

  :األخطاء احملتملة 1.9.9
  

    .        ال توجد أخطاء حمتملة يف هذا الدرس
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  :متارين 1.9.10

  

كان العـدد الـذي     أكتب برنامج يطلب من املستخدم إدخال عدد، مث يقوم بالربنامج بإخباره إن              -1
  .أدخله فردي أو زوجي

 ؟ و ملاذا؟puts أو الدالة printf أيهما أفضل يف اإلخراج الدالة -2

 ؟ conio.h ، و ما هي الدوال اليت درستها من امللف الرأسيconio ماذا تعين الكلمة -3

 فيما تستعمل الكلمات احملجوزة و الدوال العريضة؟ -4

، و ماذا تعني تلك القيمة يف       االفتراضية يف حالة أا يف الوضع       ملاذا نقوم بإرجاع قيمة لدالة الرئيسي      -5
 الدالة الرئيسية؟
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  C (2)يف لغة    أساسيات–الفصل الثاين    
  

  switch القرار 2.1       

  repeated loops حلقات التكرار 2.2       

  arrays املصفوفات 2.3       

  pointers املؤشرات 2.4       

  Functions الدوال 2.5       

   Header files امللفات الرأسية 2.6       

   Files I/O اإلدخال و اإلخراج يف امللفات 2.7       

  structures التراكيب 2.8       

   ملخص للفصل الثاين، معا إضافات 2.9       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  



__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

72 

 switch القرار 2.1

 

و الذي سيغنينا عن بـاقي       switch  اآلن سندرس القرار    و ،else…if و else و if درسنا سابقا القرارات  
  :يف الكثري من احلاالت منها )if, else, else…if( القرارات

  

  : باستخدام القراراتآلة حاسبة بسيطةهذا مثال كتبناه سابقا و هو عبارة عن 
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int num1, num2; 
6: char Char; 
7: 
8: printf("1:(+)\n2:(-)\n3:(/)\n4:(*)\nEnter a choice: "); 
9: scanf("%c", &Char); 
10: 
11: printf("Enter the first number: "); 
12: scanf ("%d", &num1); 
13: 
14: printf("Enter the second number: "); 
15: scanf("%d", &num2); 
16: 
17: if(Char == '+' || Char == '1') 
18:  printf("%d + %d = %d\n", num1, num2, num1+num2); 
19: 
20: else if(Char == '-' || Char == '2') 
21:  printf("%d - %d = %d\n", num1, num2, num1-num2); 
22: 
23: else if(Char == '/' || Char == '3') 
24:  printf("%d / %d = %d\n", num1, num2, num1/num2); 
25:  
26: else if(Char == '*' || Char == '4') 
27:  printf("%d * %d = %d\n", num1, num2, num1*num2); 
28: 
29: else 
30:  printf("Error in choice!\nExiting...\n"); 
31:} 

  

  :مثالأفضل،  switch هنا ميكننا استعمال القرار
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int num1, num2; 
6: char Char; 
7: 
8: printf("1:(+)\n2:(-)\n3:(/)\n4:(*)\nEnter a choice: "); 
9: scanf("%c", &Char); 
10: 
11: printf("Enter the first number: "); 
12: scanf ("%d", &num1); 
13: 
14: printf("Enter the second number: "); 
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15: scanf("%d", &num2); 
16: 
17: switch(Char) 
18: { 
19: case '+': 
20: case '1': 
21:  printf("%d + %d = %d\n", num1, num2, num1+num2); 
22:  break; 
23: 
24: case '-': 
25: case '2': 
26:  printf("%d - %d = %d\n", num1, num2, num1-num2); 
27:  break; 
28: 
29: case '/': 
30: case '3': 
31:  printf("%d / %d = %d\n", num1, num2, num1/num2); 
32:  break; 
33: case '*': 
34: case '4': 
35:  printf("%d * %d = %d\n", num1, num2, num1*num2); 
36:  break; 
37: 
38: default: 
39:  printf("Error in choice!\nExiting...\n"); 
40: } 
41: 
42:} 

 

لربنامج أكثر من السابق، و هذا ال يهم، الذي يهم هو طريقة كتابة الربنـامج  هنا سنالحظ أن عدد أسطر ا 
 .حيث تكون منظمة و مفهومة

  

، يف مثالنا السابقة اسـتعمالنا  وسيط، و الذي يقوم بتتبع نتيجة املتغري املوجود داخل ال    وسيط switch للقرار
  .وسيط اليفجة املتغري املوجود  و يتم تنفيذها حسب نتي،حاالت switch ، و للقرارCharاملتغري 

  

  : بالتفصيلسابقالاآلن سأشرح املثال 
  

يف السطر الثامن طلبنا من املستخدم إدخال نوع العملة اليت يريد استخدامها، و يف السطر التاسـع يأخـذ             
 طلبنا من املستخدم إدخال العـدد األول مث       الربنامج نوع العملية، و يف السطر احلادي عشر و الرابع عشر            

  يف داخله املتغريوسيطو به  switch العدد الثاين إلجراء العملية بينهما، و يف السطر السابع عشر يأيت القرار          

Char         حيث هنا ستتم املقارنة بني القيمة املوجد داخل املتغري Char        و احلاالت املوجودة، يف السطر التاسـع
فإذا كانت مقارنة واحـدة   Charباملتغري  1 و الرقم+ عشر و العشرين سيقوم الربنامج باملقارنة بني اإلشارة   

يف السطر الثاين و العـشرين   switch صحيحة فسيتم تنفيذ السطر الواحد و العشرين قم اخلروج من القرار     
 إىل  االنتقـال بدون متابعة املقارنة مع احلاالت األخرى، و يف حالة أن املقارنة أو الشرط مل يتحقق فسيتم                 
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، و يف السطر الثـامن و ثالثـني جتـد    ...و هكذا Char دها و تأيت املقارنة معها و معا املتغري    احلالة اليت بع  
  . و سيتم تنفيذ ما هو بعدها إن مل يتحقق أي شرط من الشروط السابقةdefaultالكلمة احملجوزة 

  

 املقارنـة األوىل و   يفسأجعل املثال السابق مفهوم أكثر، لذا سأقوم باملقارنة بينه و بني املثال الـذي قبلـه      
  .األخرية

  
19: case '+': 
20: case '1': 
21:  printf("%d + %d = %d\n", num1, num2, num1+num2); 
22:  break; 

  

  :فهو if, else, else…if ، أما يف القراراتswitch هذا يف القرار
  

17: if(Char == '+' || Char == '1') 
18:  printf("%d + %d = %d\n", num1, num2, num1+num2); 

   

  : السطرينو هنا ستالحظ أن
  

19: case '+': 
20: case '1': 

  

  :هو نفسه
  

Char == '+' || Char == '1' 
  

  :default أما الكلمة احملجوزة

  
38: default: 
39:  printf("Error in choice!\nExiting...\n"); 

  

  :يف املثال السابق else فهي

  
29: else 
30:  printf("Error in choice!\nExiting...\n"); 

  

  .double و float ة مثليال ميكن استعمال متغري من نوع أعداد حقيق switch و يف القرار

  

  :case الكلمة احملجوزة 2.1.1

، و هي تعين كلمة switch ها مؤخر، و هي ال تستعمل إىل يف القرار  ن الكلمات احملجوزة و اليت تعلمن     هي م 
و املـتغري املوجـود يف    1هنا سيتم املقارنة بني الرقم  ’case ‘1اسم احلالة يأيت الشرط، فمثال بعد حالة، 
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، فإذا كانت املقارنة صحيحة فسيتم تنفيذ ما هو بعد احلالة من أوامر، و يف حالة أا                 switch  القرار وسيط
  .خاطئة فسيتم االنتقال إىل احلاالت األخرى

  

، ألا تتعامل مع األرقام و األحرف فقط، حـىت          case ة يف الكلمة احملجوزة   ال ميكن استعمال نص للمقارن    
ال ميكن إعطائه متغري منت نوع سلسلة حروف، هو أيضا ال يقبل إال مبغريات األحـرف و                  switch القرار
 .األرقام

  

  :break الكلمة احملجوزة 2.1.2

، يف  case هي تستعمل مع الكلمة احملجـوزة     و هي تعين االنقطاع، و       switch ميكن استعماهلا داخل القرار   
  .switch ، و عملها هو اخلروج من احللقة القرارحالة االستغناء عنها فستأيت نتائج غري مرغوب ا

  

  :default الكلمة اوزة 2.1.3

و هي الوضع االفتراضي، أي أنه إن مل تتحقق أي حالة مـن احلـاالت                switch أيضا تستعمل مع القرار   
  . فسيتم تنفيذ ما هو بعدهاالسابقة

  

  :األخطاء احملتملة 2.8.4

  

فيجب عليك استعمال متغري من      case  يف حالة أنك أردت استعمال احلالة مباشرة باستخدام الرقم بعد          -1
  :ثال السابق سيصبح على هذا الشكلاملنوع أعداد صحيحة، و ليس متغري أحرف و 

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int num1, num2; 
6: int Char; 
7: 
8: printf("1:(+)\n2:(-)\n3:(/)\n4:(*)\nEnter a choice: "); 
9: scanf("%d", &Char); 
10: 
11: printf("Enter the first number: "); 
12: scanf ("%d", &num1); 
13: 
14: printf("Enter the second number: "); 
15: scanf("%d", &num2); 
16: 
17: switch(Char) 
18: { 
19: case 1: 
20:  printf("%d + %d = %d\n", num1, num2, num1+num2); 
21:  break; 
22: 
23: case 2: 
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24:  printf("%d - %d = %d\n", num1, num2, num1-num2); 
25:  break; 
26: 
27: case 3: 
28:  printf("%d / %d = %d\n", num1, num2, num1/num2); 
29:  break; 
30: 
31: case 4: 
32:  printf("%d * %d = %d\n", num1, num2, num1*num2); 
33:  break; 
34: 
35: default: 
36:  printf("Error in choice!\nExiting...\n"); 
37: } 
38: 
39:} 

  

  .و مكان استعماهلا break  جيب دائما االنتباه إىل الكلمة احملجوزة-2

  

  :متارين 2.8.5

  

  :تب برنامج به قائمة رئيسية للعبة، حيث سيكون هلا أربع خيارات و هيأك -1

  . هذا اخليار خمربه بأن اللعبة قد بدأاستعمالو عند  Start Game اخليار األول هو

 الفأرة و   ، الصورة، و اليت به هي أيضا أربع خيارات لكل من تعديل الصوت           Option و اخليار الثاين هو   
  .لوحة التحكم

  .و اليت ستضع فيها معلومات عنك About Game لثالث هواخليار ا
  .Exit Game و اخليار األخري هو اخلروج من اللعبة
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  repeated loops حلقات التكرار 2.2

  
، و يف الربجمة التكرار يكـون حللقـة يـتم     عدت مراتمعىن حلقات التكرار بصفة عامة هي تكرار شيء     

، و توجد طريقة رابعة و لكنها       وم بتحديدها املربمج، توجد ثالثة طرقة أساسية يف التكرار        تكرارها ملرات يق  
  :، الطرق هيال تعترب من طرق التكرار

  

  :while التكرار بواسطة 2.2.1

ـ      if طريقة استعماهلا مشابه قليال لطريقة استعمال الكلمة احملجوزة         شـرح لطريقـة     ا، و هذه صـورة 
  :استعماهلا

  

  
  

 ال تـتغري  ثابت أو أن قيمتـه شرط  و إن كان ،الشرط خاطئ صبح  يحىت  تنفيذ األوامر بدون توقف     سيتم  
 سيبقى تنفيذ األوامر بدون توقف لـذا جيـب أن نـستعمل             أي،  فسيتم تنفيذ األوامر مرات ال حدود هلا      

  . أراد احللقة مىتفمؤثرات الزيادة أو النقصان أو نعطي احلرية للمستخدم بإيقا
  

حيث يقوم بطباعة    while طي مثال بسيط حول طريقة استعمال التكرار بواسطة الكلمة احملجوزة         اآلن سأع 
  :3 إىل 1 من تصاعديعد 

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int i; 
6: i = 1; 
7: 
8: while(i!=4) 
9: { 
10:  printf("\a%d ,", i); 
11:  i++; 
12: } 
13: 
14: printf(" Go!\n"); 
15:} 
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و الـذي   i ، و هنا استعملنا املتغرييف حلقات التكرار دائما نستعمل متغريات و إىل ستكون احللقة بال اية           
حيث سـيبدأ    1، يف مثالنا أعطيناه القيمة       يبدأ ا  سيكون العداد للحلقة، و جيب أيضا إعطاء للمتغري قيمة        

 i  أن ال يكون املتغري)مقارنة(شرط مع  while وزة، و يف السطر الثامن وضعنا الكلمة احملج    1 العد من الرقم  

ـ       4 يساوي ـ  block حيث سيتم تنفيذ ما هو داخل ال حيث (تصبح املقارنة خاطئة    إىل أن    while اخلاص ب
ـ  i !=4 شرطو هذا يعين أن ال     4 يساوي iسيتم اخلروج من احللقة إن كان املتغري         ، و  )يكون خـاطئ  س

 و عدم استعماله يعطينا نتائج ثابت و غـري          ،زيادة يف السطر احلادي عشر     استعملنا مؤثر ال   هستجد أيضا أن  
  .منتهية

 

  :املثال السابق ملتغري من نوع عدد صحيح، اآلن سأعطي مثال بسيط لطريقة استعمال التكرار ملتغري حريف
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<conio.h>   /* Just in Windows and DOS OS compilers */ 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: char ch; 
7: 
8: printf("Press any key(q=exit): "); 
9: ch = getche(); 
10: 
11: while(ch != 'q') 
12: { 
13:  printf("\nPress any key(q=exit): "); 
14:  ch = getche(); 
15: } 
16: 
17: printf("\nExiting...\n"); 
18:} 

 

 getche السادس مث طلبنا من املستخدم إدخال أي حرف، و استعمالنا الدالة استعملنا متغري حريف يف السطر      

 لكي ال نسمح للمستخدم بإدخال أكثر من حرف، و يف السطر احلادي عشر استعمالنا الكلمة احملجـوزة                

while      املتغري كونيمع شرط أن ال  ch ساوي احلرف ي q          اية إال إذا حيث هنا سيبقى الربنامج يعمل بال ،
  .q  املستخدم على احلرفضغط

  

ـ    while ميكننا االستغناء عن الشرط يف الكلمة احملجوزة       اخلاص ـا باسـتعمال      block و كتابته داخل ال
ـ    if املقارنة عرب الكلمة احملجوزة    و الـيت    breakاخلاص ا الكلمة احملجوزة      block حيث سيكون داخل ال

ثال السابق بعد التعديل تنهي احللقات، هذا املاقلنا عليها سابقا أ:  

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<conio.h>   /* Just in Windows and DOS OS compilers */ 
3: 
4:main() 
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5:{ 
6: char ch; 
7: 
8: printf("Press any key(q=exit): "); 
9: ch = getche(); 
10: 
11: while(1) 
12: { 
13:  if(ch == 'q') 
14:   break; 
15: 
16:  printf("\nPress any key(q=exit): "); 
17:  ch = getche(); 
18: } 
19: 
20: printf("\nExiting!\n"); 
21:} 

 

كي تكون احللقـة     while  الكلمة احملجوزة  وسيطيف   )C يف لغة  true و الذي يعين  (1و هنا استعملنا الرقم     
  .switch ستعمل فقط يف الكلمة احملجوزةال ت break بال اية، و هنا ستالحظ أن الكلمة احملجوزة

  

يف املثال السابق ميكننا االستغناء عن السطر الثامن و التاسع و جنعل الشرط املوجود يف السطر الثالث عشر                  
  :يف آخر احللقة حيث سيصبح املثال كما يلي

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<conio.h>   /* Just in Windows and DOS OS compilers */ 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: char ch; 
7: 
8: while(1) 
9: { 
10:  printf("\nPress any key(q=exit): "); 
11:  ch = getche(); 
12: 
13:  if(ch == 'q') 
14:   break; 
15: } 
16: 
17: printf("\nExiting!\n"); 
18:} 

 

ـ         ـ اخل block يف هذا املثال سيتم تنفيذ األوامر املوجود يف ال حـىت و   رة واحدة على األقل،     م while اص ب
، حيث تستعمل هذه طريقة غالبـا أو رمبـا ال           while احللقة   ميزاتو لكنها ليست من     ،   الشرط حتقق إن

  .تستعمل أصال

  

  :do…while التكرار بواسطة 2.2.2
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ـ      هو  whileو  do…while  و الفرق بني ،مع بعض اإلضافات   while طريقة استعماهلا مثل الطريقة السابقة ل
ـ    إال إذا    ال يقوم بتنفيذ األوامر املوجود فيه و ال مرة واحدة          while باستخدامأن التكرار    شرط كانـت ال

 مرة اخلاص به block املوجود بالـ  فسيتم تنفيذ األوامر   do…while ، أما التكرار بواسطة    مرة واحدة  صحيح
  .شرط خاطئال  إن كان وواحدة على األقل حىت

  

يث ستكون بـه األوامـر   حخاص ا  block مث نقوم بوضع do هلا هي كتابة الكلمة احملجوزة طريقة استعما 
  :، و هذه صورة توضيحيةشرطمع ال while نكتب { و الذي هو block  و يف رمز اية الـ،املراد تنفيذها

  

  
  

  :do…while هذه األمثلة السابق باستخدامو 

  

  :تصاعديمثال العد ال
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<conio.h>   /* Just in Windows and DOS OS compilers */ 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: int i; 
7: i = 1; 
8: 
9: do 
10: { 
11:  printf("\a%d ,", i); 
12:  i++; 
13: }while(i != 4); 
14: 
15: printf(" Go!\n"); 
16:} 

 

  :و هذا مثال املتغري احلريف
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<conio.h>   /* Just in Windows and DOS OS compilers */ 
3: 
4:main() 
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5:{ 
6: char ch; 
7: 
8: do 
9: { 
10:  printf("\nPress any key(q=exit): "); 
11:  ch = getche(); 
12: }while(ch != 'q'); 
13: 
14: printf("\nExiting...\n"); 
15:} 

 

 ال توجد طريقة أحسن من األخرى ألن كل طريقة و مكـان              لكن  قد قل، و   هنا ستجد أن عدد األسطر    
  .استعماهلا

  

  :for التكرار بواسطة 2.2.3

و  لبـساطتها    مال، هي الطريقة األكثـر اسـتعماال      تعترب هذه الطريقة من أسهل الطرق السابقة يف االستع        
  .سهولتها

  

  :صلة منقوطة حبيث و يتم الفصل بينها بفاوسطاءثالثة  for للكلمة احملجوزة

  

   . األول نضع به قيمة اليت سيبدأ ا العدادوسيطال -1

 . يتم اخلروج من احللقةخاطئط كان  الثاين هو الشرط، يف حالة أن الشروسيطال -2

 .) النقصان مؤثرغالبا ما يكون مؤثر الزيادة أو( الثالث هو املؤثروسيطال -3

  

  :صورة توضيحية
  

  
  

  :هذه الطريقة سيكون على التصاعديمثال العد 
  

1:#include<stdio.h> 
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2:#include<conio.h>   /* Just in Windows and DOS OS compilers */ 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: int i; 
7: 
8: for(i=1;i<=3;i++) 
9: { 
10:  printf("\a%d ,", i); 
11: } 
12: 
13: printf(" Go!\n"); 
14:} 

 

أي يف  for بداية الربنامج مث نعطي املتغري قيمة داخل الكلمة احملجـوزة هنا نقوم أوال باإلعالن عن املتغري يف  
 الثاين حيث جيـب أن ال       وسيط يف ال  قارنة، مث امل  اد هلا حيث ستكون تلك القيمة هي بداية العد        وسيطأول  

 و  ،) خاطئ و سيتم اخلروج من احللقة      شرطصبح ال ي فس 3 العدد i إذا تعدى املتغري  ( 3 العدد iيتعدى املتغري   
  . الثالث استعملنا مؤثر الزيادةوسيطيف ال

  

 األول و األخري،    وسيط عن ال  باالستغناءطريقة ختتلف قليال، حيث سنقوم      الأما بالنسبة ملثال املتغري احلريف ف     
 يتم اخلروج من احللقة، و الـشرط         كان الشرط خاطئ   حيث إن  شرطال الثاين لوضع    وسيطو سنستعمل ال  

، و  )q يساوي احلرف  chسيصبح الشرط خاطئ إذا كان املتغري       ( q احلرف ch غريهنا هو أن ال يساوي املت     
  :الربنامج سيكون على هذا الشكل

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<conio.h>   /* Just in Windows and DOS OS compilers */ 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: char ch; 
7: 
8: printf("Press any key(q=exit): "); 
9: ch = getche(); 
10: 
11: for(;ch!='q';) 
12: { 
13:  printf("\nPress any key(q=exit): "); 
14:  ch = getche(); 
15: } 
16: 
17: printf("\nExiting...\n"); 
18:} 

 

 األول و األخري و لكن جيب أن نترك مكانـا        وسيطنييف السطر احلادي عشر استعملنا التكرار مع جتاهل ال        
  . يتم اخلروج من احللقةكان خاطئ الثاين و هو الشرط الذي يف حالة وسيط استعملنا الهلما، و

  

  :goto التكرار بواسطة 2.2.4
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تنقل من مكان آلخـر يف مـصدر الربنـامج،          ال ـتستعمل ل  goto هذه الطريقة إضافية، الكلمة احملجوزة    
  .سأشرح أوال طريقة استعماهلا مث نذهب إىل التكرار بواسطتها

  

مث اسم املكان الذي نريد الذهاب إليه، هـذه          goto يقة استعماهلا بسيطة جدا، نكتب الكلمة احملجوزة      طر
  :صورة توضيحية

  

  
  

  : التايللو لكن هذا الكود ال يكفي، جيب أن نضع اسم املكان حيث سيكون على الشك
  

  
  

  :اآلن سأضع مثال بسيط  مفهوم
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: goto fin; 
6: printf("Begin!\n"); 
7: 
8:fin: 
9: printf("Fin!\n"); 
10:} 

 

و اسم املكان، و هنـا اسـم    goto the_name_of_place هنا عند تنفيذ الربنامج سيتم جتاهل كل ما بني
يف  fin و هو موجود يف السطر الثامن، و أردنا الذهاب إىل املكـان  finهو إليه  املكان الذي نريد االنتقال     

  .بداية الربنامج

  

  :طريقة سهلة، نكتب كما يليالإذا أردنا الرجوع إىل بداية الربنامج ف
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5:begin: 
6: goto fin; 
7: printf("Begin!\n"); 
8: 
9:fin: 
10: printf("Fin!\n"); 
11: goto begin; 
12:} 
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ربنامج يقوم بتكرار حندده حنـن  ال، و إذا أردنا أن جنعل     حلقتنا لن تنتهي  هنا ستجد تأثر التكرار، حيث هنا       
  :فسنقوم باستعمال متغري و الذي سيكون العداد مث مؤثر مث الشرط، و سيصبح املثال على هذا الشكل

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int i; 
6: i = 0; 
7: 
8: printf("Begin!\n"); 
9: 
10:begin: 
11: printf("%d ,", i); 
12: i++; 
13: if(i==10) 
14:  goto fin; 
15: else 
16:  goto begin; 
17: 
18:fin: 
19:    printf("\nFin!\n"); 
20:} 

 

  .goto  وضعنا تكرار بواسطة الكلمة احملجوزةو هنا نكون قد

  

  :تكرارلقات الاملفهوم العام حل 2.2.5

 : عليك معرفته هو فكل ماةلكي تفهم التكرار بصفة عام
  

ببداية العداد، هنا توجد حاالت ميكن فيها جتاهل وضع بداية          لكل حلقة تكرار بداية و اليت تسمى         -1
  .التكرار، مثل استعمال متغريات حرفية

 يتم اخلروج من احللقة، حيث جتاهل وضع الـشرط          خاطئكان   يف حالة    ،لكل حلقة تكرار شرط    -2
 .ينتج حلقة غري منتهية

ر سواء مؤثر الزيادة أو النقصان، هنا أيضا توجد حاالت ميكن فيها جتاهـل وضـع           لكل حلقة مؤث   -3
 .مؤثر، مثل استعمال متغريات حرفية

  

  :مثالنا األول يف هذا الدرس هو
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int i; 
6: i = 1; 
7: 
8: while(i!=4) 
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9: { 
10:  printf("\a%d ,", i); 
11:  i++; 
12: } 
13: 
14: printf(" Go!\n"); 
15:} 

  

  :و شرحه بصفة عامة موجود على الصورة التالية
  

  
  

  :do…while ، و هذه صورة أخرى عن التكرار بواسطةwhile هذه الصورة لتكرار بواسطة

  

  
  

  :for  صورة توضيحية للتكرار بواسطةاو أخري
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 تـستعمل يف   غالبا مـا  هلها ألا طريقة إضافية و هي       ميكننا جتا الطريقة  تلك   ،goto و تبقى طريقة التكرار   
  .التكرار

  

حيث ميكن أن نقوم بكتابة كل من بدايـة العـداد و            مجيع الطرق السابقة ميكن استعماهلا بطريقة أخرى،        
  :، و هذا مثل طبيعيwhile, do...while, for  كل منوسائطالشرط و املؤثر خارج 

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int i; 
6: 
7: for(i=1;i<=3;i++) 
8: { 
9:  printf("\a%d ,", i); 
10: } 
11: 
12: printf(" Go!\n"); 
14:} 

 

  :و هنا نفس املثال السابق و لكن بطريقة أخرى
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int i; 
6: i=1; 
7: 
8: for(;;) 
9: { 
10:  if(i>3) 
11:   break; 
12:  printf("\a%d ,", i); 
13:  i++; 
14: } 
15: 
16: printf(" Go!\n"); 
17:} 
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  :و لكي تفهما هذا املثال إليك صورة توضحه
  

  
، do…while و while ، ميكن استعمال  for  باستخدام  هنا ثالاملهنا ستجد أن النتيجة ستكون نفسها، و        و  
  .نفس الفكرةب

  

  :continue الكلمة احملجوزة 2.2.7

رجوع إىل بداية احللقة، و كـي    البداخل حلقات التكرار، حيث تقوم       continue ل الكلمة احملجوزة  تستعم
  :تعرف أمهيتها جرب املثال التايل

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int i; 
6: i = 1; 
7:   
8: while(1) 
9: { 
10:  if(i<=3) 
11:  { 
12:   printf("\a%d ,", i); 
13:   ++i; 
14:  } 
15: 
16:  printf(" Go!\n"); 
17:  break; 
18: } 
19: 
20:} 

  

أما هذا الربنامج لـن      3 إىل 1 هذا املثال لن يعمل كما ينبغي، نريد من الربنامج أن يقوم بعد تصاعدي من             
إىل يف ايـة     continue ، و كي يعمل الربنامج بطريقة صحيحة نظيف الكلمة احملجوزة         1يطبع إىل العدد    

  :قارنة و سيصبح املثال السابق كما يليامل

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
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4:{ 
5: int i; 
6: i = 1; 
7:     
8: while(1) 
9: { 
10:  if(i<=3) 
11:  { 
12:   printf("\a%d ,", i); 
13:   ++i; 
14:   continue; 
15:  } 
16: 
17:  printf(" Go!\n"); 
18:  break; 
19: } 
20: 
21:} 

 

 .for و do…while و ميكن استعمال املثال السابق على كل من

 

  :ASCII جدول 2.2.8

  :و رقمه، و ذلك باستخدام املثال التايل ASCII باستخدام حلقات التكرار ميكننا معرفة كل رمز يف جدول

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int i; 
6: 
7: for(i=0;i<=255;i++) 
8:  printf("%d: %c\n", i, i); 
9: 
10:} 

  

و غريهـا، و     13 و 9 و 8 و 7 و الرقم  0 و ستجد عند تشغيل الربنامج أن بعض الرموز مل تطبع منها الرقم           
هو زر الدخول يف لوحـة   13 و الرقم 0\ هو الرمز 0 سبب يف ذلك أا ال تقوم بأعمال ظاهرة فمثال الرقم       

  .املفاتيح

  

  :األخطاء احملتملة 2.2.9

  

  .جيب دائما االنتباه إىل الشرط و طريقة استعماهلا -1

  

 مرة واحدة على األقل، حىت و إن كـان          هيتم تنفيذ أوامر   do…while تذكر دائما أن التكرار بواسطة     -2
  .خاطئالشرط 
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 فارغة الربامترات تنتج حلقة غري منتهية، حيث سـتكون علـى الـشكل             for استعمال حلقة التكرار   -3

for(;;).  

  

  .عين حلقة بال ايةي while(1)  الطريقةتعمالاس -4

  

  .بدون شرط يعين حلقة بال اية continue استعمال الكلمة احملجوزة -5

  

  :متارين 2.2.10

  

  .، بالطرق الثالثة0 إىل 100 أكتب برنامج يقوم بالعد التنازيل من -1

 .ثة، بالطرق الثال100 إىل 0  بطباعة األعداد الثنائية من يقومأكتب برنامج -2
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  arrays املصفوفات 2.3

  

 و باستخدام اسم واحد، و ميكن أن        ،تستعمل املصفوفات إلدارة جمموعة كبرية من البيانات هلا نفس النوع         
  . ال ميكن استعماهلا معا الدوالأي نوع من أنواع املتغريات، ومن تكون املصفوفة 

  

 فتخيـل أنـه   بشكل كبري طرق استعماهلا كثرية و متنوعة، و لكي ترى فائدا       ، و فائدة املصفوفات كبرية  
متغري و كل متغري به قيمة رمبا نقـوم بتحديـدها حنـن أو يقـوم          20 طلب منك بناء برنامج به أكثر من      
  :بتحديدها املستخدم، و إليك املثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr1, arr2, arr3, arr4, arr5, ...,arr25; 
6: 
7: printf("Arr1: "); 
8: scanf("%d", arr1); 
9: 
10: printf("Arr2: "); 
11: scanf("%d", arr2); 
12: 
13: printf("Arr3: "); 
14: scanf("%d", arr3); 
15: 
16: printf("Arr4: "); 
17: scanf("%d", arr4); 
18: 
19: printf("Arr5: "); 
20: scanf("%d", arr5); 
21: 
22: ... 
23: 
24: printf("Arr25: "); 
25: scanf("%d", arr25); 
26: 
27:} 

 

 قـيم، مث    يعطي هلا كم سيكون عدد أسطر الربنامج إن قمنا بكتابة مجيع املتغريات و ترك املستخدم              ...ختيل
 غري  ،سطر و سيكون الربنامج جامد     200 ماذا لو أردنا طبع النتائج، سيكون عدد أسطر الربنامج أكثر من          

  .مرن و غري مفهوم

، كل مـا    ل مها مشابه لطريقة التعامل مع املتغريات      هنا تكمن فائدة املصفوفات، طريقة استعملها و التعام       
  :ستفعله هو كتابة نوع املصفوفة مث امسها مث يأيت حجمها و هذه صورة توضيحية
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  :و اآلن سأكتب املثال السابق باستخدام املصفوفات
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr[24]; 
6: int i; 
7: 
8: for(i=0;i<25;i++) 
9: { 
10:  printf("Arr%d: ", i); 
11:  scanf("%d", &arr[i]); 
12: } 
13: 
14: printf("***********- LIST -***********\n"); 
15: 
16: for(i=0;i<25;i++) 
17: { 
18:  printf("Arr%d: %d\n", i, arr[i]); 
19: } 
20: 
21:} 

 

ألسطر، إن كان هذا املثال صعب فيمكن الرجـوع  اآلن أصبح الربنامج أكثر مرونة و مفهوم مع قلة عدد ا          
  .إليه بعدما تقرأ هذا الدرس جيدا

  

  :أساسيات يف املصفوفات 2.3.1

فهذا يعين أننا قمنا بأخذ أربعة أماكن يف الذاكر كل  int arr[4] أي 4 إذا كانت لدين مصفوف ا العدد
صفوفات، الطريقة األوىل هي كتابة املصفوفة  ، توجد طريقتني إلعطاء قيمة للم     intواحدة مهنا حبجم املتغري     

  :مث بعدها مباشرة القيم اليت ا، مثال توضيحي

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr[4] = {10, 12, 13, 15}; 
6:  
7: printf("[%d][%d][%d][%d]\n", arr[0], arr[1], arr[2], arr[3]); 
8:} 
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م منظمة، مثال إن وضعنا ثالثة قيم ملصفوفة ذات أربعة أماكن فإن املكـان              حيث ستكون طريقة وضع القي    
حيث مجيـع    0، و ترى أنه عندما طبعنا النتائج يف السطر السابع بدأنا باملصفوف             الرابع سيبقى بدون قيمة   

  .يعترب قيمة 0 ألن ،0 املصفوفات تبدأ من

  

  :ال ميكن استعمال املثال السابق ذه الطريقة
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr[4]; 
6: arr[4] = {10, 12, 13, 15}; 
7:  
8: printf("[%d][%d][%d][%d]\n", arr[0], arr[1], arr[2], arr[3]); 
9:} 

 

أي أنه جيب إعطاء القيم مباشرة بعد اإلعالن عن املصفوفة، توجد طريقة أخرى و هـي اإلعـالن عـن                    
  : صف قيمته و هذا مثال عن طريقة استعماهلااملصفوفة مث إعطاء كل

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr[4]; 
6: arr[0] = 10; 
7: arr[1] = 12; 
8: arr[2] = 13; 
9: arr[3] = 15; 
10:  
11: printf("[%d][%d][%d][%d]\n", arr[0], arr[1], arr[2], arr[3]); 
12:} 

 

  .عمل بكثرةو هي الطريقة اليت تست
  

  :املصفوفات الثنائية األبعاد 2.3.2

عدين حيث  واملصفوفات اليت درسنها سابقا هي مصفوفات ذات بعد واحد، اآلن سندس مصفوفات ذات ب             
  . واحدسيطة و مشابه للمصفوفات ذات بوعدستكون طريقة االستعمال ب

  

 آخر و هـذا مثـال سـأقوم    لكتابة مصفوفة ذات بوعدين، سنكتب مصفوفة طبيعية مث نظيف إليها صف         
  :بشرحه

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
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5: int arr2d[2][2]; 
6: int i,j; 
7: 
8: arr2d[0][0] = 10; 
9: arr2d[0][1] = 20; 
10: 
11: arr2d[1][0] = 30; 
12: arr2d[1][1] = 40; 
13: 
14: for(i=0;i<=1;i++) 
15: { 
16:  for(j=0;j<=1;j++) 
17:  { 
18:   printf("arr2d[%d][%d] = %d\n", i, j, arr2d[i][j]); 
19:  } 
20: } 
21: 
22:} 

 

منا بإنشاء املصفوفة الثنائية، أعطني قيم لكل صف من صفوف املصفوفات يف كل مـن  قيف السطر اخلامس    
  .[1] انية، و السطر احلادي عشر و الثاين عشر للمصفوفة الث[0] السطر الثامن و التاسع للمصفوفة األوىل

  

مصفوفات ثنائية األبعاد هي املصفوفات ا مصفوفات، أي مصفوفة رئيسية و مصفوفة ثانوية، فإذا كانت               
فهذا يعين أن املـصفوفة      2 من نوع أعداد صحيحة و مصفوفة ثانوية حبجم        2 لدينا مصفوفة رئيسية حبجم   

سية الثانية أيـضا تنقـسم إىل مـصفوفتني    الرئيسية األوىل تنقصم إىل مصفوفتني ثانويتني، و املصفوفة الرئي  
  .ثانويتني

  

 إلعطائها قيم سابقة، الطريقة األوىل وضـعنها يف املثـال   أيضا يف املصفوفات الثنائية األبعاد توجد طريقتني    
  :السابق، أما الطريقة الثانية فهي

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr2d[2][2] = {{10, 20}, {30, 40}}; 
6: int i,j; 
7: 
8: for(i=0;i<=1;i++) 
9: { 
10:  for(j=0;j<=1;j++) 
11:  { 
12:   printf("arr2d[%d][%d] = %d\n", i, j, arr2d[i][j]); 
13:  } 
14: } 
15: 
16:} 

 

  .و هي مشاا لطريقة استعماهلا يف املصفوفات ذات بوعد واحد
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  :املصفوفات الثالثية األبعاد 2.3.2

 عمل مصفوفات ذات أربعة أو مخسة أبعاد، بنفس الطرق السابقة، فمثال إذا أردنا وضـع                 حىت ناآلن ميك 
  :مصفوفة ثالثية األبعاد و إعطاء هلا قيم سابقة أو ترك املستخدم يضع هلا قيم فسنكتب اآليت

  

  :يف حالة إعطاء قيم سابقة للمصفوفات نكتب
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr3d[2][2][2] = {{{10, 20},{30, 40}}, {{50, 60},{70, 80}}}; 
6: int i, j, k; 
7: 
8: for(i=0;i<=1;i++) 
9: { 
10:  for(j=0;j<=1;j++) 
11:  { 
12:   for(k=0;k<=1;k++) 
13:   { 
14:    printf("arr3d[%d][%d][%d] = %d\n", i, j, k, 
arr3d[i][j][k]); 
15:   } 
16:  } 
17: } 
18: 
19:} 

 

  :و يف حالة ترك املستخدم يقوم بإدخال القيم نكتب
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr3d[2][2][2]; 
6: int i, j, k; 
7: 
8: for(i=0;i<=1;i++) 
9: { 
10:  for(j=0;j<=1;j++) 
11:  { 
12:   for(k=0;k<=1;k++) 
13:   { 
14:    printf("arr3d[%d][%d][%d] : ", i, j, k); 
15:    scanf("%d", &arr3d[i][j][k]); 
16:   } 
17:  } 
18: } 
19: 
20: for(i=0;i<=1;i++) 
21: { 
22:  for(j=0;j<=1;j++) 
23:  { 
24:   for(k=0;k<=1;k++) 
25:   { 
26:    printf("arr3d[%d][%d][%d] = %d\n", i, j, k, 
arr3d[i][j][k]); 
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27:   } 
28:  } 
29: } 
30: 
31:} 

 

  :مصفوفة ذات حجم غري معروف 2.3.3
ـ             م أي أن حجـم     ميكننا إنشاء مصفوفة ذات حجم غري معروف، حيث ستكون املصفوفة ديناميكية احلج

املصفوفة سيزيد حسب الطلب، و لكن من شروط املصفوفات الديناميكية جيب أن تكون القـيم معطـاة                 
  .سابقا أي ال ميكن للمستخدم إدخال قيم يف مصفوفة جمهولة احلجم

  

  :سأعطي أمثلة حول املصفوفات ذات حجم غري معروف، مث نناقشها
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr[] = {10, 20, 30}; 
6: 
7: printf("%d\n", arr[0]); 
8: printf("%d\n", arr[1]); 
9: printf("%d\n", arr[2]); 
10:} 

  

  :يف السطر اخلامس
  

5: int arr[] = {10, 20, 30}; 
  

هي الطريقة الوحيدة اليت ميكن استعماهلا حاليا، و ال ميكن استعماهلا يف مصفوفات ثانويـة، أي مـثال يف                   
  :املصفوفات الثالثية األبعاد ال ميكن استعمال مثل اآليت

  
int arr3d[][][] = {{{10, 20},{30, 40}}, {{50, 60},{70, 80}}}; 

  

لثنائية و الثالثية األبعاد أو أكثر هي وضع املصفوفة الرئيـسية بـدون             اإلمكانيات الوحيدة يف املصفوفات ا    
  :حجم، و كي يصبح املثال السابق صحيح نكتب

  
int arr3d[][2][2] = {{{10, 20},{30, 40}}, {{50, 60},{70, 80}}}; 

  

  ):نصوصال (فيةسالسل احلرال 2.3.4

  .، و تسمى بسالسل من حروفاتاآلن سنعرف طريقة التعامل مع النصوص، باستخدام املصفوف
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أو ،  رمز،   ألا يف احلقيقة هي عبارة عن سالسل ا أماكن و كل مكان به حرف              فيةو تسمى بسالسل حر   
  : منهاباستخدام املصفوفاترفية احلسالسل ال  لتعامل معطرق كثريةرقم، توجد 

  

احلـروف الـيت ميكـن      حيث يكون حجمها هو احلد األقصى لعدد         char إعطاء حجم ملصفوفة من نوع    
  :إدخاهلا، مثال توضيحي

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: char text[14] = "Hello, World!"; 
6: 
7: printf("%s\n", text); 
8:} 

 

  :أو ميكن جتزئة النص كما يلي
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: char text[14]; 
6: 
7: text[0] = 'H'; 
8: text[1] = 'e'; 
9: text[2] = 'l'; 
10: text[3] = 'l'; 
11: text[4] = 'o'; 
12: text[5] = ','; 
13: text[6] = ' '; 
14: text[7] = 'w'; 
15: text[8] = 'o'; 
16: text[9] = 'r'; 
17: text[10] = 'l'; 
18: text[11] = 'd'; 
19: text[12] = '!'; 
20: text[13] = '\0'; 
21: 
22: printf("%s\n", text); 
23:} 

  

و الذي يعين اية السلسلة، و عدم وجوده سيعطي نتـائج غـري              0\ يف السطر العشرين قمنا بإضافة الرمز     
 و سيتم إضافته تلقائيا، و إذا انتبهت إىل         إضايفمرغوب فيها، أما يف الطريقة األوىل فيكفي أن نعطيه مكان           

  :املثال السابق يف

  
5: char text[14] = "Hello, World!"; 

  

مكان، املكان الرابع عـشر      14  و حنن قمنا حبجز    )الفراغ يعترب حرف  ( 13 ظ أن عدد األحرف هو    فستالح
  .حيث سيتم إضافته تلقائيا 0\ سيكون لرمز
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  :اآلن سنقوم بكتابة برنامج يطلب من املستخدم إدخال امسه، مث يطبع له الربنامج عدد أحرف امسه
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: char usr_name[255]; 
6: int i; 
7: i = 0; 
8: 
9: printf("Your name: "); 
10: scanf("%s", &usr_name); 
11: 
12: while(usr_name[i] != '\0') 
13: { 
14:  ++i; 
15: } 
16: 
17: printf("%s = %d characters\n", usr_name, i); 
18:} 

 

  :شرح الربنامج هو
 و هـو أقـصى      مكـان  255 حبجم ،usr_name  باسم فية عن سلسلة حر   يف السطر اخلامس قمن باإلعالن    

احتمال ميكن الوصول إليه، حيث ستكون تلك السلسلة هي املكان الذي سنضع فيه اسم املستخدم، و يف                 
السطر السادس قمن باإلعالن عن متغري و الذي سيكون العداد السم املستخدم، مث أعطيناه القيمة صفر يف                 

 طلبنا من املستخدم إدخال امسه يف السطر التاسع، و خذنا اسم املـستخدم يف الـسطر                 السطر السابع، مث  
و هو الرمز اخلاص بالسالسل احلرفيـة، و يف          string خمتصر من  s و احلرف  s% العاشر حيث ستجد الرمز   

ة إليـك   ، و كي تفهم هذه األخري     اسم املستخدم  بانتهاء   شر قمنا بإنشاء حلقة ال تنتهي إال      السطر الثاين ع  
  :الصورة التالية
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  .و يف السطر السابع عشر يقوم الربنامج بطباعة اسم املستخدم و عدد أحرفه
  

  :املثال التايلو إذا أردت جعل الربنامج أكثر مرونة و أكثر تعمق جرب 
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: char usr_name[255]; 
6: int i; 
7: i = 0; 
8: 
9: printf("Your Fullname: "); 
10: scanf("%s", &usr_name); 
11: 
12: while(usr_name[i]!='\0') 
13: { 
14:  printf("%i: %c\n", i+1, usr_name[i]); 
15:  ++i; 
16: } 
17: 
18: printf("%s = %d characters\n", usr_name, i); 
19:} 

  

  :gets الدالة 2.3.4.1

  .ل األول، و لكننا مل نتحدث عن طريقة استعماهلايف الفص getsحتدثنا عن الدالة 

  

 نـستعمل  scanf("%s", &string_name) هي خاص بإدخـال النـصوص حيـث بـدل اسـتعمال     

gets(string_name) أفضل، مثال:  

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
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3:main() 
4:{ 
5: char usr_name[255]; 
6: 
7: puts("Your name:"); 
8: gets(usr_name); 
9: 
10: puts("nice to meet you"); 
11: puts(usr_name); 
12:} 

  

إن كتبت امسني و فصلت      gets هو عند إدخال األمساء، يف الدالة      gets و الدالة  scanf و الفرق بني الدالة   
 و تقوم بطبع ما      األول فإنه ستتوقف عند الفراغ    scanfبينهما بفراغ فسيقوم بطباعة كالمها، أما يف الدالة         

  .بل الفراغ ال أكثرهو ق

  

 :strncpy و الدالة strcpy الدالة 2.3.4.2

 بالتعامل مع السالسل    ةاصاخلحيث به جمموعة من الدوال       string.h من دوال امللف الرأسي    strcpy الدالة
، و لصق احلروف من سلسلة إىل أخـرى  تقوم بنسخ و هي ،string copy ، و اسم الدالة خمتصر مناحلرفية

  :مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: char String[] = "String!"; 
7: char Empty_String[20]; 
8: 
9: strcpy(Empty_String, String); 
10: 
11: printf("Empty_String = %s\n", Empty_String); 
12:} 

  

 وسيطلة احلرفية اليت نريد أن ننسخ ا النص، و يف ال           األول من الدالة نقوم بالكتابة فيه اسم السلس        وسيطال
  .الثاين نكتب السلسلة اليت نريد نسخها

  

إضـافة  مـع    strcpy هي مثل الدالة السابقة   ، و   string.h الرأسيمن دوال امللف     strncpy أيضا الدالة 
  :بسيطة و هي حتديد عدد األحرف اليت نريد نسخها، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: char String[] = "String!"; 
7: char Empty_String[20]; 
8: 
9: strncpy(Empty_String, String, 3); 
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10: 
11: printf("Empty_String = %s\n", Empty_String); 
12:} 

 

  . نسخهانقوم بتحديد عدد األحرف اليت نريد strncpy  الثالث من الدالةوسيطيف ال

  

  :ة التايلو ميكن أيضا كتاب
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: char Empty_String[20]; 
7: 
8: strcpy(Empty_String, "String!"); 
9: 
10: printf("Empty_String = %s\n", Empty_String); 
11:} 

  

  :strncat و الدالة strcat الدالة 2.3.4.3

، و هي تقـوم  string concatenate ، و هي خمتصرة منstring.h من دوال امللف الرأسي strcat الدالة
  :نسخ نص و إضافته يف اية سلسلة حرفية، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: char String[20] = "String!"; 
7: 
8: strcat(String, ", String2"); 
9: 
10: printf("String = %s\n", String); 
11:} 

  

 الثاين وسيطنقوم بكتابة اسم السلسلة اليت سنضيف إليها النص، و يف ال     strcat  األول من الدالة   وسيطيف ال 
  .نقوم بكتابة النص

  

  :مثالمع إضافة بسيطة و هي حتديد عدد األحرف اليت نريد نسخها،  strcat مثل الدالة strncat الدالة

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: char String[20] = "String!"; 
7: 
8: strncat(String, ", String2", 3); 
9: 
10: printf("String = %s\n", String); 



__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

101 

11:} 
 

  . نقوم بتحديد عدد األحرف اليت نريد نسخها الثالثوسيطيف ال
  

  : لتعامل مع املصفوفاتطريقة أخرى 2.3.5

  :، حيث أا مكافئة للسابقة، و هذا مثال طبيعيarr[0] = 10 يف مكان 10 = (arr+0)* ميكننا كتابة

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr[1]; 
6: arr[0] = 10; 
7: 
8: printf("%d\n", arr[0]); 
9:} 

  

  :ثانيةو هذا املثال السابق باستعمال الطريقة ال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr[1]; 
6: *(arr+0) = 10; 
7: 
8: printf("%d\n", *(arr+0)); 
9:} 

 

 .(arr+0)* شفرة الا نفسهيه arr[0] الشفرة
  

  : الظرب لإلشارة إىل عنصر من مصفوفة مثل و القسمة، الطرح، مثل اجلمعاتو ميكن استعمال مؤثر
 

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr[2]; 
6: 
7: arr[0+0] = 10; 
8: printf("%d\n", arr[0+0]); /* or printf("%d\n", arr[0]); */ 
9: 
10: arr[0-0] = 20; 
11: printf("%d\n", arr[0-0]); /* or printf("%d\n", arr[0]); */ 
12: 
13: arr[1*1] = 30; 
14: printf("%d\n", arr[1*1]); /* or printf("%d\n", arr[1]); */ 
15: 
16: arr[1/1] = 40; 
17: printf("%d\n", arr[1/1]); /* or printf("%d\n", arr[1]); */ 
18:} 
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  :األخطاء احملتملة 2.3.6
  

  : التايل بكتابةت، مث أردت وضع قيم للمصفوفة و قمarr و امسها 2  لديك مصفوفة حبجمنفالض أنه -1

  
int arr[2] ; 
arr[0] = 10 ; 
arr[8] = 20 ; 

 

  . و رمبا يؤدي إىل توقف الربنامج عن العملة،فهنا سيحدث انتهاك يف الذاكر

  :و الطرقة الصحيحة للمثال السابق هي
  

int arr[2] ; 
arr[0] = 10 ; 
arr[1] = 20 ;  

 

ا وضع مكان إضايف  يف السالسل احلرفية عند كتابة نص مباشرة بعد اإلعالن عنها فيجب عليك دائم-2
  .و إال ستكون النتائج غري صحيحة 0\ لرمز

  

  .ال تستعمل إال يف إدخال النصوص gets  الدالة-3

  

  :متارين 2.3.7

  

باسـتخدام  (أكتب برنامج يطلب من املستخدم إدخال امسه، مث يطبع له الربنامج عدد أحرف امسه              -1
  .)gets و puts الدالتني

باستخدام (دخال أعداد حقيقية، مث يقوم الربنامج بإعادة طبعها         يطلب من املستخدم إ   أكتب برنامج    -2
 .)املصفوفات

مث قم بعمل حلقة تقوم بعد عـدد رمـوز أو    ! Hello, World أكتب برنامج به مصفوفة ا النص -3
مع طريقـة   12  جيب أن تكون النتيجة)حرفا فإن النتيجة خاطئة 13 إذا وجدت(أحرف تلك اجلملة  

 .1-  بدون استعمالاستعمال سليمة يعين
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  pointers املؤشرات 2.4

  

  .املؤشرات تشري إىل عناوين يف الذاكرة C كلمة مؤشر تعين اإلشارة إىل شيء، و يف لغة

  

 و لكـن    ،طريقة اإلعالن عن مؤشر مماثلة لطريقة اإلعالن عن املتغريات، و املؤشرات هي نفسها املتغريات             
  .C ات لغةميزمن املؤشرات أفضل منها و هي 

  

  :طريقة اإلعالن عن مؤشرلصورة توضح 
  

  
  

ر الضرب يف املؤشرات و الذي يكون قبل ثالفرق الوحيد بني اإلعالن عن متغري و اإلعالن عن مؤشر هو مؤ   
  .اسم املؤشر

  

  :Pointer Type نوع املؤشر 2.4.1

 ,int, float, double, long, short, unsigned للمؤشرات أنوان هي نفسها أنواع املـتغريات،و هـي  

signed, char, . 

  

  :Pointer Name اسم املؤشر 2.4.2

  :السم املؤشر شروط هي نفسها شروط املتغريات و هي
  

  . حرف31أن ال يتجاوز اسم املؤشر أكثر من  §
 .أن ال يبدأ اسم املؤشر بأرقام §
 ....، الطرحؤشر حيتوي على مؤثرات مثل اجلمع، أن ال يكون اسم امل §
 .)_ الرمز ءباستثنا(... و} و # و %ن اسم املؤشر حيتوي على رموز مثل أن ال يكو §
 .أن ال يكون اسم املؤشر مستعمل سابقا يف دالة أو متغري أو مؤشر آخر §
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 .أن ال يكون اسم املؤشر من أمساء الكلمات احملجوزة §

  

، و يف العناوين جند قيم      املؤشرات حتمل عناوين يف الذاكرة و ال ميكن أن نعطيها قيم مباشرة إال يف حاالت              
  :و لكل عنوان قيمته، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int *ptr, i; 
6: i = 10; 
7: ptr = &i; 
8: 
9:    printf("*ptr = %d\n", *ptr); 
10:} 

 

 القيمة iلمتغري ، أعطينا لi و اسم املتغري هو ptr املؤشر موجود يف السطر اخلامس مع متغري، اسم املؤشر هو     

 أي أنـه عنـد كتابـة       i عنوان املـتغري   ptr يف السطر السادس، و يف السطر السابع أعطينا للمؤشر         10

&Variable_Name    ،و أخريا السطر التاسع حيث كتبتا  فهذا يعين عنوان متغري  *ptr    و الذي يعـين القيمـة
شر بدون مؤثر الضرب فسيتم طباعة عنـوان        ، و يف حالة أننا كتبنا اسم املؤ       ptr املوجود يف عنوان املؤشر   

  .ptr املؤشر

  

، ألننا iفستتغري القيمة املوجود يف املتغري  ptr يف املثال السابق إن قمنا بتغري القيمة املوجودة يف عنوان املؤشر      
  :، جرب املثال السابق ذه الطريقةptr و الذي هو نفسه عنوان املؤشر i أخذنا عنوان املتغري

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int *ptr, i; 
6: i = 10; 
7: ptr = &i; 
8:    *ptr = 100; 
9: 
10:    printf("*ptr = %d\n", *ptr); 
11:} 

 

و سيقوم حبذف القيمة الـسابقة       i ألنه لديه عنوان و هو عنوان املتغري       ptr هنا ميكننا إعطاء قيمة للمؤشر    
  .100 بتحديثها إىل العددو يقوم  i املوجود يف عنوان

  

  :و لكي تفهم املؤشرات جيدا جرب املثال التايل
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
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3:main() 
4:{ 
5: int *ptr, i; 
6: i = 10; 
7: ptr = &i; 
8: 
9:    printf("i = %d\n", i); 
10: printf("*ptr = %d\n", *ptr); 
11: printf("&i = %p\n", &i); 
12: printf("ptr = %p\n", ptr); 
13:} 

 

و القيمة املوجـود يف عنـوان        i يف السطر التاسع و العاشر قمنا بطباعة كل من القيمة املوجودة يف املتغري            
و لكي نرى قيمة موجودة داخل مؤشر نكتب مؤثر الضرب قبل امسه و أيضا ميكننا وضع قيمة                  ptrاملؤشر  

و يف السطر احلـادي عـشر و   ، )تطيع وضع له قيمة   جيب أن يكون لديه عنوان كي نس      (له بنفس الطريقة    
و  p% ، و تالحظ أنه وضعنا الرمزptr و عنوان املؤشر i السطر الثاين عشر قمنا بطباعة كل من عنوان املتغري 

و ميكن استعماله مع املؤشرات أو عنوان ملتغري حيث قمنا باستعماله كي يتم طباعة               pointer هو خمتصر من  
  .حالعناوين بشكل صحي

  

  :صورة توضيحية للمثال السابق
 

  
  

  :املؤشرات و املصفوفات 2.4.3

املؤشرات هي نفسها املصفوفات و لكن األفضل هي املؤشرات ملرونتها، و كي ترى الشبه الكبري بينـهما                 
  :ألقي نظرة على املثال التايل

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr[2]; 
6: int *ptr; 
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7: 
8: arr[0] = 10; 
9: arr[1] = 20; 
10: 
11: ptr = &arr[0]; 
12: 
13: printf("%d\n", ptr[0]); 
14: printf("%d\n", ptr[1]); 
15:} 

  

تاسع أعطينا قـيم  ، مث قمنا باإلعالن عن مؤشر، و يف السطر الثامن و ال         2 قمنا باإلعالن عن مصفوفة حبجم    
عنوان بداية املصفوفة، و يف السطر الثالث عشر و  ptr لمؤشرللمصفوفة، و يف السطر احلادي عشر أعطينا ل  

  .ptr الرابع عشر قمنا بطباعة ما هو موجود يف عنوان املؤشر

  

  :و ميكننا كتابة املثال السباق ذه الطريقة
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr[2]; 
6: int *ptr; 
7: 
8: *(arr+0) = 10; 
9: *(arr+1) = 20; 
10: 
11: ptr = &*(arr+0); 
12: 
13: printf("%d\n", *(ptr+0)); 
14: printf("%d\n", *(ptr+1)); 
15:} 

 

  :و ميكن أيضا كتابته بالطريقة التالية
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr[2]; 
6: int *ptr; 
7: 
8: arr[0] = 10; 
9: arr[1] = 20; 
10: 
11: ptr = &arr[0]; 
12: 
13: printf("%d\n", *ptr); 
14: printf("%d\n", *++ptr); 
15:} 

 

  :مثال ال ميكن تطبيقه على املصفوفاتو هذا 
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
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3:main() 
4:{ 
5: int arr[2]; 
6: int *ptr; 
7: 
8: arr[0] = 10; 
9: arr[1] = 20; 
10: 
11: ptr = &arr[0]; 
12: 
13: printf("%d\n", arr); 
14: printf("%d\n", ++arr); 
15:} 

  

  :التعامل مع النصوص 2.4.4

  :التعامل مع النصوص باستخدام املؤشرات مشابه للتعامل مع النصوص باستخدام املصفوفات،مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: char *str = "Hello, World!"; 
6: 
7: printf("%s\n", str); 
8:} 

 

إذا أردنا استخدام املؤشرات يف اإلدخال فيوجد شروط جيب التقيد ا و إال ستحدث أخطاء رمبـا يف                  أما  
  :املصدر الربنامج أو أثناء تشغيل الربنامج، فمثال ال ميكننا استعمال مثل ما هو يف املثال التايل

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: char *str; 
6: 
7: printf("Enter a string: "); 
8: scanf("%s", str); 
9: printf("%s\n", str); 
10:} 

  

 حتديـد  ميف املترمجات اجلديد رمبا لن يسمح لك املترجم باستعمال هذه الطريقة، و السبب يف ذلك هو عد  
ا، أي أنه بال عنوان، و لكي تصبح طريتنا صحيح فيجب على األقل اإلعالن عن مـتغري            عنوان str للمؤشر
و سيصبح املثـال علـى       strعنوان ذلك املتغري و الذي سيكون بداية املؤشر          str  نعطي للمؤشر  حريف و 

  :الشكل التايل

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: char *str; 
6: char adr_str; 
7: 
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8: str = &adr_str; 
9: 
10: printf("Enter a string: "); 
11: scanf("%s", str); 
12: 
13: printf("%s\n", str); 
14:} 

 

 ذلك ألننا استعملنا مؤشـر و الوضـع   ،& بدون الرمز str و ستالحظ يف السطر احلادي عشر قمنا بكتابة      
  .االفتراضي للمؤشرات هي عنواا

  

  :مثال توضيحي، scanf يف الدالة & و ميكننا أيضا كتابة اسم مصفوفة بدون رمز العنوان

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: char arr[255]; 
6: 
7: printf("Enter a string: "); 
8: scanf("%s", arr); 
9: 
10: printf("%s\n", arr); 
11:} 

 

  :و من إمكانيات املؤشرات أنه ميكن أن نعطيه قيم مصفوفة باستخدام
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int arr[3] = {10, 20, 30}; 
6: int *ptr; 
7: int i; 
8: 
9: ptr = arr; 
10: 
11: for(i=0;i<=2;i++) 
12:  printf("ptr[%d] = %d\n", i, ptr[i]); 
13:} 

 

 .arr = ptr و ال ميكننا كتابة العكس،

 

  :reference املرجع 2.4.5

  :املرجع هو أخذ عنوان متغري، عند كتابة
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(){ 
4: int ref; 
5: int *ptr; 
6: ref = 10; 
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7: ptr = &ref; 
8:} 

  

  .هي املرجع ref& هو املؤشر، و الـ ptr هنا الـ

  

  .reference  باملرجعالعمليةمث اسم متغري يعين أخذ عنوان ذلك املتغري، و تسمى هذه  & كتابة املؤثر

  

  :void ر لـشمؤ 2.4.6

ليس هلا حجم كي يـتم       ، وسبب يف ذلك أنه    void ال ميكننا اإلعالن عن متغري باستخدام الكلمة احملجوزة       
ـ            حيث يعترب األكثر مرونة مـع   void احلفظ فيه القيم املرادة، و لكننا ميكن أن نقوم باإلعالن عن مؤشر ل

  :املؤشرات، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: void *p_void; 
6: /* can't use void p_void; */ 
7: 
8: (int)p_void = 10; 
9: printf("(int)p_void = %d\n", p_void); 
10: 
11: (char)p_void = 'H'; 
12: printf("(char)p_void = %c\n", p_void); 
13: 
14: (char *)p_void = "Hello"; 
15: printf("(char *)p_void = %s\n", p_void); 
16:} 

  

نكتب نوع القيمة الـيت      Type ، يف مكان  Pointer_Name(Type) نكتب void عندما نريد وضع قيم ملؤشر    
  .سنقوم بإدخاهلا، مث اسم املؤشر مث نعطيه القيمة

  

  :مؤشر ملصفوفة 2.4.7

  : كل عنصر من تلك املصفوفة ميكن أي حيمل عنوانا، مثال أنعندما نعلن عن مؤثر ملصوفة فهذا يعين
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int *arr[2]; 
6: int a = 10, b = 20; 
7: 
8: printf("A = %d, ", a); 
9: printf("B = %d\n", b); 
10: 
11: arr[0] = &a; 
12: *arr[0] = 5; 
13: 
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14: arr[1] = &b; 
15: *arr[1] = 10; 
16: 
17: printf("A = %d, ", a); 
18: printf("B = %d\n", b); 
19:} 

  

و ميكن أيضا استعمال مؤشر لسلسلة حرفية حيث        .  األبعاد صفوفة ثنائية أو ثالثية   و ميكن استعمال مؤشر مل    
  :كل عنصر من تلك السلسلة ميكن أن حيمل نص مثل

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(){ 
4: char *arr[] = {"Text 1", "Text 2", "Text 3"}; 
5: 
6: printf("arr[0] = %s\n", arr[0]); 
7: printf("arr[1] = %s\n", arr[1]); 
8: printf("arr[2] = %s\n", arr[2]); 
9:} 

  

  :مؤشر ملؤشر 2.4.8

مؤشر ملتغري يعين أن نشري إىل عنوان املتغري، و مؤشر ملؤشر يعين أن نشري إىل               . مؤشر ملؤشر قليلة االستعمال   
  :عنوان مؤشر، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int p; 
6: int *pt; 
7: int **ptr; 
8: 
9: p = 10; 
10: printf("p = %d\n", p); 
11: 
12: pt = &p; 
13: ptr = &pt; 
14: **ptr = 5; 
15: 
16: printf("p = %d\n", p); 
17:} 

  

  .مت اإلعالن عن مؤشر ملؤشر يف السطر السابع
  

و ميكن أن نقوم بإعالن عن مؤشر ملؤشر من نوع احلريف حيث كل مؤشر ميكن أن حيمـل سلـسلة مـن      
  :حروف مثل

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(){ 
4: char *AdrPtr; 
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5: char **ptr = &AdrPtr; 
6: 
7: ptr[0] = "Text 1"; 
8: ptr[1] = "Text 2"; 
9: ptr[2] = "Text 3"; 
10: 
11: printf("ptr[0] = %s\n", ptr[0]); 
12: printf("ptr[1] = %s\n", ptr[1]); 
13: printf("ptr[2] = %s\n", ptr[2]); 
14:} 

  

  .أو أكثر ،int *****ptr  عنو ميكن عمل أكثر من مؤشر ملؤشر، أي ميكن اإلعالن

  

  :األخطاء احملتملة 2.4.9

  

  : يف املترمجات اجلديد ال يسمح بإعطاء قيمة ملؤشر بدون عنوان، أي ال ميكن كتابة كما يف املثال التايل-1

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int *ptr; 
6: *ptr = 10; 
7: 
8: printf("%d\n", *ptr); 
9:} 

 

  :و أيضا ال ميكن كتابة
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int *ptr; 
6: int i; 
7: *ptr = i; 
8: 
9:} 

 

  : ال ميكن إعطاء عنوان ملتغري طبيعي-2

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int *ptr; 
6: int i; 
7: i = ptr; 
8: 
9:} 

  

  :متارين 2.4.10
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  :أكتب الربنامج التايل باستخدام املؤشرات -1
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: char usr_name[255]; 
6: int i; 
7: i = 0; 
8: 
9: printf("Your Fullname: "); 
10: scanf("%s", &usr_name); 
11: 
12: while(usr_name[i]!='\0') 
13: { 
14:  printf("%i: %c\n", i+1, usr_name[i]); 
15:  ++i; 
16: } 
17: 
18: printf("%s = %d characters\n", usr_name, i); 
19:} 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

113 

  Functions الدوال 2.5

  

فـة يف  أمـاكن خمتل الدوال هي جمموعة من األوامر و البيانات نعطي هلا اسم حيث ميكن استدعاءها مـن               
  .و من فوائدها تقسيم مصدر الربنامج إىل أجزاء تكون مفهومة و منظمة. الربنامج

  

  :توجد طريقتني لإلعالن عن الدوال، أوال ألقي نظرة على الصورة التالية
  

  
  

   .وسائطو ميكن أن ال حتتوي الدالة على 
  

  :نا كالتايلفسيكون برناجم ! Hello, World إذا أردنا عمل دالة تقوم بطباعة اجلملة

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:void Func_HelloWorld() 
4:{ 
5: printf("Hello, World!\n"); 
6:} 
7: 
8:main() 
9:{ 
10: Func_HelloWorld(); 
11:} 

  

 مث نقـوم بإعطائهـا   )prototype يسمى بالنموذج( هذه طريقة، أما الطريقة الثانية فهي اإلعالن عن الدالة        
  :دالة الرئيسية و سيصبح املثال السابق كالتايلاألوامر بعد ال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:void Func_HelloWorld(); 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: Func_HelloWorld(); 
8:} 
9: 
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10:void Func_HelloWorld() 
11:{ 
12: printf("Hello, World!\n"); 
13:} 

 

  .و هي الطريقة األفضل من حيث التنظيم
  

 و أيضا بعض املترمجـات ال تقبلـها و     مقة أخرى و لكن ال يفضل استعماهلا من ناحية التنظي         و توجد طري  
  :هي

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: Func_HelloWorld(); 
6:} 
7: 
8:void Func_HelloWorld() 
9:{ 
10: printf("Hello, World!\n"); 
11:} 

  

 الدالـة  prototype سيكون عـن اخلطـأ عـن منـوذج        و إن كان مترمجك قد نبهك عن وجود خطأ ف         

Func_HelloWorld          و لك يف األصل هذه الطريقة هي من طرق لغة ، C      ا طريقة صـحيحة فقـطيعين أ ،
  .بعض املترمجات ال تدعمها

  

  .بايت، و هي ال تقوم بإرجاع أي قيم 0 تستعمل مع الدوال حيث حجمها void الكلمة احملجوزة

  

 عبارة عن سلسلة حروف ثابتة، حيث ستقوم تلك الدالة بطباعة ما هو داخل              وسيطا  سنقوم بكتابة دالة    
  : اخلاص اوسيطال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:void Func_Print(const char *str); 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: Func_Print("Func_Print:\n"); 
8: Func_Print("Hello, World!\n"); 
9:} 
10: 
11:void Func_Print(const char *str) 
12:{ 
13: printf("%s", str); 
14:} 
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، الطـرح،   هذه ليست إال أمثلة بسيطة حول طريقة عمل الدوال، ميكن أن نقوم بعمل دالة تقوم بـاجلمع                
  :القسمة و الضرب، سيكون املثال على الشكل التايل

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:void Func_Add(const int num1, const int num2); 
4:void Func_Sub(const int num1, const int num2); 
5:void Func_Mul(const int num1, const int num2); 
6:void Func_Div(const int num1, const int num2); 
7: 
8:main() 
9:{ 
10: Func_Add(30, 10); 
11: Func_Sub(30, 10); 
12: Func_Mul(30, 10); 
13: Func_Div(30, 10); 
14:} 
15: 
16:void Func_Add(const int num1, const int num2) 
17:{ 
18: printf("%d + %d = %d\n", num1, num2, num1+num2); 
19:} 
20: 
21:void Func_Sub(const int num1, const int num2) 
22:{ 
23: printf("%d - %d = %d\n", num1, num2, num1-num2); 
24:} 
25: 
26: 
27:void Func_Mul(const int num1, const int num2) 
28:{ 
29: printf("%d * %d = %d\n", num1, num2, num1*num2); 
30:} 
31: 
32: 
33:void Func_Div(const int num1, const int num2) 
34:{ 
35: printf("%d / %d = %d\n", num1, num2, num1/num2); 
36:} 

 

  :ج أكثر مرونة بالطريقة التاليةعل هذا الربنامو ميكن أن جن
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:void Func_(const int num1, const char sign, const int num2); 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: Func_(30, '+', 10); 
8: Func_(30, '-', 10); 
9: Func_(30, '*', 10); 
10: Func_(30, '/', 10); 
11:} 
12: 
13:void Func_(const int num1, const char sign, const int num2) 
14:{ 
15: switch(sign) 
16: { 
17: case '+': 
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18:  printf("%d %c %d = %d\n", num1, sign, num2, num1+num2); 
19:  break; 
20: case '-': 
21:  printf("%d %c %d = %d\n", num1, sign, num2, num1-num2); 
22:  break; 
23: case '*': 
24:  printf("%d %c %d = %d\n", num1, sign, num2, num1*num2); 
25:  break; 
26: case '/': 
27:  printf("%d %c %d = %d\n", num1, sign, num2, num1/num2); 
28:  break; 
29: 
30: default: 
31:  printf("ERROR!\n"); 
32: } 
33:} 

 

  :Function Type نوع الدالة 2.5.1

أو أعـداد   int  املتغري، ميكن استعمال دالة من نوع أعداد صـحيحة     وال أنواع و هي نفسها أنواع     دـ ال ل
  .float حقيقية

  

بالنسبة لدوال من نوع أعداد صحيحة فهي هلا قيمة تقوم بإرجاعها، أي يف اية الدالة نقوم بإرجاع قيمـة        
  :كما يف املثال التايل return باستخدام الكلمة احملجوزة

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:int Int_Func(const int num); 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: printf("%d\n", Int_Func(5)); 
8:} 
9: 
10:int Int_Func(const int num) 
11:{ 
12: return num; 
13:} 

 

ميكننا  printf و يف السطر السابع، يف الدالة ،Int_Func إىل الدالة int num وسيطهنا قمنا بإرجاع قيمة ال
 كتابة دوال اليت تقوم بإرجاع قيم كما يف هذا املثال، و ال ميكن استعمال هذه الطريقة مع الكلمة احملجوزة                  

void ا بدون حجمو ال ميكنها محل قيمأل .  
  

الوضع  C ميكن كتابة الدالة بدون نوع بالنسبة للمثال السابقة، ألن دالتنا من نوع أعداد صحيحة، و يف لغة                
  :ثال السابق سيصبح على الشكل التايلاملو  int اضي لدوال بدون اسم هواالفتر

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:Int_Func(const int num); 
4: 
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5:main() 
6:{ 
7: printf("%d\n", Int_Func(5)); 
8:} 
9: 
10:Int_Func(const int num) 
11:{ 
12: return num; 
13:} 

 

دون نوع، مث نقوم بكتابة نوعه أسفل اسم الدالة اليت هـي بعـد الدالـة                و ميكن أيضا كتابة اسم متغري ب      
  :الرئيسية، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:Int_Func(const int num); 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: printf("%d\n", Int_Func(5)); 
8:} 
9: 
10:Int_Func(num) 
11:const int num; 
12:{ 
13: return num; 
14:} 

 

  :استعمال املثالو ميكن 
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:int Int_Func(const int num); 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: printf("%d\n", Int_Func(5)); 
8:} 
9: 
10:int Int_Func(const int num) 
11:{ 
12: return num; 
13:} 

  

  :short باستخدام

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:short Short_Func(const short num); 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: printf("%d\n", Short _Func(5)); 
8:} 
9: 
10:short Short _Func(const short num) 
11:{ 
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12: return num; 
13:} 

 

فهـذا مثـال     char بنفس الطريقة، أما   long  ،float  ،double  ،signed  ،unsigned و باستخدام كل من   
  :لطريقة استعماهلا

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:char Char_Func(const char ch); 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: printf("%c\n", Char_Func('C')); 
8:} 
9: 
10:char Char_Func(const char ch) 
11:{ 
12: return ch; 
13:} 

  

  :و الدوال اليت ترجع قيم ميكن إعطاءها ملتغري طبيعي مباشرة مثل
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:int Int_Func(const int num); 
4: 
6:main() 
7:{ 
8: int i = Int_Func(5); 
9: 
10: printf("i = %d\n", i); 
11:} 
12: 
13:int Int_Func(const int num) 
14:{ 
15: return num*2; 
16:} 

  

  :و ميكن أيضا عمل دالة تقوم بإرجاع سلسلة حرفية باستخدام املؤشرات، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:char *string(char *str){ 
4: return str; 
5:} 
6: 
7:main() 
8:{ 
9: printf("%s\n", string("Hello, World!")); 
10:} 

 

  :Function Name اسم الدالة 2.5.2

  :السم الدالة حدود و هي مثل اسم املتغري
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  . حرف31الدالة أن ال يتجاوز اسم  §
 .بأرقامالدالة أن ال يبدأ اسم  §
 ....، الطرححيتوي على مؤثرات مثل اجلمع، لدالة اأن ال يكون اسم  §
 )._ الرمز ءباستثنا...( و} و # و %حيتوي على رموز مثل الدالة أن ال يكون اسم  §
 .أن ال يكون اسم الدالة مستعمل سابقا يف متغري أو دالة أخرى §
 .أن ال يكون اسم الدالة من أحد أمساء الكلمات احملجوزة §

 

  :Function Parameters  الدالةوسائط 2.5.3

 ,unsigned , signed  حيث تكون من األنواعا هي متغريات نقوم بوضعها على حسب متطلباتنوسائطال

short, long, int, float, double, char, char*, char[].  

مصفوفات أو مؤشرات من كل األنواع، أو ثوابت و بنيات، أو            عبارة عن    وسائطو ميكن أيضا أن تكون ال     
  .ال أخرىحىت دو

  

  :األوامر 2.5.4

  .main األوامر ميكن كتابتها حبرية مثل ما نكتبها على الدالة الرئيسية

  

  :define# الدوال باستخدام املوجه 2.5.5

  :أي املختصرة، و هذا مثال لطريقة اإلعالن عنها macros ال تسمى بدوال و لكنها شبيها هلا، تسمى بالـ

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:#define Add(a, b) (a+b) 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: int a, b; 
8: a = 50; 
9: b = 100; 
10: 
11: printf("%d + %d = %d\n", a, b, Add(a, b)); 
12:} 

  

 و هنا عند استعمال متغريات ال ميكن كتابة أو حتديد نوعها، سيتم حتديد نوع املتغري تلقائيا مـن املوجـه                   

#define.  

  

  :مثال آخر
  

1:#include<stdio.h> 
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2: 
3:#define PrintF_(String) printf("%s", String) 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: PrintF_("Macro...\n"); 
8:} 

  

  :الفرق بني اإلجراء و الدالة 2.5.6

هو دالة   Procedure اإلجراءات ميكن القول عليها هي نفسها الدوال ألا مدمج معها، و اإلجراء            C يف لغة 
 قيم مثل الدوال من  عتسمى إجراء ألا ال ترج     void قيمة و ميكن القول أن دوال من نوع       ال تقوم بإرجاع    

، حيث تقوم اإلجراءات بتنفيذ أوامر أما الدوال فهي تقوم بعمليات و تعطـي              أو غريها  float أو int نوع
  .نتيجة

  

  : من نوع دوالوسائطدوال هلا  2.5.7

  :ايلميكننا عمل دوال ا دوال أخرى، و ذلك كت
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:void CallFunc(void Func_Name(void)); 
4:void Function(); 
5: 
6:main(){ 
 CallFunc(Function); 
} 
 
void CallFunc(void Func_Name(void)){ 
 printf("Call Function:\n"); 
 Func_Name(); 
} 
 
void Function(){ 
 printf("This is a function!\n"); 
} 

 

 أخرى، أو استدعاء دوال أخرى  وسائط عبارة عن دوال ترجع قيم، أو دوال ا          وسائطو ميكن أن تكون ال    
  : أخرىوسائط دوال هلا وسائط و هذا مثال لطريقة استعمال.  الدوال، و أكثر من ذلكوسائطيف 

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:void CallFunc(void Func_Name(int a, int b)); 
4:void Function(int a, int b); 
5: 
6:main(){ 
7: CallFunc(Function); 
8:} 
9: 
10:void CallFunc(void Func_Name(int a, int b)){ 
11: printf("Call Function:\n"); 
12: Func_Name(10, 20); 
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13:} 
14: 
15:void Function(int a, int b){ 
16: printf("%d + %d = %d\n", a, b, a+b); 
17:} 

  

  :األخطاء احملتملة 2.5.8

 

  :، مثالالفواصل املنقوطة يف اية دوال نقوم بإعطائها أوامر ال نضع -1

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:void Function(); 
4: 
5:main() 
6:{ 
7:  Function(); 
8:} 
9: 
10:void Function(); 
11:{ 
12: /*Empty Funtion;*/ 
13:} 

 

، عند اإلعالن عن دالة بدون أوامر جيب كتابة الفاصلة املنقوطة يف اية الدالة، أما     لعاشراو اخلطأ يف السطر     
  .عند اإلعالن عن دوال لكي نعطي هلا أوامر فال جيب أن نكتب فاصلة منقوطة يف اية الدالة

  

  . ال ميكن اإلعالن عن دالتني بنفس االسم-2

   

  :متارين 2.5.9

  

 const وسيطو ا ال StrLen حرف نص، حيث يكون اسم الدالةأكتب دالة تقوم بـ عد عدد أ -1

char *str.  

 وسيطمع ال abs أكتب دالة تقوم بإخراج القيمة املطلقة للعدد الذي أدخله املستخدم، اسم الدالة هو     -2

int value. 
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  Header files امللفات الرأسية 2.6

  

ثوابـت، منـاذج دوال و بنيـات     حيث توجد ا عبارة عن ملفات رأسية، conio.h و stdio.h كل من 
  .رس عن طريقة إنشاء ملفات رأسية و طريقة استعماهلادتساعدنا يف براجمنا، سنتحدث يف هذا ال

  

 القيمة و الضرب، أوال نقوم بإنشاء ملف نصي         ،الطرحة ملف رأسي به دوال لكل من اجلمع،         سنقوم بكتاب 
  :و نكتب فيه املثال التايل functions.h الرأسي، و يكون اسم ملفنا h. و حفظه على صيغة

  
1:/*Functions Header file*/ 
2: 
3:int Add(int num1, int num2) 
4:{ 
5: return num1+num2; 
6:} 
7: 
8:int Sub(int num1, int num2) 
9:{ 
10: return num1-num2; 
11:} 
12: 
13:int Mul(int num1, int num2) 
14:{ 
15: return num1*num2; 
16:} 
17: 
18:int Div(int num1, int num2) 
19:{ 
20: return num1/num2; 
21:} 

  

 ،functions.h يف نفس املكان الذي قمت بإنشاء فيه امللف الرأسيمث قم بإنشاء امللف الرأسي للمشروع 
  :ما يليفيه و قم بالكتابة 

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include"functions.h" 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: int num1 = 30, num2 = 10; 
7: 
8: printf("%d + %d = %d\n", num1, num2, Add(num1, num2)); 
9: printf("%d - %d = %d\n", num1, num2, Sub(num1, num2)); 
10: printf("%d * %d = %d\n", num1, num2, Mul(num1, num2)); 
11: printf("%d / %d = %d\n", num1, num2, Div(num1, num2)); 
12:} 
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و لكن بطريقة خمتلفة و هي وضع اسم امللف بني           functions.h يف السطر الثاين قمنا بإضافة امللف الرأسي      
موجود يف نفس املكان الذي موجود به امللف النـصي           functions.h إقتباسني و ذلك ألن امللف الرأسي     

  :، أما إذا أردت كتابةmain.c الرئيسي

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<functions.h> 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: int num1 = 30, num2 = 10; 
7: 
8: printf("%d + %d = %d\n", num1, num2, Add(num1, num2)); 
9: printf("%d - %d = %d\n", num1, num2, Sub(num1, num2)); 
10: printf("%d * %d = %d\n", num1, num2, Mul(num1, num2)); 
11: printf("%d / %d = %d\n", num1, num2, Div(num1, num2)); 
12:} 

 

  .stdio.h يف نفس املكان الذي موجود به امللف الرأسي functions.h فيجب عليك وضع امللف الرأسي
  

 بنفس اإلسم،   c.و توجد طريقة أخرى يف امللفات الرأسية، و هي إنشاء ملف رأسي و ملف مصدر بصيغة                 
إلختالف يف اإلمتداد، حيث ميكن عمل مناذج لدوال يف امللف الرأسي، مث أوامـر الـدوال يف     فقط يكون ا  

  :، مثالc.امللف املصدري 
  

  :امللف املصدري الرئيسي
1:/*main.c*/ 
2:#include"func.h" 
3: 
4:main(){ 
5: prints(); 
6:} 

  
  :func.hامللف الرأسي 

1:/*func.h*/ 
2:/*Function prototype*/ 
3:void prints(); 

  

  :func.cامللف املصدري 
1:/*func.c*/ 
2:#include<stdio.h> 
3:#include"func.h" 
4: 
5:/*Function*/ 
6:void prints(){ 
7: printf("Hello, World!\n"); 
8:} 
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  :اسم امللف الرأسي 2.6.1

جلمع و الطرح، و الرموز اليت   يف بداية اسم امللف الرأسي و أيضا ميكن استعمال مؤثرات ا           ميكن كتابة أرقام  
  :ال ميكن استعماهلا يف اسم امللف الرأسي هي

/ ? : & \ * " < > | # % 
 

  .رمز 256 و أقصى حد ميكن إعطاءه السم امللف الرأسي هو

  

 :مىت نستعمل امللفات الرأسية 2.6.2

ل الرياضيات يف بـرامج     تستعمل امللفات الرأسية عند كتابة برامج كبرية، مثال إذا كنت تستعمل كثري دوا            
حيث تضع به مجيع الدوال اليت تريـد اسـتعماهلا يف    math.h فيستحسن أن تقوم بكتابة ملف رأسي باسم      

 أو design.h قم بإنـشاء ملـف رأسـي هلـا باسـم           املستقبل، و إذا كنت تستعمل دوال الرسم أيضا       

graphics.h كتبة كبرية خاصة بكحيث تكون به أغلب دوال الرسم، و هكذا حىت تكون لديك م.  
  

  :األخطاء احملتملة 2.6.3

  

  . عند إضافة ملف رأسي جيب التأكد أنه موجود يف نفس مكان املشروع-1

  

  :متارين 2.6.4

  

و اليت تقوم بإخراج القيمة املطلقـة للعـدد          abs حيث به الدالة   math.h أكتب ملف رأسي باسم    -1
 . يف برناجمكabs، مث قم باستعمال الدالة املدخل
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  Files I/O اإلدخال و اإلخراج يف امللفات 2.7

  

قراءة امللفات، و إنشاء    (سنعرف يف هذا الدرس طريقة التعامل مع امللفات يف كل من اإلدخال و اإلخراج               
  .) و كتابة عليهاامللفات

  

  :اإلخراج يف امللفات 2.7.1

ت ذات امتداد يقوم بتحديده املربمج، حيث حتتـوي          ملفا )إنشاء( اإلخراج يعين بناء برنامج يقوم بإخراج     
  .تلك امللفات على بيانات

  

املثال األول يف هذا الدرس سيكون عبارة عن برنامج يطلب من املستخدم كتابة اسم امللف الـذي يريـد                   
  :إنشاءه مع امتداده، و يطلب منه أيضا إدخال النص الذي يريد حفظه يف امللف، املثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: FILE *File; 
6: char FileName[255]; 
7: char String[255]; 
8: 
9: printf("Enter the name of file(with type)\n[MAX Character 255]: "); 
10: gets(FileName); 
11: 
12: printf("Creating File...\n"); 
13: File = fopen(FileName, "w"); 
14: printf("File Created.\n"); 
15: 
16: printf("TEXT:\n"); 
17: gets(String); 
18: 
19: printf("Save Text to the file %s...\n", FileName); 
20: fprintf(File, "%s", String); 
21:} 

  

ـ   امللفات  ب  اخلاصة دوالالو ذلك ألن     FILE للبنيةيف السطر اخلامس قمنا بإنشاء مؤشر        ر مجيع تتطلب مؤش
  .FILEللبنية 

  

  .يف السطر السادس قمنا باإلعالن سلسلة حرفية و اليت ستكون اسم امللف
  

  .و يف السطر السابع سلسلة حرفية و اليت ستكون النص الذي سنضعه يف امللف
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و يف السطر العاشر طلبنا من املستخدم إدخال اسم امللف مع امتداده و أنه أقصى عدد األحرف اليت ميكن                    
  .255 هوإدخاهلا 

  

  :ألخذ اسم امللف، و سبب ذلك هو scanf بدل الدالة gets و يف السطر العاشر قمنا باستعمال الدالة

  

إلدخال اسم امللف فرمبا يقوم املستخدم بإدخال اسم مكون من كلمتني منفصلتني           scanf إن استعملنا الدالة  
و بدون امتداد، و  test  اسم امللف سيكونستتوقف عن الفراغ أي أن scanf فهنا الدالة test test.txt مثل

  .ألا تأخذ االسم كامل حىت و إن كانت فراغات gets هذا هو سبب استعمال الدالة

  

، file open و اليت هي خمتصرة مـن  fopen عنوان الدالة File و يف السطر الثالث عشر قمنا بإعطاء املؤشر
 الثاين فهو النمط أي نوع استخدام امللف،        وسيطف و ال   األول خاص باسم املل    وسيط، ال وسيطنيالدالة هلا   

  .و توجد أحرف أخرى سنعرفها فيما بعد، write و الذي يعين w و هنا استعملنا الكتابة لذا كتبنا الرمز

  

 gets و يف السطر السابع عشر ينتظر الربنامج من املستخدم لكي يقوم بإدخال نص و استعمالنا هو الدالـة       

  .بقلنفس السبب السا

  

و هي   fprintfو أخريا السطر العشرين حيث توجد الدالة اليت تقوم بإدخال النص إىل امللف، و الدالة هي                 
خمتصرة  fprintfفهي تتعامل مع الشاشة، الدالة       printf و لكنها تتعامل مع امللفات أما      printf مثل الدالة 

 األول و هو مؤشر امللف الذي وسيطو هو ال printf  إضايف على الدالةوسيطو هلا  file print format من
  .و أيضا نفس طريقة استعماهلا printf  الدالةوسائط فهي نفسها وسائطنريد الكتابة فيه أما باقي ال

  

مع جعل الربنامج أكثـر      (سنقوم اآلن بكتابة املثال السابق باستخدام املؤشرات و الدوال و امللفات الرأسية           
  .اهلا استعم كي نعتاد علي)مرونة

  

  :و نقوم بالكتابة عليه التايل iofile.h أوال نقوم بإنشاء ملف رأسي باسم

  
1:/*iofile.h header file 
2:for files functions*/ 
3:#include<stdlib.h> /*for exit() fonction*/ 
4: 
5:void CreateFile(const char *FileName, /*for the name of file*/ 
6:   const char *String)   /*for text of file*/ 
7:{ 
8: FILE *FileOut; 
9: 
10: if(*FileName == '\0') 
11: { 
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12:  printf("Error in the name of file!\n"); 
13:  exit(1); 
14: } 
15: 
16: if((FileOut = fopen(FileName, "w"))==NULL){ 
17:  printf("Can't create file!\n"); 
18:  exit(1); 
19: }else{ 
20:  fprintf(FileOut, "%s", String); 
21: } 
22:   fclose(FileOut); 
22:} 

  

  :هذا امللف هو املرحلة األوىل من الربنامج، و شرحه هو
  

، و أضفناه الستعمال standard library و هو خمتصر من stdlib.h يف السطر الثالث أضفنا امللف الرأسي
  .م باخلروج من الربنامج بدون تنفيذ باقي األوامرو اليت تقو (…)exitالدالة 

  

 األول السم امللف و الثـاين لـنص         وسيطنييف السطر اخلامس مع      CreateFile قمنا باإلعالن عن الدالة   
  .امللف

  

يف السطر العاشر قمنا بوضع مقارنة بني اسم امللف الذي أدخله املستخدم و الصفر، و هـو يف حالـة أن                     
أي حرف أو اسم للملف فسيتم اخلروج من الربنامج لتجنب األخطاء و تنبيه املستخدم              املستخدم مل يدخل    

  .عن وجود خطأ يف اسم امللف
  

  :هي NULL حيث NULL و FileOut و يف السطر السادس عشر قمنا مبقارنة أخرى و هي بني املؤشر

  
#define NULL 0 

  

ت أخطاء مثل إدخال أحرف غري متفق عليهـا         أحسن من الصفر، املقارنة هي إن كان       NULL و يفضل كتابة  
يف اسم امللف فهنا أيضا سيتم اخلروج من الربنامج بدون إكمال تنفيذ باقي األوامر، ويف حالة أن                  <>مثل  

  .املقارنة خاطئة فسيتم كتابة النص إىل امللف

  

و  1و الوضع أمـا   واحد و ه  وسيطحيث هلا    exit لث عشر و الثامن عشر الدالة     و استعملنا يف السطر الثا    
و هنا لن يـتم اخلـروج مـن          false و تعين خطأ   0 هنا سيتم اخلروج من الربنامج، أو      true تعين صحيح 

 .الربنامج
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و اليت تقـوم بـإغالق    file close و هي خمتصرة من fclose و أخريا السطر الثاين و العشرين و هي الدالة
  . ستالحظ ذلك فيما بعدة أخرىنه حىت ميكننا استعماله مرامللف عند االنتهاء م

  

  :main.c ، اآلن نقوم بإنشاء امللف الرئيسي ملشروعنا باسمiofile.h هذا بالنسبة للملف الرأسي

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include"iofile.h" 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: char FileName[255]; 
7: char String[255]; 
8: 
9: printf("Enter the name of file(with type)\n"); 
10: printf("[MAX Character 255]: "); 
11: gets(FileName); 
12: 
13: printf("TEXT:\n"); 
14: gets(String); 
15: 
16: printf("Creating File and save text...\n"); 
17: CreateFile(FileName, String); 
18:} 

 

  :fopen الدالة 2.7.1.1

، األول به سلـسلة     وسيطني، و هي خاصة بالتعامل مع امللفات و هلا          stdio.h هي من دوال امللف الرأسي    
، )القراءة أو الكتابـة   ( استعماهلا    الثاين هو النمط أو الوضع الذي تريد       وسيطحرفية و هي اسم امللف، و ال      

  :صورة توضيحية

  

  
  

  :fclose الدالة 2.7.1.2

 واحد و   وسيطا خاصة بالتعامل مع امللفات و هلا        ، و هي أيض   stdio.h و هي أيضا من دوال امللف الرأسي      
كي نـستطيع  ا هي ، و فائدة إغالقها لكي يتم إغالقهالبنية، نكتب فيه اسم مؤشر * FILE  لـهو مؤشر

  .قراءا مرة أخرى يف الربنامج

  

  :exit الدالة 2.7.1.3
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، إذا كانت   0 أو القيمة  1  واحد حيث ميكن أن حيمل القيمة      وسيط، هلا   stdlib.h من دوال امللف الرأسي   
  .فسيتم جتاهلها 0 تعين اخلروج من الربنامج مباشرة بدون تنفيذ باقي األوامر، أما إذا كانت 1 القيمة

  

  :إضافة نص يف اية امللف 2.7.2

األمثل السابقة يف هذا الدرس عندما تقوم بكتابة اسم ملف موجود سابقا فسيتم فقده، و هنـا سـنعرف                   
  .فة نص يف أخر امللف بدون فقد البيانات السابقةكيفية نقوم بإضا

  

  :، يف السطر السادس عشرa نكتب احلرف fopen يف الدالة w نفس الطريقة السابقة متام فقط بدل احلرف

  
16: if((FileOut = fopen(FileName, "w"))==NULL){ 

  

  :و يصبح على الشكل التايل
  

16: if((FileOut = fopen(FileName, "a"))==NULL){ 
   

  .appending يعين a و احلرف

  

  :اإلدخال يف امللفات 2.7.3

  .و يف امللفات هي قراءة حمتوى ملف و استعماله يف الربنامجاإلدخال تعين القراءة، 
  

  :قم بإضافة التايل iofile.h يف نفس امللف الرأسي السابق

  
1:void DisplayFile(const char *FileName) 
2:{ 
3: FILE *FileIn; 
4: char String[1024]; 
5: 
6: if(*FileName == '\0') 
7: { 
8:  printf("Error in name of file!\n"); 
9:  exit(1); 
10: } 
11: 
12: if((FileIn = fopen(FileName, "r"))==NULL){ 
13:  printf("Can't Open file!\n"); 
14:  exit(1); 
15: }else{ 
16:  fgets(String, 1024, FileIn); 
17:  printf("%s", String); 
18: } 
19: fclose(FileIn); 
20:} 

  

  .هنا نكون قد أعلنا عن الدالة اليت ستقوم بقراءة امللفات، و هي مشابه بدالة إنشاء امللفات
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  . واحد و هو سلسلة حرفية السم امللف املراد قراءتهوسيطالدالة حتتوي على 
  

  .عن مصفوفة و هناك نقوم بوضع نص امللفيف السطر الرابع قمنا باإلعالن 
  

  .read يعين r ، احلرفw بدل r استعملنا النمط fopen يف السطر الثاين عشر، يف الدالة

  

و هي خمتصرة من     stdio.h و هي من دوال امللف الرأسي     ،  fgets يف السطر السادس عشر استعملنا الدالة     
file get string الثاين حلجم السلسلة و الثالث ملؤشر ملف ، السلسلة احلرفيةاألول السم ، وسائط، هلا ثالثة

  .FILE *FileIn اإلدخال

  

عبارة  األول و الذي هو      وسيط يف ال  ) الثاين وسيطحبجم ال (بوضع سلسلة حروف امللف      fgets تقوم الدالة 
  .يف السطر السابع عشر سلسلة حروف، مث طبع عن سلسلة حروف

  

  :main.c يف امللف الرأسي الرئيسي ()main لية يف اية الدالة الرئيسيةو اآلن قم بإضافة األوامر التا

  
1: printf("/////////Reading\\\\\\\\\n"); 
2: DisplayFile(FileName); 

 

  .امللفحمتوى  الستعراضو هنا استعملنا الدالة 
  

  :+r و +a و +w النمط 2.7.4

، و اآلن   )لقـراءة ملـف   ( r  و ) ملف ايةفة نص يف    إلضا( a  و )للكتابة( w درسنا سابقا كل من األمناط    
  :سنرى نفس األمناط السابقة مع إضافات و هي

  

  :+w النمط 2.7.4.1

  .هنا يتم إنشاء ملف فارغ للقراءة و الكتابة معا، و إذا كان امللف موجود سابقا فسيتم فقد مجيع حمتوياته
  

  :+a النمط 2.7.4.2

ذا كان موجود و إن مل يكون موجود يتم إنشاءه، و أيضا يستعمل هذا              هنا يتم إضافة نص يف اية امللف إ       
  .النمط للقراءة

  

  :+r النمط 2.7.4.3

  .هذا النمط للقراءة و الكتاب و لكن جيب أن يكون امللف موجود
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ن غري مهمة، األمناط السابقة هي املهمة و اليت تستعمل ها و لك  ،d و   b  ،s  ،r  ،t و توجد أمنط أخرى و هي     
  .بكثرة

  

  : خاصة بالتعامل مع امللفاتدوال أخرى 2.7.5

  و مجيعها من دوال امللـف الرأسـي  توجد دوال عديدة لتعامل مع امللفات و كلها شبيه باليت قرأا سابقا،    

stdio.h،الدوال هي :  

  

  :fscanf  الدالةو fprintf الدالة 2.7.5.1

 file scan و هي خمتصرة مـن  scanf فئة للدالةفهي مكا fscanf درسنها سابقا، أما الدالة fprintf الدالة

file،  ـا خاصـة باإلدخـال    ،  ملف قيم من  بل تأخذها من  ،   ال تأخذ قيم من املستخدم      هنا  و لكنهاأي أ
  : سريع مثالللملفات،

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: FILE *FileOut; 
6: char Str[100]; 
7: int Var; 
8: 
9: FileOut = fopen("fscanf.txt", "w+"); 
10: 
11: fprintf(FileOut, "%s %d", "Hello", 255); 
12: 
13: fseek(FileOut, 0, SEEK_SET); 
14: 
15: fscanf(FileOut, "%s", Str); 
16: fscanf(FileOut, "%d", &Var); 
17: 
18: printf("%s\n", Str); 
19: printf("%d\n", Var); 
20:   fclose(FileOut); 
21:} 

  

  .FileOut باسم FILE يف السطر اخلامس قمنا باإلعالن عن مؤشر للبنية

  

  .، و هي اليت ستحمل نص امللف100 يف السطر السادس سلسلة حرفية حبجم

  

  .يف السطر السابع متغري و هو الذي سيحمل القيمة املوجودة يف امللف
  

  . منه البيانات املوجودةيف السطر التاسع قمنا بوضع اسم امللف الذي سنفتحه و نقرأ
  

  .255 و القيمة Hello يف السطر احلادي عشر وضعنا يف امللف سلسلة حرفية و هي
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و هي خمتصرة من     stdio.h و هي من دوال امللف الرأسي      fseek يف السطر الثالث عشر توجد دالة و هي       
file seekاألول هو اسم ملؤشر وسائطالثة ، و هي حترك مؤشر امللف إىل مكان يقوم بتحديده املربمج، هلا ث 

لكي يتم قراءة مجيع     0 الثالث و غالبا ما تكون       وسيطو الثاين هو عدد البايتات اليت يبدأ منها ال         FILEالبنية  
  : الثالث هو وضع املؤشر و له ثالثة ثوابت و هيوسيطالبيانات، و ال

  

1- SEEK_SET ؤشر امللف يف البدايةو هو وضع م.  

2- SEEK_CUR و املوقع احلايل ملؤشر امللفو ه.  

3- SEEK_END ايته و هو وضع مؤشر امللف يف.  

  

يف  0 كي نبدأ بقراءة بيانات امللف من البدايـة و وضـعنا القيمـة    SEEK_SET و يف مثالنا السابق استعمالنا   
 . الثاين كي نقرأ نفحص مجيع البياناتوسيطال

 

، Str ف املوجود يف امللف و نسخه يف السلسلة احلرفية        و يف السطر الرابع عشر قمنا بفحص سلسلة احلرو        
  .Hello و هو النص

  

  .Var و نسخه يف املتغري 255 يف السطر اخلامس عشر قمنا بفحص العدد الصحيح

  

  .و يف السطر الثامن عشر و التاسع عشر قمنا بطباعة النتائج
  

  :fputs و fgets الدالة 2.7.5.2

و لكنها خاصة بامللفات و هي خمتصرة        puts هي مكافئة للدالة   fputs لدالةدرسنها سابقا، و ا    fgets الدالة
حيث تقوم بطباعة  puts ، و هي تقوم بطباعة النصوص يف امللفات و ليست مثل الدالةfile put stringمن 

  :fputs نص على الشاشة، مثل سريع حول الدالة

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: FILE *FileOut; 
6: 
7: FileOut = fopen("fputs.txt", "w"); 
8: 
9: fputs("Hello, World!\n", FileOut); 
10:   fclose(FileOut); 
11:} 
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 الثاين هو اسم وسيط األول هو النص املراد طبعه، و الوسيطحيث ال fputs يف السطر التاسع استعملنا الدالة    
  .حيث فيه سيتم طباعة النص FileOut راملؤش

  

  :fputc  الدالةو fgetc الدالة 2.7.5.3

قوم بطباعة حرف واحد إىل ملـف معـني،          ت fputc تأخذ حرف واحد من ملف، و الدالة       fgetc الدالة
  :مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: FILE *FileOut; 
6: FILE *FileIn; 
7: char ch; 
8: 
9: FileOut = fopen("fputc.txt", "w"); 
10: FileIn = fopen("fputc.txt", "r"); 
11: 
12: fputc('A', FileOut); 
13: fclose(FileOut); 
14: 
15: ch = fgetc(FileIn); 
16: fclose(FileIn); 
17: 
18: printf("%c\n", ch); 
19:} 

 

  .يتهافسترى نتائج غري مرغوب ا، و هنا ستعرف أمه fcloseن مل تستعمل الدالة إيف السطر الثالث عشر 

  

  :و ميكن كتابة املثال السابق على هذه الطريقة
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: FILE *FileInOut; 
6: char ch; 
7: 
8: FileInOut = fopen("fputc.txt", "w"); 
9: 
10: fputc('A', FileInOut); 
11: fclose(FileInOut); 
12: 
13: FileInOut = fopen("fputc.txt", "r"); 
14: 
15: ch = fgetc(FileInOut); 
16: fclose(FileInOut); 
17: 
18: printf("%c\n", ch); 
19:} 
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هذه هي الدوال املهمة حاليا يف العامل مع امللفات، توجد دوال أخرى كثرية حول التعامل مع امللفـات و                   
  .C سندرسها يف درس املكتبة القياسية للغة

  

  :األخطاء احملتملة 2.7.6

  

    .       ال توجد أخطاء حمتملة يف هذا الدرس 
  

  :متارين 2.7.7

  

  باسم  الضرب و القسمة، و يتم حفظ النتائج يف ملف         ،الطرحأكتب برنامج يقوم بعمليات اجلمع،       -1

results.dat تلقائيا. 
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 structures التراكيب 2.8

  
، و  اكثر جتمع حتت اسم واحـد يـسهل اسـتعماهل          هي جمموعة من متغري واحد أو أ       )البنيات(التراكيب  

املتغريات يف التراكيب ليس مثل املتغريات يف املصفوفات، ميكن أن تكون به متغريات خمتلفـة األنـواع، و               
حىت مصفوفات أو مؤشـرات أو تراكيـب داخـل           C التراكيب ميكن أن حتمل أي نوع من متغريات لغة        

  . داخل التراكيب تسمى بأعضاء لتراكيبتراكيب أخرى، و مجيع املتغريات املوجود
  

مث اسم البنية و نقوم بفتح حاضنة و نكتب املتغريات           struct لإلعالن عن بنية نقوم بكتابة الكلمة احملجوزة      
  : مث نغلق احلاضنة مع كتابة فاصلة منقوطة، صورة توضيحية) األعضاء(و الثوابت اليت نريدها 

  

  
  

  :Struct Name اسم البنية 2.8.1

  :اسم البنية له شروط مثل شروط اسم املتغري و هي
  

  . حرف31أكثر من  البنيةأن ال يتجاوز اسم  §
 .بأرقام البنيةأن ال يبدأ اسم  §
 ....،  الطرح،حيتوي على مؤثرات مثل اجلمع البنيةأن ال يكون اسم  §
 .)_ الرمز ءباستثنا(... و} و # و %حيتوي على رموز مثل  البنيةأن ال يكون اسم  §
 .ن ال يكون اسم البنية مستعمل سابقا السم دالة أو متغري أو بنية أخرىأ §
 .أن ال يكون اسم البنية من أحد أمساء الكلمات احملجوزة §

  

  :و اإلعالن عن البنيات يستحسن أن يكون دائما خارج الدالة الرئيسية و قبلها، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:struct _2D 
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4:{ 
5: int x; 
6: int y; 
7:}; 
8: 
9:main() 
10:{ 
11: struct _2D Struct_2D; 
12: int x, y; 
13: 
14: printf("Enter X: "); 
15: scanf("%d", &Struct_2D.x); 
16: 
17: printf("Enter Y: "); 
18: scanf("%d", &Struct_2D.y); 
19: 
20: for(x=0;x<=Struct_2D.x;x++) 
21: { 
22:  printf("%c", 219); 
23:  for(y=0;y<Struct_2D.y;y++) 
24:   printf("%c", 219); 
25:  printf("\n"); 
26: } 
27: 
28:} 

  

  .هذا الربنامج يقوم برسم املربعات حسب القيم اليت يقوم بإدخاهلا املستخدم
  

  .2D_ يف السطر الثالث قمنا باإلعالن عن البنية

  

  .2D_ عضوين للبينة، حيث يعتربان y و x ين يف السطر اخلامس و السادس قمنا باإلعالن عن متغريو

  

 و االسـم   2D_ مع اسـم البنيـة الـسابقة       struct يف السطر احلادي عشر قمنا بكتابة الكلمة احملجوزة       

Struct_2D 2_و الذي سيتم العمل عليه يف هذا الربنامج، و ال ميكن كتابةD Struct_2D    بـدون الكلمـة
و  2D_ مباشرة لذا جيب أن نقوم بإعالن عن متغري للبنيـة          2D_ البنية، و ال ميكن استعمال      struct احملجوزة
  . هذاايف برناجمن Struct_2D اليت هي

  

  .أما باقي السطور فهي مفهومة
  

  :فمثال املثال السابق يف السطر احلادي عشر ميكننا كتابةو ميكن اإلعالن عن أكثر من بنية، 
  

11: struct _2D Struct_2D_1, Struct_2D_2; 
  

  .Struct_2D_2 و البنية Struct_2D_1 و هنا ميكن استعمال كل من البنيتني
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أما إذا أردت جتاهل كتابة السطر احلادي عشر، فيمكن ذلك و لكن جيب أن نعطي لبنيتنا معرف و سنكتبه        
  :قبل الفاصلة املنقطة

  
1:struct _2D 
2:{ 
3: int x; 
4: int y; 
5:}Struct_2D; 

   

  :لتعريف عن أكثر من اسم البنية فنفصل بني اسم و اسم بفاصلة مثلو يف حالة نريد ا
  

1:struct _2D 
2:{ 
3: int x; 
4: int y; 
5:}Struct_2D_1, Struct2D_2; 

 

  :و يصبح املثال على الشكل التايل
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:struct _2D 
4:{ 
5: int x; 
6: int y; 
7:}Struct_2D; 
8: 
9:main() 
10:{ 
11: int x, y; 
12: 
13: printf("Enter the position X: "); 
14: scanf("%d", &Struct_2D.x); 
15: 
16: printf("Enter the position Y: "); 
17: scanf("%d", &Struct_2D.y); 
18: 
19: for(x=0;x<=Struct_2D.x;x++) 
20: { 
21:  printf("%c", 219); 
22:  for(y=0;y<Struct_2D.y;y++) 
23:   printf("%c", 219); 
24:  printf("\n"); 
25: } 
26: 
27:} 

 

و توجد طرق أخرى لتعامل مع البنيات، مثال ميكن إعطاء قيمة سابقة ملتغري يف بنية و استعماله يف الربنامج،                
  :مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:struct _Value 
4:{ 
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5: int x; 
6: float y; 
7: char *Str; 
8:}Value; 
9: 
10:main() 
11:{ 
12: Value.x = 10; 
13: Value.y = 10.00; 
14: Value.Str = "Hello, World"; 
15: 
16: printf("%d\n", Value.x); 
17: printf("%f\n", Value.y); 
18: printf("%s\n", Value.Str); 
20:} 

  

  :أو ميكن إعطاء القيم مباشرة بعد التعرف عن اسم للبنية مثل
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:struct _Value 
4:{ 
5: int x; 
6: float y; 
7: char *Str; 
8:}Value = {10, 10.00, "Hello, World"}; 
9: 
10:main() 
11:{ 
12: printf("%d\n", Value.x); 
13: printf("%f\n", Value.y); 
14: printf("%s\n", Value.Str); 
15:} 

  

  :ن عن البنية مثلو ال ميكن إعطاء قيمة عند اإلعال
  

1:struct _Value 
2:{ 
3: int x = 10; 
4: float y = 10.00; 
5: char *Str = "Hello World"; 
6:}; 

 

  :و ال معىن الستعمال البنية أصال ألنه ميكن كتابة Value_ ألن يف هذه احلالة ال معىن للبنية

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:int x = 10; 
4:float y = 10.00; 
5:char *Str = "Hello World"; 
6: 
7:main() 
8:{ 
9: printf("%d\n", x); 
10: printf("%f\n", y); 
11: printf("%s\n", Str); 
12:} 
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  :union البنيات باستخدام الكلمة احملجوزة 2.8.2

وحيد بني  بنفس الطرق السابقة، و الفرق ال      union ميكنننا اإلعالن عن البنيات باستعمال الكلمات احملجوزة      
هو عند اسـتعمال البنيـات       union و الكلمة احملجوزة   struct استعمال البنية باستخدام الكلمة احملجوزة    

  :مثال أنظر إىل املثال التايل struct فالنتائج لن تكون مثل البنيات اليت بـ unionباستخدام 

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:union _Union 
4:{ 
5: int x; 
6: int y; 
7:}Union; 
8: 
9:main() 
10:{ 
11: Union.x = 10; 
12: Union.y = 15; 
13: 
14: printf("Union.x = %d\n", Union.x); 
15: printf("Union.z = %d\n", Union.y); 
16:} 

 

و أيضا ستختلف النتـائج إن اسـتعملت        ،  15 15 فسيتكون 15 10 يف هذا الربنامج بدل أن تكون النتائج      
  :التايل

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:union _Union 
4:{ 
5: int x; 
6: int y; 
7:}Union; 
8: 
9:main() 
10:{ 
11: Union.y = 15; 
12: Union.x = 10; 
13:  
14: printf("Union.x = %d\n", Union.x); 
15: printf("Union.z = %d\n", Union.y); 
16:} 

  

و البنيات باسـتخدام الكلمـة       struct كلمة احملجوزة ميكنك اآلن استنتاج الفرق بني البنيات باستخدام ال       
، و الذي هو إشتراك مجيع املتغريات يف عنوان واحد، و إن غرينا قيمـة مـتغري واحـدة                   union احملجوزة

  :فستكون تلك القيمة جلميع متغريات البنية، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:union _Union 
4:{ 
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5: int x1, x2; 
6: int y1, y2; 
7:}Union; 
8: 
9:main() 
10:{ 
11: Union.x1 = 10; 
12: 
13: printf("Value of Union.x1 = %d\n", Union.x1); 
14: printf("Value of Union.x2 = %d\n", Union.x2); 
15: printf("Value of Union.y1 = %d\n", Union.y1); 
16: printf("Value of Union.y2 = %d\n", Union.y2); 
17: 
18: printf("Address of Union.x1 = %p\n", &Union.x1); 
19: printf("Address of Union.x2 = %p\n", &Union.x2); 
20: printf("Address of Union.y1 = %p\n", &Union.y1); 
21: printf("Address of Union.y2 = %p\n", &Union.y2); 
22:} 

  

ا متغريات خمتلفة األنواع فستكون النتائج غـري         union جوزةو عند استعمال بنيات باستخدام الكلمة احمل      
  :، مثالموثوقة

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:union _Union 
4:{ 
5: int x; 
6: float y; 
7:}Union; 
8: 
9:main() 
10:{ 
11: Union.x = 10; 
12: Union.y = 15.00; 
13:  
14:  printf("Union.x = %d\n", Union.x); 
15: printf("Union.z = %f\n", Union.y); 
16:} 

   

فستكون نتيجتها غري مرغوبة، و ميكنك  x ا املتغريمستكون صحيحة، أ y بالنسبة لنتيجة متغري العدد احلقيقي    
  . السببجاستنتا

  

  :املصفوفات و املؤشرات على البنيات 2.8.3 

نية نفسها، بالنسبة للمصفوفات مـع  بل أقصد الب، ال أقصد بنية ا أعضاء من نوع مصفوفات أو مؤشرات        
  :البنية فهي شبيه بطريقة اإلعالن عن مصفوفات طبيعية، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:struct _Arr 
4:{ 
5: int x; 
6:}Arr[2]; 
7: 
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8:main() 
9:{ 
10: Arr[0].x = 10; 
11: Arr[1].x = 20; 
12: 
13: printf("Arr[0].x = %d\n", Arr[0].x); 
14: printf("Arr[1].x = %d\n", Arr[1].x); 
15:} 

 

  :و أيضا ميكن كتابة
  

1:struct _Arr 
2:{ 
3: int x; 
4:}Arr[2] = {10, 20}; 

  

 :بدل
 

1: Arr[0].x = 10; 
2: Arr[1].x = 20; 

  

درس  أو أكثر بنفس الطرق السابقة اليت درسنها يف           ثنائية أو ثالثية األبعاد    مصفوفة لبنية و ميكن أيضا كتابة     
  :و ميكن أيضا كتابة مصفوفة لبنية حتتوي على متغريات ألنواع عديدة مثل، املصفوفات

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:struct _Arr 
4:{ 
5: int x; 
6: float y; 
7: char *Str; 
8:}Arr[2] = { 
9: {10, 10.00, "Str1"}, 
10: {20, 20.00, "Str2"} 
11:}; 
12: 
13:main() 
14:{ 
15: /*Arr[0] :*/ 
16: printf("Arr[0].x = %d\n", Arr[0].x); 
17: printf("Arr[0].y = %f\n", Arr[0].y); 
18: printf("Arr[0].Str = %s\n", Arr[0].Str); 
19: 
20: /*Arr[1] :*/ 
21: printf("Arr[1].x = %d\n", Arr[1].x); 
22: printf("Arr[1].y = %f\n", Arr[1].y); 
23: printf("Arr[1].Str = %s\n", Arr[1].Str); 
24:} 

  

  :و هذا مثال للمؤشرات
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:struct _ptr 
4:{ 



__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

142 

5: int x; 
6:}Addr_ptr, *ptr; 
7: 
8:main() 
9:{ 
10: ptr = &Addr_ptr; 
11: ptr->x = 10; 
12: 
13: printf("ptr->x = %d\n", ptr->x); 
14: 
15: /*Or*/ 
16: (*ptr).x = 20; 
17: printf("(*ptr).x = %d\n", (*ptr).x); 
18:} 

  

طريقة استعمال مؤشر لبنية ختتلف قليال عن استعمال مؤشرات طبيعية، بالنسبة لإلعالن فهي نفسها، أمـا                
  .إعطاء العنوان و القيمة ختتلف

  

  .Adrr_ptr عنوانا و هو عنوان البنية ptr يف السطر العاشر أعطينا للمؤشر

  

مث  <- ، و يتم إعطاء قيم ألعضاء مؤشر بنية عرب الرمزين10 القيمة x ادي عشر أعطينا للعضوو يف السطر احل
 .اسم العضو، مث قيمته

  

  :بنية داخل بنيةإعالن  2.8.4

استعمال بنية داخل بنية، مثال إذا أردنا أن نرسم خط مستقيم، هذا حيتاج إىل نقـتطني، األوىل هـي    ميكن  
ي اية املستقيم، و جيب أن يكون لكل نقطة مكاا على شاشة احلاسوب يف كل               بداية املستقيم و الثانية ه    

  :مثال ،y و x من

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:struct _line 
4:{ 
5: struct _point 
6: { 
7:  int x; 
8:  int y; 
9: }point_1, point_2; 
10:}line; 
11: 
12:main() 
13:{ 
14: /*point 1:*/ 
15: line.point_1.x = 10; 
16: line.point_1.y = 10; 
17: /*point 2:*/ 
18: line.point_2.x = 100; 
19: line.point_2.y = 10; 
20:} 
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مباشـرة عنـد     point_ ، و جيب أن نقوم بالتعرف ألمساء      line_ داخل البنية  point_ و هنا استعملنا البنية   
  .y و x  كي نستطيع استعمال املتغريينكتابتها

  

  :Bit-fieldsحقول البت  2.8.5

  :حقول البت هي حتديث حجم عضو أو أعضاء بنية بالبت، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:struct _Bit_Fields{ 
4: unsigned _8Bit: 8;  /*1 Byte*/ 
5: unsigned _16Bit: 16; /*2 Byte*/ 
6:}Bit_Fields; 
7: 
8:main(int argc, char *argv[]){ 
9: Bit_Fields._8Bit = 255; 
10: Bit_Fields._16Bit = 65535; 
11: 
12: printf("_8Bit = %d\n", Bit_Fields._8Bit); 
13: printf("_16Bit = %d\n", Bit_Fields._16Bit); 
14:} 

  

، و حجزنـا للمـتغري      255 بايت، و ال ميكن أن حيمل قيمة أكثر من           1 أي   بتات 8Bit 8_حجزنا للمتغري   
_16Bit 16 ات65535 بايت، و ال ميكن أن حيمل قيمة أكثر من 2ي  أبت.  

  

  :األخطاء احملتملة 2.8.6

  

  : ال ميكن استعمال بنية مباشرة مثل-1

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:struct Struct 
4:{ 
5: int x, y; 
6:}; 
7: 
8:main() 
9:{ 
10: Struct.x = 10; 
11: Struct.y = 20; 
12:} 

  

  .نفس االسممن نيتني  ال ميكن اإلعالن عن ب-2
 

  :متارين 2.8.7
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، و نطلب مـن  int و كلها من النوع  hh, mm, ssا ثالثة أعضاء و هي time أكتب بنية بسم -1
 الـساعة   عمث نطب  time املستخدم إدخال الساعة و الدقيقة و الثانية احلالية و نعطي تلك القيم للبنية            

 .HH :MM :SS على الطريقة
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  ملخص للفصل الثاين، معا إضافات 2.9

  

، و ذلك يعين أنه     & ، و قلنا أنه جيب أن نعطيه اسم متغري مع مؤثر العنوان           scanf درسنا سابقا دالة اإلدخال   
  :عند كتابة

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int i; 
6: 
7: scanf("%d", &i); 
8:} 

  

 و ميكن كتابـة     تتعامل مع املؤشرات،   scanf ألن الدالة  ،iيف عنوان املتغري    فهنا سيتم وضع القيمة املدخلة      
  . و لكن النتائج لن تكون صحيحةاملتغري بدون مؤثر،

  

  :void وسيطمعىن دالة ا  2.9.1

  :مثل void وسيط من نوعأحيانا ما جتد يف بعض األمثل دوال ا 

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:Function(void); 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: 
8:} 
9: 
10:Function(void) 
11:{ 
12: 
13:} 

  

  :، مثالوسيطأو جتد الدالة الرئيسية نفسها ا هذا ال
  

1:main(void) 
2:{ 
3: 
4:} 

  

 هو معىن   ا و هذ  إجنليزية و هي تعين فراغ،     void  اخلاص ا ال يعين شيء، و كلمة       وسيطالمثل هذه الدوال    
، و مثل تلك الدوال ميكن      وسائطالتأكيد على أن الدالة فارغة ال     النوع، يعين    من هذا    وسيطكتابة دوال ا    

  :، حيث أن كال من هذه األمثلةvoidجتاهل كتابة الكلمة احملجوزة 
  

1:#include<stdio.h> 
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2: 
3:Function(); 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: 
8:} 
9: 
10:Function() 
11:{ 
12: 
13:} 

  

  : املثالو
  

1:main() 
2:{ 
3: 
4:} 

  

  .مكافئة لألمثلة السابقة
  

 :static الكلمة احملجوزة 2.9.2

  : ثابت بطرقة ستفهمها من هذا املثالاتعين ساكن و هي تستعمل مع املتغريات حيث جتعله staticكلمة 

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: int x; 
6: 
7: for(x=0; x<10; x++) 
8: { 
9:  static int Static = 0; 
10:  Static++; 
11: 
12:  printf("%d\n", Static); 
13: } 
14:} 

  

، و  0 داخل حلقة و أعطيناه القيمـة      Static مع املتغري  static يف السطر التاسع استعملنا الكلمة احملجوزة     
، و يف السطر الثاين عشر قمنـا بطباعـة          Static استعملنا مؤشر الزيادة يف السطر العاشر مع نفس املتغري        

  .تائجالن

  

عشرة مرات، أما    1 فستكون النتائج ثابتة و هي     Static من املتغري  static إذا قمنا بإزالة الكلمة احملجوزة    
  .عند استعماهلا فسترى أن النتيجة غري ثابتة و تعمل بتزايد

  

  :بكثرة يف الدوال، مثال static و تستعمل الكلمة احملجوزة
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1:#include<stdio.h> 
2: 
3:int Test_static(int a); 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: int i; 
8: 
9: for(i=0;i<=10;i++) 
10:  printf("%d * %d = %d\n", i, i, Test_static(i)); 
11:} 
12: 
13:int Test_static(int a) 
14:{ 
15: static int c = 0; 
16: int a_c = a*c; 
17: c++; 
18: 
19: return a_c; 
20:} 

 

  .0 فستكون مجيع النتائج static  احملجوزةو يف حالة إزالة الكلمة

  

تلقائيا، و ليس مثل املتغريات الطبيعية اليت تنتج قيم          0 فستكون قيمته  static إن مل نقم بتحديد قيمة ملتغري     
  .عشوائية

  

  :typedef الكلمة احملجوزة 2.9.3

إمكانيات اإلعالن عنـها    مع كل من املتغريات و البنيات، و هي تعطي           typedef تستعمل الكلمة احملجوزة  
  :مثل البنية، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:typedef int Decimal; 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: /* or typedef int Decimal; here*/ 
8: Decimal Var_1, Var_2; 
9: Decimal Var_3; 
10: 
11: Var_1 = 10; 
12: Var_2 = 20; 
13: Var_3 = Var_1 + Var_2; 
14: 
15: printf("%d\n", Var_3); 
16:} 

 

  .Decimal باسم typedef مع الكلمة احملجوزة intيف السطر الثالث قمنا باإلعالن عن متغري من نوع 
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و  Var_3 و Var_2 و Var_1 لإلعالن عـن املـتغريات     Decimal  استعملنا املتغري   و التاسع  يف السطر الثامن  
  .ىتعاملنا معا تلك املتغريات كأي كتغريات أخر

  

حيث حجمها سيكون حجم النوع الـذي مت         Decimal بـ int و يف مثالنا هذا استبدلنا الكلمة احملجوزة      
  .اإلعالن به، و ال ميكن إعطاءها قيم

  

  :أما بالنسبة للمبنية فهي نفسها مشابه مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:struct _2D 
4:{ 
5: int x, y; 
6:}; 
7: 
8:main() 
9:{ 
10: struct _2D A; 
11: struct _2D B; 
12: 
13: A.x = 10; 
14: B.y = 20; 
15: 
16: printf("%d\n", A.x); 
17: printf("%d\n", B.y); 
18:} 

  

  :و لكنها جتعلها أكثر مرونة من السابقة، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:typedef struct _2D 
4:{ 
5: int x, y; 
6:}Struct1, Struct2; 
7: 
8:main() 
9:{ 
10: Struct1 S1_1, S1_2; 
11: Struct2 S2_1, S2_2; 
12: 
13: S1_1.x = 10, S1_2.x = 20;  
14: S2_1.y = 30, S2_2.y = 40; 
15:} 

  

فال ميكن إعطاءهـا قـيم       typdef عند استعمال متغريات أو دوال أو بنيات مع الكلمة احملجوزة         : مالحظة
  :سابقة مثل

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
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4:{ 
5: typedef float PI; 
6: PI = 10.00; 
7: printf("%f\n", PI); 
8:} 

  

  :برامج تدريبية 2.9.4

 بشكل مبسط، مـع شـرح       Cيف هذا اجلزء من الدرس سنرى بعض الربامج اليت ستساعدك على فهم لغة              
 :سريع لكل برنامج

  

  :النسخالربنامج األول،  2.9.4.1

  :ة دالة تقوم بنسخ سلسلة حروف إىل سلسلة حروف أخرى فارغة، املثاليف هذا الربنامج نقوم بكتاب
  

  :str.h امللف

  
1:/* string.h */ 
2: 
3:/*strcopy(pointers)*/ 
4: 
5:void strcopy(char *From, char *To){ 
6: while((*To++ = *From++)!='\0') 
7:  ; 
8:} 
9: 
10:/*strcopy(arrays);*/ 
11:/*void strcopy(char From[], char To[]){ 
12: int i; 
13: i = 0; 
14: 
15: while((To[i] = From[i])!='\0') 
16:  ++i; 
17:}*/ 

  

  :امللف الرئيسي
  

1:/*main.c*/ 
2: 
3:#include<stdio.h> 
4:#include"str.h" 
5: 
6:main() 
7:{ 
8: char *From = "STRING"; 
9: char Empty[6]; 
10: 
11: strcopy(From, Empty); 
12: 
13: printf(Empty); 
14:} 
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 ، مث نطبع حمتـوى السلـسلة      Empty إىل السلسلة  From هنا الدالة ستقوم بنسخ ما هو موجود يف السلسلة        

Empty كي نتأكد من النتائج. 

  

  :وسيطنيقيم بني التبادل  2.9.4.2

 وسـيط  الثاين و قيمة ال    وسيط ال  األول يف  وسيطيف هذا الربنامج نقوم بإنشاء دالة تقوم بوضع قيمة املتغري ال          
  : األول، املثالوسيطالثاين يف ال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:void Change(int *a, int *b) 
4:{ 
5: int c; 
6: c = *a; 
7: *a = *b; 
8: *b = c; 
9:} 
10: 
11:main() 
12:{ 
13: int a, b; 
14: a = 5; 
15: b = 10; 
16: 
17: printf("a = %d, b = %d\n", a, b); 
18: 
19: Change(&a, &b); 
20: 
21: printf("a = %d, b = %d\n", a, b); 
22:} 

  

 و هنا نـرى فائـدة   امج ستكون خاطئة،فإن النتائج الربن a, *b*  يف مكان املؤشريناتإذا استعملنا متغري
  .التعامل مع عناوين الذاكرة

  

  :ابتو ثالتغري يف قيم 2.9.4.3

  :مثال لكن عرب املؤشرات ميكننا ذلك، ن التغري يف قيم ثوابت، وقلنا سابقا أنه ال ميك
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: const int Const = 10; 
6: int *ptr = &Const; 
7: 
8: printf("Const = %d\n", Const); 
9: *ptr = 5; 
10: printf("Const = %d\n", Const); 
11: 
12:} 
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  .لتالعب يف ذاكرة احلاسوبو هذا ما يسمى با
  

  :عكس سلسلة نصية 2.9.4.4

 لسلسلة من حروف، حيث تقوم تلك الدالـة بعكـس تلـك        وسيطيف هذا الربنامج نقوم بإنشاء دالة ا        
  :السلسلة يف نفسها، املثال

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:void Reverse_Str(char *); 
5: 
6:main() 
7:{ 
8: char *str = "Hello, World!"; 
9: 
10: printf("%s\n", str); 
11: Reverse_Str(str); 
12: printf("%s\n", str); 
13:} 
14: 
15:void Reverse_Str(char *String){ 
16: int i = strlen(String)-1, j = 0; 
17: char ch; 
18: 
19: while(j<i){ 
20:  ch = String[j]; 
21:  String[j] = String[i]; 
22:  String[i] = ch; 
23:  j++, i--; 
24: } 
25:} 

 

  :التحويل من النظام العشري إىل النظام الثنائي 2.9.4.5
  :من خالل هذا الربنامج ميكنك استنتاج كيفية التحويل إىل باقي األنظمة، املثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:void ConvertToBinary(int); 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: int Decimal; 
8: 
9: printf("Decimal Number: "); 
10: scanf("%d", &Decimal); 
11: printf("%d in Binary = ", Decimal); 
12: ConvertToBinary(Decimal); 
13:} 
14: 
15:void ConvertToBinary(int num){ 
16: int i = 0, Binary[32]; 
17: 
18: while(num>0){ 
19:  if((num%2)==0){ 
20:   Binary[i] = 0; 
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21:   num /= 2, ++i; 
22:  } 
23:  else 
24:  { 
25:   Binary[i] = 1; 
26:   num /= 2, ++i; 
27:  } 
28: } 
29: 
30: --i; 
31:  
32: while(i>=0) 
33: { 
34:  printf("%d", Binary[i]), --i; 
35: 
36: } 
37: 
38: printf("\n"); 
39:} 

  

  :ن احلروف الصغرية إىل احلروف الكبريةالتحويل م 2.9.4.6
يف هذا الربنامج نقوم بإنشاء دالة تقوم بتحويل سلسلة حرفية من احلروف الصغرية إىل احلروف الكـبرية،                 

  :املثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:void To_Capital_letter(char ch[]); 
4: 
5:main() 
6:{ 
7: char *ch = "hello"; 
8: 
9: printf("Small Letters: %s\n", ch); 
10: To_Capital_letter(ch); 
11: printf("Capital Letters: %s\n", ch); 
12:} 
13: 
14:void To_Capital_letter(char ch[]) 
15:{ 
16: int i=0; 
17: 
18: while(ch[i]!='\0'){ 
19:  if(ch[i]>=97 && ch[i]<=122) 
20:   ch[i] = ch[i]-32; 
21:  ++i; 
22: } 
23:} 

  

  .و ميكن أيضا استعمال العكس، من األحرف الكبرية إىل األحرف الصغرية، استنتج ذلك
  

  :wcsncpy و الدالة wcscpy الدالة 2.9.5

 wide و امسها خمتصر مـن  string.h و هي من دوال امللف الرأسي strcpy مكافئة للدالة wcscpy الدالة

character string copyدالة، تقوم بنفس عمل ال strcpy فقط هي لألحرف العريضة، مثال:  
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1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: wchar_t *wStr = L"Hello"; 
7: wchar_t Empty[20]; 
8: 
9: wcscpy(Empty, wStr); 
10: 
11: wprintf(L"%s\n", Empty); 
12:} 

  

  :، مثالstring.h و هي من دوال امللف الرأسي strncpy مكافئة للدالة wcsncpy و أيضا الدالة

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: wchar_t *wStr = L"Hello"; 
7: wchar_t Empty[20]; 
8: 
9: wcsncpy(Empty, wStr, 4); 
10: 
11: wprintf(L"%s\n", Empty); 
12:} 

  

  :wcsncat و الدالة wcscat الدالة 2.9.6

  :، مثالstrncat و strcat مكافئة للدالتني wcsncat و wcscat و كال من الدالتني

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: wchar_t *wStr = L"Hello"; 
7: wchar_t *wStr2 = L", World!"; 
8: 
9: wcscat(wStr, wStr2); 
10: 
11: wprintf(L"%s\n", wStr); 
12: 
13: /* 
14: wcsncat(wStr, wStr2, 4); 
15: 
16: wprintf(L"%s\n", wStr); 
17: */ 
18:} 

  

  :putwchar و getwchar الدالة 2.9.7
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 get، وامسها خمتصر من stdio.h ، و هي من دوال امللف الرأسيgetchar مكافئة لدالة getwchar الدالة

wide characterو أيضا الدالة ، putwchar مكافئة لدالة putchar و خمتصرة مـن ، put wide character ،
  :مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: wchar_t wch; 
6: 
7: wch = getwchar(); 
8: putwchar(wch); 
9:} 

  

  :putws_ و getws_ الدالة 2.9.8

، و مها من دوال امللـف الرأسـي         puts مكافئة لدالة  putws_ ، و الدالة  gets مكافئة لدالة  getws_ الدالة
stdio.hو كل من احلرفني اإلضافيني ، ws خمتصرين من wide stringمثال ،:  

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: wchar_t wch[255]; 
6: 
7: _getws(wch); 
8: _putws(wch); 
9:} 

 

  :)صورة( ASCII جدول 2.9.9

هو جدول موعة ، American Standard Code for Information Interchange خمتصرة من ASCII كلمة
  : ، الرموز على اجلدول التايلاحلاسبات متثل رموز يف مستندة على األجبدية الرومانيةمن الرموز 
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  : بكتابة التايلعمل أي رمز من الرموز السابقة قمإذا أردت است
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: printf("The number %d is the character %c in ASCII code.\n", 210, 210); 
6:} 

  

، و ميكن اختيار أي رمز مـن الرمـوز          ╥ و هو الرمز   ASCII من جدول  210 و هنا سيتم طبع الرمز رقم     
  .)رمز( الرقم و نطبعه على شكل حرفالسابقة فقط نكتب

  

  :معلومات أكثر حول املتغريات 2.9.10

ـ      ات خارجية و متغريات حملية، األوىل ه      توجد متغري  ة عامـة، أمـا     فصي متغريات عامة ميكن استعماهلا ب
  .املتغريات احمللية فهي متغريات هلا حدودها

  

  :املتغريات احمللية 2.9.10.1

  :هي متغريات ميكن استعماهلا يف الدالة اليت مت اإلعالن عنها، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:void Func() 
4:{ 
5: int a; /*Local Variable*/ 
6:} 
7: 
8:main() 
9:{ 
10: int b; /*Local Variable*/ 
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11:} 
  

يعتربا متغريات حملية حيث ال ميكن استعمال يف الدالة الرئيسية  b و املتغري Func يف الدالة a هنا كل من املتغري 
ألنه معرف   Func يف الدالة  b استعمال املتغري ، و ال ميكن     Func يف الدالة الرئيسية ألنه خاص بالدالة      aاملتغري  

  .، و هذا هو مفهوم املتغريات احملليةmain يف الدالة

  

  :)العامة(املتغريات اخلارجية  2.9.10.2

أي يف الربنامج بأكمله، و يتم اإلعالن عنها خارج مجيع          ،  هي متغريات ميكن التعامل معها يف مجيع الدوال       
  :الدوال، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:int ab;   /*External Variable*/ 
4: 
5:void Func() 
6:{ 
7: ab = 10; /*Use The External Variable ab*/ 
8:} 
9: 
10:main() 
11:{ 
12: Func(); 
13: printf("%d\n", ab); /*print The External Variable ab*/ 
14:} 

 

 قيمة يف الدالة ab ، أعطني للمتغرين التعامل معه يف مجيع الدوالهو املتغري العام للربنامج، حيث ميك   ab املتغري

Func مث قنا بتنفيذ الدالة Func  يف الدالة الرئيسية مث طبع حمتوى املتغري اخلارجيab يف السطر الثالث عشر.  
  

  . تلقائيا0إذا مل تكن للمتغريات العامة قيم سابقة فستكون قيمها 

  

  :extern الكلمة احملجوزة 2.9.10.3

مع املتغريات داخل دوال، و تستعمل جلعل متغري حملي مشترك مع مـتغري   extern تستعمل الكلمة احملجوزة  
  : مثالبقيم خمتلفة،خارجي، مثال ميكننا اإلعالن عن متغري حملي و متغري خارجي بنفس االسم و لكن 

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:int ab; 
4: 
5:void Func() 
6:{ 
7: int ab; 
8: ab = 10; 
9: printf("%d\n", ab); 
10:} 
11: 
12:main() 
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13:{ 
14: ab = 5; 
15: Func(); 
16: printf("%d\n", ab); 
17:} 

  

، أما إذا أردنا أن     ab ال عالقة له مع املتغري اخلارجي      Func املوجود داخل الدالة   ab يف هذا املثال املتغري احمللي    
  :إىل املتغري احمللي، مثال extern حملجوزةضيف الكلمة انجنعل قيمتهما مشترك 

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:int ab; 
4: 
5:void Func() 
6:{ 
7: extern int ab; 
8: ab = 10; 
9: printf("%d\n", ab); 
10:} 
11: 
12:main() 
13:{ 
14: ab = 5; 
15: Func(); 
16: printf("%d\n", ab); 
17:} 

 

  .ab هي نفس قيمة املتغري الداخلي ab جيهنا ستكون قيمة املتغري اخلار

   

  :auto الكلمة احملجوزة 2.9.10.4

املتغريات لتبني  أي آيل، و تستعمل مع       automatic مع املتغريات، و هي تعين     auto تستعمل الكلمة احملجوزة  
  :، مثالstatic أن تلك املتغريات افتراضية أي طبيعية و ليست ساكنة

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:void Func() 
4:{ 
5: static int Static = 0; 
6: auto int Auto = 0; 
7: 
8: printf("Static = %d\n", Static++); 
9: printf("Auto   = %d\n", Auto++); 
10:} 
11: 
12:main() 
13:{ 
14: int i = 0; 
15: 
16: while(i<=3){ 
17:  Func(); 
18:  i++; 
19: } 
20:} 
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  .auto بدون استخدام الكلمة احملجوزة Auto غريو ميكن كتابة املت

  

  :register الكلمة احملجوزة 2.9.10.5

العددية، و ال ميكن استعماهلا مع مصفوفات أو بنيات أو متغريات خارجيـة أو   أيضا تستعمل مع املتغريات
ت يف سـجل    تعين وضع تلك املـتغريا     register متغريات ساكنة، استعمال متغريات ا الكلمة احملجوزة      

  :، مثال)CPU )Central Processing Unit وحدة املعاجلة املركزيةاحلاسوب، و سجل احلاسوب موجود يف 

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main() 
4:{ 
5: register Reg_Var = 4; 
6: 
7: printf("Reg_Var = %d\n", Reg_Var); 
8:} 

  

  .و ال ميكن استعمال اإلدخال ملتغريات السجل
  

  :sizeof الكلمة احملجوزة 2.9.11

 أحجام البيانات، و منها ميكن معرفة احلجم الكامـل املـستعمل            ةملعرف sizeof تستعمل الكلمة احملجوزة  
  :، مثال ملعرفة أحجام أنواع املتغرياتbytes لربامج، تكون النتيجة بالبايت

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3: 
4:main() 
5:{ 
6: int SizeOfArray[800]; 
7: 
8: printf("short       = %d Byte(s)\n", sizeof(short)); 
9: printf("int     = %d Byte(s)\n", sizeof(int)); 
10: printf("unsigned    = %d Byte(s)\n", sizeof(unsigned)); 
11: printf("signed      = %d Byte(s)\n", sizeof(signed)); 
12: printf("long        = %d Byte(s)\n", sizeof(long)); 
13: printf("float       = %d Byte(s)\n", sizeof(float)); 
14: printf("double      = %d Byte(s)\n", sizeof(double)); 
15: printf("SizeOfArray = %d Byte(s)\n", sizeof(SizeOfArray)); 
16:} 

  

  .املثاليضا معرفة حجم مصفوفة كما يف تريدها، و ميكن أوهنا ستتعرف على أحجام أنواع املتغريات اليت 
  

  :volatileالكلمة احملجوزة  2.9.12

، تستعمل مع املتغريات و هـي تعـين أن   const هي معاكسة للكلمة احملجوزة      volatileالكلمة احملجوزة   
  :املتغري ميكن أن تتغري قيمته أثناء تشغيل الربنامج، مثال
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1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: volatile int Vol_Var = 10; 
5: 
6: printf("Vol_Var = %d\n", Vol_Var); 
7:} 

  

  :دعاء دالة لنفسهااست 2.9.13

ميكننا إضافة هذه الطريقة إىل التكرار، حيث نستدعي دالة من نفسها، إن مل تكـون شـروط يف الدالـة          
  :الفستكون الدالة بال اية، مث

  
1:#include <stdio.h> 
2: 
3:void Func(int num) 
4:{ 
5: printf("%d\n", num); 
6: Func(num+1); 
7:} 
8: 
9:main() 
10:{ 
11: Func(5); 
12:} 

  

يصل إىل احلد القصى هنا استدعينا الدالة لنفسها يف السطر السادس، و يف هذا الربنامج سيتم التكرار إىل أن     
ألنه العـدد األقـصى    65535 ن حيملها نوع املتغري، و ها سيتوقف الربنامج عند الرقم   من القيم اليت ميكن أ    

  :، لنجعل الدالة تقوم بتركرار حمدود نستعمل شرط مثل التايلint num الذي ميكن أن حيمله املتغري
  

1:#include <stdio.h> 
2: 
3:void Func(int num) 
4:{ 
5: if(num <= 10) 
6: { 
7:  printf("%d\n", num); 
8:  Func(num+1); 
9: } 
10:} 
11: 
12:main() 
13:{ 
14: Func(5); 
15:} 

  

  .10 إىل العدد 5 هنا سيقوم الربنامج بالتكرار من العدد
  

  :التحكم يف طباعة النتائج 2.9.14
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 ميكننا التحكم يف طريقة طبع النتائج، سواء كانت النتائج عبارة عن أرقام أو حـروف،              ،  printfيف الدالة   
فمثال إذا كان لدينا عدد حقيقي له أربعة أرقام وراء الفاصلة و ال نريد طباعة إال إثنني منها نستعمل الطرق               

  :التالية
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4:    char str[] = "Hello, World!"; 
5: float flt  = 3.1415F; 
6: int dec    = 1000; 
7: 
8: /*String*/ 
9: printf("%s\n", str); 
10: printf("%5s\n", str); 
11: printf("%-5s\n", str); 
12: printf("%5.5s\n", str); 
13: printf("%-5.5s\n", str); 
14: 
15: printf("\n"); 
16: 
17: /*Floating*/ 
18: printf("%10.0f\n", flt); 
19: printf("%.1f\n", flt); 
20: printf("%.2f\n", flt); 
21: printf("%.3f\n", flt); 
22: printf("%.4f\n", flt); 
23:} 

  

  .جرب كل واحدة من الطرق السابقة حىت تستنتج كل طريقة و فائدا
  

  :األخطاء احملتملة 2.9.15

  

    .        ال توجد أخطاء حمتملة يف هذا الدرس
  

  :متارين 2.9.16

  

  .لنظام العشري إىل النظام السداسي عشرأكتب برنامج يقوم بالتحويل من ا -1
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  Enumeration احلساب 3.1

  

، و يتم اإلعالن عنـها باسـتخدام        int هو جمموعة من ثوابت أعداد صحيحة      )Enumeration(احلساب  
ريقة ، و هي مشاا للبنية يف اإلعالن عنها و ط         enumeration و اليت هي خمتصرة من     enum الكلمة احملجوزة 

  .التعامل معها

  

  :باتاسصورة توضيحية لطريقة استعمال احلو هذه 
  

  
  

  :Enumeration Name باساسم احل 3.1.1

  : البنيات و الدوال، و الشروط هي،ب شروط هي نفسها الشروط السابقة للمتغرياتاسسم احلال
  

  . حرف31أكثر من احلساب أن ال يتجاوز اسم  §
 .بأرقاماحلساب أن ال يبدأ اسم  §
 ....، الطرح، حيتوي على مؤثرات مثل اجلمعاحلساب أن ال يكون اسم  §
 .)_ الرمز ءباستثنا(... و} و # و %حيتوي على رموز مثل احلساب أن ال يكون اسم  §
 .حساب آخر بنية أو ، متغري،مستعمل سابقا السم دالةاحلساب أن ال يكون اسم  §
 .جوزةاء الكلمات احملمسمن أحد أاحلساب أن ال يكون اسم  §

  

  :باسثوابت احل 3.1.2

ميكن أن حتميل قيم أعداد صحيحة فقط، و يتم الفصل بني ثوابـت و آخـر باسـتعمال                  احلساب  ثوابت  
إذا مل حندد لتلك الثوابت قيم فسيتم إعطاءها قيم إفتراضية متسلسلة تبدأ من الصفر للثابت األول                . الفاصلة
  .د حسب عدد الثوابتيمث تتزا
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  :و هو enum ة أبسط مثال لكيفية استعمال الكلمة احملجوزةسنقوم اآلن بكتاب

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:enum _COLOR 
4:{ 
5: RED = 0, 
6: BLUE,  
7: GREEN 
8:}; 
9: 
10:main() 
11:{ 
12: enum _COLOR Color; 
13: 
14: /*Color = RED;*/ 
15: Color = BLUE; 
16: /*Color = GREEN;*/ 
17: 
18: if(Color == RED){ 
19:  printf("Color = %d\n", Color); 
20: }else if(Color == BLUE){ 
21:  printf("Color = %d\n", Color); 
22: }else if(Color == GREEN){ 
23:  printf("Color = %d\n", Color); 
24: }else 
25:  printf("Error!\n"); 
26:} 

  

  :ليةو ميكن أيضا كتابة املثال بالطريقة التا
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:enum _COLOR 
4:{ 
5: RED = 0, 
6: BLUE,  
7: GREEN 
8:}Color; 
9: 
10:main() 
11:{ 
12: /*Color = RED;*/ 
13: Color = BLUE; 
14: /*Color = GREEN;*/ 
15: 
16: if(Color == RED){ 
17:  printf("Color = %d\n", Color); 
18: }else if(Color == BLUE){ 
19:  printf("Color = %d\n", Color); 
20: }else if(Color == GREEN){ 
21:  printf("Color = %d\n", Color); 
22: }else 
23:  printf("Error!\n"); 
24:} 

  

  :مثل كتابة COLOR_ حسابو ميكن أيضا إعطاء القيمة املختار مباشرة عند اإلعالن عن معرف لل
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enum _COLOR Color = BLUE; 

  

  :أو كتابة
  

enum _COLOR 
{ 
 RED = 0, 
 BLUE,  
 GREEN 
}Color = BLUE; 

  

  .سنشرح اآلن املثال السابق مع القليل من التفاصيل
  

ا قيم فهذا يعين أن تلك القيم ثابتة و ال ميكـن الـتغري    enum قلنا سابقا أنه عند استعمال الكلمة احملجوزة  
  .بثوابت enum حملجوزةفيها، و ميكن تسمية أعضاء الكلمة ا

  

بكتابة أمساءها بدون كتابة نوعها، حيث قلنا سابقا أن نوعهـا هـو             نقوم   enum و ثوابت الكلمة احملجوزة   
  .int أعداد صحيحة

  

و ميكن أن ال    . 2 يساوي GREEN و الثابت  1 يساوي BLUE و هذا يعين أن الثابت     0 القيمة RED أعطينا لثابت 
  .تلقائيا إن مل تكن لديه قيمة سابقة 0  ألنه يتم إعطاءه القيمة،0 القيمة RED نعطي للثابت

  

إن مل تكن لديها قيم،      0 فهنا ستصبح مجيع الثوابت السابقة حتمل القيمة       0 القيمة BLUE أما إذا أعطينا لثابت   
يحمل فس GREEN أما الثابت 0أيضا حيمل القيمة  BLUE و الثابت 0 سيحمل القيمة RED و هذا يعين أن الثابت    

  .1 القيمة

  

  :بات مثل البنيات، مثالاسطي أكثر من معرف للحع نو ميكن أن
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:enum _COLOR 
4:{ 
5: RED = 0, 
6: BLUE,  
7: GREEN 
8:}; 
9: 
10:main() 
11:{ 
12: enum _COLOR cRed = RED, 
13:  cBlue = BLUE, 
14:  cGreen = GREEN; 
15:} 
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  :ب مثلاسها مباشرة بعد احلأو اإلعالن عن
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:enum _COLOR 
4:{ 
5: RED = 0, 
6: BLUE,  
7: GREEN 
8:}cRed = RED, cBlue = BLUE, cGreen = GREEN; 
9: 
10:main() 
11:{ 
12: 
13:} 

  

  :و توجد طرق أخرى كثرية ميكن استعماهلا مع احلسابات منها إعطاء ملتغري قيمة حساب مثل
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:enum _NUMBER 
4:{ 
5: Num = 10, 
6: Num2 = 20 
7:}; 
8: 
9:main() 
10:{ 
11: enum _NUMBER Number = Num; 
12: int i = 0; 
13: 
14: printf("i      = %d\n", i); 
15: i = Number; 
16: 
17: printf("Number = %d\n", Number); 
18: printf("i      = %d\n", i); 
19:} 

  

  :و ميكن أيضا استعمال اإلدخال على احلساب مثل
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:enum _COLOR 
4:{ 
5: BLACK, 
6: WHITE, 
7: RED, 
8: GREEN, 
9: BLUE 
10:}; 
11: 
12:main() 
13:{ 
14: enum _COLOR Color; 
15: 
16: printf("colors:\n"); 
17: printf("0)BLACK\n1)WHITE\n2)RED\n3)GREEN\n4)BLUE\n"); 
18: printf("choose a color:"); 
19: scanf("%d", &Color); 
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20:  
21: if(Color == BLACK){ 
22:  printf("Your choice are Black\n"); 
23: }else if(Color == WHITE){ 
24:  printf("Your choice are White\n"); 
25: }else if(Color == RED){ 
26:  printf("Your choice are Red\n"); 
27: }else if(Color == GREEN){ 
28:  printf("Your choice are Green\n"); 
29: }else if(Color == BLUE){ 
30:  printf("Your choice are Blue\n"); 
31: } 
32:} 

  

  :األخطاء احملتملة 3.1.3

  

  :مباشرة مثلاحلساب  ال ميكن استعمال اسم -1

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:enum _NUMBER 
4:{ 
5: Zero, 
6: One, 
7:}; 
8: 
9:main() 
10:{ 
11: enum _NUMBER = ZERO; 
12:} 

  

  . من نفس االسمحسابني ال ميكن اإلعالن عن -2
  

  :متارين 3.1.4

  

، مث قـم    On و الثـاين باسـم     Off به ثابتني، األول باسم    POWER_  باسم حسابأكتب برنامج به     -1
و استعملها لإلدخال مباشرة باسـتخدام الدالـة         Power باسم POWER_ رفة للحساب باستخدام مع 

scanf   أي 0 ، فإذا كانت النتيجة املدخل Off فسيتم اخلروج من الربنامج، أما إذا كانت العكس أي 

1 )On( حىت تصبح القيمة املدخلة للحسابفسيبقى الربنامج يستمر  Power 0 هي. 
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3.2 Command-line Arguments  

  

 ينتهي الربنامج، و اسـتعملنا سـابقا الدالـة    هامنها يبدأ الربنامج، و من     main قلنا سابقا أن الدالة الرئيسية    
، و اآلن سنعرف كيفية     main(void) وسائطه كانت الدالة الرئيسية فارغة ال     تبناالرئيسية، و يف كل مثال ك     

 وسائطأهم ال و، Command-line Arguments  بـائطوس لدالة الرئيسية حيث تسمى تلك الوسائطمترير 
  .سلسلة من سالسل حرفية و الثاين سلسلة من سالسلة حرفية، األول هو متغري لعدد مها إثنني

  

  لدالـة وسـيط ك int argc  لدالة الرئيسية، و هو كتابة املتغريوسيطسنبدأ اآلن بأبسط مثال حول أول 

main         ذه الطريقة حيث الكلمة      ، و ميكن تسميته كما نريد و لكن امسه مستعمل بكثرة argc    مكون مـن
  :ا، و هذا مثال يوضح طريقة استعماهلcount و القسم الثاين هو argument قسمني، القسم األول هو

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc){ 
4: printf("argc = %d\n", argc); 
5:} 

  

 آخر يكون سلسلة من سالسل حروف       وسيطعين شىء، لذا نستعمل     لوحده ال ي   argc وسيطو استعمال ال  
 argc  و قيمة املـتغري ،argument vector و هو خمتصر من argv أي مؤشر ملصوفة، و غالبا ما يكون امسها

  :argv، مثال لطريقة استعمال املصفوفة argv عدد السالسل احلريف اليت هي موجودة يف املصوفةھي 

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: printf("argv[argc] = %s\n", argv[argc-1]); 
5:} 

  

ألننا سـنتعمل اجلـزء األول مـن         argc-1 هنا سيتم طباعة مسار امللف التنفيذي مع امسه، و نقوم بكتابة          
ألن  argv[1]ين أننا كتبنا    مباشرة فذلك يع   argcالسلسلة احلرفية حيث يبدأ من الصفر أي إذا مررنا املتغري           

  .argv[0] ، و ميكن كتابة1 يبدأ من argc املتغري

  

  :األخطاء احملتملة 3.2.1

  

    .        ال توجد أخطاء حمتملة يف هذا الدرس
  

  :متارين 3.2.2
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    .يف هذا الدرس متارين         ال توجد
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  Directives(Preprocessor) التوجيهات 3.3

  

التوجيهات هي عبارة عن تعليمات خاص باملترجم يتم تنفيذها قبل البدأ يف الترمجة، و ميكن متيزها دائمـا                  
  .يف بداية اسم كل تعليمة، و هي كثرية و سنتحدث عن كل منها مع البعض من التفاصيل # بالرمز

  

  :include# التوجيه 3.3.1

 أهم التوجهات، و قد قمنا باستعمله و دراسته سابقا، و هو يطلب من املترجم بضم                يعترب هذا التوجيه من   
حمتويات ملفات رأسية إىل مشروعنا، حيث ميكن استعمل دوال و ثوابت تلك امللفات الرأسية منها مباشرة                

  :و طريقة استعملها طريقتني مها. بدون إعداة كتابتها
  

، يف هـذه    include ة باملترجم، و غالبا ما تكون يف جملد باسم        الطريقة األوىل هي ضم ملفات رأسية خاص      
  :احلالة نكتب

  
1:#include<FileName.h> 

  

  .FileName و هنا نكتب اسم امللف الذي نريد ضمه إىل مشروعنا يف مكان

  

الطريقة الثانية هي ضم ملف رأسي موجود يف نفس الد املوجود به مشروعنا، و طريقة ضم امللفـات يف                   
  :ذه احلالة تكون كالتايله
  

1:#include"FileName.h" 
  

عندما نريد إضافة  ملف رأسي من الـد املتـرجم            <> و الفرق الوحيد بني الطريقتني هو كتابة الرمزين       
)include( لد املشروع" "، و كتابة اإلقتباسنييف حالة أن امللف الرأسي موجود يف نفس ا . 

  

  .خاص بربط امللفات ببعضها البعض include# هو ميكن أن نقول أن التوجي
  

  :define# التوجيه 3.3.2

يف اإلعالن الثوابت و اليت حتدثنا عنها سابقا، و أيضا يستعمل يف اإلعالن عـن                define# يستعمل التوجيه 
  :فهي كتايل define# ، بالنسبة لإلعالن عن الثوابت باستخدام التوجيهMacrosاملختصرات 

  
#define Constant_Name Constant_Value 
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و . نكتب قيمة الثابت   Constant_Value نقوم بكتابة اسم الثابت، و يف مكان       Constant_Name يف مكان 
يقوم يقوم بتحديدها تلقائيا حيث ميكن اسـتعمل         define# أما عن نوع القيمة املعطاة للثابت فإن التوجيه       

  :أي نوع من األنواع، مثال
  

1:#define String  "Hello" 
2:#define Character   'H' 
3:#define fNumber  3.14 
4:#define iNumber      10 

  

  :فهي مشابه للدوال، و طريقة استعملها كتايل Macros أما بالنسبة للمختصرات

  
1:#define Macro_Add(i, j) i+j 

  

 و قيمته هي اجلمع بني  )تلك الثوابت و أيضا هنا ال نقوم بتحديد نوع        (،  وسيطنيهنا قمنا بإنشاء خمتصر به      
  :، مثال كاملj و الثابت i الثابت

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:#define Macro_Add(i, j) i+j 
4: 
5:main(int argc, char *argv[]){ 
6: int l; 
7: 
8: l = Macro_Add(10, 20); 
9: 
10: printf("%d\n", l); 
11: 
12: /*or*/ 
13: 
14: printf("%d\n", Macro_Add(10, 20));  
15:} 

  

  :undef# التوجيه 3.3.3

 الثوابت و املختصرات اليت نريد أن نقوم        ، حيث تقوم بإلغاء   define# هو معاكس لتوجيه   undef# التوجيه
 بإلغاءها و إعادة تعرفيها، و لكن يف حالة الثوابت فيجب أن تلك الثوابـت معلنـة باسـتخدام التوجيـه        

#defineمثال ،:  

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:#define Constant  5 
4:#define Macro_Add(i, j) i+j 
5: 
6:#undef Constant 
7:#undef Macro_Add 
8: 
9:main(int argc, char *argv[]){ 
10: printf("%d\n", Constant); /*Error C2065: 'Constant':  
11:         undeclared identifier*/ 
12: 
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13: Macro_Add(5, 10);    /*Errors*/ 
14:} 

  

، و يف السطر الرابع قمنا باإلعالن       5 و أعطيناه القيمة   Constant يف السطر الثالث قمنا باإلعالن عن الثابت      
، مث قمنا بإلغاء كل من الثابت و املختصر يف السطر السادس و السطر السابع، و                Macro_Add عن املختصر 

  .بعد إلغاءمها فسينبهك املترجم عن وجود آخطاء Macro_Add و املختصرأ Constant عند استعمال الثابت
  

  :endif# و if، #elif، #else# التوجيهات 3.3.4

 ifالطريقة معا كل من      هي توجيهات تستعمل لعمليات شرطية قبل الترمجة، و طريقة استعملها هي نفس           

معـا، و أخـري    else if شابه الستعمالم elif# ، و التوجيهif مشابه لشرط if# ، فهنا التوجيهelse و
  :يعين اية الشروط، مثال endif# و التوجيه. else و هو أيضا مشابه لشرط else# التوجيه

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:#define dNum 20 
4: 
5:#if dNum == 10 
6: #define Result "dNum = 10" 
7:#elif dNum == 20 
8: #define Result "dNum = 20" 
9:#else 
10: #define Result "dNum = ??" 
11:#endif 
12: 
13:main(int argc, char *argv[]){ 
14: printf("%s\n", Result); 
15:} 

  

  :ifndef# و التوجيه ifdef# التوجيه 3.3.5

  :يف حالة أننا أردنا أنرى نرى إن كان هناك ثابت أو خمتصر معرف سابق، مثال ifdef# يستعمل التوجيه
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:#define dNum 
4: 
5:#ifdef dNum 
6: #define Result "dNum Defined" 
7:#else 
8: #define Result "dNum Undefined" 
9:#endif 
10: 
11:main(int argc, char *argv[]){ 
12: printf("%s\n", Result); 
13:} 

  

سابقا، و ميكن كتابة  dNum ننا قمنا باإلعالن عن الثاتب أل،dNum Defined هنا ستكون نتيجة الربنامج هي
  :املثال السابق ذه الطريقة
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1:#include<stdio.h> 
2: 
3:#define dNum 
4: 
5:#if defined dNum 
6: #define Result "dNum Defined" 
7:#else 
8: #define Result "dNum Undefined" 
9:#endif 
10: 
11:main(int argc, char *argv[]){ 
12: printf("%s\n", Result); 
13:} 

  

  :، مثالifdef# معاكس لتوجيه ifndef# و التوجيه

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:#define dNum 
4: 
5:#ifndef dNum 
6: #define Result "dNum Undefined" 
7:#else 
8: #define Result "dNum Defined" 
9:#endif 
10: 
11:main(int argc, char *argv[]){ 
12: printf("%s\n", Result); 
13:} 

  

  :و ميكن أيضا كتابة هذا مثال بالطريقة التايل
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:#define dNum 
4: 
5:#if !defined dNum 
6: #define Result "dNum Undefined" 
7:#else 
8: #define Result "dNum Defined" 
9:#endif 
10: 
11:main(int argc, char *argv[]){ 
12: printf("%s\n", Result); 
13:} 

  

  :line# التوجيه 3.3.6

 سطر للملف احلايل أو سطر مللف غري احلايل، و ذلك غري مهم إال يف عملية      لتحديد line# يستعمل التوجيه 
  :بناء املترمجات، و طريقة استعمله كالتايل

  
1:#line LineNumber 
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 دنا حتديد رقم سطر للملف احلايل، حيـث نكتـب رقـم الـسطر يف مكـان                هذه الطريقة يف حالة أر    

LineNumberو الطريقة األخرى هي ،:  

  
1:#line LineNumber "FileName" 

  

  " ".و عند استعمال هذه الطريقة جيب دائما كتابة اسم امللف دالة االقتباسني 
  

  ).سندرسها فيما بعد( املعرفةاملختصراتستفهم طريقة استعمال هذا التوجيه أكثر عندما تعرف 
  

  :error# التوجيه 3.3.7

 مباشرة، ألخطاء يقوم بتجهيزها املـربمج يف حالـة          يساعد هذا التوجيه يف تنبيه املربمج يف مرحلة الترمجة        
  :الوقوع فيها، مثال

  
1:#ifndef dNum 
2:#error dNum are not declared! 
3:#endif 
4: 
5:main(int argc, char *argv[]){ 
6: 
7:} 

  

غـري معـرف     dNum ، أي أن الثابت   error# هنا الربنامج مل يعمل و اخلطأ هو الرسالة املكتبة بعد التوجيه          
  .سابقا

  

  :pragma# التوجيه 3.3.8

لتحكم يف املترجم حسب رغبة املربمج، و هي تستختلف من متـرجم آلخـر،             pragma# يستعمل التوجيه 
  .ترجم الذي تستعملهيستحسن مراجعة املساعد اخلاص بامل

  

  :Predefined Names األمساء املعرفة 3.3.9

يف بداية و اية اسـم       Underscore جاهزة، و ميكن متيزها بالرمزين     Macros هي جمموعة من املختصرات   
  :املختصر، و هذا جول جلميع األمساء املعرفة

  

  الشرح  املختصر
__LINE__ ثابت عشري حيمل رقم سطر املصدر احلايل  
__FILE__ سلسلة حرفية حتمل اسم امللف اجلاري ترمجته  
__TIME__ سلسلة حرفية حتميل الوقت الذي مت فيه الترجم  
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__DATE__  سلسلة حرفية حتميل التاريخ الذي  
__STDC__ إذا كان املترجم املستعمل مترجم قياسي للغة 1 تكون قيمة هذا الثابت C .  

  

  :مساءمثل حول طريقة استعمال تالك األ
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: printf("Line: %d\n", __LINE__); 
5: printf("File: %s\n", __FILE__); 
6: printf("Date Of Compilation: %s\n", __DATE__); 
7: printf("Time Of Compilation: %s\n", __TIME__); 
8: printf("ANSI C(0=false, 1=true): %d\n", __STDC__); 
9:} 

  

  :األخطاء احملتملة 3.3.10

  

    .        ال توجد أخطاء حمتملة يف هذا الدرس
  

  :متارين 3.3.11

  

    . يف هذا الدرسمتارين        ال توجد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

175 

  دوال ذات وسائط غري حمددة 3.4

  

 تلك الدال جيب أوال أن نـوفر هلـا   استعمال و عند وسائطهلا  درسنا سابقا الدوال، و قلنا أنه ميكن عمل         
  : اليت تريدها، فمثال ال ميكن عمل مثلما هو موضح يف هذا املثالوسائطال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:int Add(int a, int b); 
4: 
5:main(int argc, char *argv[]){ 
6: int a = 10, b = 20, c = 30, d; 
7: 
8: d = Add(a, b, c); 
9: 
10: printf("%d\n", d); 
11:} 
12: 
13:int Add(int a, int b){ 
14: return a+b; 
15:} 

  

 فقط، أما حنن فقد وسيطنيحتتوي على  Add هنا الربنامج لن يعمل، و اخلطأ يف السطر الثامن و هو أن الدالة    
  .وسائطمررنا هلا ثالثة 

  

 وسـائط  نزيد عليهـا     هلما وسائط غري حمددة و ميكن أن       scanf و الدالة  printf و ستستنتج أن الدالتني   
  :و جعلها أكثر مرونة من السابقة printf نا، و سنقوم اآلن بعمل استنساخ صغري لدالةحسب رغبات

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdarg.h> 
3: 
4:void NewPrintf(char *, ...); 
5: 
6:main(int argc, char *argv[]){ 
7: NewPrintf("%d\a, %d\a, %d\a\n", 1, 2, 3); 
8:  NewPrintf("Hello!\n"); 
9:} 
10: 
11:void NewPrintf(char *format, ...){ 
12: va_list Argument; 
13: char *str; 
14: int Decimal; 
15: 
16: va_start(Argument, format); 
17:  
18: for(str=format;*str;str++){ 
19:  if(*str != '%'){ 
20:   putchar(*str); 
21:   continue; 
22:  } 
23: 
24:  switch(*++str){ 
25:   case 'd': 
26:   case 'i': 
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27:   case 'D': 
28:   case 'I': 
29:    Decimal = va_arg(Argument, int); 
30:    printf("%d", Decimal); 
31:    break; 
32: 
33:   default: 
34:    putchar(*str); 
35:    break; 
36:  } 
37: } 
38: 
39: va_end(Argument); 
40:} 

  

، و هو امللف الذي standard argument ، و اسم امللف خمتصر منstdarg.h أوال جيب ضم امللف الرأسي
  .سيعطينا اإلميكانيات جلعل الدوال هلا وسائط غري حمددة

  

 واحـد و هـو   وسيط، حيث هلا  NewPrintf ديد لطبعة باسم  يف السطر الرابع قمنا باإلعالن عن الدالة اجل       
  . غري حمددةوسائطفهي تعين أنه ستم مترير لدالة عدد من ال...  الرئيسي، أما تلك النقاط وسيطال

  

، و هو مـن  variable list  خمتصرة منو، و هva_list يف السطر الثاين عشر قمنا باإلعالن عن مؤشر لـ
  .NewPrintf  الدالةوسائط، حيث سيحمل هذا املؤشر عدد stdarg.h مؤشرات امللف الرأسي

  

 األول هو مؤشـر    وسيط، ال وسيطني، حيث له    va_start يف السطر السادس عشر قمنا باستعمال املختصر      
 ، و هنا سنقوم بتمريـر املؤشـر       NewPrintf  األول لدالة  وسيط الثانية هو مترير ال    وسيط، و ال  va_list لـ

format.  

  

، و له variable argument ، و هو خمتصر منva_arg التاسع و الشرعني قمنا باستعمال املختصريف السطر 
ـ   وسيط، ال وسيطني  الثاين هو نوع املتغري الذي سيتم أخذ قيمته مـن           وسيط، و ال  va_list  األول مؤشر ل
 .، مث طبعه مباشرةDecimal  اإلضايف مث نقله إىل املتغريوسيطمكان ال

 

  :يفية جعل املثال األول يعمل بشكل صحيح، املثالو هذا مثال لك
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdarg.h> 
3: 
4:int Add(int NumOfArg, ...); 
5: 
6:main(int argc, char *argv[]){ 
7: int a = 10, b = 20, c = 30, d; 
8: 
9: d = Add(3, a, b, c); 
10: 
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11: printf("%d\n", d); 
12:} 
13: 
14:int Add(int NumOfArg, ...){ 
15: va_list Arg; 
16: int sum = 0, i; 
17: 
18: va_start(Arg, NumOfArg); 
19: 
20: for(i=0;i<NumOfArg;i++) 
21:  sum += va_arg(Arg, int); 
22: 
23: return sum; 
24:} 

  

  :األخطاء احملتملة 3.4.1

  

    .        ال توجد أخطاء حمتملة يف هذا الدرس
  

  :متارين 3.4.2
  

    . يف هذا الدرس متارين        ال توجد
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 Standard Library املكتبة القياسية 3.5
  

القياسية، و كل جمموعة منها موجـودة   C  خمتصرات و دوال لغة  ، ثوابت أهمعرف على   نتيف هذا الدرس س   
  .دورهايف ملف رأسي ذات اسم يدل على 

  

  :assert.h ف الرأسياملل 3.5.1

 واحد، و هي دالة تقوم باملقارنة بني قيمـتني   وسيطا  ،  assert حيتوي هذا امللف الرأسي على دالة و هي       
فسيتم  0 صفر أي صحيحة، إن كانت النتيجة خاطئة أي   ال غريأو  ،  حيث تكون النتيجة إما صفر أي خاطئة      

تصرة بطباعة اخلطأ مع اسم امللف املوجود بـه  ، حيث يقوم ذلك املخmacro استعداء تلك الدالة كمختصر 
اخلطأ و رقم السطر أثناء تشغيل الربنامج، و هنا سيتوقف الربنامج، أما إن كانت النتيجة غري الصفر فسيتم                  

  :بعمل شيء، مثال assert ، و لن تقوم الدالةassert جتاهل املختصر

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<assert.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: assert(10<20); /*true*/ 
6: assert(20<10); /*false*/ 
7:} 

  

يف كل مـن الـسطر       assert يف السطر الثاين، و استعملنا الدالة      assert.h أوال قمنا بضم امللف الرأسي    
  .اخلامس و السادس

  

هذه احلالة سيتم جتاهل الدالة، و لـن        مقارنة صحيح، و يف      assertيف السطر اخلامس قمنا بإعطاءة لدالة       
  .يقوم الربنامج بعمل أي شىء من طرف هذه الدالة

  

و الذي   assert مقارنة خاطئة، و هنا سيتم التحويل إىل املختصرة        assert يف السطر السادس أعطينا لدالة    
  .6 سطريف ال main.c يف امللف 10>20 سيقوم بطباعة اخلطأ أثناء تشغيل الربنامج، و اخلطأ هو

  

  :ctype.h امللف الرأسي 3.5.2

 character حيتوي على جمموعة من الدوال اخلاص أنواع الرموز، و امسه خمتصر من ctype.h امللف الرأسي

type واحد و هو ملتغري حيمل رقم الرمزوسيط، و مجيع دواله ذات .  

  

  :isalnum الدالة 3.5.2.1
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ستعمل هذا الدالة إلختبار القيمة املعطاة هلا، إذا كانت مـن  ت، و is alphanumeric اسم الدالة خمتصر من
  :، مثال0القيمة لرمز حريف أو رقمي فستكون النتيجة غري الصفر، أما يف حالة العكس فنتيجة ستكون 

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<ctype.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int c = 1, c2 = 65; 
6: 
7: printf("%d = %c\n", isalnum(c), c); 
8: printf("%d = %c\n", isalnum(c2), c2); 
9:} 

  

  .عبارة عن أيقونة ASCII يف جدول 1 أي خاطئة، ألن الرقم 0 يف السطر السابع ستكون النتيجة

  

، و هو مـن   ASCII يف جدول  A هو احلرف  65 أي صحيحة، ألن الرقم    1 يف السطر الثامن ستكون النتيجة    
  .لرموز احلرفيةا

  

  :isalpha الدالة 3.5.2.2

 إذا كانت من حروف األجبدية أم  هلا، و تستعمل إلختار القيمة املعطاةis alphabetic اسم الدالة خمتصر من
  :، مثال0 ، و يف حالة العكس فستكون النتيجة1ال، إذا كان من احلروف األجبدية فنتيجة ستكون 

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<ctype.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int c = 49, c2 = 65; 
6: 
7: printf("%d = %c\n", isalpha(c), c); 
8: printf("%d = %c\n", isalpha(c2), c2); 
9:} 

  

، و هو ليس من احلروف      ASCII يف جدول  1 هو العدد  49 ، ألن الرقم  0 يف السطر السابع، ستكون النتيجة    
  .ديةاألجب

  

من احلروف  A ، و احلرفASCII يف جدول  A هو احلرف  65 ، ألن العدد  1 يف السطر الثامن ستكون النتيجة    
  .األجبدية

  

  :iscntrl الدالة 3.5.2.3

و  إذا كانت من رموز الـتحكم،   هلا بإختبارة القيمة املعطاة  تقوم، و هيis control اسم الدالة خمتصر من
، و هنا ستكون النتيجة غري الصفر أي صحيحة، 255 إىل 128 ، و أيضا من31 و 0رموز التحكم تكون بني    
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فستكون النتيجة خاطئة ألن كل من تلك الرموز عبارة عـن أرقـام و      127 و 32 أما إذا كانت القيمة بني    
  :حروف ال أكثر، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<ctype.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int c = 65, c2 = 0; 
6: 
7: printf("%d = %c\n", iscntrl(c), c); 
8: printf("%d = %c\n", iscntrl(c2), c2); 
9:} 

  

و هو ليس    ASCII يف جدول  A حيمل احلرف  65 أي خاطئة، ألن الرقم    0 يف السطر السابع النتيجة ستكون    
  .من رموز التحكم

  

  .ASCIIمن رموز التحكم يف جدول  0 فر أي صحيحة، ألن الرقميف السطر الثامن ستكون النتيجة غري الص

  

  :isdigit الدالة 3.5.2.4

 إذا كانت من األرقام العشرية حيث تكون النتيجة غري الصفر إن             هلا تقوم هذه الدالة بإختبار القيمة املعطاءة     
مـن جـدول     57 و 48 قم، و يف حالة أن النتيجة مل تكن بني الر         57 و 48 كانت القيمة املعطاة بني الرقم    

ASCII أي خاطئة، مثال 0 فستكون النتيجة:  

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<ctype.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int c = 65, c2 = 48; 
6: 
7: printf("%d = %c\n", isdigit(c), c); 
8: printf("%d = %c\n", isdigit(c2), c2); 
9:} 

  

 A و احلـرف   ASCII يف جدول  A هو احلرف  65 أي خاطئة، ألن الرقم    0 السابع ستكون النتيجة  يف السطر   

  .ليس رقما

  

  .0 هو الرقم ASCII يف جدول 48 يف السطر الثامن ستكون النتيجة غري الصفر، ألن الرقم

  

  :isgraph الدالة 3.5.2.5

 مرئية أو مرئية، إذا كانت غري مرئية فـستكون   إذا كان رموز غري  تقوم هذا الدالة بإختبار القيمة املعطاة هلا      
  :أي خاطئة، مثال 0 النتيجة غري الصفر أي صحيحة، أما يف حالة العكس فستكون النتيجة
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1:#include<stdio.h> 
2:#include<ctype.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int c = 0, c2 = 48; 
6: 
7: printf("%d = %c\n", isgraph(c), c); 
8: printf("%d = %c\n", isgraph(c2), c2); 
9:} 

   

  .عبارة عن رمز مرئي ASCII يف جدول 0 أي خاطئة، ألن الرقم 0 يف السطر السابع ستكون النتيجة

  

و هو رمـز غـري    0 هو الرقم ASCII يف جدول 48 يف السطر الثامن ستكون النتيجة غري الصفر، ألن الرقم    
  .مرئي

  

  :islower الدالة 3.5.2.6

تقوم هذا الدالة بإختبار القيمة املعطاة هلا، إذا كانت من األحرف الصغرية فستكون النتيجة غري الصفر أي                 
  :، مثال0 صحيحة، أما إذا كانت غري ذلك فستكون النتيجة

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<ctype.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int c = 65, c2 = 97; 
6: 
7: printf("%d = %c\n", islower(c), c); 
8: printf("%d = %c\n", islower(c2), c2); 
9:} 

  

ليس  A، و الرمز ASCII يف جدول A هو الرمز 65 أي خاطئة، ألن الرقم  0 يف السطر السابع ستكون النتيجة    
  .من احلروف الصغرية

  

و هو   aهو الرمز    ASCII يف جدول  97 ة، ألن الرقم  يف السطر الثامن ستكون النتيجة غري الصفر أي صحيح        
  .الصغريةالرمز من 

  

  :isprint الدالة 3.5.2.7

فستكون  ASCII من جدول  126 و 32 قوم هذه الدالة بإختبار القيمة املعطاة هلا، إذا مل كانت القيمة بني           ت
، أما إذا كانـت  ) يعترب رمز أيضا   الفراغ(النتيجة غري الصفر، و هي الرموز املستعملة يف الطباعة اإلفتراضية           

  :أي خاطئة، مثال 0 القيم غري ذلك فستكون النتيجة

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<ctype.h> 
3: 
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4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int c = 1, c2 = 65; 
6: 
7: printf("%d = %c\n", isprint(c), c); 
8: printf("%d = %c\n", isprint(c2), c2); 
9:} 

  

عبارة عن رسم إلبتسامة، و ال تستعمل        ASCII يف جدول  1 ، ألن الرقم  0 يف السطر السابع ستكون النتيجة    
  .اإلبتسامات يف النصوص اإلفتراضية

  

و هـو حـرف    ASCII يف جدول A هو احلرف 65 يف السطر الثامن ستكون النتيجة غري الصفر، ألن الرقم  
  .اضيةميكن استعماله يف النصوص اإلفتر

  

  :ispunct الدالة 3.5.2.8

، و هي تقوم بإختبار القيمة املعطاة هلا، إذا كانت من أحـد رمـوز   is punctuation اسم الدالة خمتصر من
أي خاطئـة،    0الترقني فستكون النتيجة غري الصفر أي صحيحة، أما غري رموز الترقني فستكون النتيجـة               

  :مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<ctype.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int c = 44, c2 = 65; 
6: 
7: printf("%d = %c\n", ispunct(c), c); 
8: printf("%d = %c\n", ispunct(c2), c2); 
9:} 

   

، ASCII هو الفاصلة يف جـدول     44 يف السطر السابع ستكون النتيجة غري الصفر أي صحيحة، ألن الرقم          
  . رموز الترقنيالفاصلة من

  

، و احلروف ASCII يف جدول A هو احلرف 65 يف السطر الثامن ستكون النتيجة صفر أي خاطئة، ألن الرقم  
  .ليست رموز ترقني

  

  :isspace الدالة 3.5.2.9

تقوم الدالة بإختبار القيمة املعطاة هلا، إذا كانت من رموز الفضاء األبيض أما ال، و رموز الفضاء األبـيض                   
، و يف هذه احلالة ستكون النتيجة غري الصفر أي صحيح، أما إن مل تكون القيمة املعطـاة               13 إىل 9 نتبدأ م 

  :مثال أي خاطئة، 0 من أحد الرموز الفضاء األبيض فإن النتيجة ستكون

  
1:#include<stdio.h> 
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2:#include<ctype.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int c = 9, c2 = 97; 
6: 
7: printf("%d = %c\n", isspace(c), c); 
8: printf("%d = %c\n", isspace(c2), c2); 
9:} 

  

هو من أحد رموز     ASCII يف جدول  9 يف السطر السابع ستكون النتيجة غري الصفر أي صحيحة، ألن الرقم          
  .الفضاء األبيض

  

، و هو ليس من a هو احلرف ASCII يف جدول 97 أي خاطئة، ألن الرقم 0 يف السطر الثامن ستكون النتيجة 
  .رموز الفضاء األبيض

  

  :isupper الدالة 3.5.2.10

تقوم هذا الدالة بإختبار القيمة املعطاة هلا، إذا كانت من الرموز الكبرية فستكون النتاجية غـري الـصفر أي                 
  :أي خاطئة، مثال 0 صحيحة، أما إذا كانت قيم ألحرف صغرية فستكون النتيجة

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<ctype.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int c = 65, c2 = 97; 
6: 
7: printf("%d = %c\n", isupper(c), c); 
8: printf("%d = %c\n", isupper(c2), c2); 
9:} 

  

و  A هو احلرف  ASCII يف جدويل  65 يف السطر السابع ستكون النتيجة غري الصفر أي صحيحة، ألن الرقم          
  .هو من األحرف الكبرية

  

و هـو لـيس    a هو احلرف ASCII يف جدول 97 أي خاطئة، ألن الرقم 0 يف السطر الثامن ستكون النتيجة  
  .حرف كبري

  

  :isxdigit الدالة 3.5.2.11

 إذا كانت ، و تقوم هذا الدالة بإختبار الدالة املعطاة هلا،is hexadecimal digital اسم هذا الدالة خمتصر من
فستكون النتيحة غري الصفر أي صحيحة،       9 – 0 و من  A-F القيمة من أعداد النظام السداسي عشر أي من       
  :أي خاطئة، مثال 0أما إذا كانت غري تلك القيم فستكون النتيجة 

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<ctype.h> 
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3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int c = 70, c2 = 71; 
6: 
7: printf("%d = %c\n", isxdigit(c), c); 
8: printf("%d = %c\n", isxdigit(c2), c2); 
9:} 

  

، و  ASCIIيف جدول    F هو احلرف  70 يف السطر السابع ستكون النتيجة غري الصفر أي صحيحة، ألن الرقم          
  .15 من النظام السداسي عشر و يف النظام العشري هو العدد F احلرف

  

، و هـو  ASCII يف جـدول  G هو احلرف 71 طر الثامن ستكون النتيحة صفر أي خاطئة، ألن الرقم     يف الس 
  .ليس من النظام السداسي عشر G احلرف

  

  :tolower و toupper الدالتني 3.5.2.12

تقـوم بتحويـل     tolower تقوم بتحويل األحرف الصغري إىل األحرف الكبرية، و الدالـة          toupper الدالة
  :، مثالtoupperرية إىل أحرف صغرية أي عكس ما تقوم به الدالة األحرف الكب

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<ctype.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int c = 'a', c2 = 'B'; 
6: 
7: printf("%c = %c\n", c, toupper(c)); 
8: printf("%c = %c\n", c2, tolower(c2)); 
9:} 

  

و هو على شكل حرف صغري، مث إعادة كتابته بعـد متريـره لدالـة                a  الربنامج يتم طباعة احلرف    يف هذا 
toupper         حيث سيصبح من األحرف الكبرية، و ستم طباعة احلرف B        على شكل حرف كبري، مث إعـادة

  .حيث حتويله إىل حرف صغري tolower كتابته بعد متريره لدالة

  

  :errno.h امللف الرأسي 3.5.3

 األخطاء أثناء وقـت تـشغيل       كشفجمموعة من املختصرات تستعمل ل     errno.h جد يف امللف الرأسي   يو
  .perror حيث تستعمل تلك املختصرات مع الدالة. الربنامج

  

  :perror الدالة 3.5.3.1

  .، و هي دالة تقوم بطباعة أخطاء خاصة بامللفاتprint error خمتصر من perror اسم الدالة
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احد و هو سلسلة حلروف اليت ستم طباعتها قبل طباعة اخلطأ، أو ميكن ترك السلسل فراغـة            و وسيطلدالة  
  :إن مل نريد إضافة شىء إىل رسالة اخلطأ، مثال حول طريقة استعمال الدالة

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdlib.h> 
3:#include<errno.h> 
4: 
5:main(int argc, char *argv[]){ 
6: FILE *File; 
7: char FileName[255]; 
8: 
9: perror("situation"); 
10: 
11: printf("Enter The File Name: "); 
12: gets(FileName); 
13: 
14: File = fopen(FileName, "r"); 
15: 
16: if(!File){ 
17:  perror("situation"); 
18:  printf("errno = %d\n", errno); 
19:  exit(1); 
20: }else{ 
21:  perror("situation"); 
22:  printf("File Founded!\n"); 
23:  fclose(File); 
24: } 
25:} 

  

و اليت ستكون هذه الكلمة قبل       situation مع مترير هلا النص    perror يف السطر التاسع قمنا باستعمال الدالة     
  .No error رسالة اخلطأ، و لكن هنا ال يوجد أي خطأ و الرسال ستكون

  

 موجـود   يف السطر السابع عشر، فإن كان اسم امللف الذي طلبه املستخدم غـري             perror استعمال الدالة 
يف السطر الثامن عشر عرب      errno فسيتم طباعة الرسالة عدم وجود امللف، و أيضا قمنا باستعمال املختصر          

  .2طأ هنا رقمها ، حيث ستم طباعة رقم رسالة اخلطأ الذي مت إجياده، رسالة اخلprintfالدالة 

  

  :ثوابت تستعمل لتبني على رسالة اخلطأ اليت نريد إرساهلا، من أهم تلك الثوابت هي errno و للمختصر
  

  الرسالة  اسم الثابت
EINVAL Invalid argument  
ERANGE Result too large  
EBADF Bad file descriptor  
EDOM Domain error  
EACCES Permission denied  
EMFILE Too many open files  
EEXIST File exists  
E2BIG Arg list too long  
EXDEV Improper link  
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ECHILD No child processes  
EAGAIN Resource temporarily unavailable  
ENOEXEC Exec format error  
ENOMEM Not enough space  
ENOENT No such file or directory  
ENOSPC No space left on device  

  

  :و توجد رسائل أخرى ميكن رأيتها باستخدام التكرار، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<errno.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int i; 
6: 
7: for(i=0;i<=42;i++){ 
8:  errno = i; 
9:  printf("%d:", i); 
10:  perror(""); 
11: } 
12:} 

  

  :، و هي على الشكل التايلerrno.h  كل رقم منها له ثابت معرف يف امللف الرأسيو

  
1:#define EPERM           1 
2:#define ENOENT          2 
3:#define ESRCH           3 
4:#define EINTR           4 
5:#define EIO             5 
6:#define ENXIO           6 
7:#define E2BIG           7 
8:#define ENOEXEC         8 
9:#define EBADF           9 
10:#define ECHILD          10 
11:#define EAGAIN          11 
12:#define ENOMEM          12 
13:#define EACCES          13 
14:#define EFAULT          14 
15:#define EBUSY           16 
16:#define EEXIST          17 
17:#define EXDEV           18 
18:#define ENODEV          19 
19:#define ENOTDIR         20 
20:#define EISDIR          21 
21:#define EINVAL          22 
22:#define ENFILE          23 
23:#define EMFILE          24 
24:#define ENOTTY          25 
25:#define EFBIG           27 
26:#define ENOSPC          28 
27:#define ESPIPE          29 
28:#define EROFS           30 
29:#define EMLINK          31 
30:#define EPIPE           32 
31:#define EDOM            33 
32:#define ERANGE          34 
33:#define EDEADLK         36 
34:#define ENAMETOOLONG    38 
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35:#define ENOLCK          39 
36:#define ENOSYS          40 
37:#define ENOTEMPTY       41 
38:#define EILSEQ          42 

  

  :float.h امللف الرأسي 3.5.4

  : احلقيقية، و تلك الوثابت هي جمموعة من الثابت خاصة باألعداد الرأسييوجد ذا امللف
  

  قيمته  اسم الثابت
FLT_RADIX 2 
FLT_ROUNDS 1  
FLT_MAX 1E+37  

FLT_MAX_EXP 128  
DBL_MAX 1E+37  

DBL_MAX_EXP 1024  
FLT_DIG 6  
DBL_DIG 15  

FLT_EPSILON 1E-5  
DBL_EPSILON 1E-9  
FLT_MANT_DIG 24  
DBL_MANT_DIG 53  

FLT_MIN 1E-37  
FLT_MIN_EXP -125  
DBL_MIN 1E-37  

DBL_MIN_EXP -1021  
  

، توجد ثوابت أخرى كثرية ميكن رأيته يف float.h تعترب هذا الثوابت من أهم الثوابت املوجود يف امللف الرأسـي  
  .float.h امللف الرأسي

  

  :limits.h امللف الرأسي 3.5.5

  :ملتكاملة، الثوابت هيذا امللف الرأسي جمموعة من الثوابت ألحجام مجيع األنواع ا
  

  قيمته  اسم الثابت
CHAR_BIT 8  
CHAR_MIN -128  
INT_MIN -32767  
LONG_MIN -2147483647  
SHRT_MIN -32768  
SCHAR_MIN -128  
LONG_MAX 2147483647  
SCHAR_MAX 127  
SHRT_MAX 32767  
UCHAR_MAX 255  
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UINT_MAX 65535  
ULONG_MAX 4294967295  
USHRT_MAX 65535  
INT_MAX 32767  
CHAR_MAX 127  

  

  .limits.h و توجد ثوابت أخرى ميكن رأيتها يف امللف الرأسي

  

  :locale.h امللف الرأسي 3.5.6

، خمتـصرات و دوال مـستعمل مـن قبـل روتينـات      ثوابـت ذا امللف الرأسي جمموعة من تراكيب،   
  :يل على الشكل التاوابت هذا امللف الرأسي، ث)املناطق(املواقع

  
1:#define LC_ALL          0 
2:#define LC_COLLATE      1 
3:#define LC_CTYPE        2 
4:#define LC_MONETARY     3 
5:#define LC_NUMERIC      4 
6:#define LC_TIME         5 
7:#define LC_MIN          LC_ALL 
8:#define LC_MAX          LC_TIME 

  

مللف الرأسي مهم، هو خاص بتحديد املنتطقة أو البالد اليت تريـد اسـتعمال أصـنافها يف                 ال يعترب هذا ا   
  .برناجمك، منها اللغة

  

  .لرأية باقي حمتوياته locale.h ألقي لنظرة على امللف الرأسي

  

  :math.h امللف الرأسي 3.5.7

  .لرياضيات املختصرات و الدوال اخلاص با الثوابت وحيمل هذا امللف الرأسي جمموعة من
  :بالنسبة للثوابت فهي معرفة على الشكل التايل

  
1:#define M_E        2.71828182845904523536 
2:#define M_LOG2E    1.44269504088896340736 
3:#define M_LOG10E   0.434294481903251827651 
4:#define M_LN2      0.693147180559945309417 
5:#define M_LN10     2.30258509299404568402 
6:#define M_PI       3.14159265358979323846 
7:#define M_PI_2     1.57079632679489661923 
8:#define M_PI_4     0.785398163397448309616 
9:#define M_1_PI     0.318309886183790671538 
10:#define M_2_PI     0.636619772367581343076 
11:#define M_2_SQRTPI 1.12837916709551257390 
12:#define M_SQRT2    1.41421356237309504880 
13:#define M_SQRT1_2  0.707106781186547524401 

  

  .math.h أما املختصرات و الدوال فسندرس أمهها، أما الباقي فيمكن رأيتها من امللف الرأسي
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  :sin الدالة 3.5.7.1

القيمة اليت مت متريرها     sine و هي تقوم بإرجاعة جيب    ،  double و ملتغري من نوع    واحد و ه   وسيط sin لدالة
  :، مثالإليها

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<math.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: double x = 3.14/2; 
6: 
7: printf("sine x = %f\n", sin(x)); 
8:} 

  

  :cos الدالة 3.5.7.2

 جيب التمام و هي تقوم بإرجاع     ،  double  واحد من نوع   وسيط، و هلا    cosine خمتصر من  cos الةاسم الد 
  :، مثالللقيمة اليت مت متريرها إليها

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<math.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: double x = 3.14/2; 
6: 
7: printf("cosine x = %f\n", cos(x)); 
8:} 

  

  :tan الدالة 3.5.7.3

 الظـلّ و هي تقوم بإرجاع  ،double  واحد ملتغري من نوع    وسيط، و هلا    tangent خمتصر من  tan اسم الدالة 
  :، مثالالقيمة اليت مت متريرها إليها

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<math.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: double x = 3.14/4; 
6: 
7: printf("tangent x = %f\n", tan(x)); 
8:} 

  

  :exp الدالة 3.5.7.4

، حيث تكون القيمة املعطـاة  double  واحد من نوعوسيط، و هلا  exponential خمتصر من  exp اسم الدالة 
  :، مثالe أسله هي 

 
1:#include<stdio.h> 
2:#include<math.h> 
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3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: double x = 3.0; 
6: 
7: printf("exponential x = %f\n", exp(x)); 
8:} 

  

  :log الدالة 3.5.7.5

، و تقـوم الدالـة      double  واحد و هو ملتغري من نوع      وسيط، و ا    logarithm خمتصر من  log اسم الدالة 
  :ية القيمة اليت مت متريرها إليها، مثاللوغاريتمبإرجاع 

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<math.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: double x = 100.0; 
6: 
7: printf("logarithm x = %f\n", log(x)); 
8:} 

  

  :pow الدالة 3.5.7.5

، و الثاين أيضا    double  األول هو متغري من نوع     وسيط، ال وسيطني، و ا    power خمتصر من  pow اسم الدالة 
  : الثاين، مثالوسيط قيمة الأس الثاين يكون عدد وسيط، حيث الdouble متغري من نوع

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<math.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: double x=5.0, y=3.0; 
6: 
7: printf("%f\n", pow(x, y)); 
8:} 

  

  :sqrt الدالة 3.5.7.6

، و هي تقوم بإرجاع اجلـذر       double  واحد ملتغري من نوع    وسيطا  ، و هل  square خمتصر من  sqrt اسم الدالة 
  :التربيعي للقيمة املعطاة له، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<math.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: double x=9.0; 
6: 
7: printf("%f\n", sqrt(x)); 
8:} 

  

  :ceil الدالة 3.5.7.7
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ذ العدد املعطاة هلا على شكل عدد       ، و هي تقوم بأخ    double  واحد و هو ملتغري من نوع      يطوس ceil للدالة
فستكون النتيجة هـي   3.0 ، أما إذا كانت4 فستكون النتيجة 3.1 صحيح، فإذا كانت القيمة العطاة هلا هي    

  :، مثال3.0 نفسها

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<math.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: double x=9.5; 
6: 
7: printf("%f\n", ceil(x)); 
8:} 

  

  :floor الدالة 3.5.7.8

  :، مثال3.0 فستكون النتيجة 3.1 ، فإذا كانت القيمة املعطاة هلاceil هي معاكس لدالة floor الدالة

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<math.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: double x=10.5; 
6: 
7: printf("%f\n", floor(x)); 
8:} 

  

  :fabs الدالة 3.5.7.9

، و تقوم هذه الدالة بإرجاع القيمة املطلقة للعدد الذي مت متريره float absolute خمتصر من fabs اسم الدالة
  :هلا، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<math.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: double x=-10.5, y=10.5; 
6: 
7: printf("%f\n", fabs(x)); 
8: printf("%f\n", fabs(y)); 
9:} 

  

  :ldexp الدالة 3.5.7.10

حيث تقوم هـذه    ،  int  الثاين متغري من نوع    وسيط، و ال  double ، األول ملتغري من نوع    وسيطنيهلذه الدالة   
  : الثاين، مثالوسيطقيمة ال أس 2 األول يف وسيطالدالة بضرب قيمة ال

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<math.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: double x=2.0, y=4.0; 
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6: 
7: printf("%f\n", ldexp(x, y)); /*y = 2*2*2*2, x = 2; x*y = 32.000000*/ 
8:} 

  

  :fmod الدالة 3.5.7.11

 األول وسـيط ، حيث تقوم هذه الدالة بقسمة قيمة ال       double تغريان من نوع  ، كالمها م  وسيطنيهلذه الدالة   
  : الثاين، مثالوسيطعلى قيمة ال

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<math.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: double x=2.0, y=4.0; 
6: 
7: printf("%f\n", fmod(x, y)); 
8:} 

  

  :setjmp.h امللف الرأسي 3.5.8

 وسـيط علـى   setjmp ، حيث حتتوي الدالة longjmp و setjmp حيتوي هذا امللف الرأسي على دالتني مها      
علـى   longjmp يف نفس امللف الرأسي، و حتتـوي الدالـة   ةو هي معرف jmp_buf واحد و هو مؤشر لبنية 

 مـع الدالـة     setjmpالدالة   تستعمل   .int ملتغري من نوع   الثاين   وسيطو ال  jmp_buf ، األول للبنية  وسيطني
longjmp           و اهلدف منهما هو القفز إىل خمتلف أماكن الربنامج، فمثال نستعمل الكلمة احملجوزة ،goto للقفز 

  :، مثال)Global(من مكان آلخر يف دالة معنية، و ال ميكن استعماهلا للقفز العام 
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<setjmp.h> 
3:#include<stdlib.h> 
4: 
5:void Return(void); 
6:jmp_buf jmp; 
7: 
8:main(int argc, char *argv[]){ 
9: int value; 
10: 
11: value = setjmp(jmp); 
12: { 
13:  printf("Block 1:\n"); 
14:  if(value==1){ 
15:   printf("longjmp = %d\n", value); 
16:   exit(1); 
17:  } 
18: } 
19: 
20: { 
21:  printf("Block 2:\n"); 
22:  printf("Call Return...\n"); 
23:  Return(); 
24: } 
25:} 
26: 
27:void Return(void){ 
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28: longjmp(jmp, 1); 
29:} 

  

  :signal.h امللف الرأسي 3.5.9

  .raise، و الدالة املستعملة بكثرة هي الدالة raise و signalحيتوي هذه امللف الرأسي على دالتني مها 
  

  :raiseالدالة  3.5.9.1
و عملها هو إاء الربنامج يف حاالت مثل حدوث إنتـهاك يف   ،int من نوع  وسيطتوي هذه الدالة على     حت

ذاكرة احلاسوب، و توجد ثوابت خاصة ا يف نفس امللف الرأسي، و كل ثابت و حالته، و هذا جـدول                    
  : الثوابت اليت تستعمل مع هذه الدالةألهم

  
  الشرح  قيمته  بتاسم الثا

SIGABRT 22   يف حالة اإلنتهاء الغري الطبيعي للربنامج، يستدعي الدالةabort 

SIGFPE 8  يف حالة خطأ رياضي  

SIGILL 4  يف حالة حدوث أمر غري شرعي  

SIGINT 2                                                                   املقاطعة  

SIGSEGV 11   حدوث إنتهاك لذاكرةيف حالة  

SIGTERM 15  اء الربناجإ  

  

  :stdarg.h امللف الرأسي 3.5.10

  .، و هو خاص باستعمال الوسائط املتعددة لدوالstandard argumentاسم هذا امللف الرأسي خمتصر من 

  

اليت  وسائط، و هو الذي سيحمل عدد الوسائط أو ال        va_list على املؤشر  stdarg.h حيتوي امللف الرأسي  
، حيـث   va_start املؤشر باستخدام املختـصر    initialize سيتم استعماهلا يف الدالة، و جيب دائما تشغيل       

 الثاين  وسيطالذي سيتم تشغيله، و ال     va_list  األول هو ملؤشر   وسيط، ال وسيطنيحيتوي هذا املختصر على     
، وسـيطني ذي حيتـوي علـى      ، و ال  va_arg نستعمل املختصر  و بعد ذلك  .  األول لدالة  وسيطهو اسم ال  

نضع فيـه نـوع      الثاين   وسيطالذي سيتم استعماله يف الدالة، و ال       val_list لـ  األول هو مؤشر   وسيطال
 و ذلك باسـتخدام املختـصر      va_list سيتم أخذه، و يف النهاية نقوم بإاء تشغيل املؤشر          الذي وسيطال

va_endمثال ،:  

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdarg.h> 
3: 
4:void Arg_List(int list, ...); /*Function prototype*/ 
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5: 
6:main(int argc, char *argv[]){ 
7: Arg_List(5, 10, 20, 30, 40, 50); 
8:} 
9: 
10:void Arg_List(int list, ...){ 
11: va_list pList; 
12: int iArg=0, i; 
13: 
14: printf("There are %d argument(s)\n", list); 
15: 
16: va_start(pList, list); /*initialize the pList pointer*/ 
17: 
18: for(i=01;i<=list;i++){ 
19:  iArg = va_arg(pList, int); 
20:  printf("argument %d = %d\n", i, iArg); 
21: } 
22: 
23: va_end(pList); 
24: 
25:} 

   

  :stddef.h امللف الرأسي 3.5.11

و هو معرف على  NULL ، و هو حيتوي على الثابتStandard Definition  امللف الرأسي خمتصر مناسم هذا
  :الشكل التايل

  
1:#define NULL 0 

  

  :و هو معرف على الشكل التايل size_t و حيتوي على املتغري

  
1:typedef unsigned size_t; 

  

  :و طريقة استعماله كتايل
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<stddef.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: size_t uInt = 65535; 
6: 
7: printf("%u\n", uInt); 
8:} 

  

  :، و هو معرف بطريقتني مهاptrdiff_t و حيتوي أيضا على املتغري

  
1:typedef long ptrdiff_t; 

  

  :و الطريقة
  

1:typedef int ptrdiff_t; 
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  :ن الطريتني حسب القيمة املعطاة أو املستعملة، مثالحيث يتم إختيار واحد م
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<stddef.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: ptrdiff_t Int = 65535; 
6: ptrdiff_t Long = 2147483647; 
7: 
8: printf("Int = %d\n", Int); 
9: printf("Long = %d\n", Long); 
10:} 

  

  :stdio.h امللف الرأسي 3.5.12

، حيث حيتوي على أهم Standard Input Output يعرب من أهم امللفات الرأسية القياسية، و امسه خمتصر من
الدوال و املختصرات اليت ميكن استعماهلا يف أغلب الربامج، و دراسة مجيع تلك الدوال و املختصرات بأمثل           

  .مبعرفة امساء تلك الدوال و املختصرات و اهلدف منهاكتفي نيأخذ الكثري من الصفحات لذا 

  

  .ينقسم هذا امللف الرأسي إىل أصناف، لكل صنف جمموعة من الدوال و املختصرات اخلاصة به
  

  :printfالدالة  3.5.12.1

 غري حمددة، تتزايد حسب رغبة املربمج، و هي تقوم بالتعامل مع كـل مـن   وسائطحتتوي هذه الدالة على  
  :و األرقام و النصوص، مثالاألحرف 

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: int Number = 100; 
5: char Char = 'A'; 
6: char String[] = "Hello, World!\n"; 
7: 
8: printf("%d\n", Number); 
9: printf("%c\n", Char); 
10: printf(String); 
11:} 

  

  :sprintfلة الدا 3.5.12.2

 إضايف يف بدايتها حيث هو عبارة عن     وسائط غري حمدودة، و لكن لديه       وسائطأيضا هذه الدالة حتتوي على      
  :متغري لسلسلة حروف، و تقوم هذه الدالة بكتابة نص يف تلك السلسلة النصية، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: char Buffer[255]; 
5: 
6: sprintf(Buffer, "Number = %d\nCharacter = %c\nString = %s\n", 
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7:  100, 'A', "Hello, World!"); 
8: 
9: printf(Buffer); 
10:} 

  

  :vprintfالدالة  3.5.12.3

  :، مثالva_list على شكل وسائط و لكنها تأخذ الprintfمثل الدالة 
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdarg.h> 
3: 
4:void ArgLst(char *format, ...); 
5: 
6:main(int argc, char *argv[]){ 
7: int Number = 100; 
8: char Char = 'A'; 
9: char String[] = "Hello, World!"; 
10: 
11: ArgLst("Number = %d\nChar = %c\nStrin = %s\n",\ 
12:  Number, Char, String); 
13:} 
14: 
15:void ArgLst(char *format, ...){ 
16: va_list Lst; 
17: 
18: va_start(Lst, format); 
19: vprintf(format, Lst); 
20: va_end(Lst); 
21:} 

  

  :vfprintfالدالة  3.5.12.4

  : فقط هي خاصة بالتعامل مع امللفات، مثالvprintfهي مطابقة لدالة 
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdarg.h> 
3: 
4:void ArgLst(char *format, ...); 
5: 
6:main(int argc, char *argv[]){ 
7: int Number = 100; 
8: char Char = 'A'; 
9: char String[] = "Hello, World!"; 
10: 
11: ArgLst("Number = %d\nChar = %c\nStrin = %s\n",\ 
12:  Number, Char, String); 
13:} 
14: 
15:void ArgLst(char *format, ...){ 
16: va_list Lst; 
17: FILE *File; 
18: 
19: File = fopen("Info.txt", "w"); 
20: 
21: va_start(Lst, format); 
22: vfprintf(File, format, Lst); 
23: va_end(Lst); 
24: fclose(File); 
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25:} 
  

  :vsprintfالدالة  3.5.12.5

  :، مثالvprintf و الدالة sprintf هذه الدالة مدجمة مع كل من الدالة
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdarg.h> 
3: 
4:void ArgLst(char *format, ...); 
5: 
6:main(int argc, char *argv[]){ 
7: int Number = 100; 
8: char Char = 'A'; 
9: char String[] = "Hello, World!"; 
10: char buffer[255]; 
11: 
12: ArgLst(buffer, "Number = %d\nChar = %c\nStrin = %s\n",\ 
13:  Number, Char, String); 
14: 
15: printf(buffer); 
16:} 
17: 
18:void ArgLst(char *buffer, char *format, ...){ 
19: va_list Lst; 
20: 
21: va_start(Lst, format); 
22: vsprintf(buffer, format, Lst); 
23: va_end(Lst); 
24:} 

  

  :scanfالدالة  3.5.12.6

  :تقوم هذه الدالة باستقبال الرموز من لوحة املفاتيح، و هي دالة خاصة باإلدخال، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: char string[255]; 
5: 
6: printf("Your name, Please: "); 
7: scanf("%s", string); 
8: printf("Nice to meet you %s!\n", string); 
9:} 

  

  :fscanfالدالة  3.5.12.7

  :تقوم هذه الدالة بأخذ رموز من ملف نصي إما على شكل أرقام أو أحرف أو سلسلة نصوص، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: char buffer[255]; 
6: 
7: File = fopen("Info.txt", "r"); 
8: 
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9: fscanf(File, "%s", buffer); 
10: 
11: printf("%s\n", buffer); 
12:} 

  

  :sscanfالدالة  3.5.12.8

  :بنشر سلسلة حروف على جمموعة من املتغريات بشكل منفصل، مثالتقوم هذه الدالة 
 

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: char buffer[] = "Hello, World! 15"; 
5: char string1[255], string2[255]; 
6: int number; 
7: 
8: sscanf(buffer, "%s%s%d", string1, string2, &number); 
9: 
10: 
11: printf("String = %s %s\n", string1, string2); 
12: printf("Number = %d\n", number); 
13:} 

  

  :fgetcالدالة  3.5.12.9

يتقدم مؤشـر امللـف      هذه الدالة    استعمالتقوم هذه الدالة بأخذ أحرف من ملف نصي، حيث كلما يتم            
  :خبطوة، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: char ch; 
6: 
7: File = fopen("Info.txt", "r"); 
8: 
9: while(feof(File)==0){ 
10:  ch = fgetc(File); 
11:  printf("%c", ch); 
12: } 
13:} 

  

  :fgetsالدالة  3.5.12.10

  : فقط تأخذ سطر كامل بدل حرف واحد، مثالfgetcمثل الدالة 
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: char buffer[255]; 
6: 
7: File = fopen("Info.txt", "r"); 
8: 
9: while(feof(File)==0){ 
10:  fgets(buffer, 255, File); 
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11:  printf(buffer); 
12: } 
13: 
14: fclose(File); 
15:}  

  

  :fputcالدالة  3.5.12.11

  :تقوم هذه الدالة بكتابة حرف إىل ملف نصي، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: 
6: File = fopen("Info.txt", "w"); 
7: 
8: fputc('A', File); 
9: fclose(File); 
10:}  

  

  :fputsالدالة  3.5.12.12

  :تقوم هذه الدالة بكتابة سلسلة حرفية يف ملف نصي، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: 
6: File = fopen("Info.txt", "w"); 
7: 
8: fputs("Hello, World!", File); 
9: fclose(File); 
10:}  

  

  :getcالدالة  3.5.12.13

  :، مثالوسائط و لكنها ال حتتوي على fgetcمثل الدالة 
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: char  ch; 
6: 
7: File = fopen("Info.txt", "r"); 
8: 
9: while(feof(File)==0){ 
10:  ch = getc(File); 
11:  printf("%c", ch); 
12: } 
13: 
14: fclose(File); 
15:}  
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  :getcharالدالة  3.5.12.14

  :، مثال من املستخدمتقوم هذه الدالة باإلدخال، حيث تستقبل حرف واحد فقط
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: char ch; 
5: 
6: printf("Enter a character: "); 
7: ch = getchar(); 
8: printf("Your character is: %c\n", ch); 
9:}  

 

  :getsالدالة  3.5.12.15

  :تقوم هذه الدالة اإلدخال أيضا، و هي تستقبل سلسلة حرفية من املستخدم، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: char str[255]; 
5: 
6: printf("Enter a string(Max character 255): "); 
7: gets(str); 
8: printf("Your string are: %s\n", str); 
9:}  

  

  :putcالدالة  3.5.12.16

  :، مثالfputcمثل الدالة 
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: 
6: File = fopen("Info.txt", "w"); 
7: 
8: putc('A', File); 
9: fclose(File); 
10:}  

  

  :putcharالدالة  3.5.12.17

  :تقوم هذه الدالة بطباعة حرف على شاشة احلاسوب، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: char ch = 'A'; 
5: 
6: printf("ch = "); 
7: putchar(ch); 
8: putchar('\n'); 
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9:}  
  

  :putsالدالة  3.5.12.18

تقوم هذه الدالة بطباعة سلسلة حرفية على شاشة احلاسوب،حيث يتم الرجوع إىل سطر جديـد يف كـل                  
  :سلسلة حرفية، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: char str1[] = "Line 1: Hello, World!"; 
5: char str2[] = "Line 2: Hello, World!"; 
6: 
7: puts(str1); 
8: puts(str2); 
9:} 

  

  :ungetcالدالة  3.5.12.19

  :تقوم هذه الدالة حبذف حرف من ملف نصي، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: 
6: File = fopen("Info.txt", "w"); 
7: 
8: ungetc('A', File); 
9: fclose(File); 
10:}  

  

  :fopenالدالة  3.5.12.20

 األول لسلسلة حرفية الـيت  وسيط، الوسائطتستعمل هذه الدالة لقراءة و كتابة امللفات، حيث حتتوي على        
م التعامل معه، و البارمتر الثاين هو النمط الذي سيتم استعماله مع امللف، حيـث              هي اسم امللف الذي سيت    

  :يكون ذلك النمط إما للكتابة أو القراءة أو كلهما على امللفات، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: 
6: File = fopen("FileName.Ext", "r"); 
7: 
8: if(File==NULL) 
9:  printf("File does not exist!\n"); 
10: else 
11:  printf("File exist now!\n"); 
12: 
13: File = fopen("FileName.Ext", "w"); 
14: if(File!=NULL) 
15:  printf("File Created!\n"); 
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16: 
17: if(File==NULL) 
18:  printf("File does not exist!\n"); 
19: else 
20:  printf("File exist now!\n"); 
21: 
22: fclose(File); 
23:} 

  

  :freopenالدالة  3.5.12.21

 stdin  ،stdout و الذي يكون اما      FILE إضايف ملؤشر بينة     وسيط مع   fopen مثل الدالة     الدالة  هذه تستعمل
  :، مثالstderrأو 
 

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: 
6: File = freopen("Info.txt", "w", stderr); 
7: 
8: if(!File) 
9:  fprintf(stdout, "Error!\n"); 
10: else 
11:  fprintf(File, "String!"); 
12: 
13: fclose(File); 
14:} 

 

  :fcloseالدالة  3.5.12.22

و هي تقوم بغلق    fcloseall_ مرة أخرى، و توجد الدالة       تقوم هذه الدالة بغلق ملف حيث ميكن استعماله       
  :مجيع امللفات الغري مغلق و ترجع قيمة لعدد امللفات اليت مت إغالقها، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File1, *File2, *File3; 
5: 
6: File1 = fopen("Info1.txt", "w"); 
7: File2 = fopen("Info2.txt", "w"); 
8: File3 = fopen("Info3.txt", "w"); 
9: 
10: fclose(File1); 
11: 
12: printf("%d file(s) closed by _fcloseall()\n",\ 
13:  _fcloseall()); 
14:} 

  

  :removeالدالة  3.5.12.23

  :تقوم هذه الدالة حبذف امللفات، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
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3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: 
6: /*Create temporary.tmp*/ 
7: File = fopen("temporary.tmp", "w"); 
8: fclose(File); 
9: 
10: /*remove temporary.tmp*/ 
11: remove("temporary.tmp"); 
12:} 

  

  :renameالدالة  3.5.12.24

  :لف، مثالتقوم هذه الدالة بإعادة تسمية م
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: printf("Rename Info.txt To Data.dat...\n"); 
5: rename("Info.txt", "Data.dat"); 
6: printf("Operation Terminate...\n"); 
7:} 

  

  :tmpfileالدالة  3.5.12.25

للربنامج، حيث يتم حذف امللف املؤقت عند اخلروج  temporary fileتقوم هذه الدالة بإنشاء ملف مؤقت 
  :من الربنامج أو اية الربنامج، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: 
6: printf("Create a Temporary File...\n"); 
7: File = tmpfile(); 
8: printf("Temporary File Created...\n"); 
9: 
10: /*At exit*/ 
11: printf("Temporary File deleted...\n"); 
12:} 

  

  :freadالدالة  3.5.12.26

، وسـائط تقوم هذه الدالة بقراءة حمتوى ملف و وضع نسخة هلا يف سلسلة حرفية، و حتتوي على أربعـة                   
 الثاين هو حجـم     وسيط نص امللف، و ال     األول هو لسلسلة احلرفية اليت سيتم وضع فيها نسخة من          وسيطال

 األخري و مؤشر    وسيط الثالث هو عدد األحرف اليت نريد نسخها، و ال         وسيط، و ال  البايتاتاحملتوى الواحد ب  
  :، مثالFILEللبنية 

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
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5: char buffer[255]; 
6: 
7: File = fopen("Info.txt", "r"); 
8: 
9: fread(buffer, sizeof(char), 255, File); 
10: printf("%s\n", buffer); 
11:} 

  

  :fwriteالدالة  3.5.12.27

 الدالـة   وسـائط ، و هلا نفـس      fread لدالة   ةتقوم هذه الدالة بالكتابة على امللفات، و هي الدالة املعاكس         
freadمثال ،:  

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: char buffer[] = "String!"; 
6: 
7: File = fopen("Info.txt", "w"); 
8: 
9: fwrite(buffer, sizeof(char), 7, File); 
10: fclose(File); 
11:} 

  

  :fseekالدالة  3.5.12.28

 األول هـو  وسيط، الوسائطي، حيث حتتوي على ثالثة تقوم هذه الدالة بالتحكم يف مكان مؤشر مللف نص   
 و  long الثاين هو متغري من نوع       وسيط و هو امللف الذي سيتم حتديد مكان مؤشره، و ال          FILEمؤشر للبنية   

 بعد املؤشر الذي بايتات فسيتم جتاهل مخسة 5 الثالث، مثال إذا أعطيناه القيمة      وسيط من ال  البايتاتهو عدد   
 نقـوم  وسيط، و من هذا الint الثالث، و هو متغري من نوع وسيط الثالث، و أخريا ال    وسيطمت حتديده يف ال   

  :، مثالSEEK_ENDو  SEEK_SET و SEEK_CURبتحديد املؤشر لنص، و له ثوابت و هي 
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: char ch_set, ch_cur, ch_end; 
6: 
7: File = fopen("Info.txt", "r"); 
8: 
9: /*Beginning of file*/ 
10: fseek(File, 0L, SEEK_SET); 
11: 
12: printf("SEEK_SET Begin:\n"); 
13: while(feof(File)==0){ 
14:  ch_set = fgetc(File); 
15:  printf("%c", ch_set); 
16: } 
17: printf("\nSEEK_SET End.\n"); 
18: 
19: /*Current position of file pointer*/ 
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20: fseek(File, 0L, SEEK_CUR); 
21: 
22: printf("SEEK_CUR Begin:\n"); 
23: while(feof(File)==0){ 
24:  ch_cur = fgetc(File); 
25:  printf("%c", ch_cur); 
26: } 
27: printf("\nSEEK_CUR End.\n"); 
28: 
29: /*End of file*/ 
30: fseek(File, 0L, SEEK_END); 
31: 
32: printf("SEEK_END Begin:\n"); 
33: while(feof(File)==0){ 
34:  ch_end = fgetc(File); 
35:  printf("%c", ch_end); 
36: } 
37: printf("\nSEEK_END End.\n"); 
38:} 

  

  :ftellالدالة  3.5.12.29

  :ص احلايل، مثالتقوم هذه الدالة بإرجاع قيمة ملكان مؤشر الن
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: int Position; 
6: char buff[3]; 
7: 
8: File = fopen("Info.txt", "r"); 
9: 
10: /* Move the pointer of file 3 bytes 
11: by reading character*/ 
12: fread(buff, sizeof(char), 3, File); 
13: 
14: Position = ftell(File); 
15: printf("Position after read 3 characters is %d\n",\ 
16:  Position); 
17:} 

  

  :rewindالدالة  3.5.12.30

  :، مثالfseek(File, 0L, SEEK_SET)تقوم هذه الدالة بإرجاع مؤشر ملف إىل البداية، و هي مكافئة لـ 
  

1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: char ch; 
6: 
7: File = fopen("Info.txt", "r"); 
8: 
9: fseek(File, 0L, SEEK_END); 
10: printf("fseek(File, 0L, SEEK_END):\n"); 
11: while(feof(File)==0){ 
12:  ch = fgetc(File); 
13:  printf("%c", ch); 
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14: } 
15: 
16: printf("\n----------------\n"); 
17: 
18: rewind(File); 
19: printf("rewind(File):\n"); 
20: while(feof(File)==0){ 
21:  ch = fgetc(File); 
22:  printf("%c", ch); 
23: } 
24: 
25: printf("\n"); 
26:} 

  
  :feofالدالة  3.5.12.31

 إذا  0وصل إىل اية امللف، حيث ترجع هذه الدالة القيمة          ان مؤشر ملف قد     تقوم هذه الدالة بإختبار إذا ك     
  :مؤشر امللف يف النهاية، و ترجع قيمة غري الصفر إن مل يكن املؤشر يف اية امللف، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2: 
3:main(int argc, char *argv[]){ 
4: FILE *File; 
5: 
6: File = fopen("Info.txt", "r"); 
7: 
8: fseek(File, 0L, SEEK_END); 
9: if(feof(File)==0) 
10:  printf("Position of pointer is in the end of file\n"); 
11: else  
12:  printf("Position of pointer is not in the end of file\n"); 
13:} 

  

  :stdlib.h امللف الرأسي 3.5.13

، حيث حيتوي هذا امللف الرأسي على جمموعة من الـدوال يف  Standard Library خمتصر من stdlibاالسم 
  . و دوال أخرى)التخزين(كل من دوال حتويل األرقام، دوال ختصيص الذاكرة

  

  :atofالدالة  3.5.13.1

ميكـن  ، حيث   doubleمن نوع   تقوم هذه الدالة بتحويل أعداد موجود يف سلسلة حرفية إىل أعداد حقيقية             
  : بسهولة، مثال تلك األرقاممعالتعامل 

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdlib.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: char str[3] = "123"; 
6: double num; 
7: 
8: num = atof(str); 
9: 
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10: printf("%f\n", num); 
11:} 

 

  :atoiالدالة  3.5.13.2

 إال أا حتول أعداد السلسلة احلرفية إىل أعداد صحيحة مـن            atofلدالة  تقوم هذه الدالة بنفس ما تقوم به ا       
  :، مثالintنوع 

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdlib.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: char str[3] = "123"; 
6: int num; 
7: 
8: num = atoi(str); 
9: 
10: printf("%d\n", num); 
11:} 

 

  :atolالدالة  3.5.13.3

 إال أا حتول أعداد السلسلة احلرفية إىل أعداد صحيحة مـن            atoiتقوم هذه الدالة بنفس ما تقوم به الدالة         
  :، مثالlongنوع 

 
1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdlib.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: char str[3] = "123"; 
6: long num; 
7: 
8: num = atoi(str); 
9: 
10: printf("%ld\n", num); 
11:} 

  

  :randالدالة  3.5.13.4

  :تقوم هذه الدالة بتوليد أرقام عشوائية، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdlib.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int i, j=0; 
6: for(i=0;i<=10;i++){ 
7:  j=rand()%100; 
8:  printf("j = %d\n", j); 
9: } 
10:} 
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، و ميكننا أن جنعلها أكثر أو أقل من ذلك فقط نقوم بالتغري يف              100و هنا لن تتعد األعداد العشوائية العدد        
  . الذي موجود بعد رامز باقي القسمة100العدد 

  

  :srandالدالة  3.5.13.5

متغري مـن حلظـة     جيعل تلك القيم العشوائية     ، حيث   randمولد األرقام العشوائية    تقوم هذه الدالة بتشغيل     
  :، مثالtimeألخرى عندما منرر له الدالة 

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdlib.h> 
3:#include<time.h> 
4: 
5:main(int argc, char *argv[]){ 
6: int i; 
7: 
8: srand(time(NULL)); 
9: 
10: for(i=0;i<=10;i++){ 
11:  printf("%d\n", rand()%100); 
12: } 
13:} 

  
  :abortالدالة  3.5.13.6

تستعمل هذه الدالة يف حالة وجود أخطاء يف الربنامج، حيث تقوم بإقاف الربنامج و إضهار رسـالة ختـرب            
  :املستخدم أن طريقة إنتهاء الربنامج غري طبيعية، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdlib.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: FILE *File; 
6: 
7: if(!(File=fopen("FileName.txt", "r"))){ 
8:  printf("Can't open file\n"); 
9:  abort(); 
10: } 
11: 
12: fclose(File); 
13:} 

  

  :exitالدالة  3.5.13.7

 و  EXIT_FAILUREبت باسم   ، حيث يوجد ثوا   1تقوم هذه الدالة باإلاء الربنامج إذا مت التمرير إليها القيمة           
  : و الذي يعين اخلروج السليم للربنامج، مثال0 و هو القيمة EXIT_SUCCESS، و الثابت 1هو نفسه القيمة 

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdlib.h> 
3: 



__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

209 

4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: FILE *File; 
6: 
7: if(!(File=fopen("FileName.txt", "r"))){ 
8:  printf("Can't open file\n"); 
9:  exit(EXIT_FAILURE); 
10: }else 
11:  exit(EXIT_SUCCESS); 
12: 
13: fclose(File); 
14:} 

 

  :atexitالدالة  3.5.13.8

  :تقوم هذه الدالة باستعداء دوال أخرى، حيث يتم تنفيذ تلك الدوال عند اية الربنامج، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdlib.h> 
3: 
4:void AtExit(){ 
5: printf("Program - end\n"); 
6:} 
7: 
8:main(int argc, char *argv[]){ 
9: atexit(AtExit); 
10: 
11: printf("Program - start\n"); 
12:} 

  

  :systemالدالة  3.5.13.9

  :جلهاز باستخدام أوامر النظام نكتبتقوم هذه الدالة بتنفيذ أوامر النظام مثال إذا أردنا مسح شاشة ا
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdlib.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: 
6: printf("Message!\n"); 
7: 
8: /*In DOS OS*/ 
9: system("cls"); 
10: 
11: /*In Unix/Linux OS*/ 
12: system("clear"); 
13:} 

 

  :absالدالة  3.5.13.10

  :للعدد الذي مت متريره إليها، مثال intتقوم هذه الدالة بإرجاع القيمة املطلقة من النوع 
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdlib.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int i=-10, j=20; 
6: 
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7: printf("absolute value if 'i' is %d\n", abs(i)); 
8: printf("absolute value if 'j' is %d\n", abs(j)); 
9:} 

  
  :labsالدالة  3.5.13.11

  :، مثالlong إال أا ترجع القيمة املطلق من النوع absنفس الدالة 
 

1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdlib.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: long i=-10, j=20; 
6: 
7: printf("absolute value if 'i' is %d\n", labs(i)); 
8: printf("absolute value if 'j' is %d\n", labs(j)); 
9:} 

 

  :divالدالة  3.5.13.12

  : مثال،int و الناتج يكون من نوع  الثاين،وسيط األول على قيمة الوسيطتقوم هذه الدالة بتقسيم قيمة ال
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdlib.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: int a=12, b=6; 
6: 
7: printf("%d/%d = %d\n", a, b, div(a, b)); 
8:} 

  
  :ldivالدالة  3.5.13.13

 : مثال،long الثاين، و الناتج يكون من نوع وسيط األول على قيمة الوسيطتقوم هذه الدالة بتقسيم قيمة ال
 

1:#include<stdio.h> 
2:#include<stdlib.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: long a=12, b=6; 
6: 
7: printf("%d/%d = %d\n", a, b, ldiv(a, b)); 
8:} 

 

  :string.h امللف الرأسي 3.5.14

ـ   اموعة  توجد جمموعتني من الدوال،      string.h يف امللف الرأسي    و هي تعـين   str األوىل تبدأ أمساءها ب

stringموعة، وثانية تبدأ أمساءها بـ ال ا mem و هي تعين memory.  

  

  .str سندرس أهم دوال هذا امللف الرأسي، و اليت أغلبها تبدأ بـ
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  :strncpy و الدالة strcpy الدالة 3.5.14.1

 األول هـو  وسيط، الوسيطنيا  strcpy تقوم كال من الدالتني بنسخ نص إىل سلسلة حرفية، الدالة األوىل     
و الدالة الثانيـة    .  الثاين هو النص الذي سيتم نسخه      وسيطليت سيتم نسخ فيها النص، و ال      سلسلة احلروف ا  

strncpy    ا ثالثةاألول و الثـاين لدالـة      وسـائط  الثاين مها نفس ال    وسائط األول و ال   وسائط، ال وسائط  

strcpyالثالث فهو عدد األحرف اليت نريد نسخها، مثالوسيط، أما ال :  
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: char str[] = "Hello"; 
6: char empty[5]; 
7: char empty2[5]; 
8: 
9: strcpy(empty, str); 
10: strncpy(empty2, str, 3); 
11: 
12: printf("empty  = %s\n", empty); 
13: printf("empty2 = %s\n", empty2); 
14:} 

  

  :ا نص سابقا، فسيتم حذفه، مثال empty أما إذا كانت السلسلة

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: char str[] = "Hello"; 
6: char empty[5] = "empty"; 
7: 
8: strcpy(empty, str); 
9: 
10: printf("empty  = %s\n", empty); 
11:} 

  

  :strncat و الدالة strcat الدالة 3.5.14.2

تقوم بنـسخ نـص و       strncat بنسخ نص و إضافته إىل سلسلة حرفية، و أيضا الدالة          strcat تقوم الدالة 
  :strcat  األحرف اليت نريد إضافتها، مثال لطريقة استعمال الدالةإضافته إىل سلسلة حرفية مع حتديد عدد

 
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: char str[] = "Hello"; 
6: 
7: printf("str = %s\n", str); 
8: strcat(str, ", World"); 
9: printf("str = %s\n", str); 
10:} 
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  :strncat و هذا مثال لطريقة استعمال الدالة

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: char str[] = "Hello"; 
6: 
7: printf("str = %s\n", str); 
8: strncat(str, ", World", 3); 
9: printf("str = %s\n", str); 
10:} 

  

  :strncmp و الدالة strcmp الدالة 3.5.14.3

كانت السلسلة احلرفية األوىل هي األكرب فستكون النتيجـة         باملقارنة بني سلسلتني، إذا      strcmp تقوم الدالة 
 ، و أيضا الدالـة    0 ، و يف حالة أن السلسلة احلرفية الثانية هي األكرب فستكون النتيجة أصغر من             0 أكرب من 

strncmp   باملقارنية بني سلسلتني مع حتديد عدد حروف السلسلة احلرفية األوىل اليت نريد مقارنتها مع              تقوم
  :strcmpة احلرفية الثانية، مثال حول طريقة استعمال الدالة السلسل

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: char str1[] = "Hello"; 
6: char str2[] = "Hello2"; 
7: int cmp = strcmp(str1, str2); 
8: 
9: if(cmp>0) 
10:  printf("str1 > str2\n"); 
11: else 
12:  printf("str1 < str2\n"); 
13:} 

  

  :strncmp و هذا مثال لطريقة استعمال الدالة

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: char str1[] = "Hello"; 
6: char str2[] = "Hello2"; 
7: int cmp = strncmp(str1, str2, 3); 
8: 
9: if(cmp>0) 
10:  printf("str1 > str2\n"); 
11: else 
12:  printf("str1 < str2\n"); 
13:} 

  

  :strrchr و الدالة strchr الدالة 3.5.14.4
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للبحث عن مكان حرف يف سلسلة حرفية، و إذا كان احلرف الذي نريد البحـث                strchr تستعمل الدالة 
 strchr مثل الدالة  strrchr د مرتني فسيتم أخذ مكان أول حرف، و الدالة        عنه يف السلسلة احلرفية موجو    

  :و لكنها تأخذف احلرف األخري بدل األول، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: char str[] = "Hello", *strdest; 
6: char ch = 'l'; 
7: int result; 
8: 
9: printf("%s\n", str); 
10: printf("12345\n"); 
11: 
12: strdest = strchr(str, ch); 
13: result = (int)(strdest-str+1); 
14: printf("First '%c' in position %d\n", ch, result); 
15: 
16: strdest = strrchr(str, ch); 
17: result = (int)(strdest-str+1); 
18: printf("Last '%c' in position %d\n", ch, result); 
19:} 

  

  :strcspn و الدالة strspn الدالة 3.5.14.5

ميكن معرفة عدد جمموعة من األحرف يف سلسلة حرفية، حيث جيب أن تكـون               strspn باستخدام الدالة 
حديـد  فهي تقوم بت   strcspn ، أما الدالة  0 تلك األحرف هي بداية السلسلة احلرفية و إال ستكون النتيجة         

  :مكان جمموعة من احلروف يف سلسلة حرفية، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: char str1[] = "HHHeeelllooo"; 
6: char str2[] = "He"; 
7: char str3[] = "lllooo"; 
8:    int result; 
9:     
10: result = strspn(str1, str2); 
11: printf("There are %d character(s) of '%s' in string '%s'\n",\ 
12:  result, str2, str1); 
13: 
14: result = strcspn(str1, str3); 
15: printf("First '%s' in string '%s' is start at character %d\n",\ 
16:  str3, str1, result); 
17:} 

  

  .لكن مرونة الدالتني ليست كبرية، لذا يفضل أن يتم كتابتهما من جديد على حسب رغبات املربمجو 
  

  :strpbrk الدالة 3.5.14.6
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بنسخ سلسلة حرفية و لصقها يف سلسلة حرفية أخرى، حيث جيب أن نقوم بتحديـد    strpbrkتقوم الدالة   
  :بداية النسخة باستخدام أحرف، مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: char str[] = "Hello"; 
6: char *result = strpbrk(str, "l"); 
7: 
8: printf("%s\n", result); 
9:} 

  

  :strstr الدالة 3.5.14.7

ل حرف واحد،    إختالف بسيط و هي أا تبحث عن مكان نص بد          يف strchr مطابقة لدالة  strstr الدالة
  :مثال

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: char str1[] = "Hello, World!", str2[] = "World"; 
6: char *strdest = strstr(str1, str2); 
7: int result; 
8: 
9: result = (int)(strdest-str1+1); 
10: printf("The word '%s' is at position %d in string '%s'\n",\ 
11:  str2, result, str1); 
12: 
13:} 

  

  :strlen الدالة 3.5.14.8

  :تقوم حبسب عدد أحرف سلسلة حرفية، مثال
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: char str[] = "Hello"; 
6: int result = strlen(str); 
7: 
8: printf("'%s' = %d character(s)\n", str, result); 
9:} 

  

  :strerror الدالة 3.5.14.9

  :مثالحتمل هذه الدالة جمموعة من رسائل األخطاء اخلاص بالسالسل احلرفية، 
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3:#include<stdlib.h> 
4: 
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5:main(int argc, char *argv[]){ 
6: char str[10]; 
7: 
8: printf("Enter a string (Max 10 characters): "); 
9: 
10: if((strlen(gets(str)))>10){ 
11:  printf("%s\n", strerror(12)); 
12:  exit(1); 
13: }else 
14:  printf("'%s' = %d character(s)\n",\ 
15:  str, strlen(str)); 
16: 
17:} 

  

  .و ميكن رأية باقي الرسائل باستخدام التكرار
  

  :strtok الدالة 3.5.14.10

  :حندد جمموعة من األحرف أو الرموز لسلسلة حرفية حيث ال يتم طباعتها، مثال strtok باستعمال الدالة

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<string.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: char *string, 
6:  str[] = "(Hello, World)",  
7:  tok[] = " (),I"; 
8: int i; 
9: 
10: string = strtok(str, tok); 
11: 
12: for(i=0;i<2;i++){ 
13:  printf("%s\n", string); 
14:  string = strtok(NULL, tok); 
15: } 
16:} 

  

  :time.h امللف الرأسي 3.5.15

 و حيتوي هذا امللف   على جمموعة من الدوال اخلاصة مبعاجلة التاريخ و الوقت،           time.h حيتوي امللف الرأسي  
  :و هي معرفة بالشكل التايل tm  على بنية باسمالرأسي

  
1:struct tm { 
2: int tm_sec; 
3: int tm_min; 
4: int tm_hour; 
5: int tm_mday; 
6: int tm_mon; 
7: int tm_year; 
8: int tm_wday; 
9: int tm_yday; 
10: int tm_isdst; 
11:}; 

  

  : و مها معرفان على الشكل التايلtime_t و clock_tو حيتوي أيضا على متغريين باسم 
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1:typedef long time_t; 
2:typedef long clock_t; 

  

  .time.h يف امللف الرأسي ا ميكن رأيته الدوالسنتحدث عن أهم دوال هذا امللف الرأسي، أما الباقي
  

  :clock الدالة 3.5.15.1

 عند بداية الربنامج، حيث تبدأ من الصفر، و قسمة قيمة هذه الدالة      تقوم هذه الدالة بالعد، حيث يبدأ عدها      
  :يرجع الوقت بالثواين، مثال CLK_PER_SEC أو CLOCKS_PER_SEC على الثابت

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<time.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: for(;;){ 
6:  printf("%d\n", clock()/CLOCKS_PER_SEC); 
7:  if((clock()/CLOCKS_PER_SEC)==5) 
8:   break; 
9: } 
10:} 

  

 يف حالـة    60و ميكن أن جنعل العد بالدقائق أو الساعات أو األيام، فقط نقوم بقسم الطريقة السابقة على                 
 24 إذا أردنا العد يكون بالساعات، و نزيد أيضا القسمة على            60أردنا العد بالدقائق، و نزيد القسمة على        

استخدام هذه الدالة ميكن عمل دالة تأخر تساعدنا كـثريا يف براجمنـا،        بو  . إذا أردنا أن يكون العد باأليام     
  :الدالة ستكون كتايل

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<time.h> 
3: 
4:void delay(int second); 
5: 
6:main(int argc, char *argv[]){ 
7: int waitsec; 
8: 
9: printf("wait(in seconds): "); 
10: scanf("%d", &waitsec); 
11: delay(waitsec); 
12: printf("Time terminated...\n"); 
13:} 
14: 
15:void delay(int second){ 
16: int sec; 
17: 
18: for(;;){ 
19:  sec = clock()/CLOCKS_PER_SEC; 
20:  if(sec==second) 
21:   break; 
22: } 
23:} 
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 :time الدالة 3.5.15.2

  :، مثال1970 جانفي 1 يف اليوم 00:00تقوم هذه الدالة بإرجاع عدد الثواين اليت مرت من الساعة 
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<time.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: time_t Seconds, Minutes, Hours, Days; 
6: 
7: Seconds = time(NULL); 
8: Minutes = Seconds/60; 
9: Hours   = Minutes/60; 
10: Days    = Hours/24; 
11: 
12: printf("%ld\tseconds since 01/01/1970.\n", Seconds); 
13: printf("%ld\tminutes since 01/01/1970.\n", Minutes); 
14: printf("%ld\t\thours since 01/01/1970.\n", Hours); 
15: printf("%ld\t\tdays since 01/01/1970.\n", Days); 
16:} 

  

، و ميكن NULL الذي مت متريره إليه فارغ وسيط ألن الSeconds بإرجاعة قيمة للمتغري timeهنا ستقوم الدالة  
  :كتابة املثال السابقة بالطريقة التالية

  
1:#include<stdio.h> 
2:#include<time.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: time_t Seconds, Minutes, Hours, Days; 
6: 
7: time(&Seconds); 
8: Minutes = Seconds/60; 
9: Hours   = Minutes/60; 
10: Days    = Hours/24; 
11: 
12: printf("%ld\tseconds since 01/01/1970.\n", Seconds); 
13: printf("%ld\tminutes since 01/01/1970.\n", Minutes); 
14: printf("%ld\t\thours since 01/01/1970.\n", Hours); 
15: printf("%ld\t\tdays since 01/01/1970.\n", Days); 
16:} 

  

 :difftime الدالة 3.5.15.3

دالة تقوم بإرجاع الفرق بـني الوقـت األول         ، و ال  time_t، كالمها ملتغريات من نوع      وسيطنيهلذه الدالة   
 الثاين بالثواين،أي تقوم بطـرح قيمـة        وسيط األول و بني الوقت الثاين و املوجود يف ال         وسيطاملوجود يف ال  

  : الثاين، مثالوسيط األول على الوسيطال
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<time.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: time_t Start, End; 
6: int i; 



__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

218 

7: 
8: Start = time(NULL); 
9: for(i=0;i<=40000;i++){ 
10:  printf("%d\n", i); 
11: } 
12: End = time(NULL); 
13: 
14: printf("Loop taken %.0f seconds to terminate...\n",\ 
15:  difftime(End, Start)); 
16:} 

  

 :localtime الدالة 3.5.15.4

  :، مثالtm إىل التوقيت حملي مث متريرها إىل أعضاء البنية 1900لة بتحويل عدد الثواين من عام  هذه الداتقوم
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<time.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: time_t Seconds; 
6: int Year, Month, Day, Hour, Minute, Second; 
7: struct tm* Time; 
8: 
9: time(&Seconds); 
10: 
11: Time = localtime(&Seconds); 
12: Year = Time->tm_year+1900, Month= Time->tm_mon+1, 
13:  Day = Time->tm_mday; 
14: 
15: Hour = Time->tm_hour, Minute = Time->tm_min, 
16:  Second = Time->tm_sec; 
17: 
18: printf("Date: %.4d/%.2d/%.2d\n",Year, Month, Day); 
19: printf("Time: %.2d:%.2d:%.2d\n", Hour, Minute, Second); 
20:} 

 
 :asctime الدالة 3.5.15.5

 DDD MMM Dتقوم هذه الدالة بتحويل بيانات البنية اليت مت متريرها إليها إىل سلسلة حروف من الـشكل  

HH :MM :SS YYYYمثال ،:  
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<time.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: time_t Seconds; 
6: struct tm* Time; 
7: 
8: time(&Seconds); 
9: 
10: Time = localtime(&Seconds); 
11: 
12: printf("Date/Time: %s", asctime(Time)); 
13:} 

 
 :ctime الدالة 3.5.15.6
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 DDD MMM D إىل سلسلة حـروف مـن الـشكل    ()timeواين الدالة تقوم هذه الدالة بتحويل عدد الث

HH :MM :SS YYYYمثال ،:  
  

1:#include<stdio.h> 
2:#include<time.h> 
3: 
4:main(int argc, char *argv[]){ 
5: time_t Seconds; 
6: 
7: time(&Seconds); 
8: 
9: printf("Date/Time: %s", ctime(&Seconds)); 
10:} 
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 ، مواقع و مشاريعاخلامتة
  

، و )أي الربنامج الذي سنقوم بربجمتـه (  روما هي هدفنا يف الربجمةلنفرض أن الطرق تأدي إىل روما، و  كل
سنجد أن الفرق بني طريق     . )...،Java  ،Delphiمثال  ( هي اللغات الربجمة  اليت تأدي إىل روما     نضع الطرق   

رى ليس بكبري، فمثال رمبا نذهب على طريق جنده سهل، أو طريق جنده صعب، أو طريق سـريع أو                   و أخ 
  :لغة برجمة و أخرى، مثال و هذه هو الفرق بني ،... أوبطيئ،

  

  :هو )التجميع( Assembly و لغة ++Cالفرق بني لغة 
  

الية املستوى هي جلعها    ، ألا لغة عالية املستوى، و من ميزات اللغات الع         ++Cسهولة يف فهم لغة      §
هي لغة منخفظة املستوى، و اللغات املنخفظة املستوى هي     التجميع  لغة حتاكي لغة اإلنسان، أما لغة       

 .حتاكي لغة احلاسوب مما جيعلها لغة صعبةلغات 
 
 .++Cسرعة برنامج مكتوب بلغة التجميع أكرب من سرعة برنامج مكتوب بلغة  §

  
 .++C من حجم برنامج مكتوب بلغة  بكثريجميع أصغري حجم برنامج مكتوب بلغة التستجد §

  

  . احلاسوب مربجمة بلغات منخفظة املستوى، و باخلاص لغة التجميعفريوساتلذا جند أن أغلب 
  

  .و اآلن سنتحدث عن أهم املواقع العربية و أهم املشاريع العربية اليت حتتاج إىل الدعم
  

 يف مجيع جماالا )#C++, C( و عائلتها C ا يتعلق بلغةموقع فيجوال سي للعرب، و هو موقع خاص بكل م
، بناء أمن نظم املعلومات،  الشبكات العصبية الصناعية   و   الذكاء اإلصطناعي برجمة األنظمة، برجمة األلعاب،     (

  .com.arab4vc.www: ، رابط املوقع)...املترمجات، 
، ...، مقاالت، دروس، دورات،     ربجمة يف مجيع اللغات   ال للربجمة، موقع به كل ما خيص ب       موقع الفريق العريب  

  .com.2000arabteam.www: رابط املوقع
 يف ة ااني العربيةاإللكتروين، أكرب مكتبة عربية حتتوي على جمموعات كبرية من الكتب   الكتب العربية موقع  

  .com.a4cb.www: ، رابط املوقع...كل ما يتعلق بعلوم احلاسوب سواء برجمة، تصميم، صيانة أو 
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موقع املختار للربجمة، موقع أحد أصدقائي األعزاء، و هو موقع به دروس حول أغلب لغـات الربجمـة، و                   
  .com.2jm2.www: ، رابط املوقعBASICباخلاص لغة 

حد أصدقائي، و هو أيضا موقع به دروس حول أغلب لغـات الربجمـة، و               أل  موقع موقع عروة نت، أيضا   
  .net.orwah.www: ، رابط املوقعDelphiباخلاص لغة 

أصدقائي، و هو موقع خاص بكل ما يتعلق بتصميم و برجمـة   موقع فريق تطوير األلعاب، أيضا موقع ألحد        
  .com.gamesdevteam.www: األلعاب، رابط املوقع

  
: ، و ال يزال حيتاج إىل مطويرين، ملزيد من املعلومـات          Arabian العريب Linuxو من املشاريع العربية، نظام      

com.arabicos.arabian.www://http/  
: ، و ميكـن الوصـول إليـه مـن الـرابط التـايل             mysmartbbو مشروع نظام املنتـديات العـريب        

com.mysmartbb.www://http/  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ليل أونيسخ
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 تم بحمد اهللا
 
 
 

 


