
 

 

 

   ابيثون فكر

 كيف تفكر كعامل حاسوب

 2.0.17النسخة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  فكر بايثون 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  فكر بايثون 3

 

 

   فكر ابيثون

 كيف تفكر كعامل حاسوب

 

 2.0.17النسخة 

  

 

لن داوين  أ 

 منشورات جرين يت

 نيدهام، ماساشوستس

 

 

 

 

 ترمجة طارق زيد الكيالين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  فكر بايثون 4

لن  2012© حقوق النرش   داوينأ 

 منشورات جرين يت

 شارع وشربن 9

 MA 02492نيدهام 

 Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0يسمح ابلنسخ، التوزيع، و/ أ و تعديل هذه الوثيقة حتت بنود 

Unported license  املتوفرة عىل، و  nc/3.0-http://creativecommons.org/licenses/by 

 

كتاب تدريس غري معمتد عىل  هذه تنتج  . ترمجة نص من  أ صيل الصيغة الاصلية لهذا الكتاب يه نص

 و طباعته.تنس يقات أ خرى ا ىل و ميكن حتويهل الوس يةل اليت يعرض علهيا، 

  .http://www.thinkpython.comال صيل لهذا الكتاب متوفرة من  نص

 

 ، طارق زيد الكيالينالرتمجةحقوق 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported 
License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ or 

send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

ن شئت و التصحيحالاعرتاضات أ رسل    .kelany@hotmail.comاىل  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XETALXETAL

XETAL

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://www.thinkpython.com/
mailto:kelany@hotmail.com


 

 

 

 

 مقدمة 
 التارخي العجيب لهذا الكتاب

كنت قد دّرست هذه املادة ثالث مرات من قبل و . لربجمة بلغة جافااا ىل ت أ حرض لتدريس مدخل كن 1999يف اكنون 

 ن عىل املس توى املطلوب.اكن معدل الرسوب مرتفع جدا، وحىت من جنح من الطالب مل يك. ال حباط يمتلكين

احدى املشالك اليت لحظهتا اكنت خضامة الكتب، و احتواهئا  عىل الكثري من املعلومات غري الرضورية،عالوة عىل فقرها يف 

اكنت تبدأ  سهةل، مث تتواصل تدرجييا، لكن عند مرحةل : لكها عانت من تأ ثري الباب املسحور. كيفية الربجمةا ىل ارشاد الطالب 

كامل الفصل حماول . حنو الفصل اخلامس، تهنار الارضية حتت اقدام الطلبة معينة، ضطر ل  مك املعلومات يزتايد برسعة، و أ 

 مللمة الفتات.

 أ هدايف اكنت:. قبل الفصل بأ س بوعني، قررت كتابة املادة بنفيس

  ا قل و دل ن يقرأ  الطالب . م فضل من قراءة  10أ   .50صفحات أ 

 ا س تخدام الالف  حاولت الابتعاد عن غريب الالكم.. ظاحلذر عند ا

 اء التدرجيي  سلسةل من اخلطوات الصغرية.ا ىل لتجنب الابواب املسحورة، قسمت أ صعب املواد . البن

 قل ما ميكن من لغة جافا و تركت البايق.. ، ل عىل لغة الربجمةالرتكزي عىل الربجمة  فضمنت الكتاب أ 

امل حاسوبكي: عنوان، و يف حلظة جتيل اخرتتا ىل احتجت  تفكر كع  .ف 

قرأ  الطالب املادة و اس توعبوها برسعة مما مسح يل ابس تخدام ابيق زمن فقد  .اكنت النسخة الاوىل جلفة، الا اهنا أ مثرت

 اتراك الطالب يمترنون.( و أ كرث أ مهية)الفصل يف رشح النقاط ال صعب و تكل الاكرث ااثرة 

جملانية، اليت تسمح للمس تخدمني ابلنسخ و التعديل و توزيع ترخيص املنشورات اGNU أ خرجت الكتاب حتت ترخيص

 الكتب.

أ رسل ايل بنسخة . ابيثونا ىل جف الكرن، مدرس اثنوي من فرجينيا، تبىن كتايب و ترمجه . ما حدث اتليا اكن اجلزء ال فضل 

نرشت اول نسخة من ابيثون  و كجرين يت برس،!. من الرتمجة، فس نحت يل الفرصة الاس تثنائية لتعمل ابيثون من كتايب أ ان

 .2001يف 

قلّت . جافا بني صدمين الفرق بيهنا و. اكن عيل تدريس ابيثون للمرة الاوىل ،بدأ ت التدريس يف لكية أ ولن 2003يف العام  

 ث ..... مزيدا من املرح.يخمترص احلد. معاانة الطالب، تعلموا و معلوا أ كرث عىل مشاريع أ كرث ااثرة

ضيف املواد، خصوصا كتاب، أ حصح الاخطاء، أ حسن بعض ال  املاضية اس متريت بتطوير ال خالل التسع س نوات  مثةل و أ 

 الامترين.

قل خفامة    بعض التغيريات اكنت:". فكر ابيثون" اكنت النتيجة هذا الكتاب، بعنوان أ 
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  ضفت جزءا عن تصحيح نب البقات، ترشح هذه الاجزاء الاساليب العامة لجياد و جت. هناية لك فصلال خطاء أ 

 و حتذيرات عن ال خطار اخملفية يف لغة ابيثون.

  ضفت متارين أ كرث، تراوحت بني حفوصات قصرية للتأ كد من الاستيعاب  مشاريع معتربة.  ا ىل ما ميكن ان يرىق ا ىل أ 

  ضفت سلسةل من املسائل العملية مثةل أ طول مع متاريهنا، و كذكل مناقشات –أ  و بعضها مبين عىل سواميب، . و أ 

سواميب، الامثةل و بعض احللول متوفرة من . هو برانمج جانيب كتبته لالس تخدام خالل حمارضايت
/ttinhht/p:niht/t:.tth. 

  ساليب تطوير الربامج و  تصمميها الاساس ية. مذاهبتعمقت يف أ 

  ضفت تذييالت عن التصحيح، حتليل اخلوارزميات، و ال  مليب"." مع " يو ام ال" أ 

  

ن يساعدك يف تعمل كيف تربمج و كيف تفكر، عىل الاقل بدرجة واحدة اعىل، كام  ن تس متتع ابلعمل هبذا الكتاب، و أ  أ متىن أ 

 يفكر علامء احلاسوب.

لن داوين   أ 

 نيدهام ماساشوستس.

 

س تاذ علوم احلاسوب يف لكية فرانلكن و لن داوين أ   أ ولن للهندسة.. أ 

 

 عرفان

ما اصبحت لغة البرمجة إلى و عرفني  .ينطلقبايثون، ما جعل هذا المشروع إلى جف الكنر، الذي ترجم كتابي عن جافا لشكر الجزيل لا

 المفضلة عندي.

َّر الذي ساهم بعدة أقسام في "كيف تفكر كعالم حاسوب".الشكر أيضا لكر    س مي

، التين ساعدتا في جعل تعاوني مع جف و كرس  GNU انية للوثائقلتراخيص المجاإلى  و FSF لمؤسسة البرامج المجانيةالشكر 

 على الرخصة التي استخدمها االن.Creative Commons  لإلبداع العامممكنا، و 

 الذين عملوا على "كيف تفكر كعالم حاسوب". Luluالشكر للمحررين في لولو 

 كل المساهمين )في القائمة أدناه( الذين أرسلوا التصحيحات و االقتراحات.النسخ األبكر من هذا الكتاب و بالشكر لكل الطلبة الذين عملوا 

 

 

 

 

 

 

 

http://thinkpython.com/
http://thinkpython.com/


vii فكر بايثون  

 نساهميمقائمة ال

حماسهم لهذا الل السنوات الماضية. مساهماتهم و أرسلوا مقترحاتهم و تصحيحاتهم خو من القراء المفكرين  ثاقبي النظرأكثر من مئة من 

 المشروع، كانت دعما كبيرا.

، و إن قمت بتغيير ما بناءا  @thinkpython.comfeedbackالبريد إلى راح أو تصحيح، فالرجاء أرساله إن كان لديك اقت

 قائمة المساهمين )إال إن أردت عدم االضافة(.إلى على ما أرسلته سأضيف اسمك 

فيد أيضا لكن ليس بسهولة البحث. رقم الصفحة و القسم ي ر فيها الخطأ ستسهل علي  جزءا على االقل من العبارة التي يظه إن ضمَّنت

 البحث عن عبارة محددة. شكرا!

 

 

 .8.4أرسل تصحيحا على القسم  لويد هف ألن

 .أرسل تصحيحا لخطأ داللي في الفصل الخامس إيفون بويان

 .2.1أرسل تصحيحا في القسم  فرد بريمر

 .جميل HTMLإلى حويل النص األصلي من التكس لهذا الكتاب كتب نص بيرل لت يونا كوهن

أرسل تصحيحا قواعديا على الفصل الثاني و تحسينات على األسلوب في الفصل االول، و هو من استهل النقاشات حول  ميشيل كنلن

  .اتمفسِّرالنواحي الفنية لل

 .5.6أرسل تصحيحا لخطأ مضحك في القسم  بنوا جيرار

و الذي استخدم كدراسة حالة في نسخ سابقة لهذا الكتاب. برنامجهما متوفر االن  horsebet.py كتبا كاثرن سمث و كورتني جليسون

 .على موقع الويب

 .أرسل من التصحيحات مما ال يتسع لذكرها المقام، و لذا يجب أن يدرج كأحد المحررين الرئيسين لهذا المخطوط لي هر

 .و قد أرسل العديد من التصحيحاتطالب يستخدم هذا الكتاب  جيمس كيلن

 3.10كان مكسورا في القسم  catTwice أصلح اقتران ديفد كيرشو

بحيث تنشئ مؤشرا عندما تشغل ألول مرة و  Makefile . و أصلح أيضا 3و  1،2أرسل العديد من التصحيحات على األقسام  إدي الم

 .ساعدنا في تجهيز طريقة تسمية النسخ

 2.4حيحا للمثال في القسم أرسل تص يونغ لي-مان

 .subconsciously في الفصل األول يجب أن تستبدل بـ unconsciously أوضح لنا بأن الكلمة ديفد مايو

 3.10و  3.9أرسل العديد من التصحيحات على االقسام  كرس مكلون

 .لكتابكان مساهما دائما و قد أرسل العديد من التصحيحات و االقتراحات لهذا ا ماثيو جي مولتر

أبلغنا عن تعريف إقتران نسيناه و أخطاء مطبعية عديدة في الفصل الثالث. و قد عثر أيضا على أخطاء في  سيمون ديكون مانفورد

 13االقتران المزيدي في الفصل 

 صحح تعريف القيمة المرتجعة في الفصل الثالث جون اوزتس

 .مستوى توزيع الكتابأرسل تعليقات قيمة و اقتراحات على كيفية رفع  كفن باركس

 .أرسل لنا عن خطأ مطبعي في قسم المعاني في الفصل االول، و كذلك كلمات لطيفة كتشجيع ديفد بول

 أرسل تصحيح على فصل الملفات و االستثناءات مشيل شمت

 .في مثال بدون تعريفه printTime حيث استخدم 13.1عين لنا مكان خطأ في القسم  روبن شو

 من التكس HTML و بقة في نص بيرل لـ يونا كوهن الذي يولد 7خطأ في الفصل  عثر على بول سليخ

 .يختبر المخطوط في دورة في جامعة درو. لقد ساهم بالعديد من االقتراحات القيمة و التصحيحات كريغ تي سيندل

و قد قدموا العديد من التصحيحات و و طلبته يستخدمون المخطوط. هم أول من يختبر الفصول في النصف االخير من الكتاب  إيَن تومس

 .االقتراحات

 .أرسل تصحيحا على الفصل الثالث كيث فرهيدن

 .3أعلمنا عن خطأ قائم منذ مدة في النص الالتيني المستخدم في الفصل  بيتر وستنلي

 .اتقام بالعديد من التصحيحات على النص البرمجي في الفل مدخالت و مخرجات الملفات و االستثناء كرس ربل

mailto:feedback@thinkpython.com
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كتابة المسودة االولى لفصل القواميس، قدم أرشادات قيمة منذ المراحل االولى إلى مساهمته قيمة لهذا المشروع. فباإلضافة  موشي زدكة

 .لهذا الكتاب

 .selble و gleich أرسل العديد من التصحيحات و اقتراحات في التعليم و شرح الفرق بين كرستوف زوِرشكِة

َّر  .اللفظية و المطبعية من ضمنها خطأين في قائمة العرفانات نفسهااألخطاء دلوا ممتلئا من أرسل لنا  جيمس مي

 التقط ما قد يصبح تناقض مشوش بين مثالين. هايدن مَكَفي

هو من الفريق العالمي من المترجمين و يعمل على النسخة االسبانية من المخطوط. و قد عثر على عدة أخطاء في النسخة  هايدن أرنل

 نجليزيةاال

 أنشا األشكال التوضيحية في الفصل االول و حس نا الكثير من االشكال االخرى لكس بيرزنيو  توحيد الحق

 Old Maid و أرسل بضعة اقتراحات مميزة حول التعليم و اقتراحات حول فيبوناشي و 8التقط خطأ في الفصل  د. ميشيل الزيتا

 .و مثال مكسور في الفصل الثاني التقط خطأ مطبعيا في الفصل االول اندي متشل

 .و التقط بضعة أخطاء مطبعية 7اقترح توضيحا في الفصل  كالن هارفي

 2.2بايثون إلى سمث التقط عدة أخطاء مطبعية و ساعد في تحديث الكتاب  كرستفر بي

 .التقط خطأ مطبعيا في المقدمة ديفد هطشنز

 مسا. و هو يعمل على الترجمة األلمانية للكتاب، و قد التقط زوجان من يعلم بايثون في معهد عال في فينا، الن غريغور لنغل

 .5السيئة في الفصل األخطاء

 التقطت خطأ مطبعي في المقدمة جولي بيترز

 .و خطأ مطبعي جميل .printTime و تصحيحا لـ makeTime أرسلت تحسينا لـ فلورين أبرينا

 .3اقترح توضيحا في الفصل  دي جي ويبر

 .11و  8،9في الفصول األخطاء نة من وجد حف كن

 3و اقترح توضيحا في الفصل  5التقط خطأ مطبعي في الفصل  إيفوويفر

 2اقترح توضيحا في الفصل  كرتس يانكو

 .HTMLإلى المطبعية و مشاكل ترجمة هذا الكتاب األخطاء أرسل لنا عن العديد من  بن لوغن

 2رأي الكلمة المفقودة في الفصل  جيسن ارمسترنغ

 .الحظ موضعا في الكتاب حيث النص البرمجي لم يطابق المكتوب لويس كورديه

 .3و  2اقترح عدة توضيحات في الفصل  برين كين

 2.2أرسل سلة من التصحيحات من ضمنها التغييرات في بايثون  رب بالك

و  2.2التحديثات على بايثون أرسل عدد من المعلومات الصغيرة من ضمنها بعض  Ecole Centrale Paris من فيلب ريه-جان

 .تحسينات معتبرة

 .من جامعة جورج واشنطن قام بعدة إقتراحات مفيدة و تصحيحات جيسن مادر

 .error هي "a error" ذكرنا بأن برون-يان قندفتة

لكن قارئين  ظل هذا الخطأ في الكتاب لسنوات، matrixes و ليس matrices هو matrix ذكرانا بأن جمع الكسس دينوو  ابل ديفد

 .بنفس الحروف في أول أسمائهما نبهانا له في نفس اليوم، غريب

  شجعنا لكي نتخلص من الفاصلة المنقوطة التي وضعناها في نهاية بعض العبارات و ألن ننظف طريقتنا في استخدام كلمات شارلز تاير

argument   وparameter. 

 .3وار في الفصل أبلغنا عن قطعة منطقية غريبة االط روجر سبربرغ

 .2أبلغنا عن فقرة مشوشة في الفصل  سام بُل

 .تجليتان لـ االستخدام قبل التعريف اندرو شيونغ

 4المطبعية في الفصل األخطاء و األخطاء الحظ كلمة مفقودة في الفرضية الثالثة في تصيد  سي كوري كيبل

 ساعدتنا في توضيب بعض االلتباس في السلحفاة ألساندرة

 في مثال القاموس brain-o وجد نوم شمبي

 arc أبلغ عن مشكلة في القسمة األرضية في دغلس رايت

 .وجد بعض المطروحات في نهاية عبارة جيرد سبندُر
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 .أرسل عددا من االقتراحات التي تساعد لِن بيهنغ

 .بمعنى الكلمة-خطأ-أرسل عن خطأين و عن ليس راي هاختفدت

 بيأبلغ عن تضارب في سوم تورستن هوبش

 .14صححت مثال في الفصل  إنغة بتوهوف

 .أرسل العديد من التصحيحات المفيدة أرنِة بابنهوزنهيد

 .ماهر في مالحظة الكلمات المكررة مارك إي كاسيدة

 .مأل "كان هذا مفقودا" ثم أرسل كومة من التصحيحات سكوت تايلر

 .ة منفصلةأرسل العديد من التصحيحات، كلها في رسائل إلكتروني جوردُن شبرد

 .8الحظ خطأ في الفصل  اندرو تيرنر

 arc أصلح مشكلة في القسمة االرضية في ادم هُبرت

 مبكرا. و زم الحظت خطأ مطبعي. math.pyالحظتا أنني قدمت  سارة زِمَرمنو  دارل هموند

 (عالج االخطاء)وجد بقة في قسم تصيد البق  جورج ساس

 1.10اقترح التمرين  بَريَن بنغهام

المطبعية و األخطاء كاسم متغير، على خالف نصيحتي أنا. و عثرت على كمية من  tupleأنني استخدم إلى نتبهت  فنتون-إنغلبرتليئة 
 "االستخدام قبل التعريف" 

 .وجد خطأ مطبعي جو فونكة

 وجد تناقضا في مثال فيبوناشي  تشاو تشن-تشاو

 spamو   spaceيعرف الفرق بين  جف بين

 خطأ مطبعي  أرسل لوبُس بنتس

 14.4اقترحا التمرين  أبيغيل هيتهُفو  غريغ لند

العظيم، الذي قد تود قراءته بعد " التجريد المتماسك" ماكس هو أحد مؤلفي . أرسل العديد من التصحيحات و االقتراحات ماكس هيلبرن

 .انتهائك من هذا الكتاب

 وجد خطأ في رسالة خطأ شوتيبات بورنهافالي

 .أرسل اقتراحات مفيدة للغاية ستانِسلوف أنتول

 .4-11أرسل العديد من التصحيحات في الفصول  إريك بشمن

 .المطبعيةاألخطاء وجد بعض  ِمغوِل أزِفيدو

 .أرسل قائمة طويلة بالتصحيحات جيانهو ليو

 .وجد كلمة مفقودة نِك كنغ

 .أرسل قائمة طويلة من المقترحات مارتن زوثر

 .يتي لتجلية و غيرها العديد من االخطاءوجد تناقضا في تجل ادم زِمَرمن

 .اقترح تذييال يشرح تحلل المثلثات راتناكار تيواري

 .Jane Austenو أرسل بعض التصحيحات االضافية. و هو يعلم كيف يهجئ  is_abecedarianاقترح حال اخر لـ  أنوراغ غول

 .خطأ مطبعيإلى نتهت  كيلي كراتزر

 3في الفصل مثال محير إلى نبه  مارك غرِفِثس

 .وجد خطأ في طريقة نيوتن خاصتي رويدن أونجي

 .HTMLساعدني في مشكلة في نسخة  باتريك ولوويتش

 .أخبرني عن كلمة مفتاحية جديدة في بايثون مارك شونفسكي

 .ساعدني في حساب المثلثات َرِسل كولِمن

 .عثر على عدة أخطاء مطبعية ويه هوانغ

 . المطبعية في الكتابءاألخطا الحظت أقدم ال  كارن بربر

 .اسمهإلى أنني أستخدم نمط التزيين دون االشارة إلى وجد خطأ مطبعي و نبه  نام نغوين
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 .أرسلت العديد من التصحيحات و االقتراحات ستِفَني مورِن

 uses_onlyصحح خطأ مطبعي في  بول ستوب

 .تشويش في المناقشة حول ترتيب العملياتإلى نبه  إريك برونر

 !نحن ممتنون للغاية. وضع قاعدة جديدة لنوعية و عدد االقتراحات التي يرسلها رو ِخزِرلسألِخاند

 .يعلم يساره من يمينه جري تومس

 .أرسل قائمة طويلة من التصحيحات و االقتراحات جيوفاني إسكُبار سوسة

 .URLأصلح إحدى الـ  ألكس إتيِن

 .وجد خطأ مطبعي كوانغ هي

 .تيب العملياتصحح خطأ عن تر دانيل نلسن

 في مكانين. polylineإختالف تعريف إلى نبه  وِل مكجنس

 .عثر على فاصلة منقوطة مفقودة سواُرب ساهو

 .بعض الروابط المقطوعةإلى مثال لم يحدد جيدا و إلى نبه  فرانك هيكر

 ساعدني في تنظيف مثال مشوش. Bأنيمش 

 .وجد خطأين ختاميين مارتن كاسبرسن

 .دة تصحيحات و اقتراحاتأرسل ع غريعور ألم

 .اقترح علي توضيح تمرين دمتريوس تسيريغس

 .أرسل صفحة من التصحيحات و االقتراحات كارلوس تافور

 .وجد بقة في حل أحد التمارين مارتن نوردسلتن

 .وجد مرجعا مقطوعا الرس أو دي كرستيَنسن

 .وجد خطأ مطبعي فكتور سيمون

 له ظل اقتران جاهز. inputأن متغيرا يسمة إلى نبه  سفِن هوكستر

 .وجد خطأ مطبعي فيت لي

 .3في بايثون  cmpمشكل مع إلى نبه  ستِفِن غريغوري

 .أبلغني عن رابطة مقطوعة ماثيو شولتز

 .أبلغني عن بعض الروابط المقطوعة و عن بعض التغييرات في رسائل الخطأ لوكش كومار مكاني

 .الخيرةصحح لي عبارتي عن نظرية ف رمات ا إشوار بهات

 .اقترح توضيحا براين مكغي

 .، و أرسل إلي عدد من التصحيحات في طريقه.اإليطاليةإلى ترجم هذا الكتاب  أندريا زانيلال
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 الفصل الاول

 

 طريق الربانمج
 

الهندسة و  و من افضل خصائص الرايضيات جيمع بني بعض   سوب، تفكريهدف هذا الكتاب تعلميك كيف تفكر كعامل حا

و كام  .(خصوصا احلسابية)يس تخدم عامل احلاسوب لغة رمسية ليصال الافاكر  ،الرايضيات مفثل علامء العلوم الطبيعية. 

ّ  مثيقومون بتجميع املكوانت لتصبح نظام  و ش ياءاملهندسني، يصممون ال    .بني العديد من البدائل من مون افضل اخلياراتيقي

 .الفرضيات، و التنبؤات يضعوننظمة املعقدة، و و اكلعلامء، يراقبون سلوك ال  

ق ابحللول، مث التفكري اخلالمث حل املشالكت يعين تفسريها بصيغة رمسية، ،حل املشالكتمه لعامل احلاسوب يه املهارة ال   

نَّ  .يقاو دق احضاو تعبريا التعبري عن احلل  ل العديدة حلهارات امل للمترن عىل صقتن  تُفرصة يه معلية تعمل الربجمة  احلق أ 

 .طريق الربانمج"" و لهذا مسي هذا الفصل  ،املشالكت

 كلاهتا، و من انحية اخرى ستسخدم الربجمة كوس يةل لهدف ابعد، ستتضح ذلمفن انحية ستتعمل الربجمة، و يه همارة مفيدة  

 .لكام تقدمنا معا همعامل

  

لربجمة ابيثون    1.1  لغة ا

قد تكون قد مسعت عن لغات برجمة  ،للغات الربجمة عالية املس توىو ابيثون مثال  يه ابيثون. هنا لغة الربجمة اليت ستتعلمها 

 .عالية املس توى مثل يس، يس بلس بلس، بريل و جافا

ل الربامج املكتوبة احلواسيب تشغالتجميع.  لغة الاةل او لغة احياان ، تدعى بلغة منخفضة املس توىما يسمى  جد، ايضايو 

تستنفذ هذه املعاجلة املكتوبة بلغة عالية املس توى لن تعمل قبل معاجلهتا.  الربامجذلكل فان  ابللغات منخفضة املس توى فقط،

 عالية املس توى. للغاتبعض الوقت، لكنه ليس سوى سيئة صغرية 

:  ،حس نات اللغات عالية املس توى ل حتىص  ولها ات عالية املس توى تتطلب الربامج ابللغكتابة سهوةل كتابة الربامج.  ف أ 

قابليهتا للنقل، اي ان  : اثنهيا اكرب.  ال خطاءاقرص و اسهل للقراءة، و احامتل خلوها من  الربامج املكتوبة تكون، و وقتا اقل

 بدون اي تعديل. حىت احلواسيب بتعديل بس يط او  عالية املس توى س يعمل عىل انواع خمتلفة من الربانمج املكتوب بلغة  

 .اللغات منخفضة املس توى تعمل عىل نوع واحد من احلواسيب، و جيب كتابهتا مرة اخرى لتعمل عىل نوع اخر
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 يعاجل الربانمج قليال لك مرة، فيقرأ  سطور الربانمج و ينفذ العمليات فرّس  امل: 1.1الشلك 

 

 تشفري شييئ، مث تنفذه مكوانت احلاسوب املاديةا ىل ا ىل النص الاصيل املرتمج يرتمج : 1.2الشلك 

 

بيامن تس تخدم اللغات منخفضة املس توى يف تطبيقات  ،ل جل هذه املزااي، تكتب مجيع الربامج تقريبا ابللغات عالية املس توى 

 متخصصة.

 يقرأ  سطور فرّس  امل . املرتجامتو  اتفرّس  امل :ةلأ  ن من الربامج اليت تعاجل اللغات عالية املس توى لتصبح لغة اهناكل نوع 

فيقرا السطور و يقوم   واحدا تلو الاخر.ه معاجلا اوامر  الربانمج، اي انه ينفذ ما يقول ابرانمج مكتوب بلغة عالية و ينفذه

 .فرّس  يبني هيلك امل 1.1الشلك  ابلعمليات احلاسوبية. 

ابلنص يف هذا الس ياق يسمى الربانمج املكتوب بلغة عالية املس توى تشغيهل. بل اما املرتمج فيقرا الربانمج و يرتمجه اكمال ق 

للتىفيذ أ و ابملشفر الشييئو الربانمج املرتمج  صيلال   ميكن تشغيهل مرارا دون احلاجة س  مبجرد ترمجة الربانمج  . الربانمج القابل 

 يبني هيلك املرتمج. 1.2الشلك  الرتمجة. ا ىل 

وضع التفاعيل: فرّس  هناكل طريقتان لس تخدام امل .مفرّس  ، الربامج املكتوبة تنفذ عن طريق امفرّس  يعترب ابيثون  ابةوضع و  ال  كت

 .النص

 النتيجة:  يظهرسينفذه كل و  فرّس  يف الوضع التفاعيل س تكتب برانمج ابيثون، و امل

>>> 1 + 1 

2 

 .2 بـ فرّس  امل فسريد 1+1جاهز، فان طبعت  فرّس  تعين ان امل )احملث( >>>اشارات  

عليه هو ان ملفات ابيثون  عم  ما اجتُ  . حمتواهلتنفيذ  فرّس  ص ال صيل يف ملف مث اس تخدام املنك ختزين النكمييف املقابل،  

ت امس حت لو اكن دليك نصا خمزانفو ليك يُنفذ النص عليك ابالغ ابيثون ابمس امللف. . (.py ) بـتنهتيي 

dinsdale.py   و كنت تعمل عىلU NI X فس تطبع python dinsdale.py  . ختتلف هذه التفاصيل

 . http://python.orgماكنك احلصول عىل معلومات هبذا اخلصوص من موقع اب   ،اخرىا ىل  تشغيل من بيئة

رشة.  لكن للك ما هو اكرب من بضعة تس تطيع تىفيذها مبا ل نك ،الصغرية يةجمالرب  القطعالعمل يف الوضع التفاعيل مفيد لفحص 

 عليك ختزين النص حبيث ميكنك تعديهل و تنفيذه مس تقبال.س يكون سطور 

 

 

 

http://python.org/
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لربانمج  1.2  ؟ما هو ا
.  احلوس بة قد تكون شيئا حسابيا، كحل منظومة من حوس بةهو مجموعة تعلاميت مرتبة،  حتدد طريقة تنفيذ معلية  الربانمج

او )و اي  لبحث و استبدال النصوص يف وثيقةل اهنا قد تكون حوس بة رمزية، اكا  ات احلدود، ت او اجياد جذور كثري املعادل

 .( ترمجة برانمجعجبلل

 ل ان بضعة تعلاميت اساس ية س تتبدى تقريبا يف لك لغة:ا  ابختالف اللغات،  التعلاميت تفاصيلختتلف 

 .او اي اداة اخرى : احلصول عىل املعلومات من لوحة املفاتيح او امللفاتالتدخ  املُ 

 ُ  .ملف او اي اداة اخرىا ىل : اظهار املعلومات عىل الشاشة او ارسالها جاتخر  امل

 .: القيام ابلعمليات احلسابية الاساس ية اكمجلع و الرضباحلساب

ن حتققت الرشوطالتنفيذ املرشوط  .: تنفيذ معلية ما ا 

 .لتغيرييكون مع بعض اما رارا، و عادة : القيام بعمل ما م  التكرار

صّدقت ام ل، هذا تقريبا لك ما ينطوي عليه الربانمج.  لك برانمج اس تخدمته، بغض النظر عن مدى تعقيده، بين عىل 

همامت اصغر فاصغر،  حىت تصبح بس يطة ا ىل همة خضمة معقدة ملالربجمة عىل اهنا تقس مي يف كنك التفكري ميتعلاميت كهذه، ذلا 

 .ذها هبذه التعلاميتننا من تنفياحلد اذلي ميكّ  ا ىل 

 .ث عن اخلوارزمياتيدهذه النقطة عند احلا ىل ننا س نعود قد ل يزال هذا غامضا، الا ا

 

 ؟ Debuggingتصحيح الاخطاء، ما املقصود بـ   1.3
 Debuggingتدعى  ال خطاء الربجمة عرضة للخطأ ، و ل مر غريب تدعى اخطاء الربجمة بق )كتكل احلرشة( و معلية صيد 

 (.تفليةعى مقل، و تصيدها أ و تد)

خطاء و  اخطاء عند التشغيل ،حنويةاخطاء اليت قد حتدث خالل الربجمة:  ال خطاء  ثالثة انواع منكلهنا .ادل   ال  من  للية

 .خطاءتفريق بيهنا لترسيع معلية صيد ال  املفيد ال

 

خطاء 1.3.1   Syntax Errors النحويةال 

ماكن ابيثون تنفيذ الربامج  ن  فقطاب  تعلق يرساةل وجود خطأ   ابيثون مفرّس   فس يطبع لّ ا  ، و النحوية ال خطاء خالية من اكنتا 

 اذا اكنت لّ ا  الربانمج و القوانني اليت حتمك حنوه،  فال قواس مثال  ل تقبل  بناءا ىل . ال خطاء النحوية تشري النحوية ل خطاءاب

 فهيي خطأ  حنوي. 8)قانونية، اما  (2+1)ازواجا، فـ 

نك تقرأ  رسائل عىل مواقع التواصل ال جامتعي مليئة  تلحظ هل النحوية، ال خطاء بية، يتسامح القراء مع معظم يف العر  أ 

 .Error messageابل خطاء النحوية، لكنك تتغاىض و ل ترسل 

ن ابيثون ليس متساحما وقف عن ،  فبوجود خطأ  واحد يف الربانمج س يطبع رساةل وجود خطأ  و يتابملّرة يف املقابل، فا 

 و لن يكون ابماكنك تشغيل الربانمج. ،التنفيذ

الكثري من وقتك ، لكن مع اكتسابك للخربة،  ال خطاء يأ خذ تصيد و تصحيح س خالل الاسابيع الاوىل يف حياتك الربجمية  

 .س تقوم بأ خطاء اقل و س تعاجلها بشلك ارسع
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خطاء  1.3.2   Runtime Errorsد التشغيلناليت تظهر ع ال 

 ال خطاء هذه  .ل تظهر خالل التصممي، بل بعد تشغيل الربانمج ال خطاء مسي كذكل ل ن هذه  ال خطاء لثاين من النوع ا

اءاتتسمى ايضا  س تثن  ل هنا تؤرش حبدوث امر اس تثنايئ )يسء(. ا

 

خطاء  1.3.3  Semantic Errors )التأ ويل( ادلللية ال 
د  ان اكن ابلربانمج  ن  ليلخطأ   ن  -ر رسائل بوقوع خطأ  مامن انحية عدم اصدا -بنجاح  س يعملالربانمج فا  ّل  أ  لن يقوم ه ا 

 .لدلقة: س يقوم مبا طلب منه القيام به أ و .خرأ  بل س يقوم بعمل  ابلعمل املطلوب،

 س تكون املشلكة ان الربانمج اذلي مقت بكتابته ليس ذكل اذلي اردت كتابته.  مفعىن الربانمج )دلليته( خطأ .  التعرف عىل 

ادلللية اكلتعرف عىل اخلدع ل نه يتطلب منك العمل بشلك عكيس، س يكون عليك تأ مل خمرجات الربانمج مث خطاءال  

 حماوةل معرفة ما يقوم به.

 

خطاء تصيد 1.3.4 ا ال   جتريبي

هناو تصحيحها، و  ال خطاء س تحصل علهيا يه تصيد  من أ مثن املهارات اليت زء الاكرث  ان هذه املهارة يه اجلا لحمبطة،  مع أ 

 .حتداي و ااثرة و اثراءا للثقافة اذلاتية

حداث و العمليات اليت ادت لوقوع و عليك ختمني ال  بني يديك دةل أ   كلمعل التحري، هنا ال خطاء تصيد يش به ن انحية، مف

 .اخلطأ  اذلي تراه

سك عام  ،لعلوم التجريبيةاك ال خطاء تصيد  ستبدأ  بتعديل الربانمج و جتربته  ،هذا اخلطأ  ا ىل أ وصل فمبجرد ورود فكرة يف رأ 

خر يقربك من برانجمك أ  ن اكنت افرتاضاتك حصيحة ستمتكن من التنبؤ بنتيجة التعديل الاخري مث تقوم بتعديل ا  ف ،مرة اخرى

ز لتن ا  "شريلوك هوملز  فكام بنيَّ  . تيان بفرضية اخرىخاطئة، س يكون عليك ال  و ان اكنت افرتاضاتك  .املقصود من  أ 

 .)أ  كوانن دويل، عالمة الاربعة( "الت، مفا يتبقى س يكون احلقيقة همام بدت ل تصدقاملس تحي

برانمج يقوم مبا ا ىل تنهتيى ا ىل خطاء لل   متواصالشيئا واحدا،  لكون الربجمة تصيدا  ال خطاء د البعض يرى الربجمة و تصيّ 

ا و هئد اخطاتصي  ضافة التعديالت الصغرية و اب  مث تبدأ   ،يقوم بيشء ما الفكرة يه ان عليك البدء بربانمج   .تريده ان يقوم به

 طوال معلية البناء. ال خطاءيف طريقك حنو الربانمج املكمتل، فيكون امامك برانجما خاليا من  تسريبيامن حها يتصح

لينوس نظام تشغيل حيتوي عىل الالف من سطور الربجمة، الا انه بدأ  بربانمج صغري بناه  Linuxعىل سبيل املثال، 

احدى مشاريع لينوس الاوىل اكنت برانجما ".  و حسب لري جرينفيدل  80386تورفادلز ليك يسكشف رشحية انتل 

 'The Linux Users)من  "Linuxا ىل هذا الربانمج لحقا تطور  .BBBBو  AAAAابماكنه التبديل بني طباعة 

Guide Beta Version 1). 

 .و كذكل حول املامرسات الصحيحة يف الربجمة ،ال خطاء اكرث حول تصيد تنتظرك اقرتاحات يف الفصول الاخرية 

 

 

 



  فكر بايثون 5

لطبيعية:  1.4 لرمسية و اللغات ا  اللغات ا

للغات الطبيعية يه ما يتحدث به الناس، اكلعربية و الاجنلزيية، مل يصمم الناس هذه اللغات )رمغ حماولهتم وضع القواعد  ا

 .لها(، هذه اللغات تطورت طبيعيا

ا للغ  يه لغة رمسية سابية اليت يس تخدهما الراييشارات احلال   .ق يف أ جواء معينةطبَّ : لغات مصمها الناس لتُ ت الرمسيةا

 ُ  مه:جلزيء و ال  اية للتعبري عن تركيب الكمييائيون يس تخدمون لغة رمس .رقام و الرموزس تخدم يف حتديد العالقة بني ال  ت

لل لغات الربجمة يه لغات رمسية ات احلوس بة نع عبريتمصمت   معلي

 H2Oكذكل  ، صياغة خاطئة 3= + 3$6صيغة حصيحة يف حني  3+  3=  6فـ  ،للنحو يف اللغات الرمسية قواعد صارمة

 .ليست كذكل 2Zzصيغة حصيحة ملعادةل كمييائية لكن 

للغةقواعد النحو تأ يت بنكهتني، تتعلقان  رقام ساس ية، اكللكامت و ال   اللغة الارموز اللغة يه عنارص . و بناهئا token برموز ا

ن $ ليست رم 3= + 3$6فاملشلكة يف  .و العنارص الكمييائية قل عىل حد علمي( كذكل زا قانونيا يف الرايضيات )عىل ال  يه أ 

2Zz  ليست قانونية لعدم وجود عنرص يرمز هلZz. 

غري حصيحة رمغ كون + و = رموزا  3= +  3رة فالعبا .تعلق ببناهئا، أ ي كيف ترتب رموز اللغةتمن حنو اللغة  ةالثاني النكهة

هذا ينطبق عىل املعادلت الكمييائية ايضا، فالرقام املنخفضة  ،جانب بعضهاا ىل ا ل اننا ل نس تطيع وضعها  رايضية قانونية، 

 .تأ يت بعد رموز العنارص ل قبلها

ن   .بنحو غري قانوين واكتب اخرى بلكامت حصيحة اكتب مجةل عربية حصيحة القواعد لكن بلكامت غري حصيحة، مث  : 1.1متري

ن كنت و تقرأ   ا  مع اللغات تفعل هذا  علام بأ نك حنو امجلةل )عليك تبني  س يكون  ،غة رمسيةاعبارة ذات صي مجةل عربية أ 

سنتحدث من الان عن  Parsingيف الاجنلزيية  "ال عراب و الرصف"( هذا ما يسمى يف العربية دون ان تنتبهالطبيعية 

 جنلزيية فقط!!الا

ن subjectهو املوضوع )" The penny"س تفهم بأ ن  "The penny dropped"مفثال عند سامعك   "dropped"( و أ 

هذا  ، its semantic "دللهتا" معرفة مبجرد اعرابك للجمةل س يكون ابماكنك فهمها، أ و .(predicateهو املمتمة للجمةل )

 .و معىن السقوط Pennyالفهم مرشوط بكونك تعمل ما هو الـ 

 تتشابه اللغات الرمسية و الطبيعية يف نواح عدة، الا اهنا ختتلف يف بعض الامور:

اللغات الرمسية  .لدةل اليت تفهم من الس ياقابعىل هذا الناس يتحايل الغموض،  يلف ها: اللغات الطبيعية الغموض

ن   .قط، بغض النظر عن الس ياقواحد ف عبارة معىنى  للكمصمت لتكون واحضة متاما، مما يعين أ 

وفرة و نتيجة لهذا غالبا  ،تجنب الفهم اخلاطئل: متتكل اللغات الطبيعية الكثري من اللكامت ليك تعوض مغوضها و ال

فقر و أ وجز .ما تكون كثرية الاطناب  .اللغات الرمسية أ 

قد ل يكون هناك  "،ظهر البعري القشة اليت قصمت": اللغات الطبيعية مليئة ابلتكنية، فعندما نقول املعىن احلريف

 .اللغات الرمسية تعين ابلضبط ما تقوهل .بعري و ل قشة و ل يشء قد كرس اساسا

أ حياان يكون  ،اللغات الرمسيةا ىل الناس اذلين تربوا عىل اس تعامل اللغات الطبيعية )لك الناس( جيدون صعوبة يف التحول 

 ، بل أ كرب:كذكل اذلي بني الشعر و اخلطابة الفرق بيهنا

ُ  الشعر: غالبا ما يكون و  ،عمل تأ ثريا و ردة فعل عاطفيةلفاظ لصوهتا و ملعناها، القصيدة كلك تُس تعمل ال  ت

 .الغموض يف املعاين الشعرية مقصودا

: ة حتليل اخلطب اسهل  ،املعىن الرصحي للعبارات هو املهم هنا، طريقة حنو امجلل تسامه يف املعىن الاجاميل اخلطاب
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 . اهنا تظل حتتوي عىل الغموضلّ ا   يل القصائدمن حتل

 .: معىن برانمج احلاسوب واحض و حريف، ميكن فهمه لكيا عن طريق حتليل رموزه و بنائهالربانمج

ية مكثفة عىل أ ول، تذكر ان اللغات الرمس. اليك الان بعض الاقرتاحات لقراءة الربامج )و كذكل اللغات الرمسية الاخرى(

مث تذكر بأ ن بنيان الربانمج يف غاية الامهية، ذلكل فبدل من قراءة  ،س تأ خذ وقتا اطول قراءهتا ف ا عكس الطبيعية، ذل

سكالربانمج يف  هيلكل يالميني، تعمل حتلا ىل يسار الاسفل و من الا ىل الربانمج من الاعىل  و تعريف رموز الربانمج و  رأ 

 يفتبعات أ عظم لها  ،يف اللغات الطبيعية معهانتساهل ما مالئية اليت غالبا ال   ال خطاءف ،اخريا، انتبه للتفاصيل . هءتفبسري بنا

 .اللغات الرمسية

 

لربانمج الاول  1.5  ا
ةل هذه امجلل ن لك ما س يفعهل هو اظهار  ،"Hello, World!" تقليداي، اول برانمج تكتبه بلغة برجمة جديدة يسمى

"!Hello, World" اكلتايل:ا الربانمج هذ  يف ابيثون يكتب .عىل الشاشة 

print 'Hello, World!' 

فقط يظهر قمية عىل  ،فهذا الربانمج ل يطبع اي يشء عىل الورق "اطبع"تعين  printرمغ ان ،  print عبارة هذا مثال عىل

 :القمية يف هذه احلاةل يه اللكامت .الشاشة

Hello, World! 

 .وب عرضه، و لن تظهر عند عرض النتيجةعالمات الاقتباس )'( حتدد بداية و هناية النص املطل

 غة قليال:، ختتلف الصي3يف ابيثون

Print('Hello, World!') 

ن   .يه اقرتان، سنناقش الاقرتاانت لحقا يف الفصل الثالث printالاقواس هنا تعين أ 

فالفروق بني  كلعدا ذما  .فعليك ترمجهتا 3بايثونكعبارة حىت هناية الكتاب، فان اكنت نسختك  printم سأ س تخد

 .ال تقلق بسبهبافالنسختني قليةل 
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 تصيد الاخطاء  1.6
عظم الامثةل يف الوضع ة مبماكنك جتر اب   ،متكن من تطبيق الامثةل مبارشةت قراءة هذا الكتاب مقابل حاسوبك ليك  الافضل

 .ت عليهل انه اذا كتبت الربانمج يف الوضع النيص ستمتكن من جتريب التعديالا  التفاعيل، 

ان  "!Hello, World"يف برانمج ما اذلي س يحدث مفثال  ،د اخلطأ  عندما تتدرب عىل أ وامر جديدة عليك ان حتاول تعم  

خطأ ت هتجئة لكمة   ؟printنسيت و ضع احدى عالميت الاقتباس؟ أ و الكهام؟ ما اذلي س يحدث لو أ 

 ي تقصدهفليك تتذكر دامئا ما اذل ،عند تصيد الاخطاء هنا، و سيساعدك تقرأ  هذا النوع من التجريب يساعدك عىل تذكر ما 

 .حدوثه عرضياانتظار عن قصد بدل من و تفيد بوجود خطأ  ما، من الافضل القيام بذكل اخلطأ  الان اليت رساةل ال

دما يواهجك خطأ  برجمي عيص عىل نحباط عل  اب حتسفقد خصوصا تصيد الاخطاء، املشاعر ، بعض أ حياان تثري الربجمة 

 .و قد تشعر حىت ابلغضب ،لاحل

ان البرش قد يتعاملون مع احلواسيب كام لو اكنت برشا مثلهم، فان اكنت تعمل جيدا فهيي جزء من الفريق  عىل دلئلهناكل 

س تكون كتكل حنو الفظني من الناس ) ريفز و نس، معادةل امليداي: كيف يعامل الناس  همات فعل فهيي فظة، و من م فردّلّ ا  و 

 .مكنة(و امليداي اجلديدة اكلناس و ال   التلفزيوانت احلواسيب،

احدى الطرق يه اعتبار احلاسوب احد موظفيك، هل نقاط قوة  .يف التعامل معهاان تتحرض لردات الفعل هذه ساعدك يقد 

 .عدم بعد النظرو  كعدم الاحساس مع الاخرينقاط ضعف معينة نكذكل  هلحمددة، اكلرسعة و ادلقة، و 

ذن تكون املدير اجليد، اس تفد  انيه هممتك  َّ ا  ل فظاظته و عدم رؤيته للصورة من همارات و دقة هذا املوظف مث تقب

ن أ  دون ان تسمح لردات فعكل من  ،املشالكبل لس تخدام عواطفك من غضب و جخل يف حل د الس   مث ج   ،الاكمةل

 .تنتقص من كفاءتك يف العمل

خطاء، الا ان قمية امتالك هذه املهارة تتخطى تصحيح اخطاء الربامج اليت صيد الا همارة الاحباط من سامت التدرب عىل

هناك قسم عن تصيد الاخطاء، كهذا، و به  ،يف هناية لك فصل من فصول هذا الكتاب. كثري من فعالياتك اليوميةا ىل تكتهبا 

 .س تجد كيف افكر عندما اتصيد الاخطاء، امتىن ان يكون ذا فائدة كل

 

 معاين:  1.7
 .تشمل صياغة املشلكة، اجياد حل لها، مث التعبري عن هذا احلل ،معلية متاكمةل :problem solving املشالكحل 

الية املس توى  .لقراءة و الكتابةاة كبايثون مصممة ليك تكون سهةل لغات برجم :high-level language لغات ع

يضا لغات برجمة مصممة ليك  :low-level languag لغات منخفضة املس توى  "ةللغة ال  "ينفذها احلاسوب بسهوةل، تسمى أ 

 ."لغة التجميع"أ و 

 .أ كرث من نوع من احلواسيب عىل قابلية الربانمج للعمل :portability التنقلية

 .تنفيذ سطور الربانمج املكتوب بلغة عالية املس توى واحدا بعد الاخر :interpret فسريت

لغة منخفضة املس توى دفعة واحدة، اس تعدادا ا ىل كتوب بلغة عالية املس توى ترمجة الربانمج امل :compile مجع الربانمج

 .لتنفيذه لحقا

 .الربانمج املكتوب بعغة عالية املس توى قبل مجعه :source code النص الاصيل

 .الربانمج عما ينتج عن مج :object code نص الاكئن
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للتنفيذ  ابل   ن جاهز للتنفيذ.لنص الاكئن عندما يكو امس اخر :executableق

 .مظهرا اس تعداده لس تقبال املدخالت ،فرّس  يظهرها امل >>>اشارات :prompt حمث

 .ن يف ملف ) عادة ما س يرتمج لحقا(ّز  برانمج خُ  :script برجمي خمطوط 

اعيل وضع التف  .د احملثابيثون، بأ ن تطبع الاوامر و التعبريات مبارشة بع مفرّس  احد اس تخدامات  :interactive mode ال

ايب وضع الكت  .ابيثون، بأ ن يقرأ  و ينفذ عبارات نص برجمي مفرّس  احد اس تخدامات  :script mode ال

pبرانمج  rog ram:  العملية احلوسبية.مجموعة من التعلاميت حتدد 

al خوارزمية g ori thmطريقة عامة حلل نوع من املشالك :. 

bu بقة g: خطأ  يف الربانمج. 

d تصحيح الاخطاء ebu g g i ng:  الثالثة و تصحيحها ال خطاء معلية تصيد أ ي من. 

syالنحو  ntax: الربانمج بناء. 

syحنوي خطأ   ntax  error: (تفسريهل ميكن معه اعرابه )و ابلتايل ل ميكن  ، حنويماليئ او أ  ما ا   ،خطأ  يف الربانمج. 

اء س تثن ex ا c ep ti on: خطأ  ظهر فقط عندما شغل الربانمج. 

semanti دلةل c s: قصود من الربانمجامل. 

semanti خطأ  دليل c  error: خطأ  يف الربانمج جيعل انجت الربانمج غري ذكل اذلي قصد منه. 

للغات الطبيعية natu ا ral  l ang u ag es:  تكل اللغات اليت يتحدهثا البرش، تطورت طبيعيا. 

للغات الرمسية formal ا  l ang u ag es: لت حمددةاللغات اليت مصمها البرش لتس تخدم يف حا تكل. 

 .أ حد مكوانت بناء نص الربانمج الاساس ية، مرادف لللكمة يف اللغات الطبيعية :tokenرمز  

p اعراب arsi ng: النيص حفص نص الربانمج و حتليل بنائه. 

ارة اطبع p عب ri nt statement:  ابيثون، تظهر قمية عىل الشاشة مفرّس  من تعلاميت. 
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 متارين:  1.8
ن  حتتوي هذه الصفحة عىل معلومات عن ابيثون و هبا وصالت  ،http://python.Orgا ىل ب اذه 1.2متري

 .تس تطيع البحث هناك يف واثئق ابيثون .تتعلق به

 لّ ا  شيئا،  كل يف هذه املرحةل قد ل تعين.  print فان اول نتيجة س تظهر يه واثئق  printمثال ان حبثت عن لكمة 

 .ان معرفة ماكهنا س يكون مفيدا

ن  ّ   ()helpابيثون و اطبع مفرّس  شغل  1.3متري   :ل املساعدة، ابماكنك طباعةلتشغ

help('print')  

ان مل يعمل هذا املثال س يكون عليك تنصيب مزيدا من واثئق ابيثون أ و حتديد متغري البيئة، تفاصيل حل هذه املشلكة تعمتد 

 .عىل نظام التشغيل

بناء املعادلت يف ابيثون تقريبا نفس بناء املعادلت العادي،  .يثون و اس تخدم الربانمج كحاس بةاب مفرّس   شغل 1.4ين متر 

 .*و / تعين امجلع و الطرح و القسمة الا ان رمز الرضب هو  -مفثال الرموز + و 

؟ ما هو معدل رسعتك ابمليل يف ابمليل الوقتاثنية، مفا هو معدل  30دقيقة و  43مك يف س باق مبدة  10ان ركضت 

 .يل(املمك يف  1.61الساعة؟ )تلميح: يوجد 

 

 

 

  

http://python.org/
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 الفصل الثاين
 

 املتغريات، التعبريات و العبارات
 

لقمي و امناطها  2.1  ا
و الرمقالقميةاحد الاش ياء الاساس ية اليت يتعامل هبا الربانمج هو  و  2و  1القمي اليت مرت بنا حىت الان يه  ،، اكحلرف أ 

!'Hello, World ' 

ما  2تنمتي القمي لعدة أ مناط: فـ  ماكنك )و اب   )حمارف(.  فهو سلسةل من احلروف' Hello, World'!عدد حصيح، أ 

ماكن كذكل  .( التعرف عىل احملارف ل هنا حمصورة بني عالميت اقتباسفرّس  امل اب 

 :فرّس  ان مل تكن متأ كدا من منط القمية اليت بني يديك فسيساعدك امل

>>> type('Hello, World!') 

<type 'str'> 

>>> type(17) 

<type 'int'> 

 

ن تنمتي  من الواحض ملاذا جيب ن تنمتي الاعداد الصحيحة  str منط امسها ىل  strings احملارفأ   المنطا ىل  integersو أ 

int . ( عامئمنط يدعى )ا ىل ي تنمت )الاعداد احلقيقية( الاقل وضوحا هو ان الارقام اليت حتتوي عىل كسور عرشية

float  َّ  .(العرشية العامئة)النقطة  floating-pointل بصياغة تدعى و ذكل ل ن هذه الارقام متث

>>> type(3.2) 

<type 'float'> 

هنا بني عالميت اقتباس 32' و '17ماذا عن قمي كـ ' رقاما، الا أ   .strings اكحملارف'؟ تبدو أ 

>>> type('17') 

<type 'str'> 

>>> type('32') 

<type 'str'> 

 حمارف.اذن فهيي 

 

هذا غري قانوين  ،ابس تخدام فاصةل 1,000,000مجموعات من ثالث خاانت كـ ا ىل البعض يقسمها  ،ة الاعداد الكبريةد كتابنع

 يف ابيثون، الا انه قانوين:كعدد حصيح 

>>> 1,000,000 

(1,0,0) 
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 : رمس احلاةل.2.1الشلك 

عداد حصيحة مقسمة بفاصةل 1,000,000! لقد فرس ابيثون الرمق مل نتوقع هذا ابملرة! نه تسلسل أ  هذا أ ول مثال نراه  .عىل أ 

 ."ما قصد منه"ادلللية: مل تظهر رسائل وجود الاخطاء، لكن الربانمج ل يفعل ال خطاء عىل 

 

 املتغريات  2.2
قوى خصائص لغات الربجمة يه قدرهتا عىل التالعب   .تغري هو امس يعطى لقميةامل ،ابملتغرياتمن أ 

ارات التعيني  د متغريات جديدة و تعطهيا قمي:توج   عب

>>> message = 'And now for something completely different' 

>>> n=17 

>>> pi=3.1415926535897932 

و  nيحا للمتغري و الثاين أ عطى عددا حص messageتعيني حمارف ملتغري امسه  الاول ،قام هذا املثال بثالثة تعيينات

 .pi لـ)تقريبية(  π قمية نيَّ الثالث ع  

ل شاكال   من هذا النوع .الطريقة الشائعة عند متثيل املتغريات عىل الورق يه كتابة امس املتغري مث رمس سهم يؤرش لقميته

 2.1الشلك  .تغري اذلهنية(املتغري )فكر هبا كحاةل املاليت يوجد فهيا اةل احلل نه يظهر   state diagramاحلاةل  رمسيسمى 

 .وحض نتيجة املثال السابقي

 .منط املتغري هو منط القمية املعينة هل

>>> type(message) 

<type 'str'> 

>>> type(n) 

<type 'int'> 

>>> type(pi) 

<type 'float'> 

 تسمية املتغريات و الاسامء احملجوزة  2.3
ّ   ، العادةخيتار املربجمون ملتغرياهتم اسامء لها معىن يف هنم يوث  .منذ حلظة ا جياده قون ل ي يشء سيس تخدم ذكل املتغريأ ي أ 

رقاما، لكن جيب ان تبدأ  حبرف ن تكون طويةل، و ان حتوي حروفا و أ  من املسموح اس تخدام  .ميكن ل سامء املتغريات أ 

 .(احلديث س ياقتغري حبرف صغري )سرتى ملاذا مع  انه من الافضل اس هتالل امس امللّ ا  احلروف الكبرية، 

يضا.  ل ميكن اس تخدام الفراغات أ 

ن يظهر يف امس املتغري ،،_ميكن لرمز اخلط السفيل  لتقس مي اسامء املتغريات املكونة من أ كرث  عادةى يس تخدم هذا الرمز  ،أ 

 .air_speed_of_unladen_swallowأ و   my_name، كـ لتعويض الفراغات من لكمة

 

 

 

message

n

pi

'Amd now for something completely different'

17

3.1415926535897932
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 :حنويملتغري س تحصل عىل رساةل وجود خطأ   ان س تخدمت اسام ليس قانونيا

>>> 76trombones = 'big parade' 

SyntaxError: invalid syntax 

>>> more@=1000000 

SyntaxError: invalid syntax 

>>> class = 'Advanced Theoretical Zymurgy' 

SyntaxError: invalid syntax 

 

ما غري قانونية ل ن الامس ا 76trombonesاكنت  مفشلكهتا احتواهئا عىل رمز غري   more@س هتل بغري حرف، أ 

 ؟classلكن ما مشلكة  @قانوين

احية حمجوزةيه   classسيتضح لنا بأ ن  لكامت مفتاحية ليك يتعرف عىل بناء الربانمج، و هذه  فرّس  يس تخدم امل .لكمة مفت

 .اللكامت ل جيوز اس تخداهما لتسمية املتغريات

 لكمة مفتاحية: ثالثني ا حدى و 2دلى ابيثون

and   del    from  not    while 

as    elif   global  or    with 

assert  else    if     pass  yield 

break  except  import  print 

class  exec   in   raise 

continue  finally  is     return 

def   for   lambda  try 

 

 .اصبحت لكمة مفتاحية nonlocalلكمة مفتاحية، لكن  execمل تعد  3يف ابيثون 

 .س تعمل ملاذا ،من اس تخدامك امس ما ملتغري فرّس  فان اش تىك امل ،رمبا من الافضل كل ان تبقي هذه القامئة قريبة منك

 

لعوامل و مؤثرا  2.4  هتاا
َّر ع ة اكمجلع و الرضب اما القميس بو متثل معليات ح رموزاملؤثرات يه  ث  .فهيي العوامل لهيااملُؤ 

 تقوم ابمجلع و الطرح و القسمة و الرضب كام يف املثال التايل: *و h ،-،+املؤثرات 

20+32   hour-1   hour*60+minutes   5**2   (5+9)*(15-7) 

 يف العمليات املنطقية و تدعىهذه الاشارة س، لكن يف ابيثون تس تخدم للتعبري عن الأ  ^خرى تسخدم اشارة يف لغات ا

XOR. لن ارشح البتوايز (bitwise  )هنا ابماكنك القراءة عهنا هنا  تعين املعاجلة عن طريق اصغر جزء من املعلومة
http://wikipythonorg/moin/BitwiseOperators 

 :منهتوقع القسمة مبا ت مؤثرقد ل يقوم  ، 2يف ابيثون

>>> minute=59 

>>> minute/60 

0 

ن  .و ليس صفرا 0.98333جيب ان تنتج  60و قسمهتا عىل  59 يه minuteقمية املتغري السبب يف هذا اخللل هو أ 

ن )أ ي  أ رضيةابيثون يقوم بقسمة  ( و عندما يكون طريف القسمة اعداد حصيحة 2=5/2 بعد حذف الكسورعدد هو ال الناجتأ 

يض الصحيح الاقل منه: اكن هذا ا ىل حتذف الكسور من انجت القسمة و تقربه  ال رضيةقسمة الا عدد حصيح، فالناجت س يكون أ 

  .الصفر هنا

http://wiki.python.org/moin/BitwiseOperators
http://wiki.python.org/moin/BitwiseOperators
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 أ رضية.يقوم بقسمة  hhهو قمية حقيقية )تقبل الكسور( و هناكل رمز جديد هو  /، انجت هذه القسمة 3يف ابيثون

يضا:ان اكنت قمية أ ي من العاملني حقيقية، فان ابيثون يقوم   بقسمة حقيقية، و تكون نتيجهتا حقيقية أ 

>>> minute/60.0 

0.98333333333328 

لعبارات  2.5 لتعبريات و ا  ا
ن  جائزاالقمية حبد ذاهتا تعترب تعبريا، فلك ما ييل يعترب تعبريا  .هو تركيبة من القمي و املتغريات و املؤثرات التعبري )عىل اعتبار أ 

 (:xينت للمتغري ما عُ  قميةى 

17 

x 

x+17 

ارة نةيه  العب ن ينفذهاميكن لبايثون  ة يف النصبرجمي لب   .و عبارة التعيني print مرت علينا عباراتن  ،أ 

يضا عبارة، لكن قد يكون من الاسهل التفكري ،معليا ما الفرق ال   ،هبام كش يئني خمتلفني فالتعبري هو أ  ن للتعبري قمية أ  مه هو أ 

 .العبارة فال

 

لربجمة وضع  2.6 لتفاعيل و  ا لربانمج وضعا  كتابة نص ا
ل ا   ،الربجمي اخملطوطنك من جتريب أ جزاء الربانمج الصغرية قبل وضعها يف انه ميكّ   يه فرّس  من حس نات الربجمة ابس تخدام امل

ن  .عليك تبسقد تلاس تخدامه  وضعيهناك فروقا بني  أ 

  :قد تطبعفةل حاس بة، مثال ان كنت تس تخدم ابيثون ك  

>>> miles = 26.2 

>>> miles * 1.61 

42.182 

السطر التايل هو تعبري، ذلا يقوم  .هرظالهذا التعيني تأ ثري  ليس، لكن milesعني قمية للمتغري عبارة تالسطر الاول 

 .مك 42دها بأ ن املاراثون هو حوايل نفنفهم ع ،بتقيميه و عرض الناجت فرّس  امل

نل ا   ل ن التعبري  ،فلن حتصل عىل يشء ،ة النص الربجمي و شغلت الربانمجك ان طبعت نفس النص الربجمي يف وضع كتابا 

 . حبد ذاته ليس هل تأ ثري مريئ يف وضع كتابة النص الربجمي

نه ل يظهر نتيجته ا  يقمي التعبري ابيثون  ،احلقيقةيف   ل ان طلب منه ذكل:ا  ل أ 

miles = 2.62 

print miles * 1.61 

 .ايةقد يكون هذا الترصف مشوشا يف البد

ن انجت العبارات يظهر  ،و عندما حيتوي النص الربجمي عىل تسلسل من العبارات يف العادة لكام نفذت واحدا تلو الاخر فا 

 .عبارة

 :ال النصمث

print 1 

x = 2 

print x 

 :اخملرجات س يظهر
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1 

2 

 .مل تنتج أ ي خمرجاتx = 2 عبارة التعيني 

ن   يثون لرت ماذا تفعل:اب مفرّس  ا طبع العبارات التالية يف  2.1متري

5 

x = 5 

x + 1 

 

 

 املؤثرات معليات تراتب  2.7
ن  للعمليات احلسابيةتقيمي العمليات يعمتد عىل  تراتبعندما حيتوي تعبري ما عىل أ كرث من مؤثر فا  َّ  .قوانني الاولوية  ع ابيثون ب  يت

 طريقة سهةل لتذكر هذا الاجامع:  PEMDAS الاختصار  .ال جامع املعروف

 Parenthesesماكنك اس تخداهما ل رغام ابيثون عىل اتباع التسلسل اذلي  : الاقواس، لها الاولية القسوى، و اب 

ن  .تريده قواس تنفذ أ ول فا  ن التعبريات املوجودة بني أ   (1+1(**)5-2)كذكل و ، 2(*3-1)4 =فامب أ 

يضا اس تخدام الاقواس لتسهيل قراءة العبارات، كام يف  . 8تساوي  ماكنك أ  ( ، h100*minute)60اب 

ن مل تغري النتيجة وحىت   .ا 

 Exponentiation  ن  ةالتالي يه سس: ال ، و كذكل 4و ليس  3تساوي  2**1+1يف الاولوية، فا 

 .27و ليس  3تساوي  3*1**3

 M ultiplication  وD ivision: عىل من امجلع و الطرح ،القسمة هلام نفس الاولوية و الرضب  ، واليت يه أ 

ناللتان هلام   .5و ليس  8تساوي  4/2+6، كذكل 4و ليس  5تساوي  2*3-1 نفس ال ولوية كذكل فا 

  ذلا ففي التعبري  .الميني )ما عدا ال س(ا ىل املؤثرات اليت لها نفس الاولوية تنفذ من اليسارdegrees/2*pi 

ن أ ردت القسمة عىل .  piالقسمة أ ول و نتيجهتا ترضب يف تنفذ  س أ و طباعة فعليك اس تخدام الاقوا 2πا 

 .degrees/2/piالتعبري هكذا: 

كن واثقا اس تعملت الاقواس ن مل أ  ولوية ابيق املؤثرات، فا   .خشصيا ل أ هجد نفيس بتذكر أ 

 

 احملارفمعليات   2.8
ن بدا احلرف كرمق، فلك ما ييل غري قانوين:احملارفل معليات حسابية تطبق عىل  ،يف العموم  ، حىت و ا 

'2'-'1' 'eggs'/'easy' 'third'*'a charm' 

نه مع احملارف+ يس تخدم املؤثر  ضافة، أ ي أ   اكلتايل: لطرف طرفابوصلهام  حمارفني جيمع، لكنه ل يعمل كام تظن: بل يقوم ابل 

first = 'throat' 

second = 'warbler' 

print first + second 

 .throutwarblerانجت هذا الربانمج هو 

يضا عىل  * املؤثر نه يقوم ابلتكرار مفثال لّ ا  ف، احملار يعمل أ  عند  'spamspamspam'س تصبح  'spam* ' 3 أ 

ن يكون عددا حصيحا * املؤثراس تخدام  ن واحدا من عاميل العملية جيب أ   .فا 
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ن ،و عىل ال عداد مربر احملارفعىل  و + * املؤثرانه اس تخدام تشابُ  ن  4+4+4تساوي  4*3 فكام أ  يضا أ  ، سنتوقع أ 

spam*3  س تكررspam   ثالث مرات أ ي'spam' + 'spam' + 'spam' ابملقابل  .، و هو ما نتج

ضافة  هل تس تطيع التفكري خباصية للجمع ل تش به  ،و بني امجلع و الرضب لل عداد للمحارفهناك فرق كبري بني التكرار و ال 

ضافة؟  ال 

 

 احلوايش  2.9
ا ىل فاللغات الرمسية كثيفة، و غالبا ل يكفي جمرد النظر  .بقراءته و فهمه أ صع أ صبحتلكام تضخم الربانمج و ازداد تعقيدا 

 .الغاية منهما هو و ما نص برجمي لفهم 

ضافة تعليقات  ن ا  هذه التعليقات تسمى  . فكرة جيدة تعترب،  بلغة طبيعية ما اذلي يفعهلتفرّس   ، الربانمج ا ىللهذا السبب، فا 

 :، و تس هتل ابلرمز #حوايش

# compute the percentage of the hour that has elapsed 

percentage = (minute * 100) / 60 

ماكنك وضع احلاش ية يف هناية السطر الربجمي: .يف هذه احلاةل ظهرت احلاش ية يف سطر لوحدها  اب 

percentage = (minute * 100) / 60  #percentage of an hour 

 .سري الربانمج لن يؤثر يف –اخر السطر هممل ا ىل و #  بعدلك ما 

ن من يقرأ  الربانمج ف ،صائص الربانمج املهبمةخل ريهاتفس تمكن يف فائدة احلوايش    اذلي يقوم به "ما" س يعرفافرتاض أ 

 .قوم بهي "ملاذا"، املفيد هو تفسري  مفهوم

 و ل فائدة لها: ثرثرةاش ية التالية احل

v = 5  # assign 5 to v 

 ليست ظاهرة يف النص الربجمي: مفيدة و وماتاحلاش ية التالية حتتوي عىل معل

v = 5  # velocity in meters/second 

احلوايش، يف املقابل فالسامء الطويةل جتعل التعبريات املعقدة عصية عىل الفهم ا ىل تسمية املتغريات احلكمية تقلل من احلاجة 

 .ذلا فهناكل حاجة للمفاصةل

 

 عالج الاخطاء 2.10
سامء املتغريات الغري  يف ال غلب الكتابية اليت س تقرتفها ال خطاء كونس ت يف هذه املرحةل  yieldو  classكـ  جائزةأ 

 .حتتوي عىل حروف غري قانونية us$و  odd~jobأ و كـ  ،اليت يه لكامت حمجوزة

نه يظن  ،املشلكة اليت يراها ابيثون عندما تضع فراغا بني لكمتني من امس املتغري هنام يه أ   ن مؤثر بيهنام:عاملني بدو أ 

>>> bad name = 5 

SyntaxError: invalid syntax 

. أ كرث و ل تساعد كثريا يف حهل ،الرساةل حبد ذاهتا ل تدل عىل اخلطأ  نفسه ، فا نحنويعندما تظهر رسائل وجود خطأ  

 SyntaxError: invalidو  SyntaxError: invalid syntaxالرسائل ش يوعا يه:

token دا جداوالكهام ليس مفي. 

نك حتاول اس تخدام متغري   "،م قبل التعريفخد  اس تُ "رسائل اخلطأ  اليت تظهر وقت التشغيل عىل الاغلب تقول   مل مما يعين أ 
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 تغري:املهذا اخلطأ  س يحدث ايضا عندما ختطئ هتجة امس  ،بعدقمية هل  نيَّ تع  

>>> principal = 327.68 

>>> interest = principle * rate 

NameError: name 'principle' is not defined 

 Latexليست  LaTeXاسامء املتغريات تتغري بتغري حاةل احلروف )كبرية ام صغرية(، فـ 

1عندما حتاول تقيمي  ،مثال .العمليات تراتبس تكون عىل الارحج يف هذه املرحةل ادلللية اليت سرتتكهبا  أ كرث  ال خطاء

2𝜋
قد  

 تكتب التعبري هكذا:

>>> 1.0 / 2.0 * pi 

ن القسمة يه الاولوية هنا، حفاصل هذه العملية س يكون ، قصدكهو ليس ما قصدت! ابيثون ل يعمل ما هو و  π/2  و مبا أ 

نَّ  ل يعمل و صل عىل ا جابة حفقط س ت ،يصدر أ ي رساةل تفيد بوجود خطأ  هذه النتيجة ختتلف عام توقعت، ذلكل لن  أ 

 .خاطئة

 

 املعاين  2.11
v قمية al u e :البياانت الاساس ية، اكلرمق و احملارف، اليت ميكن لربانمج اس تخداهما وحداتن م. 

ty منط p e:  عداد حصيحة ) منط فئة من يهنا حىت الان اكنت أ  عداد النقطة العامئةintالقمي. ال مناط اليت رأ  أ و الاعداد  ( و أ 

 .(str( و احملارف )منط float)منط  احلقيقية

i عدد حصيح nteg erل الاعداد بدون كسور: منط ميث. 

امئة-نقطة fl ع oati ng-p oi nt :منط ميثل الاعداد مع كسورها. 

stri حمارف ng: منط ميثل تسلسل من احلروف و الارقام و الرموز القانونية. 

v متغري ari abl e: أ مس يشري لقمية. 

ارة مر أ و فعل :statement عب  .printالان اكنت تعيينات و  العبارات اليت مرت بنا حىت .جزء من النص الربجمي ميثل أ 

assi عينيت g nment : ي  .عبارة تعني قمية ملتغريأ 

state d رمس احلاةل i ag ram:  لهيرمس بياين ميثل مجموعة من املتغريات و القمي اليت تؤرش  .اا 

اح key يةلكمة مفت w ord: سامء حمجوزة ميكنك يس تطيع اس تخداهما للتعرف عىل بناء الربانمج، و ل املفرّس  فقط  ،أ 

 .و غريها  def, if, whileاس تخداهما لتسمية املتغريات، الاسامء احملجوز كـ 

op املؤثر erator : ضافة و ا   .احملارفرمز ميثل حوس بة بس يطة اكمجلع و الرضب أ 

امل  opالع erand:  العملية مؤثر اليت يؤثر فهياا حدى القمي. 

رضية قسمة  flأ  oor d i v i si on :بأ كرب  القسمة اليت حتتفظ ُ  .البايق سقطعدد حصيح من الناجت و ت

ex تعبري p ressi on: من املتغريات و املؤثرات و القمي، حمصلته قمية وحيدة تركيبة. 

ev تقيمي al u ate :ليك حنصل عىل قمية وحيدةالقيام ابلعمليات عن طريق  تبس يط التعبري. 

rules of p قوانني الاولوية rec ed enc e: ا مجموعة من العوامل فهيمعليات  اتنفذ هبساذلي  لرتتيباحتمك  اليت مجموعة القوانني
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 .و املؤثرات ليك حنصل عىل النتيجة الهنائية

فة  cالاضا onc atenate:  طرف لطرف احملارفمجع. 

c حاش ية omment: )ل يكون لها تأ ثري عىل سري الربانمج معلومة عن الربانمج موهجة للمربجمني )أ و من يقرأ  النص الربجمي. 

 

 ارينمت 2.12
ن  ننا نفّ  2.2متري فرتض أ   ذان عبارة التعيني التية:ا 

width = 17 

height = 12.0 

delimiter = '.' 

 اكتب القمية و المنط )منط قمية التعبري( للك من التعبريات التالية:

1. width/2 

2. width/20 

3. height/3 

4. 1 + 2 * 5 

5. Delimiter * 5 

 .ابيثون للتأ كد من اجاابتك مفرّس  اس تخدم 

 .ابيثون كحاس بة مفرّس  تدرب عىل اس تخدام  2.3ن متري

4هو  rجحم كرة نصف قطرها  .1

3
𝑟3 𝜋  ، (392.7: جحمها ليس تلميح) 5مفا هو جحم كرة نصف قطرها 

ن سعر كتاب للمس هتكل هو  .2 $ 3%، رسوم الشحن 40$، الا ان املكتبة حتصل عىل ختفيض 24.95افرتض أ 

 نسخة؟ 60ية مفا يه التلكفة اللكية لـ سنت للك نسخة اضاف 75ل ول نسخة مث 

ن غادرت مزنيل الساعة  .3 ميال  8:15صباحا للركض، فركضت أ ول ميل برسعة منخفضة ) 6:52ا  للميل( مث ثالثة أ 

عىل )  البيت لالفطار؟ا ىل للميل( مث ميال اخر برسعة منخفضة، فمك تكون الساعة عند عوديت  7:12برسعة أ 
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 الفصل الثالث 

 

 قرتاانتالا
 

 نداء الاقرتاانت  3.1

نك تعرف ّر  ع  عندما تُ .و يكون هل امس قوم بعملية حوس بةتلعبارات  تسلسل هويف الس ياق الربجمي فا ن الاقرتان  ف اقرتان، فا 

 لقد مر علينا مثال لنداء اقرتان: .الاقرتان ابمسه تناديفامي بعد مث  .و تسلسل العبارات امسه

>>> type(32) 

<type 'int'> 

 ت)لهذه الاقرتان( اكن النتيجة ،التعبري املوجود بني القوسني يسمى القرينة )قرينة الاقرتان(.  typeالاقرتان اكن  اامس هذ

 .نوع القرينة

ُ ال تدعى  النتيجة .نتيجة "رجعيُ "نه ا  و أ   قرينة "أ خذي"ن الاقرتان هو ا  الشائع القول   ة.عرج  قمية امل

 

 تغيري الامناط اقرتاانت  3.2
ان  عدد حصيحا ىل ولها حيذ أ ي قمية و أ خي intاقرتان  .اخر منطا ىل  منطجاهزة حتول القمي من  اقرتاانتى ابيثون دل

 :تذمريفس ا لو  ،اس تطاع

>>> int('32') 

32 

>>> int('Hello') 

ValueError: invalid literal for int(): Hello 

ماكن   ذف الكسور:حيبل  ،قرب النتيجةيلكنه ل  .ةيحاعداد حصا ىل احلقيقية ال عداد حتويل قمي  intاب 

>>> int(3.9999) 

3 

>>> int(-2.3) 

-2 

ما  عداد حقيقية:ا ىل  احملارفحول الاعداد الصحيحة و يف floatأ   أ 

>>> float(32) 

32.0 

>>> float('3.14159') 

3.14159 

 حمارف:ا ىل  هتول قرينحي strو أ خريا 

>>> str(32) 

'32' 

>>> str(3.14159) 

'3.14159' 
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لرايضية  3.3  الاقرتاانت ا
 اقرتاانتملف حيتوي عىل  وه module املديول .معظم الاقرتاانت الرايضية املعروفة للرايضيات به مديولدلى ابيثون 

 .ذات صةلتكون عديدة 

 :علينا اس ترياده املديولقبل ان نمتكن من اس تخدام 

>>> import math 

ن ُمديضيف لربانجمك و ت ديولملهذه العبارة تس تدعي ا  ل س تظهر كل معلومات عنه:و ان طبعت املُدي ،mathامسه  لو اكئ

>>> print math 

<module 'math' (built-in)> 

 املديولالاقرتاانت عليك حتديد امس  حدأ  س تخدم ليك ت   ،يف املديول فةعرَّ املتغريات املقرتاانت و الاعىل  املديول اكئنتوي حي

 .dot notation  التنويت ابلنقاط( هذه الصياغة تدعى periodن بنقطة )فصولو كذكل امس الاقرتان م

>>> ratio = signal_power / noise_power 

>>> decibels = 10 * math.log10(ratio) 

 

>>> radians = 0.7 

>>> height = math.sin(radians) 

ننا عرَّ  ابدلس بل signal_to_noise حلساب نس بة log10املثال الاول يس تخدم اقرتان  فنا )عىل فرض أ 

signal_power  وnoise_power ). مديول math  يضا  .eارمتات القاعدة غي حتسب لو اذل logبه أ 

 ) ( للتذكري بأ ن اقرتاانت حساب املثلثاتradiansامس املتغري )تعّمدت جعل  ،املثال الثاين يوجد جيب الزاوية ادلائرية

cos, tan مث ارضب الناجت بـ  360م القمية عىل قّس   ،دائريا ىل لتحول الزاوية من درجات  .ائرية( تعمتد الزوااي ادلاخل

 :ط2

>>> degrees = 45 

>>> radians = degrees / 360.0 * 2 * math.pi 

0.707106781187 

 

لرتكيب  3.4  ا
يناه حىت   .رق امجلع بيهنادون التحدث عن طُ منعزةل،  ،من متغريات و تعابري و عبارات ،هو عنارص الربانمج ال ن هذه ما رأ 

قرتان عىل فقرينة الا. (compose) تركيهبالبنات بناء صغرية و  أ خذ من اكرث وظائف لغات الربجمة فائدة يه قدرهتا عىل

ن ، حىتاتتعبري من الكون أ ي تسبيل املثال قد   :قد تصبح قرائن املؤثرات احلسابية أ 

x = math.sin(degrees / 360.0 * 2 * math.pi) 

 :يكون نداء اقرتان حبد ذاته قرينةو قد 

x = math.exp(math.log(x+1)) 

ن ابلغ التعقيدتعبري  ميكنك وضع ،يف أ ي موقع تقريباوضع قمية  كميكن ، ابس تثناء وحيد: الطرف الايرس لعبارة تعيني جيب أ 

 .الاس تثناءات يف هذا املضامر لحقا()سرنى  حنواي أ ي تعبري اخر عىل يسار التعيني س يعترب خطأ ى  ،يكون امس املتغري

>>> minutes = hours * 60    #right 

>>> hours * 60 = minutes    #wrong! 

SyntaxError: can't assign to operator 
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ضافة اقرتاانت جديدة  3.5  ا 
ماكننا جاهزة يه اقرتاانتحلد الان ما اس تخدمناه  تت مع ابيثون، الا انه اب   .الربانمجا ىل تضاف  جديدةاقرتاانت معل  أ 

 .الاقرتان االعبارات اليت ستنفذ عند نداء هذو  الاقرتان اجلديد حيدد امس تعريف الاقرتان

 هذا مثال:

def print_lyrics(): 

    print “I'm a lumberjack, and I'm okay” 

    print “I sleep all night and I work all day” 

قوانني تسمية الاقرتاانت .  print_lyricsامس الاقرتان  ،ان هذا تعريف لقرتانا ىل  تشري def يةلكمة املفتاحلا

يضا جيب الا يس هتل الامس برمق  حروفيه نفسها قوانني تسمية املتغريات:  رقام و بعض العالمات القانونية الاخرى، و أ  و أ 

 .قرتانلمس ملتغري و نب اس تخدام نفس ال  فضل جتت، و ال  و ل جيوز اس تخدام اللكامت املفاتيح ك سامء لالقرتاان

 .أ خذ قرينةيقرتان ل ال   هذا انا ىل  انمس تشري بعد الا )( القوسان الفارعان

ن تنهتيي . ( body) نتامل ى، و ابيق التعريف يسم header الرتويسةالسطر الاول من تعريف الاقرتان يسمى  جيب أ 

ن تكون هناك مسافة اب .: الرتويسة بنقطتان ربعة منتدئة لسطور جيب أ  ن تكون أ  )انظر  فراغات الاقرتان، امجع املربجمون أ 

 .الاقرتان ان حيتوي عىل أ ي عدد من العبارات نتميكن مل. (3.14القسم 

، العالمة املزدوجة و العالمة املفردة تقومان بنفس  “حماطة بعالمات اقتباس مزدوجة  احملارفالاقرتان اكنت  ايف هذ

غلب النا يضا عالمة ف ،ن تطلب الامر اس تخدام املزدوجةا  ل ا   ،س يس تخدمون العالمة املفردةاليشء، أ  العالمة املفردة يه أ 

ُ ف .(can't = cannotاختصار ابلجنلزيية كـ ) ن احتوت امجلةل املطبوعة عىل عالمة اختصار ت  .س تعمل العالمة املزدوجةا 

ن املان ط   امل  "الية كتكل اليت يف س يطبع نقاط احملذوف )ثالث نقاط متت فرّس  بعت تعريف اقرتان يف الوضع التفاعيل فا 

 :لمكمت ان الاقرتان غريا ىل ( ليك ينهبك  "الفراغ

>>> def print_lyrics(): 

...   print “I'am lumberjack, and I'm okay” 

...   print “I sleep all night and I work all day” 

... 

 .ختمت الاقرتان، و ليس رضوراي يف وضع كتابة النصيك لخال سطر فارغ يف الوضع التفاعيل فقط جيب اد

 :تعريف الاقرتان يوجد متغريا بنفس الامس

>>> print print_lyrics 

<function print_lyrics at 0x6d88ce9a> 

>>> type(print_lyrics) 

type 'function' 

 .(function)المنط اقرتان  ا، و لهاكئن اقرتانيه  print_lyricsقمية 

 قرتاانت اجلاهزة:حنو الا نفس وكتابة نداء الاقرتان اجلديد ه حنوُ 

>>> print_lyrics() 

I'm lumberjack, and I'm okay 

I sleep all night and I work all day. 

 

ن اردان تكرار امجللتني السابقت .خرأ  تعريفك لقرتان، ميكنك اس تخدامه من داخل اقرتان  مبجرد نس تطيع كتابة اقرتان  نيمفثال ا 

 احلايل مرتني: اقرتاننا ينادي جديد

def repeat_lyrics(): 
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    print_lyrics() 

    print_lyrics() 

 :repeat_lyricsمث ننادي 

>>> repeat_lyrics() 

I'm lumberjack, and I'm okay 

I sleep all night and I work all day 

I'm lumberjack, and I'm okay 

I sleep all night and I work all day 

 يف الواقع ل تغىن هذه الاغنية هكذا.

 

لتعريفات و ا  3.6 ماهتا  اس تخدا
ن ان مجعنا فتات النص الربجمي من القسم السابق ف  الربانمج اللكي سيبدو اكلتايل:ا 

def print_lyrics(): 

    print “I'am lumberjack, and I'm okay” 

    print “I sleep all night and I work all day” 

 

def repeat_lyrics(): 

    print_lyrics() 

    print_lyrics() 

 

repeat_lyrics() 

تنفذ الاقرتاانت كام تنفذ العبارات ،  repeat_lyricsو   print_lyrics: اقرتاننيحيتوي هذا الربانمج عىل 

ذاات املوجودة داخل الاقرتان ل تنفذ الا العبار  ،الاخرى، لكن تأ ثريها هو خلق اكئن اقرتان الاقرتان، تعريف  نودي ا 

ية خمرجات  .الاقرتان ل يودل أ 

 .للمرة الاوىل ندائهبلكامت اخرى، جيب تنفيذ تعريف الاقرتان قبل  ،فال ميكن تنفيذ اقرتان قبل خلقه كام تتوقع،

ن  عبارة نداء الاقرتان قبل التعريفات تظهر لنص الربجمي، حبيث بداية اا ىل يف الربانمج السابق، انقل السطر الاخري  3.1متري

 .مث شغل الربانمج و لجظ رسائل الاخطاء

ما قبل ا ىل  repeat_lyricsماكهنا الاصيل مث انقل التعريف ا ىل انقل نداء الاقرتان  3.2مترين 

print_lyrics ن حيدث ع  د تشغيل الربانمج؟نماذا تتوقع أ 

 

لتنفيذ  3.7  رساين ا
عليك ان تعرف الرتتيب اذلي يمت وفقه تنفيذ العبارات، و هو ما يسمى  يك تضمن بأ ن الاقرتان معرف قبل اس تخدامهل

 .flow of executionرساين التنفيذ 

 .ال سفلا ىل  ال عىلتنفذ العبارات واحدة تلو الاخرى من  ،بأ ول عبارة يف الربانمجدامئا يبدأ  التنفيذ 

 .ثر يف هذا الرتتيب، لكن تذكر بأ ن العبارات املوجودة داخل الاقرتان لن تنفذ قبل نداء الاقرتانتعريفات الاقرتاانت ل تؤ 

ن الرساين ا ىل فبدل من الانتقال  ،يش به نداء الاقرتان التحويةل ،يف ترتيب رساين الربانمج العبارة التالية يف الرتتيب، فا 

 .املوضع اذلي قفز منها ىل ت هناك مث يعود ينفذ لك العبارا و ،املنادى الاقرتان منتا ىل س يقفز 

يتطلب نداء عبارة  فبيامن يكون الربانمج يف وسط اقرتان ما قد ، ميكنه نداء اخرما تتذكر بأ ن اقرتان ا ىل قد يبدو هذا بس يطا 
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 .نه قد يتطلب نداء اقرتان اثلث بيامن هو يف الاقرتان الثاينا  ل ب ،من اقرتان اخر

ين انطلق يف القفزة الاوىل، ففي لك مرة ينهتيي من تنفيذ اقرتان، يقفز عائدا  ابيثون يتذكرحلسن احلظ  النقطة ا ىل جيدا من أ 

 نقيض.هناية الربانمج يا ىل ندما يصل و ع ،الاقرتان مهنا و يمكل نودياليت 

نه ما العربة الاخالقية من هذه احلاكية؟  الاسفل، ا ىل الاعىل عندما تقرأ  برانجما، فأ نت لست مضطرا لقراءة النص من يه أ 

ن تتبع ترتيب رساين الربانمج  .بل من املنطقي أ 

 

لقر   3.8 لربمرتات و ا  ائنا
يناها تتطلب  بعض  ،عليك مترير رمق ما كقرينة math.sin تناديفعندما  قرائن،بعض الاقرتاانت اجلاهزة اليت رأ 

 .ني مثالتتتطلب قرين math.pow ،الاقرتاانت تتطلب أ كرث من قرينة

 أ خذ قرينة:يس تخدم أ وجده املهذا مثال لقرتان  ،رمرتاتهذه القرائن ملتغريات تدعى بني عَّ تُ، الاقرتانداخل 

def print_twice(bruce): 

 print bruce 

 print bruce 

 .طبع قمية الربمرت )بغض النظر ما هو( مرتنييس ف ينادىعندما .  bruceلربمرت امسه  عني قرينةيالاقرتان  اهذ

 .كن طباعهتامتقمية أ ي عمل مع يقرتان الا اهذو 

>>> print_twice('Spam') 

Spam 

Spam 

>>> print_twice(17) 

17 

17 

>>> print_twice(math.pi) 

3.14159265359 

3.14159265359 

يضا عىل اقرتاانت املس تخدم الرتكيبنفس قوانني  ماكننا اس تخدام أ   .اليت تنطبق عىل الاقرتاانت اجلاهزة تنطبق أ  ي نوع من فبا 

 :print_twiceالعبارات كقرينة لـ 

>>> print_twice('Spam'*4) 

Spam Spam Spam Spam 

Spam Spam Spam Spam 

>>> print_twice(math.cos(math.pi)) 

-1.0 

-1.0 

مرة  math.cos(math.pi)و   'Spam* '4  وجدت قميالاقرتان، ففي الامثةل السابقة أأ  القرينة قبل نداء قميَّ تُ

 .حدةوا

يضا اس تخدام متغريات كقرائن:  ميكنك أ 

>>> michael = 'Eric, the half of bee.' 

>>> print_twice(michael) 

Eric, the half of bee. 

Eric, the half of bee. 

 ،(bruceو ل عالقة هل ابمس الربمرت) michaelاكن  print_twiceامس املتغري اذلي مررانه كقرينة لالقرتان 

ذن   .bruce" أ بو رشيك"فنحن يف هذه الاقرتان ندعو لك الناس  . مزنلها )يف املنادي(ا ىل انديناها لتعود هيم أ ي قمية ل ا 



  فكر بايثون 24

لربمرتات موضعية  3.9  املتغريات و ا
نه يكون موضعيا دُ عندما توج   نه يوجد فقط داخل الاقرتان، مثال:)حمليا( متغريا داخل اقرتان، فا   ، أ ي أ 

def cat_twice(part1,part2): 

    cat = part1 + part2 

    print_twice(cat) 

 :س تخدامههذا مثال ل ،طبع النتيجةيمث  جيمعهامني، تالاقرتان قرين اأ خذ هذي

>>> line1 = 'Bing tiddle ' 

>>> line2 = 'tiddle bang' 

>>> cat_twice(line1, line2) 

Bing tiddle tiddle bang 

Bing tiddle tiddle bang 

ن  cat_twiceق غل  دما تُعن  و ان حاولنا طباعته س نحصل عىل اس تثناء: ،سيتلف catفا 

>>> print cat 

NameError: name 'cat' is not defined 

 .bruceل معىن لـ  print_twiceالربمرتات كذكل موضعية، خفارج حدود 

 

 : الرمس املس تف3.1الشلك 

 

لرمس املس تف:   3.10  stack diagramا
ين  ماكن اس تخداهما اتملتغري التمتكن من مالحقة أ  كام رمس احلاةل، الرمس املس تف  . معل رمس مس تف، من املفيد أ حياانو أ 

 .ذكل املتغري قرتان اليت ينمتي اليهيبني قمية لك من املتغريات، ابلضافة ذلكل فهو يبني الا

َّ مي طار، الاطار هو صندوق ث  ،جانبه امس الاقرتان، و بداخهل اسامء برمرتات و متغريات الاقرتانا ىل كتب يل لك اقرتان اب 

 .3.1ف للمثال السابق يظهر يف الشلك الرمس املس ت

ي اذل يف مثالنا هذا اكن .أ ي اقرتان اخر ىتبني أ ي اقرتان اس تدع شلك تكديسة ترتب الاطارات يف الرمس املس تف عىل

ما  ،cat_twice هو  print_twiceى اس تدع و هو ،  __ main__  اهفقد اس تدع cat_twiceأ 

نه ينمتي  ،ةفالطار املوجود يف مقة التستيلص و صخمامس   . __ main__ ا ىل عندما ختلق متغريا خارج أ ي اقرتان فا 

و لـ  line2و  part2، كذكل line1هل نفس قمية  part1فـ  ته،نفس قمية قرينا ىل لك برمرت يف الاقرتان يشري 

bruce  نفس قميةcat. 

 ىي اس تدعو امس الاقرتان اذل ،اهاس تدعقرتان و الاقرتان اليت ان ظهر خطأ  عند نداء الاقرتان فس يطبع ابيثون امس الا

 .__ main_ _ا ىل و هكذا حىت تصل  ه،اي اس تدعالاقرتان اذل



  فكر بايثون 25

 :NameErrorس تحصل عىل  print_twiceمن داخل  catا ىل عندما حتاول النفاذ ثال مف

Traceback (innermost last): 

 file “testpy”, line 12, in __main__ 

  cat_twice(line1, line2) 

 file “testby”, line 5, in cat_twice 

  print_twice(cat) 

 file “testpy”, line 9, in print_twice 

  print cat 

NameError: name 'cat' is not defined 

وقع اخلطأ ، و يف أ ي سطر،  الربانمجتقول كل يف أ ي من ملفات ويه  .traceback "املالحقة"قامئة الاقرتاانت هذه تسمى 

 .اذلي سبب اخلطأ   الربجمي تظهر كذكل السطر ، وذكل يبلغك ابلقرتاانت اليت اكنت تنفذ حني وقوع اخلطأ  و ك

 .قبع يف الاسفليل حاليا شغ  نالقرتان املف ،املوجود يف الرمس املس تف الرتاتبنفس  هو املالحقة ب الاقرتاانت يفتاتر 

 

لعقميةالاقرتاان  3.11  ت املمثرة و الاقرتاانت ا
فضل مسيهتا بعض  "، اقرتاانت ممثرة"الاقرتاانت اليت بني يدينا، اكلقرتاانت احلسابية، تؤيت بنتيجة، و لعدم وجود امس أ 

 .void هذه الاقرتاانت تسمى عقمية ،تقوم بعملية ما لكهنا ل ترجع قميةاليت  print_twiceالاقرتاانت الاخرى كـ 

غلب الاانت  ، مفثال قد تعني نتيجة الاقرتان ملتغري ما أ و تس تخدم النتيجة يف س تخدم مثرتهاقرتان ممثر ليك ت تناديحوال يف أ 

 تعبري:

x = math.cos(radians) 

golden = (math.sqrt(5) + 1) / 2 

ن ابيثون س يظهر النتيجة:  عند نداء الاقرتان يف الوضع التفاعيل فا 

>>> math.sqrt(5) 

2.2360679774997898 

ن نتيجته واقرتان ممثر كام ه تناديندما النص، ع لكن يف وضع كتابة  !الابدا ىل س تفقد  فا 

Math.sqrt(5) 

هنا  5يقوم النص حبساب اجلذر الرتبيعي لـ  هنا مل تطبع أ و ختزن فا   .الفائدة ةعدمي تصبح، لكن طاملا أ 

و تقوم بتأ ثري ما، لكهنا ل ترجع قمية  ت تعيني نتيجة اقرتان عقمين حاولفا   ،قد تعرض الاقرتاانت العقمية شيئا عىل الشاشة أ 

 .None "عدم"ملتغري فس تحصل عىل قمية خاصة تسمى 

>>> result = print_twice('Bing') 

Bing 

Bing 

>>> print result 

None 

يضا قمية لها منطها اخلاص 'None' ليست احملارف Noneالقمية   :None و يه أ 

>>> print type(None) 

<type 'NoneType'> 

 .سنبدأ  بكتابة اقرتاانت ممثرة بعد بضعة فصول ،انت اليت كتبناها حىت الان يه اقرتاانت عقميةمجيع الاقرتا

 الاقرتاانت، ملاذا؟  3.12
 هناكل عدة اس باب:حس نا،  بعد. ةجلياقرتاانت ا ىل من حتمل عناء تقس مي الربانمج  الفائدةكون تقد ل 
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 مما يسهل قراءة و عالج اخطاء الربانمج ،واحدةعبارات مكجموعة عدة اقرتان جديد ميكنك من تسمية  معل. 

 ماكن الاقرتاانت تصغري جحم الربانمج هنا تقلل من تكرار النص الربجمي ،اب  مث عندما تريد تعديل النص  ،حيث أ 

 .لحقا، س يكون عليك تعديهل يف موضع واحد

  خطاء ال  اقرتاانت ميكّ  ا ىل تقس مي برانمج طويل خر مث جتميعها لتعمل يف الهناية جزاء واحدا بعد الانك من عالج أ 

 .كلك

 كتابتك لقرتان و عالجك ل خطائه تس تطيع اس تخدامه الاقرتاانت املصممة جيدا مفيدة ل كرث من برانمج، فمبجرد 

 .يف ماكن اخر

 

 fromالاس ترياد ابس تخدام   3.13
ينا مهنام:املديولتيزودك ابيثون بطريقتني لس ترياد   ، رأ 

>>> import math 

>>> print math 

<module 'math' (built-in)> 

>>> print math.pi 

3.14159265359 

نك توجد يف برانجمك اكئن  mathعندما تس تورد  و  piحيتوي هذا الاكئن عىل ثوابت كـ  mathيسمى  مديولفا 

 .exp و  sinاقرتاانت كـ 

 مبفردها س تحصل عىل خطأ : piا ىل ل انك عندما حتاول الوصول ا  

>>> print pi 

 

Traceback (most recent call last): 

File "<pyshell#0>", line 1, in <module> 

print pi 

NameError: name 'pi' is not defined 

>>>  

ن تس تورد   : math مديولفقط من  pi البديل هو أ 

>>> from math import pi 

 مبارشة: piعندها ميكنك اس تخدام 

>>> print pi 

3.14159265359 

نك تس تورد لك ما يف  و أ   :*ابس تخدام الرمز  املديولأ 

>>> from math import * 

>>> cos(pi) 

-1.0 

ن النص الربجمي يصبح موجزا املديولفائدة اس ترياد لك يشء من  فة يف س يئهتا هو احامتل وجود تشابه يف الاسامء املعرَّ  ،يه أ 

 . تس تعمهل انت يف برانجمكو امس املديولس تعمهل ياخملتلفة، أ و بني امس  املديولت
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 عالج الاخطاء 3.14
 ،خصوصا ابلنس بة للمسافات البادئة، ال خطاء لكتابة النصوص الربجمية لبايثون قد يسبب  دياس تخدام حمرر نصوص عا

معظم حمررات ، (TABSهو اس تخدام الفراغات املفردة و ليس فراغات اجلدوةل ) ال خطاء افضل طريقة لتجنب هذه 

 .ليت مسعت ببايثون تقوم بوضع املسافات الياالنصوص ا

ذلكل حاول العثور عىل حمرر نصوص يقوم  ،النامجة عهنا ال خطاءالفراغات و مسافات اجلدوةل غري مرئية، مما يصعب عالج 

 .هبا اليا

ن ،بعض احملررات ختزنه كل عندما تطلب تشغيهل ،ل تنس حفظ برانجمك قبل تشغيهل ك شغلت اخلطأ  احملمتل هنا هو أ 

 . اذلي تنظر اليه يف حمرر النصوصبرانجما غري

 . يف احملرر الكثري من الوقت عندما تعتقد بأ ن الربانمج اذلي شغلته هو الربانمج اذلي تنظر اليه ال خطاءقد يس هتكل عالج 

 .مفهام عدلت يف احملرر س تحصل عىل نفس اخلطأ  مرارا و تكرارا

ن النص الربجمي درجر هو اذلي يعمل عندما تشغل الربانمج، يف احملّر   ان مل تكن متأ كدا من أ   كـ الربجمي عبارة يف النص ا 

print 'hello'  ن مل تر  .يف الربانمج س تعمل بأ نك تشغل برانجما اخر Helloفا 

 

 املعاين 3.15
fu اقرتان nc ti on:  د تأ خذ قرائن أ و الاقرتاانت ق .واحد تكون حتت مسمى ،مامفيدة مجموعة من العبارات اليت تنفذ معلية

 .قد ل تأ خذ و قد تعود بنتيجة أ و ل

fu تعريف اقرتان nc ti on d efi ni ti onبرمرتات و كذكل عبارات ينفذها و : عبارة تنشئ اقرتاان جديدا، حتدد هل امس. 

fu اكئن الاقرتان nc ti on obj ec tنتجها تعريف الاقرتان  .اناكئن الاقرت ا ىل فامس الاقرتان هو متغري يشري  .: قمية أ 

head ترويسة er: أ ول سطر يف تعريف الاقرتان. 

bod منت y: سلسةل العبارات املوجودة داخل تعريف الاقرتان. 

p برمرت arameter:  القمية اليت مررت كقرينةا ىل يشري  .داخل الاقرتانيس تخدم امس. 

fu نداء الاقرتان nc ti on c al l: سلسةل من القرائن تتأ لف من امس الاقرتان يتبعه .عبارة تنفذ الاقرتان. 

arg قرينة u ment للربمرت املقصودو هذه القمية تعنيَّ  .ندائهالاقرتان عند ا ىل : قمية مترر . 

l متغري موضعي oc al  v ari abl e:   املتغري املوضعي يس تعمل فقط داخل الاقرتان .ف داخل اقرتانهو متغري عّر. 

retuالقمية املرجعة  rn v al u e : ُن القمية املرجعة يه قمية التعبري.نتيجة الاقرتان. ان اس ت  خدم نداء الاقرتان كتعبري فا 

قرتان ممثر fru ا i tfu l  fu nc ti on: اقرتان يعود بقمية. 

v اقرتان عقمي oi d  fu nc ti on: اقرتان ل يعود بقمية. 

mod مديول u l e: تكون من نفس املوضوع .ملف حيتوي عىل تشكيةل من الاقرتاانت و غريها من التعريفات. 

ار  دعب i ة الاس تريا mp ort statement:  مديولو ختلق اكئن  املديولعبارة تقرأ  ملف. 

mod مديولاكئن  u l e obj ec t:  نشأ هتاالقمية اليت القمي ا ىل ، تسمح هذه القمية ابلوصول import عبارة الاس ترياد أ 

 املديول.املوجودة يف 
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d ابلنقط التنويت ot notati on: تتبعها  املديولتب امس كبأ ن ت مديولان من داخل ملف ء اقرت تركيبة اعراب تس تخدم لندا

 .بنقطة مث امس الاقرتان

c الرتكيب omp osi ti on: من عبارة أ كرب اس تخدام تعبري كجزء من تعبري أ كرب، أ و عبارة كجزء. 

fl رساين التنفيذ ow  of ex ec u ti on: ترتيب تنفيذ العبارات خالل تشغيل الربانمج. 

stac الرمس املس تف k d i ag ra m: متثيل صوري لرصة من الاقرتاانت و متغرياهتا و القمي اليت تشري الهيا. 

 .تكتب فيه املتغريات املوضعية و قميها .لقرتان اميثل نداءيف الرمس املس تف صندوق مرسوم  :frame اطار

trac املالحقة ebac k: تطبع هذه القامئة عند حدوث اس تثناء ،قامئة ابلقرتاانت اليت تنفذ حاليا. 

 

 متارين 3.16
ن   5يه  len('allen)' رجع طول احملارف، فقميةيُ  lenدلى ابيثون اقرتاان جاهزا يسمى  :3.3متري

 sكربمرت مث يطبع ما يكفي من الفراغات قبل احملارف  sيأ خذ حمارف امسها  right_justifyاكتب اقرتاان و مسه 

 .من الشاشة 70يف العمود  s منحبيث يكون اخر حرف 

>>> right_justify('allen') 

          allen 

 

ن  هو اقرتان يأ خذ اكئن اقرتان  do_twiceمثال ة، تعييهنا ملتغري او متريرها كقريناكئن اقرتان يه قمية ميكنك  :3.4متري

 مرتني: يناديهكقرينة و 

def do_twice(f): 

 f() 

 f() 

 مرتني: print_spamلنداء اقرتان امسه  do_twiceهذا مثال لس تخدام 

dif print_spam(): 

 print 'spam' 

do_twice(print_spam) 

 .اكتب املثال يف نص برجمي مث جربه .1

 .القمية كقرينة االاقرتان مرتني ممرر ينادياكئن اقرتان و قمية و  ،نيتقرين أ خذيحبيث  do_twiceعدل  .2

مع  .3 مرت مث ، حبيث تأ خذ حمارف كرب  print_twiceو مسها  print_spam مناكتب صيغة أ 

 .تطبعها مرتني

 'spam'و مترر لها  print_twiceحبيث تس تدعي  do_twiceاس تخدم الصيغة املعدةل من  .4

 .كقرينة

ربعة مرات،  يناديحبيث يأ خذ اكئن اقرتان و قمية و  do_fourعرف اقرتاان جديدا و مسه  .5 الاقرتان أ 

ن تكون يف  ممررا هل  .ط و ليس اربعةالاقرتان عبارتني فق منتالقمية كربمرت عىل أ 

  .http://thinkpython.com/code/do_four.pyاحللول: 

ن   ميكنك حل هذا المترين ابس تخدام العبارات و خصائص ابيثون اليت مرت علينا حىت الان: 3.5متري

 اكتب اقرتاان يرمس ش بكة كهذه:

http://thinkpython.com/code/do_four.py
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+ - - - - + - - - - + 

|         |         | 

|         |         | 

|         |         | 

|         |         | 

+ - - - - + - - - - + 

|         |         | 

|         |         | 

|         |         | 

|         |         | 

+ - - - - + - - - - + 

 :حد، اطبع تسلسال مقسام بفاصةل: لتطبع أ كرث من قمية عىل سطر واتلميح

Print '+' , '-' 

ن ابيثون يرتك السطر غري مهنيي، و هكذا فالقمية اليت طبعت بعده تظهر عىل نفس السطر عندما ينهتيي التسلسل بفاصةل  .فا 

Print '+', 

print '-' 

ما عبارة ،  +' -'ما س ينتج من هذه العبارات هو   .للسطر التايللوحدها فستهنيي السطر و تنتقل  printأ 

 .اكتب اقرتاان اخر يرمس نفس الش بكة لكن بأ ربعة صفوف و اربعة امعدة

ان .http://thinkpython.com/code/grid.py احللول: : بين هذا المترين عىل مترين يف كتاب عرف

 .1997ميداي، والني، برجمة يس العملية، الاصدار الثالث، أ ورييل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thinkpython.com/code/grid.py
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ع  الفصل الراب

 

 دراسة حاةل: تصممي الواهجة
 

مثةل النص الربجمي لهذا الفصل متوفرة عىل  py.com/code/polygon.http://thinkpython أ 

 

لسلحفاة  4.1  عامل ا
 ميب منابماكنك حتميل سو   ،Swampyو مسيهتا  برجمية لرتافق هذا الكتاب رزمةكتبت 

 ykpython.com/swamphttp://thin ع التعلاميت هناك لتنصيهبا يف نظام التشغيلامث اتب. 

من الاقرتاانت توفر كل مجموعة  TurtleWorld يف سوميب يه  ديولت، احدى املاملديولتالرزمة يه مجموعة من 

 .لرتمس خطوطا عن طريق قيادة سالحف عىل الشاشة

ماكنك اس تريادها هكذا:ان كنت قد نصّ   بت سوميب كرزمة فبا 

from swampy.TurtleWorld import * 

ن كنت قد محلت  ماكنك  مديولتاما ا  توي ملفات سوميب، او حيي اذل اجملدلا اس تخداهما يف مّ ا  سوميب و مل تنصهبا كرزمة فبا 

 هكذا: TurtleWorldعندها ميكنك اس ترياد  .مسار حبث ابيثونا ىل  اجملدلكل ذاضافة 

from TurtleWorld import * 

نظمةعىل تعمتد تنصيب و اعداد مسار البحث لبايثون  كيفية الكتاب بتفاصيل غري ابيثون، فضلت و لئال يزدمح  .التشغيل أ 

 http://thinkpython.com/swampy لعديدة هنا:وضع تكل التعلاميت حول سوميب و انظمة التشغيل ا

 مث اطبع النص الربجمي التايل: mypolygon.py انشئ ملفا جديدا و مسه 

from swampy.TurtleWorld import * 

 

world = TurtleWorld() 

bob = Turtle() 

print bob 

 

wait_for_user() 

 .swampy من رزمة TurtleWorld مديولطر الاول سيس تورد لك ما يف الس

 bobطباعة ،  bobو نعينه لـ  Turtle، مث  worldنعينه لـ  وTurtleWorldالسطور التالية نوجد اقرتان يف 

 س تنتج شيئا كهذا: 

<TurtleWorld.Turtle object at 0xb7bfbf4c>  

و معىن  .TurtleWorld مديولفة يف كام يه معرَّ   السلحفاةمن  instance جتليةا ىل يشري  bobهذا يعين بأ ن 

http://thinkpython.com/code/polygon.py
http://thinkpython.com/swampy
http://thinkpython.com/swampy
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instance  يف املديول هذه السلحفاة يه واحدة من مجموعة السالحف املتوفرة ،"عضو يف مجموعة"هنا هو.  

wait_for_user  قوم ليس هناك الكثري لي ن  أ  نعمل  ،يقوم املس تخدم بيشء ما حىتهنا تأ مر عامل السلحفاة بأ ن ينتظر

 .به املس تخدم غري اغالق النافذة

 . المينيا ىل اليسار و ا ىل  rtو  ltاخللف،ا ىل الامام و ا ىل  bkو  fdيوفر عامل السلحفاة عدة اقرتاانت لقيادة السلحفاة: 

ثرا عند سريهاحلك سلحفاة حتمل قلام، اما ان يكون مرفوعا أ و موضوعا، ان اكن موضوعا فس ترتك السل  pu الاقرتاانت .فاة أ 

 .تعين قلام مرفوعا و قلام موضوعا pdو 

 :(wait_for_userو سطر  bobبني سطر اجياد )اضف السطور التالية  ،لرتمس زاوية قامئة

fd(bob, 100) 

lt(bob) 

fd(bob, 100) 

 bobسرتى . عند تشغيل الربانمج .لتفاف يساراخطوة، السطر التايل يأ مره الا 100ابلتقدم  bobالسطر الاول يأ مر 

 .يسري رشقا مث شامل، اتراك قطعتني مس تقميتني خلفه

 حىت تتقنه!من هنا الان عدل الربانمج لرتمس مربعا، ل تمكل 

 

 تكرار بس يط  4.2
غلب الظن انك كتبت شيئا اكلتايل )بدون اظهار   د السلحفاة و انتظار املس تخدم(:اجيا نصوصأ 

fd(bob, 100) 

lt(bob) 

 

fd(bob, 100) 

lt(bob) 

 

fd(bob, 100) 

lt(bob) 

 

fd(bob, 100) 

 mypolygon.py ، اضف املثال التايل لـ  forعن طريق عبارة أ وجز  لكن اليشءل انه ميكننا القيام بنفس ا  جيد، 

 مث شغهل اثنية:

 

for I in range(4): 

 print 'Hello!' 

 سرتى شيئا كهذا:

Hello! 

Hello! 

Hello! 

Hello! 

ن هذا ل ا   ،، سرنى الكثري مهنا لحقاforاكن هذا ابسط اس تخدامات عبارة  ليجعكل تشطب ما كتبت لرمس  املثال اكفأ 

 .forالتايل حىت ترمس املربع ابس تخدام ا ىل املربع! ل تنتقل 
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 ليت ترمس مربعا:ا forهذه عبارة 

for I in range(4): 

 fd(bob, 100) 

 lt(bob) 

ان حيتوي عىل  منتلل .احملدد مبسافات ابدئة نتيسة تنهتيي بنقطتني مث املكبناء تعريفات الاقرتاانت فلها ترو forبناء عبارة 

 .اي عدد من العبارت

يف حالتنا هذه  ،البدايةا ىل العبارة مث يعود  منتل ن ل ن تنفيذ العبارات يدور عرب  loopتدعى احياان حلقة  forعبارة 

 .فادلوران يف احللقة اكن ل ربعة مرات

تأ خذ هذه  .بعد رمس اخر ضلع للمربع اليسارا ىل ذ هو الالتفاف خر ما ينفَّ أ  ل ن  ،بقهتا لرمس املربعهذه النسخة ختتلف عن سا

 ذهله و .يف احللقة دورةلعمل لك ام بنفس و قكنا ن الالتفافة الاخرية بعضا من وقت الربانمج، الا اهنا تبسط النص الربجمي ان

 .الاجتاه الاصيلا ىل اية ملتفتة خر، فهيي ترتك السلحفاة يف موقع البدأ  النسخة تأ ثري 

 

 متارين  4.3
بيامن تعمل  .ل ان لها هدف ايضاا  مهنا هو ان تكون ممتعة،  . املطلوب TurtleWorldماييل هو سلسةل متارين ابس تخدام 

 .علهيا فكر مبا قد يكون هذا الهدف

 .)او حاولت عىل الاقل( حلها ين، فال تنظر هناك حىت تنهتيي منيف الاقسام الالحقة هناكل حلول لهذه الامتر 

، اذلي س يكون السلحفاة، عىل هذا الاقرتان ان يرمس مربعا  tيأ خذ برمرت امسه  squareاكتب اقرتاان امسه  .1

 .ابس تخدام السلحفاة

 .، مث شغل الربانمج مرة اخرى squareكقرينة لـ  bobاكتب عبارة نداء اقرتان حبيث مترر  

الاقرتان حبيث يكون طول الاضالع هو  منت، عدل يف  length مسه و برمرت اخر squareاضف لـ  .2

length شغل الربانمج مث جربه مبدى من  ية،مث عدل يف عبارة نداء الاقرتان حبيث حتتوي عىل قرينة اثن

 .lengthالقمي لـ 

عداد  90تقوم ابللتفاف  rtو  ltالاقرتاانت  .3 درجات  ا، الا انه ميكنك اضافة قرينة حتدد هبابتدايئدرجة اك 

 .اليسارا ىل درجة  bob 45س تدير  lt(bob, 45)الالتفاف، مثال:

الاقرتان حبيث يرمس  منتمث عدل  nلها برمرتا اخر امسه  اضفpolygonو مسها  squareامعل نسخة من 

bob  مضلعا عدد اضالعهn . تلميح: الزاوية اخلارجية ملضلعn/360 درجة. 

عن كربمرتات، حبيث يرمس دائرة تقريبية  rقطر الو نصف  tحفاة سلاليأ خذ  circleاكتب اقرتاان امسه  .4

 .rجرب نصك بعدة قمي لـ ، تعديل اطوالهابضالع و بعدد مناسب من الا polygonطريق اس تدعاء 

 .= احمليط length * nتلميح: تذكر حساب حميط ادلائرة مث تأ كد من ان  

و هو الزمن بني لك حركة هل  bob.delayدام عه ابس تخبطيء، رّس   bobتلميح اخر: ان كنت ترى ان  

 .تحركه برسعةل Bob.delay = 0.01ابلثواين 

مقدار دد حت اليت angle ةضافيال   قرينةالتأ خذ ،  arcو مسها  circleمن اكرث  معممةامعل نسخة  .5

سريمس  angle = 360تكون مقاسة ابدلرجات، فعندما  Angle، مس من ادلائرةاجلزء اذلي سرُي 

bob ئرة اكمةلدا. 
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لكبسةل  4.4  ا
هنا حل  ،طلب منك يف المترين الاول وضع نص رمس املربع يف تعريف اقرتان مث نداء الاقرتان، حبيث مترر السلحفاة كربمرت

 املثال:

def square(t): 

 I in range(4): 

  fd(t, 100) 

  lt(t) 

square(bob) 

، و اليت بدورها  forهتا البادئة مضاعفة لتبني اهنا داخل حلقة مسافا fdو  ltالعبارات املوجودة يف قلب الربانمج، 

نه يهنيي لك من حلقة  square(bob)السطر التايل ، .داخل تعريف اقرتان و  forكتب عىل بداية السطر، أ ي أ 

 تعريف الاقرتان

ن bobنفس السلحفاة ا ىل تشري  tداخل الاقرتان،  مل العناء، اذن فلامذا أ حت lt(bob)تعمل كـ  lt(t) ، أ ي أ 

ن bobملاذا ل أ مسي الربمرت  ، هذا ميكنك من اجياد سلحفاة اثنية bobقد تكون أ ي سلحفاة، و ليس فقط  t؟ الفكرة يه أ 

 :squareو متررها كقرينة لـ 

ray = Turtle() 

square(ray) 

هنا تلحق اسام ابلنص ا من ،تغليف قطعة برجمية يف اقرتان يسمى كبسةل لربجمي، مما خيدمك يف توثيق ما فوائد الكبسةل هو أ 

 .الاقرتان منتمن الاجياز نداء اقرتان مرتني بدل من قص و نسخ  ،تكتبه

 

لتعممي  4.5  ا
 هاك احلل: squareا ىل  lengthاخلطوة التالية يه اضافة الربمرت 

def square(t, length): 

 for I in range(4): 

  fd(t, length) 

  lt(t) 

square(bob, 100) 

: يف النسخة السابقة اكن ل ضالع املربع نفس يس تخدم ل كرث من وظيفةل نه جيعل الاقرتان  ،ضافة برمرت لقرتان يسمى تعماميا

 .الطول، الطول يف هذه النسخة قد يكون بأ ي مقدار

يضا تعممي، فبدل من رمس مربع اخلطوة اليت تيل  هاك .يرمس مضلعا منتظام هل اي عدد من الاضالع تريد polygon ،يه أ 

 احلل: القانون

def polygon(t, n, length): 

 angle = 360.0/n 

 for I in range(n): 

  fd(t, length) 

  lt(t, angle) 

polygon(bob, 7, 70) 

عددية، فالسهل نس يان ما يه، أ و ما  قرائناكرث من بضعة  دليكو ان اكن ،  70سريمس هذا النص س باعيا طول اضالعه 

 :القرائن، و احياان من املفيد، تضمني الربمرتات يف قامئة  اجلائزمن  ،هو ترتيهبا

polygon(bob, n=7, length=70) 

احية تسمى هذه  ح )ل ختلط بيهنا و بني لكامت ابيثون املفتاحية كـ يتال هنا تتضمن اسامء الربمرتات كلكامت مف قرينيةلكامت مفت
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while  وdef). 

 القرائنو الربمرتات: فعند نداء الاقرتان تعني  القرائنكيفية معل ا ىل كذكل  هذا الرتكيب يسهل قراءة الربانمج و ينبه

 .للربمرتات

 

لواهجة  4.6  تصممي ا
ن تكتب يه اخلطوة التالية  لرمس  polygonكربمرت هاك حل بس يط يس تخدم  r، اليت تأ خذ نصف القطر  circleأ 

 مضلعا مخسيين:

def circle(t, r): 

 circumference = 2 * math.pi * r 

 n = 50 

 length = circumference / n 

 polygon(t, n, length) 

ننا نس تخدم  ،ط.نق 2ابملعادةل  rف قطرها صالسطر الاول حميط ادلائرة اليت نحيسب  فعلينا اس ترياد  math.piو مبا أ 

math.  امجع املربجمون ان تكون عباراتimport يف بداية النص الربجمي. 

n اذن  ،ن دائرتنا التقريبيةملس تقمية اليت تكّو  يه عدد القطع اlength  يكون طول لك قطعة مس تقمية و هكذا سريمس لنا

polygon  مضلعا مخس ينيا ميثل تقريبا دلائرة نصف قطرهاr. 

ن  نه عندما نرمس دائرة كبرية جدا س يكون طول القطع املس تقمية nهناك تقييد واحد لهذا احلل،هو أ   عدد اثبت، مما يعين أ 

احلل الاوحد لهذا التقييد هو تعممي  .كبري، و عندما نرمس دائرة صغرية جدا س نضيع الوقت برمس قطع مس تقمية صغرية

أ اي اكن(، الا ان الواهجة  circleو هكذا س نعطي حرية اكرث للمس تخدم )من يس تدعي  ،كربمرت nالاقرتان بأ خذ 

 .س تكون اقل نظافة

ان  "نظيفة"ه: ما يه الربمرتات؟ ما اذلي يفعهل الاقرتان؟ واهجة الاقرتان تكون يه اجامل لكيفية اس تخدام واهجة اقرتان

 .")اينش تني( .بس يطة قدر الاماكن، لكن ليس أ بسط"اكنت 

ماسرتمساليت ائرة ادلالواهجة ل هنا حتدد ا ىل  rيف هذا املثال، تنمتي  ل هنا تتبع الكيفية اليت ستتجسد هبا  مناس بةليست ف n . أ 

 .ادلائرة 

 حسب طول حميط ادلائرة: nالواهجة، اختيار قمية مناس بة لـ  ا عامم الفوىض يففضل،بدل من الا

def circle(t, r): 

 circumference = 2 * math.pi * r 

 n = int(circumference / 3) + 1 

 length = circumference / n 

 polygon(t, n, length) 

و يه صغرية  3)تقريبا( ثلث حميط ادلائرة فيكون طول القطع املس تقمية )تقريبا( هكذا س يصبح عدد القطع املس تقمية يساوي 

 .مبا يكفي حبيث تظهر ادلائرة كدائرة، و كبرية مبا يكفي حبيث تكون فعاةل و مناس بة ل ي جحم من ادلوائر
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لبناء  4.7 لتفتيت و ا  ا
لكن الاقواس  ،ضلع تقريب مقبول لدلائرةل ن امل ،مرة اخرى polygonاكن بوسعي اس تخدام  circleعندما كتبت 

 .ليست متساهةل اكدلائرة، فليس بوسعنا اس تخدام املضلع او ادلائرة لرمس القوس

 قد تكون النتيجة اكلتايل: ،قوسنص لا ىل و حتويهل  polygonحل بديل لهذا هو نسخ النص الربجمي لـ 

def arc(t, r, angle): 

 arc_length = 2 * math.pi * r * angle / 360 

 n = int(arc_length / 3) + 1 

 step_length = arc_length / n 

 step_angle = float(angle) / n 

 

 for I in range(n): 

  fd(t, step_length) 

  lt(t, step_angle) 

قد  ،لواهجةمن دون تعديل ا polygonالنصف الثاين من هذا الاقرتان يبدو مكضلع، الا اننا لن نس تطيع اس تخدام 

لن يكون مناس با! اذن لنسمي هذه  polygon، الا ان الامس ةليأ خذ الزاوية كقرينة اثلث polygonنس تطيع تعممي 

 :polylineالصيغة الامع لالقرتان 

def polyline(t, n, length, angle): 

 for I in range(n): 

  fd(t, length) 

  lt(t, angle) 

 polylinenس تخدما حبيث ت   arc و polygonنعيد كتابة  الان

def polygon(t, n, length): 

 angle = 3600 / n 

 polyline(t, n, length, angle) 

 

def arc(t, r, angle): 

 arc_length = 2 * math.pi * r * angle / 360 

 n = int(arc_length / 3) + 1 

 step_length = arc_length / n 

 step_angle = float(angle) / n 

 polyline(t, n, step_length, step_angle) 

 :arcلتس تخدم  circleمث أ خريا نعدل 

def circle(t, r): 

arc(t, r, 360) 

تدعى التفتيت و  (و تسهيل اعادة اس تخدام النص الربجمي ،ترتيب الربانمج لتحسني واهجات الاقرتاانت ةاعاد)هذه العملية 

َّ  ،نا تشابه يف النص الربجمي لرمس قوس و ذكل لرمس املضلعلحظ هنا  .refactoring البناء عدان بناءه أ  نا نص املضلع و ففتت

 .ليصبح قوسا

لكننا يف الغالب  ،منذ البداية polylineكتابة  لنا لو كنا قد خططنا مس بقا ملا اكن علينا التفتيت و البناء، اكن الافضل

فقط عندما تبدأ   ،و ل ما قد حيدث خالل التطوير ،مئة ابملئةصور النتيجة ففي بداية املشاريع ل نس تطيع ت ،ل نعمل الغيب

 .احياان يكون التفتيت و البناء عالمة عىل انك تعلمت شيئا جديدا .بكتابة النص الربجمي ستس توعب املشلكة افضل
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 خطة تطوير  4.8
خطوات  "الكبسةل و التعممي"احلاةل السابقة يه  العملية اليت اس تخدمناها يف دراسة .معلية كتابة الربامج يه خطة التطوير

 هذه العملية يه:

 .ابدأ  بكتابة برانمج صغري بال تعريفات اقرتاانت .1

 .، غلفه )كبسهل( يف اقرتان و اعط الاقرتان اساموقوفه عىل قدميهمبجرد  .2

 .معم هذا الاقرتان ابضافة برمرتات مناس بة .3

انسخ و الصق النصوص الربجمية لتكتب  ،الاقرتاانت الفعاةل ان يصبح دليك مجموعة منا ىل  3-1كرر اخلطوات  .4

 .و لتقلل عالج الاخطاء ،اقل

مفثال ان اكنت هناكل نصوص برجمية متشاهبة يف عدة  ،احبث عن الفرص لتحسني الربانمج ابلتفتيت و البناء .5

معهئتفتيهتا مث بنا الفائدة منمواضع، قمي   .ا يف اقرتان أ 

ا ىل الا اهنا مفيدة ان كنت ل تعمل مس بقا كيف س تقسم برانجمك  –سرتى بدائل لها لحقا  –لهذه العملية مساوهئا  

 .فهذه الطريقة س متكنك من التصممي بيامن تكتب الربانمج ،اقرتاانت

 

لتوثيق   4.9   docstringمجل ا
 ثل:( ، هاك مdoc = documentationللقاريء )الواهجة  ترشحليه حمارف تكتب يف بداية الاقرتان 

def polyline(t, n, length, angle): 

”””Draws n line segments with the given length and   

angle (in degrees) between them T is a turtle 

””” 

 for i in range(n): 

  fd(t, length) 

  lt(t, angle) 

يضا مبحارف متعددة السطورحمصورة بني عالمات اقتباس ثالثية، تدعى  تكونمجل التوثيق حمارف  ل ن  ،هذه امجلل أ 

 .الثالثة عالمات اقتباس تسمح بتوزيع احملارف عىل اكرث من سطر

هنا ،موجزةتكون فهيا امجلل  ل أ  ترشح ابجياز ما اذلي يفعهل  ،حتتوي عىل معلومات رضورية ملن يريد اس تخدام هذا الاقرتان ا 

يفعهل( و تبني اثر لك من الربمرتات عىل سلوك الاقرتان و ما هو منط لك الاقرتان )من دون الغوص يف التفاصيل عن كيف 

  ّ  .(ناى برمرت )ان مل يكن بي

ن كنت تعاين من فو عليه واهجة حس نة التصممي تكون سهةل الرشح، ف ،جزء همم من تصممي الواهجةهذه كتابة مجل التوثيق  ا 

ن هناكل جمال للتحسينات عىل الواهجتفسري اقرتانك،   .عىل الارحج ةيعين أ 

 عالج الاخطاء 4.10
برمرتات معينة و الاقرتان يوافق عىل القيام بعمل  دفعيوافق عىل  فاملنادي، املنادي هلقد بني الاقرتان و الواهجة مثل الع  

 .معني

 هو عدد القطع املس تقمية، و عليه فيجب ان تكون nجيب ان تكون سلحفاة،  tحيتاج اربعة قرائن:  polylineمفثال 

ن تكون عددا موجبا، lengthو  عددا حصيحا، نه  angleاما  جيب أ  فيجب ان تكون عددا، و املفهوم مضنا أ 

 .ابدلرجات

ن  ،preconditionsهذه املتطلبات تدعى الرشوط املس بقة   .قبل ان يبدأ  الاقرتان ابلتنفيذ true تتحققل هنا جيب أ 
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تتضمن الرشوط امللحقة التأ ثري اذلي س يفعهل الاقرتان )كرمس  ،قرتاناملقابل لها هو الرشوط امللحقة، و تكون يف هناية الا

 .(Worldقطع مس تقمية( و أ ي تأ ثري جانيب )كتحريك السلحفاة أ و اي تغيري يف عاملها )

ّ   املناديان خالف  املنادي،تكون الرشوط املس بقة من مس ئولية  قت بعناية( مث مل يعمل الاقرتان بشلك الرشوط )و اليت وث

ن البقَّ حص  .ة عىل عاتق املس تدعييح، فا 

 

 املعاين 4.11
  ّ i يةجتل nstanc e :  ،عضو يف مجموعةTurtleWorld  يف هذا الفصل اكنت عضو يف مجموعةTurtleWorld. 

lحلقة  oop:  َّذ مراراجزء من النص الربجمي ينف. 

encالكبسةل  ap su l ati on : تعريف اقرتانا ىل معلية حتويل سلسةل من العبارات. 

gالتعممي  eneral i zati on:  دون رضورة )اكلرقام( بيشء عام مناسب )اكملتغريات و  اليت ُحددت من الاكئناتمعلية تبديل

 .الربمرتات(

احية  keyقرينة لكمة مفت w ord  arg u ment : لكمة مفتاحيةـ"ك امس الربمرت حتتويقرينة." 

iواهجة  nterfac e :و وصفها. املرجعة القرائن و القميو  ءس تعامل الاقرتان، مبا فيه اسامكيفية وصف ل 

اء  refacالتفتيت و البن tori ng: الاخرى  اخلصائص لتحسني معلية تعديل برانمج شغال لتحسني واهجات الاقرتاانت و

 .للنص الربجمي

 

 
 زهور السلحفاة :4.1شلك 

 
 فطائر السلحفاة :4.2شلك 

 

dخطة تطوير  ev el op ment p l an: معلية كتابة الربامج. 

dمجل التوثيق  oc stri ng: حمارف تظهر يف تعريف الاقرتان لتوثيق واهجة الاقرتان. 

pالرشوط املس بقة  rec ond i ti on:  قبل ان يبدأ  الاقرتان املناديمتطلبات جيب الايفاء هبا من قبل. 

pالرشوط امللحقة  ostc ond i ti ons: ن يفي هبا الاقرتان قبل ان ينهتيي  .متطلبات جيب أ 
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 متارين 4.12
 : محل النص الربجمي لهذا الفصل من 41مترين 

 http://thinkpythoncom/code/polygonpy 

 polygon, arc, circleاكتب مجال توثيقية للك من  .1

القيام  ميكنك circle(bob, radius)ارمس رسام مس تفا يوحض حاةل الربانمج خالل تنفيذه لـ  .2

 .النص الربجميا ىل  printابلعمليات احلسابية يدواي مث اضافة 

ليست دقيقة ل ن المتثيل اخلطي دلائرة يكون دامئا خارج ادلائرة احلقيقية و لهذا  47يف القسم  arcنسخة  .3

ن السلحفاة تنهتيي بعد املاكن املقصود بعدة  ن هذا حلل اذلي مقت به يوحض طريقة للتقليل ممديولاتالسبب فا 

 اخلطأ اقرأ  النص الربجمي و انظر ان كنت تس توعبه ان رمست رسام بيانيا قد ميكنك ان ترى كيف يعمل

4مترين  .   4.1اكتب مجموعة اقرتاانت عامة مناس بة حبيث ترمس زهورا كام يف الشلك  2

يضا py.er/code/flowcom.thinkpython://httpاحلل   و يتطلب أ 

 .http://thinkpython.com/code/polygon.py 

ن  احلل 42اكتب مجموعة اقرتاانت عامة مناس بة حبيث ترمس فطائر كام يف الشلك  4.3 متري

http://thinkpython.com/code/pie.py 

ن  كخطوط مس تقمية و القليل من املنحنيات، ، ابلماكن تشكيل حروف الاجبدية الاجنلزيية من مكوانت بس يطة 4.4متري

 .مث اكتب اقرتاان يرمس حروف الاجبدية ،مصم خطا ميكن رمسه بأ قل عدد من املكوانت البس يطة

مث ختزن اقرتاانتك يف ملف امسه  draw_bو  draw_aس يكون عليك كتابة اقرتان للك حرف، و اسامؤها واحضة كـ 
letters.py. 

 : من turtle typewriterميكنك حتميل للمساعدة يف تفحص النص الربجمي  

 http://thinkpython.com/code/typewriter.py  

 http://thinkpython.com/code/letters.py احلل:

يضا  http://thinkpython.com/code/polygon.py و يتطلب أ 

مث اكتب برانجما يرمس   http://en.wikipedia.org/wiki/spiral.اقرأ  عن اللوالب من  4.5مترين 

و أ ي لولب اخر(لولبا ارمخيدايّ    . )أ 

 .py.com/code/spiral.thinkpython://httpاحلل: 

 
 

 

 

 

http://thinkpython.com/code/polygon.py
http://thinkpython.com/code/flower.py
http://thinkpython.com/code/polygon.py
http://thinkpython.com/code/pie.py
http://thinkpython.com/code/pie.py
http://thinkpython.com/code/typewriter.py
http://thinkpython.com/code/letters.py
http://thinkpython.com/code/polygon.py
http://en.wikipedia.org/wiki/spiral
http://thinkpython.com/code/spiral.py
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 الفصل اخلامس

 

 

 الاجرتاراملرشوطات و 
 

 

 مودولوس احلسايب مؤثر  5.1
َّ  .و يرجع البايق عند قسمة العامل الاول عىل الثاين ،مودولوس احلسايب عىل الاعداد الصحيحة مؤثريعمل   مؤثرل ميث

شارة النس بة املئوية % و بناؤه نفس بناء الرموز احلسابية الاخرى:  مودولوس يف ابيثون اب 

>>> quotient = 7 / 3 

>>> print quotient 

2 

>>> reminder = 7 % 3 

>>> print reminder 

1 

 .1و البايق  2هو  3عىل  7اذن فناجت قسمة 

ن اكن ا   ،خرأ  مثال حفص اذا ما اكن الرمق يقبل القسمة عىل رمق ميكنك ف مودولوس مفيد بشلك جعيب،  مؤثرس يظهر لنا ان 

 .انجت س % ص يساوي صفر فا ن س تقبل القسمة عىل ص

س تكون الرمق املوجود يف اخلانة الميىن )يف الاساس  10 س % فـمحصةل .ميكنك ايضا عزل اخر خانة او خاانت من رمق ما

 .س تكون العددين يف اخر خانتني 100( و كذكل س % 10

 

وليان  5.2  تعبريات ب
ما خطأ   ما حصيحا و ا  == اذلي يقارن عاملني  املؤثرما ييل يه امثةل تس تخدم ،  true , falseتعبري بوليان هو تعبري يكون أ 

 ان مل يكوان: Falseساويني أ و ان اكان مت Trueو يرجع 

>>> type(true) 

<type 'bool'> 

>>> type(false) 

<type 'bool'> 

 :مؤثراهتاالنس بة اما ابيق  مؤثرات== هو أ حد  املؤثر

x ال تساوي   y #  x != y 

x أكبر من   y #  x > y 

x أصغر من   y #  x < y 

x أكبر أو تساوي   y #  x >= y 

x أصغر أو تساوي   y #  x <= y 
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اس تعامل اشارة يساوي = مفردة  ،احلسابية املؤثراتابيثون ختتلف عن  مؤثراتقد تكون مأ لوفة دليك الا ان  املؤثراتهذه 

ن == يه اشارة نس بة فال يوجد يشء كـ  ،بدل من مزدوجة == خطأ  شائع  .أ و <= <=تذكر بأ ن = يه اشارة تعيني و أ 

 

 املنطقية املؤثرات  5.3
 )معناها( يش به معناها يف الاجنلزيية، مفثال   هذه املؤثراتدلةل and, or , notمنطقية:  مؤثراتهناكل ثالثة 

x > 0 and x < 10  ن اكنت  .10أ صغر من  وأ كرب من صفر  xتكون حصيحة فقط ا 

n%2 == 0 or n%3 == 0  تكون حصيحة ان اكن أ ي من الرشطني حصيحا، يعين ان اكن الرمق يقبل القسمة عىل

 .3عىل  وأ   2

ن notو أ خريا الرمز  ن اكنت not(x > y)اذلي يعكس التعبري البولياين، فا  حصيحة، أ ي  ليست x > y حصيحة ا 

 .yاصغر من أ و تساوي  xأ ن 

ن أ ردان ادلقة يف ن تكون املؤثراتفأ ن عوامل  ،احلديث ا   ،الا ان ابيثون ليس صارما جدا ،تعبريات بوليان املنطقية جيب أ 

 .trueالصفر يفرس بأ نه  فأ ي عدد عدا

>>> 17 and True 

True 

ن هناك بعض  و عليه فالفضل جتنهبا )الا ان كنت تعمل  ،اليت قد تشوش من دقائقهاابلماكن الافادة من هذه املرونة، الا أ 

 .ما تفعل(

 

لتنفيذ املرشوط  5.4  ا
ارات الرشطية ،لوك الربانمج بناءا علهياتعديل س من م وما رشوط  حفصالقدرة عىل ا ىل حنتاج لكتابة برامج مفيدة،   العب

 ابسط صيغة لهذه العبارات يه: .تعطينا هذه القدرة

if x > 0: 

 print 'x is positve' 

ن ، conditionيسمى الرشط  ifالتعبري البولياين بعد  ن العبارة املقصودة ستُ  حتققا  ن مل يتحققو  ،نفذفا  فال حيدث  ا 

 .يشء

ارات مركبة .مبسافات ابدئة منتتعريف الاقرتان: ترويسة يتبعها لها نفس بناء  ifعبارة  ارات كهذه تسمى عب  .عب

ن حيتوي عىل عبارة واحدة عىل الاقلif منتليس هناك حد لعدد العبارات يف   احياان يكون من املفيد كون  .، فقط جيب أ 

 passيف هذه احلاةل اس تخدام عبارة ميكنك  .د(عليه بع بدون عبارات )عادة مكاكن حمجوز لكتابة نص برجمي مل تس تقر نتامل

 اليت ل تفعل يشء:

if x < 0: 

 pass   #need to handle negative values! 

 

 

 



  فكر بايثون 41

لبديل  5.5 لتنفيذ ا  ا
هيام تنفذ قحتق   و ،كون هناك اماكنيتانتالتنفيذ البديل، حيث  وه ifخر لعبارة أ   شلك ها يكون ؤ بنا ،الرشط هو ما يقرر أ 

 هكذا:

if x%2 == 0: 

 print 'x is even' 

else: 

 print 'x is odd' 

اما ان اكنت نتيجة  ،ظهر لنا الربانمج الرساةل املناس بةفيُ  ،عدد زويج xس نعرف بأ ن  ،صفرا 2عىل  xان اكن ابيق قسمة 

ن القسم الثاين من العبارات هو ما سينفذأ ي مل يتحقق،  ،falseحفص الرشط  ن الرشط ل يتعدى  .فا  ن يكون مبا أ  أ و  trueأ 

false ن بديال واحدا فقط سينفذ  .ل هنا تفريعات يف رساين التنفيذ branchesتسمى البدائل فروع  ،فا 

 

 املرشوطات املسلسةل  5.6
احدى طرق التعبري عن معليات حوس بة كهذه  ،أ كرث من تفريعتنيرضورة وجود و  ،أ حياان تكون هناك أ كرث من اماكنيتني

 سةل:يه املرشوطات املسل

if x < y: 

 print 'x is less than y' 

elif x > y: 

 print 'x is greater than y' 

else: 

 print 'x and y are equal' 

elif  يه اختصارelse if.  يضا و ان لزم  ،elifل يوجد حد لعدد عبارات  .تفريعة واحدة فقطذ نفَّ ستُ هنا أ 

 .ليس الرضوري elseد وجو فيجب وضعها يف الهناية، لكن  elseاس تخدام 

If choice == 'a': 

 draw_a() 

elif choice == 'b': 

 draw_b() 

elif choice == 'c': 

 draw_c() 

ن اكنت نتيجة حفص الرشط الاول  فحص لك رشط  يُ  ن تصادف  .يفحص الرشط الثاين و هكذا falseابلرتتيب، فا  و ما أ 

ن أ ول فرع  trueو ان اكن هناك أ كرث من رشط ، ارةو تنهتيي العب الفرع املعينسينفذ  ،trueنتيجة حفص  فقط  trueفا 

 .سينفذ

 

لعش يةاملرشوطات   5.7  ا
ن تكون احدى املرشوطات حمتضنة ماكننا كتابة الثالثية السابقة اكلتايل: ،يف أ خرى )معششة( قد يتطلب الامر أ   اكن اب 

if x == y: 

 print 'x and y are equal' 

else: 

 if x < y: 

  print 'x is less than y' 

 else: 

  print 'x is greater than y' 

أ خرى، و اليت  ifالثاين حيتوي عىل عبارة  ،الفرع الاول حيتوي عىل عبارة بس يطة ،حتتوي املرشوطة اخلارجية عىل فرعني
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يضا هذانبس يطة،  هذين الفرعني عبارة   من لك ،بدورها حتتوي عىل فرعني  .رات مرشوطةجعلهام عبا ميكن الفرعان أ 

ن املسافات البادئة يف هذه الصياغة جتعل قراءة النص سهةل ن املرش  ،رمغ أ   ،صعبة القراءةبرسعة تصبح  العش يةوطات الا أ 

 .هبا يفضل يف الغالبفتجن  

 فعىل سبيل املثال ميكننا كتابة النص التايل مرة أ خرى العش ية،املؤثرات املنطقية توفر لنا طريقة لتبس يط املرشوطات 

 ابس تخدام مرشوطة واحدة:

if 0 < x: 

 if x < 10: 

  print 'x is a positive single-digit number' 

ماكننا اس تخدام  printعبارة   لتحقيق نفس النتيجة: and املؤثرهنا ستنفذ فقط ان جعلناها متر عرب الرشطني، ذلا فبا 

if 0 < x and x < 10: 

 print 'x is a positive single-digit number' 

 

لعودية)الاجرتار   5.8  recursion( ا
ن  واحضة قد ل تكون الفائدة من هذا النداء  ،نفسه يناديمن اجلائز لقرتان نداء اقرتان اخر، و من اجلائز ايضا لقرتان أ 

ن النداء لنا ل انه س يتبني ا  ، ال ن الاقرتان ا ىل  انظر مفثال ،اليت يس تطيع الربانمج القيام هباالسحرية من الامور هو ذا كهأ 

 التايل:

def countdown(n): 

 if n <= 0: 

  print 'Blastoff!' 

 else: 

  countdown(n-1) 

ن اكنت  قل nا  و أ  اقرتاان امسه  تناديمث  n جخر  و ا ل س تُ   'Blastoff'!طبع اللكمة س تُ  من صفر، صفرا أ 

countdown –  بمترير  –نفسهn-1 كقرينة. 

 ؟هكذاهذا الاقرتان  نادينما اذلي س يحدث عندما 

>>> countdown(3) 

ن  n=3بـ  countdownيبدأ  تنفيذ   الاقرتان نفسه ينادي، مث 3خرج القمية س تُ  0أ كرب من  nو مبا أ 

ن  n=2بـ  countdownسيبدأ  تنفيذ     نفسه يناديمث  2خرج القمية س تُ  0أ كرب من  nو مبا أ 

ن  n=1بـ  countdownسيبدأ  تنفيذ       نفسه يناديمث  1خرج القمية س تُ  0أ كرب من  nو مبا أ 

ن  n=0بـ  countdownسيبدأ  تنفيذ         Blastoff!س تطبع اللكمة  0ليست أ كرب من  nو مبا أ 

 مث يرجع      

 يرجع n = 1 تلقىالاقرتان اذلي     

 سريجع n = 2 تلقىالاقرتان اذلي   

 سريجع n = 3 تلقىالاقرتان اذلي 

 

 ، فاخملرج اللكي س يكون عىل هذا الشلك:__main__ا ىل و عندها س نعود 

3 

2 

1 

Blastoff! 
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 .recursion ااجرتار ، العملية نفسها تسمى  recursive (عوداي) ا جرتاراي نفسه يدعى يناديالاقرتان اذلي 

 :من املرات nمكثال اخر ، ميكننا كتابة الاقرتان اذلي يطبع حمارف عدد و 

Def print_n(s, n): 

 if n <= 0: 

  return 

 print s 

 print_n(s, n-1) 

ن  ن  n <= 0 حتققتا  ، و ما املناديا ىل رساين التنفيذ س يعود مبارشة  و ،من الاقرتانس تخرجنا  returnعبارة فا 

 .تبقى من سطور الاقرتان لن ينفذ

ن اكنت  countdownابيق الاقرتان يش به  من املرات عدد  sنفسه ليطبع  يناديمث  sأ كرب من صفر فس تطبع  n: ا 

 .nو جتميعها يكون  (n – 1+ ) 1فيكون عدد سطور اخملرجات . n – 1 تساوي الاضافية

مثةل من الصعب كتابهتا حبلقة  ،forل مثةل بس يطة كهذه من الاسهل اس تخدام حلقة  ننا سرنى لحقا أ  و  forالا أ 

 .الابتداء مبكرا اس تحسنتذا هل ابلجرتارالاسهل كتابهتا 

 

لرمس امل  5.9  الاجرتاريةس تف لالقرتاانت ا
ماكن نفس نوع الرمس املساعدة يف تفسري  ،اس تعملنا الرمس املس تف لمتثيل حاةل الربانمج عند نداء اقرتان 3.10يف القسم  اب 

 .الاجرتاريالاقرتان 

و برمرتاته يف يف لك مرة يس تدعى فهيا الاقرتان خيلق ابيثون اطار اقرتان جديد، حيتوي عىل متغريات الاقرتان املوضعية 

 .الاقرتاانت العودية قد يكون هناكل اكرث من اطار يف التستيفة يف نفس الوقت

 .n = 1د اس تدعاهئا بـ نع countdownيبني الرمس املس تف لـ  5.1الشلك 

عىلاكلعادة  ية متغريات __main__ د يفو هو فارغ ل ننا مل نوج   __main__الرمس هو اطار لـ  أ  ية قرا أ   .ئنو مل منرر أ 

سفل الرمس يسمى حاةل القاعدة  nالاربعة هبا قمي خمتلفة للربمرت  countdownاطارات  و ل يقوم بنداء  base case، أ 

 .عودي ذلكل فال يوجد اطارات اضافية

 .n = 2 و s = 'Hello'ـب نودي print_nأ رمس رسام تستيفيا لـ  5.1مترين 

ن  من  nكقرائن حبيث يس تدعي الاقرتان املعطى عدد  nاقرتان و عدد يأ خذ اكئن  do_nاكتب اقرتاان و مسه  5.2متري

 .املرات

 

 الرمس املس تف 5.1شلك 
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 منهتيي الالالاجرتار  5.10
ن مل  يعرف هذا  .الابد، و لن يتوقف تنفيذ الربانمجا ىل  اجرتاريةقوم بنداءات يفس  ال ساساحلاةل ا ىل  الاجرتارصل يا 

 :منهتييل  اجرتارهاك برانمج صغري و  ،موم ليس ابلمر اجليد، و هو يف العمنهتيي الال ابلجرتار

def recurse(): 

 recurse() 

غلب بيئات الربجمة ل تس و ابيثون يصدر رساةل وجود خطأ  ان جتاوز  ،الابدا ىل من التنفيذ  منهتييل  اجرتارربامج هبا لح مأ 

 عدد النداءات العمق الاقىص:

File “<stdin>”, line 2, in recurse 

File “<stdin>”, line 2, in recurse 

File “<stdin>”, line 2, in recurse 

    . 

    . 

    . 

File “<stdin>”, line 2, in recurse 

RuntimeError: Maximum recursions depth exceeded 

أ لف يف ا ىل قد وصل  جرتاراتالاهذه املالحقة اكنت أ كرب قليال مما شاهدان يف الفصل السابق فعند ورود اخلطأ  يكون عدد 

 التستيفة!

 

 مدخالت لوحة املفاتيح 5.11
هنا ل تقبل مدخالت من املس تخدم ،فظةالربامج اليت كتبناها حىت الان اكنت  فهيي تفعل نفس اليشء لك مرة  ،من حيث أ 

 .و حسب

ما  ،يقبل املدخالت من لوحة املفاتيح raw_inputيوفر اقرتاان جاهزا امسه  2ابيثون  .inputفامسه  3يف ابيثونأ 

 Enterو عند ضغط املس تخدم زر  ،الربانمج و ينتظر بأ ن يقوم املس تخدم بطباعة يشء مايتوقف عند نداء هذا الاقرتان 

ن الربانمج يتابع Returnأ و   ما طبعه املس تخدم raw_input و يرجع الاقرتان ،فا 

>>> text = raw_input() 

What are you waiting for? 

>>> print text 

What are you waiting for? 

ُ  املس تحسنمن  ن نطبع شيئا يقول للمس تخدم ماذا يدخلقبل أ خذ امل تس تطيع  raw_input . هنا دخل من املس تخدم أ 

 كقرينة: حمثأ خذ 

>>> name = raw_input('What...is your name?\n') 

What is your name? 

Atrhur, King of the Britons! 

>>> print name 

Arthur, King of the Britons! 

ل دخ  و لهذا يظهر مُ  ،سطرا جديدا، و هو حرف خاص يسبب قطع يف السطر يعين احملث يف هناية \nالتسلسل 

 .ملس تخدم يف السطر اذلي ييل احملثا

 :intا ىل  القمية املرجعةيدخل عددا حصيحا فميكنك حماوةل حتويل  ان كنت تتوقع من املس تخدم ان

>>> prompt = 'What...is the airspeed velocity of an unladen swallow?\n' 

>>> speed = raw_input(prompt) 

What...is the airspeed velocity of an unladen swallow? 

17 
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>>> int(speed) 

17 

 من اخلاانت العددية فس تحصل عىل خطأ : حمارف اما ان طبع املس تخدم ما هو غري

>>> speed = raw_input(prompt) 

What...is the airspeed velocity of an unladen swallow? 

What do you mean, an African or a European Swallow? 

>>> int(speed) 

ValueError invalid literal for int() with base 10 

 

 عالج الاخطاء 5.12
يضا، خصوصا من املعلومات ي و يظهرها ابيثون عند حدوث اخلطأ  حتاملالحقة اليت  هنا قد تكون مفرطة أ  ن ا  الكثري ، الا أ 

 فادة يه:ا  أ كرث اجزاء املالحقة  ،اكنت هناك اطر عديدة يف التستيفة

   وما هو نوع اخلطأ ، 

 ين وقع  .أ 

ادعة ل ن أ خطاء الفراغات قد تصبح خمف .تشاف يف العادةالكتابية سهةل الاك ال خطاءعىل قويل سابقا بأ ن خذ أ  هناك بضعة م 

 :رى و حنن تعودان عىل جتاهلهاالفراغات و املسافات البادئة ل تُ 

>>> x = 5 

>>>  y = 6 

 File “<stdin>”, line 1 

  y = 6 

IndentationError: unexpected indent 

ن السطر الثاين أ بعد بفراغ واحد ن رساةل وجود اخلطأ  تشري  ،اكنت املشلكة يف هذا املثال أ  ا قد ميوه احلقيقة مم yا ىل الا أ 

بكر  ال خطاء بشلك عام تؤرش رسائل وجود  ن اخلطأ  احلقيقي قد يكون يف سطر أ  املاكن اذلي لوحظ فيه وجود خطأ  الا أ 

 من سطور النص، أ حياان يف السطر السابق

يضا عىل   اليت تظهر عند التشغيلال خطاء يطبق ما س بق أ 

نك تريد حوس بة نس بة الاشار   .SNRdb = 10log10(Psignal/Pnoise) ابدلس بل املعادةل يهالتشويش  –ة لنفرض أ 

 ميكنك يف ابيثون كتابة يشء كهذا:

import math 

signal_power = 9 

noise_power = 10 

ratio = signal_power / noise_power 

decibels = 10 * math.log10(ratio) 

print decibels 

 .صل عىل خطأ  س تح 2عند تشغيل الربانمج يف ابيثونالا انك 

Traceback (most recent call last): 

 File “snrpy”, line 5, in ? 

  Decibels = 10 * math.log10(ratio) 

ValueError: math domain error 

ليك نكتشف اخلطأ  احلقيقي، قد يفيدان  ،وجود خطأ  يف السطر اخلامس، لكننا نرى بأ ن السطر عىل ما يراما ىل تشري الرساةل 

ذن فاملشلكة ،0و سيتضح لنا بأ هنا  ratioة قمية طباع  ،يف السطر الرابع، ل ن تقس مي عددين حصيحني اكن قسمة أ رضية ا 
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ذن فرساةل وجود اخلطأ  ستبلغك مباكن ، عامئةبقمي  noise_powerو  signal_powerاحلل هنا هو متثيل قمي  ا 

 ابلرضورة. ليس املاكن اذلي سبب اخلطأ  و هو  ،اكتشاف اخلطأ  

عداد حصيحة عامئةل ن رمز القسمة هناك يقوم بقسمة نقاط  3حتصل عىل هذا اخلطأ  يف ابيثون لن ن اكنت العوامل أ   .و ا 

 

 املعاين 5.13
mod موديولس مؤثر u l u s op erator:  عداد حصيحة و انجت العملية يكون من املؤثرات احلسابية متثهل اشارة % عوامهل أ 

 .ابيق قسمة العامل عىل الاخر

ان بريعت ولي B ب ool ean ex p ressi on :  ما  .Falseأ و  Trueتعبري تكون قميته ا 

rel ةنس ب مؤثر ati onal  op erator:  املقارنة بني العوامل: ==, =! , <, > , => و =< مؤثراتأ حد. 

l منطقي مؤثر og i c al  op erator:  اليت جتمع تعبريات بوليان:  املؤثراتأ حدand, or, not. 

ارة مرشوطة  cعب ond i ti onal  statement: عبارة تتحمك يف رساين التنفيذ بناءا عىل رشط ما. 

cرشط  ond i ti on: تعبري بوليان يف عبارة مرشوطة حيدد أ ي من الفروع سيمت تنفيذه. 

ارة مركبة  cعب ompound statement:  لها مسافات  املنتو سطور ،  : ، تنهتيي الرتويسة بـمنتعبارة تتأ لف من ترويسة و

 .بة للرتويسةابدئة ابلنس 

brancفرع  h: تسلسالت العبارات البديةل يف العبارة املرشوطة أ حد. 

cاملرشوطات املسلسةل  hai ned  c ond i ti onal:عبارة مرشوطة هبا سلسةل من الفروع البديةل 

nested العش يةاملرشوطات   c ond i ti onal: عبارة مرشوطة تظهر يف أ حد فروع عبارة مرشوطة أ خرى. 

rec الاجرتار u rs i on: و يسمى أ حياان ابلعودية.معلية نداء الاقرتان اذلي ينفذ حاليا ، 

base cاحلاةل الاوىل  ase:  اجرتاري.ل يقوم بنداء  اجرتاريفرع مرشوط يف اقرتان 

i منهتيي الال الاجرتار nfi ni te rec u rsi on:  ساس.حاةل  ي ليس هلاذلالاجرتار  أ 

 

 متارين 5.14
ن  عداد موجبة حصيحة رمات الاتقول نظرية ف   5.3متري ن  cو  bو  aخرية بأ نه ل توجد أ   حبيث أ 

a
n 

+ b
n 

= c
n

 

 .2أ كرب من  nل ي قمية لـ 

ربعة برمرتات  check_fermatاكتب اقرتاان امسه  .1 مث يفحص اذا ما اكنت  a, b, c, nيأ خذ أ 

ن اكنت  نَّ و اكن  2أ كرب من  nنظرية فرمات س تصمد أ م ل فا   حقّاى أ 

a
n 

+ b
n 

= c
n

 

 و ا ل فعىل الربانمج طباعة ”Holy smokes, Fermat was wrong“الربانمج طباعة فعىل 
“No, that doesn't work”. 
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دخال قمي لـ  .2 كتب اقرتاان يطلب من مس تخدمه ا  مث حيولها ل عداد حصيحة و بعدها  nو  a, b, cأ 

ذا ما اكنت ختالف نظرية فرمات check_fermatيس تخدم   .ليفحص ا 

ن  ن أأ   5.4متري ن اكن طول ا حداها  ،قد تس تطيع أ و قد ل تس تطيع تكوين مثلث مهنافعطيت ثالثة عيص، ا  نشا  12مفثال ا  ا 

هنا لن تكّ  نشا واحدا يكون جليا أ  فلن تس تطيع جعل العصاتني القصريتني تلتقيان يف  ،ون مثلثاو طول لك من الاخريني ا 

ن اك لكن .الوسط  ن مثلثا أ م ل:نت س تكّو  ل ي ثالثة أ طوال هناكل طريقة سهةل ملعرفة ا 

ن اكن طول أ ي من ال ضال ن ا  و العكس حصيح ) ،خريني لن تمتكن من تشكيل مثلثع أ كرب من مجموع طويل الضلعني ال  ا 

هنا تشلك ما امسه مثلثا متفسخا !(  .اكن مجموع طويل الضلعني يساوي الضلع الثالث فا 

عداد حصيحة is_triangleاكتب اقرتاان امسه  .1  ”No“أ و  ”Yes“كقرائن، و يطبع  يأ خذ ثالثة أ 

ماكنية تكوين املثلث من ال طوال املعطاة  .حسب ا 

دخال ثالثة أ طوال للعيص و حيولها ل عداد حصيحة مث يس تخدم  .2 كتب اقرتاان يطلب من املس تخدم ا  أ 

is_triangle ذا اكنت تكون مثلثا  لفحص ما ا 

 من الفصل الرابع: TurtleWorldالامترين التالية تس تخدم 

قرأ  الاقرتان التايل و حا 5.5رين مت نظر الامثةل يف الفصل الرابع( ،ل معرفة ما اذلي يقوم بهو أ   مث شغهل )أ 

 

 منحىن كوخ 5.2الشلك 

def draw(t, length, n): 

 if n == 0: 

  return 

 angle = 50 

 fd(t, length*n) 

 lt(t, angle) 

 draw(t, length, n-1) 

 rt(t, 2*angle) 

 draw(t, length, n-1) 

 lt(t, angle) 

 bk(t, length*n) 

ن   ليك ترمس منحىن كهذا لك ما عليك فعهل هو:، 5.2اكلشلك  fractalكسريية منحىن كوخ هو  5.6المتري

 . x/3أ رمس منحىن كوخ بطول  .1

 .درجة 60در يسارا  .2

 . x/3ارمس منحىن كوخ بطول  .3

 .درجة 120در يسارا  .4

 .x/3ارمس منحىن كوخ بطول  .5

 .درجة 60ا در يسار  .6

 .x/3أ رمس منحىن كوخ بطول  .7
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ن اكنت  قل من  xالاس تثناء هو ا   .فقط x: يف هذه احلاةل ارمس خطا مس تقامي بطول 3أ 

يأ خذ السلحفاة و الطول كربمرتات، مث يس تخدم السلحفاة لرمس منحىن كوخ ابلطول  kochاكتب اقرتاان و مسه  -1

 .املعطى

احلل:  .ىن كوخ يكون شلكه الهنايئ كبلورة ثلجلريمس منح snowflakeاكتب اقرتاان و مسه  -2
http://thinkpython.com/code/koch.py. 

نظر -3  ميكن تعممي منحىن كوخ بعدة طرق أ 

snowflakeorg/wiki/koch_.wikipedia.http://en  و اخرت املثال اذلي تفضهل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thinkpython.com/code/koch.py
http://thinkpython.com/code/koch.py
http://en.wikipedia.org/wiki/koch_snowflake
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 الفصل السادس

 

 الاقرتاانت املمثرة
 

لقمية املرجعة   6.1  return valueا
و نعيهنا نداء الاقرتان يودل قمية،  .بعض الاقرتاانت اجلاهزة اليت اس تعملناها، اكلقرتاانت الرايضية، لها نتاجئ العادة ملتغري أ 

 .يف تعبرينضعها 

A = mathexp(1.0) 

height = radius * math.sin(radians) 

ن القمية اليت ترجعها اكنت دامئا  مجيع الاقرتاانت اليت كتبناها حىت الان اكنت عقمية، قد تطبع شيئا أ و حترك السلحفاة، الا أ 
None. 

اذلي سريجع مساحة دائرة لها نصف قطر و  areaاملثال الاول س يكون  .يف هذا الفصل س نكتب )أ خريا( اقرتاانت ممثرة

 .معطى

Def area(radius): 

 temp = math.pi * radius**2 

 return temp 

ن عبارة  returnلقد مرت علينا عبارة   ذهههنا  .حتتوي عىل تعبري returnمن قبل، لكن يف الاقرتاانت املمثرة فا 

ن لتعبري". ميكن لعبري التايل كقمية مرجعةا رجع فورا من هذا الاقرتان و اس تخدم الت "العبارة تعين  من و  ابلغ التعقيد، صبحي أ 

 :هكذا الاقرتان هذا كنا قد كتبنال أ جل ال جياز

def area(radius): 

 return math.pi * radius**2 

ن خرىال  ناحية المن  لكن  .ال خطاء تسهل اكتشاف  tempمثل  املتغريات املؤقتة، فا 

 عدة عبارات ا رجاع، واحدة يف لك فرع يف مرشوطة:من املفيد أ حياان ادراج 

def absolute)value(x): 

 if x < 0: 

  return -x 

 else: 

  return x 

ن واحدة مهنا فقط ستنفذ ن عبارات الارجاع هذه موضوعة يف مرشوطة بدائلية، فا   .فامب أ 

 .return ارات اليت تيل عبارة الارجاعفا ن الاقرتان سيتوقف بدون تنفيذ أ ي من العب ،مبجرد تنفيذ عبارة الارجاع

اأ و يف أ ي موضع ل يصهل رساين التنفيذ يسمى  returnالنص اذلي يظهر بعد  ا ميت  .نصا برجمي

ن أ ي مسار برجمي يف الربانمج  ،يف الاقرتاانت املمثرة ن تتأ كد من أ  يصطدم بعبارة ا رجاع، مثال اقرتان القمية س من اجليد أ 

 املطلقة:

def absolute_value(x): 
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 if x < 0: 

  return -x 

 if x > 0: 

  return x 

ن اكنت  ،هذا الاقرتان غري حصيحهنا  ن يصادف  xل نه ا  صفرا فلن يتحقق أ ي من الرشطني و س ينهتيي الاقرتان من دون أ 

return  ذا وصل رساين التنفيذ  .0قة لـ و يه ليست القمية املطل ،Noneهناية الاقرتان س تكون قمية الارجاع ا ىل و ا 

>>> print absolute_value(0) 

None 

 .حيسب القمية املطلقة absابملناس بة، ابيثون يوفر اقرتاان جاهزا يدعى 

ن اكنت ،  x > y عندما تكون 1يرجع  compare امسه اكتب اقرتان 6.1مترين  ن  1-مث ،  x == yو صفر ا  ا 

 .x < yاكنت 

 

لعصايم  6.2 لتطوير ا  ا
 .تنفق املزيد من الوقت يف عالج الاخطاء س تجد نفسك ،هاتطوراليت ت قرتاانالاضخم تتبيامن 

 incrementalتدعى التطوير العصايم  معليةقد تس تفيد من  ،اليت تتعقد ابضطرادالربامج  علتمتكن من التعامل م

development  ، ضافة نصوص برجمية صغرية عن طريقالطويةل  ال خطاءعالج  جلساتالهدف هو جتنب  بعد مرة.مرة  ا 

نك تريد ا جياد املسافة بني نقطتني نظرية ، (x2,y2( و )x1,y1املعطيات يه ا حداثيات النقطتني ) ،مكثال، افرتض أ 

 فيثاغوروس تقول بأ ن املسافة يه:

المسافة = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2  

ن  ابيثون، أ ي ما يه املعطيات )الربمرتات( و ما يه  يف distanceاقرتان  تضع تصورا ملا سيبدو عليهاخلطوة الاوىل أ 

 (؟returnالنتاجئ )القمية املرجعة 

ّ م  يف حالتنا هذه اكنت املعطيات نقطتان، و تُ رقامث ربعة أ  ّ م  املسافة و اليت تُ اكنتو القمية املرجعة  ،ل يف أ  ل يف قمية حقيقية ث

floating-point. 

نت الان جاهز لكتابة   قرتان:اللالعريضة طوط اخلأ 

def distance(x1, y1, x2, y2): 

 return 0.0 

ن هذه النسخة من برانجمك لن حتسب لنا املسافة، فالقمية املرجعة س تكون دامئا صفر هنا صيغة  ،من الواحض أ   حنويةالا أ 

نه  ن يزداد تعقيدهاال ن و اختبارها  ميكنكحصيحة و تعمل، اذلي يعين أ   .قبل أ 

 ها بقرينة بس يط:دع  لفحص الاقرتان اجلديد، اس ت

>>> distance(1, 2 ,4 ,6) 

0.0 

( من الفيد 5-4-3)وتر املثلث  5و هكذا س تكون النتيجة  4و العمودية  3اخرتت هذه القمي حبيث تكون املسافة الافقية 

 .تمعرفة النتيجة مس بقا عند حفص الاقرتاان

ن بناء الاقرتان حصيح، يف هذه املرحةل تأ   ماكننا الاكدان من أ  ضافة النصوص الربجمية ملاب  اخلطوة  ،منطقيا .الاقرتان نتن ا 

ذن فالنسخة التالية من الاقرتان س تخزن هذه القمي y1- y2 و كذكل  x1 - x2التالية س تكون ا جياد الفرق  متغريات  يف ، ا 

 و س تطبعها: ةمؤقت
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def distance(x1, y1, x2, y2): 

 dx = x2 – x1 

 dy = y2 – y1 

 print 'dx is', dx 

 print 'dy is', dy 

 return 0.0 

ن   ن يظهرل الاقرتان بعد هذه الاضافة مع   ا  ن حدث هذا  .'dy is 4'و  'dx is 3'عىل الشاشة  فيجب أ  ا 

ما بني يدينا هو فقط بضعة لك و ا ل ف ،فس نعمل بأ ن الاقرتان أ خذ القرائن الصحيحة و قام ابحلوس بة الاوىل بشلك حصيح

 .سطور لعالج اخطاهئا

 : dyو  dxايل هو حساب مجع مربعات الت

def distance(x1, y1, x2, y2): 

 dx = x2 – x1 

 dy = y2 – y1 

 print 'dx is', dx 

 print 'dy is', dy 

 dsquared = dx**2 + dy**2 

 return 0.0 

هنا ل الربانمج و تأ كد من اخملرجات )مرة أ خرى، شغ  ل رجاع النتيجة: math.sqrtو أ خريا ستسخدم  .(25تعمل مس بقا أ 

def distance(x1, y1, x2, y2): 

 dx = x2 – x1 

 dy = y2 – y1 

 print 'dx is', dx 

 print 'dy is', dy 

 dsquared = dx**2 + dy**2 

 result = maths.qrt(dsquared) 

 return result 

ن اكنت النتيجة حصيحة فق قبل عبارة  resultالامر طباعة قمية  فقد يتطلب ن مل تكن،د انهتيت من كتابة برانجمك، و ا  ا 
return. 

اليت كتبناها مفيدة يف  printعبارات  .فقطترجع قمية أ ي يشء عند تشغيلها،  الاقرتانظهر النسخة الاخرية من ل تُ

زالهتا ال خطاء عالج الاخطاء، ذلكل فمبجرد الانهتاء من النص و التأ كد من خلوه من   التالسقّ نص كهذا يدعى  .فالفضل ا 

scuffolding ل نه يساعد يف بناء الربانمج لكنه ليس البناء حبد ذاته. 

ن و اثنان يف لك مرة سطر تضيف عند البدء بكتابة برانمج عليك أ  ماكنك كتابة و عالج  ،أ  نه اب  و لكام زادت خربتك س تجد أ 

خطاء نصوص أ كرب ن التطوير العصايم يقلل كثريا من وقت عال و أ اي اكنت احلال، ،أ   .ج الاخطاءفا 

 يه: العمليةالعنارص الرئيس ية يف هذه 

 .كون دليك فكرة واحضة عن موضعهتأ ي مرحةل س  يفعند وجود خطأ  و  مق بتعديالت صغرية ،ابدأ  بربانمج يعمل .1

 .س تخدم املتغريات املؤقتة و عني لها القمي اليت تريد حفصهاا .2

و تس تطيع دمج عدة عبارات يف  .سقّالتالعضا من بىض عن معل الربانمج، تس تطيع حذف عندما تشعر ابلر .3

 .ب قراءة الربانمجتعبري مركب، هذا فقط ان اكن ادلمج ل يصعّ 

ن  hypotenuseاس تخدم التطوير العصايم لكتابة اقرتان و مسه  6.2مترين  حبيث يرجع طول وتر مثلث قامئ الزاوية ا 

 .جسل لك خطوة يف العملية .أ عطي طويل الضلعني الاخريني
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 لرتكيبا  6.3
نه ميكنك نداء اقرتان من داخل اخر توقعت،كام  ماكنية تدعى الرتكيب .فا  و التوليف  هذه ال   (.composition)أ 

 .حسب مساحة ادلائرةية و الاخرى نقطة عىل حميطها مث س مركز دائر  ثال لها س نكتب اقرتان يأ خذ نقطتني،ا حداهامك

ننا عينا احداثيات املركز للمتغريين  ( perimeter)احمليط =  ypو  xpو احداثيات نقطة احمليط  ycو  xcلنفرض أ 

ننا ،س تكون اخلطوة الاوىل ا جياد نصف قطر ادلائرة، و هو مسافة بني نقطتني اقرتان جيد  منذ حلظات كنا قد كتبنا و مبا أ 

 :distanceهذه املسافة و مسيناه 

radius = distance(xc, yc, xp, yp) 

ذن س ننتقل مبارشة  يضا:احس و يهة التالية و طاخلا ىل ا   ب مساحة ادلائرة ، لكننا كتبنا هذا الاقرتان من قبل أ 

result = area(radius) 

 كبسةل هاتني اخلطوتني يف اقرتان س تنتج لنا:

def circle_area(xc, yc, xp, yp): 

 radius = distance(xc, yc, xp, yp) 

 result = area(radius) 

 return result 

مفيدة يف التطوير و يف عالج الاخطاء، لكن مبجرد معل الربانمج بشلك حصيح  resultو  radiusاملؤقتة املتغريات 

 ميكننا الاجياز بدمج عبارات النداء:

def circle_area(xc, yc, xp, yp): 

 return area(disance(xc, yc, xp, yp)) 

 

وليان  6.4  اقرتاانت ب
خفاء الفحوص وس يةل، و يه (True, False) تس تطيع الاقرتاانت ارجاع بوليان  املعقدة داخل الاقرتان، مثال: جيدة ل 

def is_divisable(x, y): 

 if x % y == 0: 

  return True 

 else: 

  return Fals 

سامء ك س ئةل جتاب بنعم أ و ل،  ما حص  is_divisableمن الشائع ا عطاء اقرتاانت بولني أ  )هل يقبل القسمة( س تعيد ا 

(True )(  أ و خطأFalse ن اكنت  .yتقبل القسمة عىل  x( للتبيني ا 

 :هاك مثال

>>> is_divisable(6, 4) 

False 

>>> is_divisable(6, 3) 

True 

رجاع النتيجة مبارشة: == املؤثرنتيجة معلية   يه بوليان، ذلا ميكننا ا جياز الاقرتان اب 

def is_divisable(x, y): 

 return x % y == 0 

 يان تس تخدم كثريا يف العبارات املرشوطة:اقرتاانت بول

if is_divisabel(x, y): 

 print 'x is divisable by y' 

 الامر بكتابة يشء كهذا:هذا قد يغرينا 
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if is_divisable(x, y) == True: 

 print 'x is divisable by y' 

ن املقارنة الثانية اكنت زائدة و غري رضورية  .الا أ 

ن اكنت  Trueاذلي يرجع  in_between(x, y, z)رتاناكتب الاق 6.3مترين  و ا ل سريجع  x ≤ y ≤ zا 
False. 

 

 املزيد من الاجرتار  6.5
نفقط لقد غطينا جزءا يسريا من ابيثون نك س تعجب ا  ن أ ي اكمةلهذا اجلزء هو لغة برجمة  علمت بأ ن ، الا أ  ، مما يعين أ 

برانمج اس تخدمته ميكنك كتابة مثيل هل ابس تخدام املزااي اليت تعلمهتا  أ ي .التعبري عنه هبذه اللغة ميكن ،كن حوسبتهمييشء 

ن هذا لك ما هناكل( ل أ  وامر للتحمك بأ دوات لكوحة املفاتيح، الفأ رة، الاقراص ا   .حىت الان فقط )لدلقة، س تحتاج لبضعة أ 

وائل  واحد من هناكل مترين غري عادي مصمه ل ول مرة ،لربهان عىل حصة هذا الادعاءل لن تورنأ  ، البعض غعلامء احلاسوب أ 

ن كثري من علامحياجج بأ نه اكن رايضيا لال طالع  غ.مسي هذا المترين أ طروحة تورن (نيء احلاسوب الاوائل اكنوا رايضي، الا أ 

 ".نظرية احلوس بةا ىل مدخل "ل سبرس عىل نقاش الاطروحة بشلك موسع ) و دقيق( أ ويص بكتاب ميش ي

س نقوم بتقيمي بضعة اقرتاانت رايضية ا جرتارية  ،هل ابل دوات اليت تعلمت اس تخداهما حىت الانليك تأ خذ فكرة عام ميكنك مع

شارات للمعّر   .التعريف ن التعريف يتضمن ا  التعريف  ،فالتعريف الاجرتاري لقرتان يش به التعريف التدويري، من منطلق أ 

 التدويري حبد ذاته عدمي الفائدة يف العموم:

 

 .هو فورابل ملا صفة يه: فورابل

 

يت ما س بق يف معجم س تزنجع ن رأ  ن حبثت عن تعريف اقرتان املرضوب، و اذلي يرمز هل بـ !، س تجد شيئا  ،ا  يف املقابل ا 

 كهذا:

0! = 1 

n! = n(n – 1)! 

 

 n-1مرضواب مبرضوب nهو  n، و مرضوب أ ي قمية أ خرى  1هو  0يقول لنا هذا التعريف بأ ن مرضوب 

! عندما تقوم بلك العمليات 0رضب  1!، و اذلي هو 1رضب  2!، و اذلي هو 2 رضب 3هو  3جس نا، مفرضوب 

ن   .6و ابلتايل  ،1رضب  1رضب  2رضب  3يه  !3احلسابية فا 

  ّ ن اكن ابس تطاعتك كتابة تعريف اجرتاري ليشء ما، فعىل الاغلب س يكون بوسعك كتابة برانمج ابيثون يقي اخلطوة  .مها 

ن تقرر ماذا س  ن  ات،الربمرت كون تالاوىل يه أ  عدادا  factorialأ ن ب يكون واحضا لنايف حالتنا هذه جيب أ  تأ خذ أ 

 حصيحة:

def factorial(n): 

ن يرجع  ن اكن هذا العدد الصحيح صفرا فعىل الاقرتان أ   :1و ا 

def factorial(n): 

 if n == 0: 

  return 1 

 :nمث نرضبه بـ  n-1د مرضوب و ا ل، و هذا هو اجلزء املهم، علينا القيام بنداء اجرتاري ل جيا

def factorial(n): 
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 if n == 0: 

  return 1 

 else: 

  recurse = factorial(n-1) 

  result = n * recurse 

  return result 

 

ن اس تدعينا  5.8يف القسم  countdownرساين التنفيذ يف هذا الربانمج يش به ذكل يف   : 3ابلقمية  factorialفا 

 

ن   n-1صفرا، س منر يف الفرع الثاين و حنسب قمية مرضوب  ليست 3مبا أ 

 

ن    n-1ليست صفرا س منر يف الفرع الثاين و حنسب قمية مرضوب  2مبا أ 

ن     n-1ليست صفرا س منر يف الفرع الثاين و جنسب قمية مرضوب  1و مبا أ 

ن     خر  1، س نأ خذ الفرع الاول و نعيد 0يه  0مبا أ   ىدون القيام بنداءات اجرتارية أ 

 ع النتيجة، و سرتج  1و يه  n( بـ 1س ترضب القمية املرجعة )  

 ع النتيجةو سرتج   2و يه  nس ترضب بـ  1النتيجة املرجتعة  

 .نداء الاقرتان اذلي بدأ  هذه العملية سريجعها، س تصبح القمية اليت 6 و النتيجة، 3و يه  nس ترضب بـ  2القمية املرجتعة 

 

 هذا التسلسل يف نداء اقرتانيبني الرمس املس تف ل 6.1الشلك 

و اليت  returnالاعىل يف التستيفة ففي لك اطار تكون القمية املرجعة يه قمية ا ىل تظهر القمي املرجعة و يه مترر عائدة 

 .recurseيف  nيه حاصل رضب 

 .يف الاطار الاخري ختتفي املتغريات املوضعية، ل ن الفرع اذلي أ وجدها مل ينفذ

 
 تفمس رمس  6.1الشلك 

 

 وثبة ثقة  6.6
نه رسعان ما يصبح تتبع البديل لهذه الطريقة يه ما  .مكتاهة الربانمج رساين التنفيذ هو احدى طرق قراءة الربامج، الا أ 

ض بأ ن الاقرتان يعمل بشلك حصيح رت عبارة نداء اقرتان، بدل من اتباع رساين التنفيذ، افا ىل عندما تصل  .يسمى قفزة الثقة

 .الصحيحة و يرجع النتيجة

أ و  math.cosعندما تس تدعي  ،ليس جبديد، فأ نت تقوم بقفزات الثقة هذه عندما تس تخدم الاقرتاانت اجلاهزةهذا 
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math.exp  تفرتض فقط بأ هنا حصيحة ل ن من كتب هذه الاقرتاانت مربجمون  ،هذه الاقرتاانت منتفأ نت ل تتفحص

 تاة.ع

قرتانك ا ما اكن ذيقرر ا is_divisibleكتبنا اقرتاان امسه  6.4مفثال يف القسم  .ينطبق نفس اليشء عندما تكتب أ 

نفس نا بأ ن الاقرتان أ صبح حصيحا  ،عدد ما يقبل القسمة عىل اخر قنعنا أ  ن أ   –بعد حفص النص و جتربة الاقرتان  –و مبجرد أ 

مكننا اس تخدام الاقرتان دون النظر يف   .ه اثنيةمتنأ 

عبارة نداء اجرتارية، بدل من اتباع رساين التنفيذ، عليك ا ىل مج الاجرتارية فعندما تصل نفس اليشء حصيح ابلنس بة للربا

نه افرتاض حصة معل النداء الاجرتاري )و  ماكين اجياد مرضوب "يصدر النتيجة الصحيحة( مث تسأ ل نفسك أ   n-1لو اكن اب 

نه ميكنك، عن طريق الرض  "؟nهل بوسعي حساب مرضوب   .nب يف يف هذه احلاةل، واحض أ 

ن هذا هو سبب تسمية  طبعا قد يكون افرتاض أ ن الاقرتان يعمل غريبا بعض اليشء عندما مل تنته من كتابته بعد، الا أ 

 .الطريقة بـ قفزة ثقة

 

 خرأ  مثال   6.7
نظربيأ يت ف يف العادة ، بعد املرضوب مكثال لرشح الاجرتار  وانيش، و هل هذا التعريف أ 

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_number (: 

 0( = 0وانيش)بف  

 1( = 1وانيش)فب

 (n - 2وانيش)( + فبn - 1وانيش)( = فبnوانيش)فب

 ابيثون سيبدو هكذا:يف عند كتابته 

def fibonacci (n): 

if n == 0: 

return 0 

elif n == 1: 

return 1 

else: 

return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2) 

لكن حسب قفزة الثقة، ان افرتضت بأ ن  ،سينفجر دماغك nان حاولت تتبع رساين التنفيذ هنا، حيت لقمية صغرية لـ 

 .النداءين الاجرتارين يعمالن بشلك حصيح، س يكون من الواحض ان النتيجة الصحيحة س تأ يت عند مجعهام معا

 

 مناطالا حفص  6.8
 كقرينة 1.5و منرر هل  factorialما اذلي س يحدث عندما نس تدعي 

>>> factorial(1.5) 

RuntimeError: Maximum recursion depth exceeded 

ساسيبدو اكجرتار ل هنايئ، و لكن هل ميكن هذا؟ فهناك حاةل   .n == 0عندما تكون ويه  – أ 

نه عندما ل تكون   .الابدا ىل حا فقد ل نصادف حاةل الاصل و جنرت عددا حصي nلكن ما حيدث هو أ 

و بعدها ستس متر القمية يف النقصان  -0.5و يف النداء اذلي تاله اكنت  0.5تساوي  nيف النداء الاجرتاري الاول اكنت قمية 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_number
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هنا لن تصل   .الصفرا ىل )سالبا( الا أ 

ما تعممي  يفحص منط  factorialقيقية، أ و جعل لتعمل عىل الاعداد احل factorialهنا يصبح دلينا خيارين، ا 

 .س نأ خذ اخليار الثاين كلهذا الكتاب، ذل من فكرةعن الاخليار الاول يدعى اقرتان جاما و هو أ بعد قليال  .القرينة

يضا التأ كد من isinstanceبوسعنا اس تخدام اقرتان جاهز يسمى  ن للتأ كد من منط القرينة و بيامن نفعل ذكل بوسعنا أ   أ 

 :ةينة موجبالقر قمية 

def factorial (n): 

if not isinstance(n, int): 

print 'Factorial is only defined for integers' 

return None 

elif n < 0: 

print 'Factorial is not defined for negative integers' 

return None 

elif n == 0: 

return 1 

else: 

return n * factorial(n-1) 

س يطبع الربانمج  يف لكتا احلالتني ،الاوىل تتعامل مع الاعداد غري الصحيحة، و الثانية تلتقط الاعداد السالبة ساسال  حاةل 

 الن بأ ن شيئا ما اكن خطأ :علال   Noneرساةل وجود خطأ  و يرجع قمية 

>>> factorial('fred') 

Factorial is only defined for integers 

None 

>>> factorial(-2) 

Factorial is not defined for negative integers 

None 

ماكننا اثبات أ ن الاقرتان سيهنيي معهل nالفحصني، س نعرف بأ ن  عبورو ان متكنا من  ذن فبا  ما موجبة أ و صفر، ا   ا 

فاملرشوطتني الاوليني تعمالن كويص، حتميان النص من قمي قد  gardianميثل هذا الربانمج منطا يسمى أ حياان الويص 

 .ننا من التأ كد من حصة النص الربجميالويص ميكّ   ،سبب خطأ  ت

 .سرنى بدائل أ كرث مرونة لطباعة رسائل وجود اخلطأ : رفع اس تثناء 11.3يف القسم 

 

 عالج الاخطاء  6.9
 ان اكن الاقرتان ل يعمل، فهناك ثالثة. ال خطاء اس مي طبيعية تفيد يف عالج أ جزاء خيلق حما ىل تقس مي نص برجمي طويل 

 احامتلت:

  خمالفة ل حد الرشوط املس بقة ،لالقرتان ت مرريتال القرائنهناك خطأ  يف. 

 خمالفة ل حد الرشوط امللحقة ،أ  يف الاقرتانطهناك خ. 

 خطأ  يف القمية املرجعة أ و يف طريقة اس تعاملها. 

نه يف بداية الاقرتان لتطبع قمي الربمرتات  printليك تس تثين الاحامتل الاول ميكنك اضافة  ) و رمبا أ مناطها( أ و حىت أ 

 ميكنك كتابة نص خمصص لفحص الرشوط املس بقة

مكنك فتأ كد من  returnقبل لك عبارة  printان اكنت الربمرتات عىل ما يرام، اضف  ن أ  تطبع قمية الارجاع و ا 
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 (6.2 القسم قد يكون من املفيد نداء الاقرتان بقمي سهةل ليتس ىن حفص النتاجئ برسعة )كام يف ،النتيجة يدواي

ن القمية املرجعة تس تعمل بشلك حصيح )أ و  يف فانظر ،أ ن الاقرتان يعمل بشلك حصيحبدا ان  ن ا  نداء الاقرتان و تأ كد من أ 

 .اكنت تسعمل أ صال(

يف بداية و هناية الاقرتان يساعد يف جعل رساين التنفيذ مرئيا مفثال، هنا نسخة من  printاضافة عبارة 

factorial ت هبا عباراprint: 

def factorial(n): 

space = ' ' * (4 * n) 

print space, 'factorial', n 

if n == 0: 

print space, 'returning 1' 

return 1 

else: 

recurse = factorial(n-1) 

result = n * recurse 

print space, 'returning', result 

return result 

 

 :factorial(5)نتيجة ها يه .تتحمك ابملسافات البادئة للمخرجاتيه حمارف من الفراغات،  spaceهنا 

     factorial 5 

    factorial 4 

   factorial 3 

  factorial 2 

 factorial 1 

factorial 0 

returning 1 

 returning 1 

  returning 2 

   returning 6 

    returning 24 

     returning 120 

ن يكون مفيدا هذه النتيجة توحض معىن قد يأ خذ بعض الوقت، الا  فعاةل تركيب سقالت رساين النتفيذ، و ميكن خملرج كهذا أ 

نه س يوفر وقتا أ طول عند عالج الاخطاء  أ 

 

 املعاين 6.10
tempمتغري مؤقت  orary  v ari abl e: متغري يس تخدم لال حتفاظ ابلقمي مؤقتا يف معلية حسابية معقدة. 

dنص ميت  ead  c od e:  الربانمج لن ينفذ أ بدا، غالبا ل نه يظهر بعد عبارة جزء منreturn. 

None:  قمية خاصة يرجعها اقرتان ليس به عبارةreturn ن عبارة الارجاع بدون قرائن و أ   .أ 

iالتطوير العصايم  nc remental d evelopment: خطائه عن طريق اضافة  ،خطة تطوير برانمج هدفها التقليل من عالج أ 

 .النص الربجمي يف لك مرة و حفص القليل من

الت sc السق u ffol d i ng: نص برجمي يس تخدم خالل تطوير الربانمج لكنه ليس جزءا من املنتج الهنايئ. 

Gالويص  u ard i an:   منط برجمي يس تعمل العبارات املرشوطة للفحص و التعامل مع الظروف اليت قد تودل خطأ. 
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 متارين 6.11
 مج التايل ما اذلي س يطبعه الربانمج؟ارمس رسام مس تفا للربان 6.4 مترين

  .http://thinkpython.com/code/stack_diagram.pyاحلل: 

def b(z): 

prod = a(z, z) 

print z, prod 

return prod 

 

def a(x, y): 

x = x + 1 

return x * y 

 

def c(x, y, z): 

total = x + y + z 

square = b(total)**2 

return square 

 

x = 1 

y = x + 1 

print c(x, y+3, x+y) 

 

ن  كرمان 6.5متري  يعرف اكلتايل: A(m, n)، اقرتان أ 

 

 

{

 
 
 
 

 n = 1 if m = 0 

A)m, n( =  A)m – 1,1( if m > 0 and n = 0 

 A)m – 1,A)m, n-1(( if m > 0 and n > 0 

 

نظر    .http://en.wikipedia.org/wiki/Ackermann_function   أ 

كرمان ackاكتب اقرتاان و مسه  ن يكون  ack(3, 4)اس تخدم اقرتانك لتقيمي  ،تقمي به اقرتان أ  . 125و اذلي جيب أ 

 ؟ n و mماذا س يحدث عند تعيني قمي أ كرب لـ 

  .http://thinkpython.com/code/ackermann.pyاحلل: 

ن  مثل سوس  ،اليسارا ىل الميني كام تقرأ  من الميني ا ىل يه لكامت تقرأ  من اليسار  palendromesاللكامت املتناظرة  6.6متري

نتكون راي، اجرتا .redividerو  noonو سلس و  ولها و اخرها نفس احلرف مث  اكن اللكمة متناظرة ا  ما تبقى لكمة  اكنأ 

 .متناظرة

 الاول و الاخري و حروف الوسط: نيالاقرتان التايل يأ خذ حمارف كقرينة و يرجع احلرف

def first(word): 

return word[0] 

 

def last(word): 

return word[-1] 

 

http://thinkpython.com/code/stack_diagram.py
http://en.wikipedia.org/wiki/Ackermann_function
http://thinkpython.com/code/ackermann.py
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def middle(word): 

return word[1:-1] 

 .سرنى طريقة معل هذه التعريفات يف الفصل الثامن

مث تفحص معلها ما اذلي س يحدث ان  palindrome.pyاطبع هذه الاقرتاانت الثالث يف يف ملف و مسه  .1

 ؟'' هكذا تكتب، و اليت حرف واحد؟ و ماذا عن حمارف فارغةبسلسةل من حرفني؟  middleاس تدعيت 

 Falseان اكنت منتاظرة و ا ل  Trueيأ خذ حمارف كقرينة و يرجع  is_palindromeاكتب اقرتاان امسه  .2

نه ميكنك اس تخدام الاقرتان اجلاهز   . ملعرفة عدد احلروف lenتذكر أ 

 . http://thinkpython.com/code/palindrome_soln.pyاحلل: 

ن  ن اكن  Trueو يرجع  bو  aيأ خذ برمرتين  is_powerاكتب اقرتاان امسه  bهو أ س العدد  aعدد ال 6.7متري هو  aا 

 .تذكر بأ ن عليك التفكري حباةل الاصل ،b أ س

ن  لرمقني هو  أ  -م-قاحدى طرق ا جياد ،دون ابق   عليه و أ كرب عدد يقسم الرمقنيه bو  aالقامس املشرتك الاعظم لـ  6.8متري

 .gcd (a, 0) = a كحاةل أ صل ميكننا اس تخدام ،  gcd (a, b) = gcd (b, r)مث يكون  bعىل  aة اجياد ابيق قسم

 .و يرجع قامسهام املشرتك الاعظم bو  aيأ خذ برمرتين  gcdاكتب اقرتاان امسه 

ان  .نمس  بلسون و سُ أ  لـ  "هيلك و تأ ويل الربامج احلاسوبية": بين هذا المترين عىل مثال من عرف

 

  

http://thinkpython.com/code/palindrome_soln.py
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عالفصل   الساب

 

 التكرار
 

لتعيينات  7.1  تعدد ا
قمية جديدة )و ا ىل التعيني اجلديد جيعل املتغري يشري  ،أ كرث من تعيني ملتغري واحد وجود جواز لوحدك قد تكون قد اكتشفت

 .السابقة(ا ىل يتوقف عن الاشارة 

bruce = 5 

print bruce, 

bruce = 7 

print bruce 

الفاصةل يف هناية  7، و يف الثانية اكنت 5الاوىل اكنت قميته  bruceنه عند طباعة ، ل   5 7مج يه خمرجات هذا الربان

 .الاوىل متنع الانتقال لسطر جديد، ذلكل ظهرت اخملرجات عىل نفس السطر printسطر 

 .يبني كيف يبدو تعدد التعيينات يف رمس احلاةل 7.1الشلك 

ل ن ابيثون يس تخدم اشارة التساوي )=( للتعيينات، و  مساواة،و معلية  من املهم عند تعدد التعيني التفريق بني معلية تعيني

هنا عبارة مساواة و هذا غري حصيح a = bتفسري عبارة كـ ا ىل فقد منيل   .عىل أ 

ن اكنت  ،املساواة عالقة متاثلية و التعيني ل ،ابدئا ذي بدئ ن  a = 7مفثال، يف الرايضيات، ا   aيف ابيثون  a = 7فا 

ما قانوني 7 =  .فليست a=  7ة أ 

ما صائبة أ و خاطئة طوال الوقت يف ابيثون عبارة التعيني قد  و أ كرث من هذا، يف الرايضيات، تكون عبارات املساواة ا 

ن   يظاّل متساويني.تساوي متغريين، لكن ليس ابلرضورة أ 

a = 5 

b = a # a and b are now equal 

a = 3 # a and b are no longer equal 

ذن فقد زال تساوهيام  bو ليس  aلثالث يغري قمية السطر ا  ، ا 

ن عليك  س يصبح من  كثرياان تبدلت قمي املتغريات  .احلذر عند اس تعاملهاتويخ رمغ الفائدة الكبرية للعيينات املتعددة، الا أ 

خطاء النص الربجمي  .الصعب قراءة و عالج أ 

 

 : رمس احلاةل7.1الشلك 
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 حتديث املتغريات  7.2
 

ش  .قمية اجلديدة ملتغري عىل سابقهتااكل التعيني املتعدد هو التحديث، حيث تعمتد ال احد أ 

x = x +1 

ضف لها  xخذ القمية احلالية لـ "معىن هذا   ".حدهثا ابلقمية اجلديدة، مث  1، أ 

 

ن حاولت حتديث متغري غري موجود س تحصل عىل خطأ ، ل ن ابيثون يقمي اجلانب الامين قبل تعيني القمية لـ  :x ا 

>>> x = x + 1 

NameError: name 'x' is not defined 

ن تس هتل املتغري أ ول ن تمتكن من حتديث متغري عليك أ   عادة بتعيني بس يط: ،قبل أ 

>>> x = 0 

>>> x = x + 1 

ضافة  ما بطرح ، incrementتدعى  1حتديث املتغري اب   .decrementفتسمى  1أ 

 

 طاملا whileعبارة   7.3
ُ  أ كرث ما فضل بدون أ خطاء يه ما و نفسها هام املفتكرار معل  ،املتكررةأ متتة املهام  ه هوم احلواسيب فيس تخدت يقوم به أ 

 .يفتقر اليه البرشما و  ،احلاسوب

ينا برانجمني،  عادة القيام ابprint_nو countdownلقد رأ  يضا  يدعىعملية، هذا ل، يس تخدمان الاجرتار ل   . لتكرارابأ 

ّ  ،شائع و لكون التكرار مفهوم يناها يف القسم  forا حداها يه عبارة  ،ابيثون عدة مزااي لغوية تسهل اس تخدامهر وف اليت رأ 

 .لحقا لها، س نعود 4.2

 

 : whileتس تخدم عبارة  countdownهذه نسخة من . whileيه عبارة  ىاملزية الاخر 

def countdown(n): 

 while n > 0: 

  print n 

  n = n-1 

 print 'Blastoff!' 

ماكنك قراءة عبارة  أ كرب من صفر،  nطاملا "كام لو اكنت عربية( و يه تعين  "طاملا" كام لو اكنت اجنلزيية )كذكل: whileاب 

نقصه n، قمية ا طبع  "!Blastoffالصفر أ ظهر اللكمة ا ىل و عندما تصل  ،1مبقدار  امث أ 

 : whileرمسيا أ كرث، هذا سريان النتفيذ لعبارة 

خر  الرشط مّي  ق   -1 ما  اجاب   .Falseأ و  Trueا 

خرُ  Falseان اكنت النتيجة  -2  .العبارة اليت تلهيامن تنفيذ الو أ مكل  whileج من عبارة ، ا 

 .1اخلطوة ا ىل مث عد  while منتنفذ ما يف  Trueان اكنت النتيجة  -3

 التنفيذ.بداية  مرة أ خرى ا ىل ل ن اخلطوة الثالثة عادت Loopيدعى هذا النوع من رساين التنفيذ بـ احللقة 
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ن يغرياحللقة  منتعىل جيب  و أ كرث ليك ينهتيي الرشط  أ  و الا فس يكون  .وقف ادلوران يف احللقةفيُ  Falseا ىل قمية متغري أ 

الشامبو  ء احلاسوب يرون التعبري عىل علبعلام .)حلقة مفرغة( منهتيةل و عندها تصبح احللقة  اىل ال بدادلوران يف حلقة 

 .يذكرمه ابحللقة املفرغة رر"كصوبن، اشطف مث "ظريفا 

ن ادلوران يف احللقة سيتوقف ل ن قمية  countdownيف حاةل  ثبتنا أ  غر يف خذة ابلّص  أ   n، و ل ننا نرى بأ ن قمية منهتية nأ 

ن تنهتيي ا ىل  ،ور هبا يف احللقةدَّ لك مرة تُ  يف حالت اخرى يكون من الصعب الثبات: ،الصفرا ىل أ 

def sequence(n): 

while n != 1: 

print n, 

if n%2 == 0: # n is even 

n = n/2 

else: # n is odd 

n = n*3+1 

ن  ذن فادلوران سيس متر n!=1الرشط يف هذه احللقة هو أ  ن تصبح ا ىل ، ا   .falseمما جيعل الرشط  1تساوي  nأ 

ذا ما اكنت فردية أ و زوجية nرج الربانمج قمية لـ خيُ  ،يف لك دورة يف احللقة ن ،مث يفحص ا  عىل  nم قس  اكنت زوجية فس تُ  ا 

ن اكنت فردية فستُ  2 ن اكن القرينة ال، n*3+1بـ  nستبدل قمية ، و ا  ، 3 يه sequenceا ىل  ترر مُ يتمثال ا 

 .1 ,2 ,4 ,8 ,16 ,5 ,10فالتسلسل اخملرج هو 

ن  ن الربانمج سيتو  ،1ا ىل فال يوجد ما يربهن بأ هنا س تصل  ،تزداد أ حياان و تنقص أ خرى nمبا أ  و أ   nة لـ عينلقمي م .قفأ 

ن اكنت القمية الابتدائية يه  ،نس تطيع الربهنة ن ا ىل زوجية يف لك مرة تدور فهيا يف احللقة  nفس تكون قمية ، 2ل س امثال ا  أ 

 .16كهذا ان بدئ بـ  هبذا املسارس ينهتيي املثال السابق  ،1ا ىل تنهتيي 

ن الربانمج سيتوقف للك  و نفي هذه  nقمي السؤال الاصعب هو هل ميكننا اثبات أ  مل يمتكن أ حد حىت الان من اثبات أ 

 الاماكنية!

نظر:   http://en.wikipedia.org/wiki/Collatz_conjectureأ 

 

ن  عد كتابة الاقرتان  7.1متري  .مبدأ  الاجرتار مس تخدما مبدأ  التكرار بدل من 5.8من القسم  print_nأ 

 

لكبح   7.4  breakا
ن تصل منتصف امل ن يتوقف قبل أ  ذا ما حان الوقت لالقرتان أ   .نتأ حياان ل تمتكن من معرفة ا 

 .للقفز خارج احللقة breakحالت ميكنك اس تخدام عبارة  اذكهيف 

نك  ّ عىل طلب مدخالت من املس تخدمفعىل سبيل املثال افرتض أ  ن يرص  ن تريد من الربانمج أ   املس تخدم طبع، لكن ا 

done  ،ماكنك كتابة:يتوقف عن الارصار  اب 

while True: 

line = raw_input('> ') 

if line == 'done': 

break 

print line 

print 'Done!' 

ذن فهذه احللقة س تظل تعمل  متحققا، و اذلي س يكون Trueرشط احللقة هو  ن تصادف عبارة ا ىل دامئا، ا   .breakأ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Collatz_conjecture
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ن طبع املس تخدم . زاويللمس تخدم بقوس  احملث ييصغيف لك دورة س   ،من احللقة breakس تخرجنا عبارة  ،doneفا 

 رأ س احللقة، هذا تشغيل الربانمج:ا ىل و ا ل فسريدد الربانمج ما يطبعه املس تخدم مث يعود 

> not done 

not done 

> done 

Done! 

و متكننا  .(مقهتالرشط يف موضع من احللقة )و ليس فقط يف اتس تطيع حفص شائعة ل هنا  whileهذه الطريقة لكتابة حلقة 

ن يتوقف   ”(اس متر حىت حيدث هذا)“ بدل من ”( قف عند حدوث هذا)“ من التعبري حبزم عندما نريد للتنفيذ أ 

 

لرتبيعية  7.5  اجلذور ا
 .خدام التكرار لتحسينهالبدء بقمية مقربة للجواب مث اس تعن طريق ات كثريا حلساب النتاجئ العددية تس تخدم احللق

ن دليك عدد  .مثال، احدى طرق حساب اجلذر الرتبيعي يه طريقة نيوتن ن ابتدأ ت  .تريد معرفة جذره الرتبيعيو  aافرض أ  ا 

قرب xبأ ي توقع،  ماكنك حساب توقع أ   حسب املعادةل التالية: ،، فبا 

𝑦 =
𝑥 + 𝑎/𝑥

2
 

ن   :3اكنت  xو  4اكنت  aلنفرض مثال أ 

>>> a = 4.0 

>>> b = 3.0 

>>> y = (x + a/x)/2 

>>> print y 

2.166666667 

قرب  هذه النتيجة 4√جلواب الصحيح )ا ىل ا 3من أ  = ن اس تخدمنا هذه النتيجة و دورانها يف نفس املعادةل  ،الان .(2 ا 

 اجلواب الصحيح:ا ىل س نقرتب أ كرث 

>>> x = y 

>>> y = (x + a/x)/2 

>>> print y 

2.00641025641 

 :حتديثات س يكون اجلواب تقريبا مئة ابملئةبعد بضعة 

>>> x = y 

>>> y = (x + a/x) / 2 

>>> print y 

2.00001024003 

>>> x = y 

>>> y = (x + a/x) / 2 

>>> print y 

2.00000000003 

ننا س نعمل بأ ننا وصلنا  اجلواب  ا ىلحنن ل نعمل مس بقا ما هو عدد اخلطوات اليت سيتطلهبا اجياد اجلواب الصحيح، الا أ 

 احللقة سيتغري: سلوكالصحيح ل ن 

>>> x = y 

>>> y = (x + a/x) / 2 

>>> print y 

2.0 

>>> x = y 
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>>> y = (x + a/x) / 2 

>>> print y 

2.0 

ماكننا التوقف y == xعندما تصبح  وَّ توقع بهذه حلقة تبدأ   .اب  ن تتوقف احللقة عن التغري:ا ىل نه س ّ  مث تظل حتُ  ، xيل، أ   أ 

while True: 

print x 

y = (x + a/x) / 2 

if y == x: 

break 

x = y 

هنا خطرة يف العموم عند حفص  aهذه الطريقة تعمل جيدا ملعظم قمي  حصيحة " العامئة قمي النقاط .float لـ تساويالالا أ 

 الاعداد العامئة.عن طريق مئة ابملئة  2√مثل : فال ميكن متثيل الاعداد ادلورية اكلثلث و الالدورية " فقطتقريبا

ن ، أ و حيسب القمية املطلقة ياذل absهو اس تخدام الاقرتان اجلاهز  ،متساويتان yو  xان اكنت لك من  حفصمن  ال م 

 امالارتفاع، للفرق بيهن

 If (y-x)<epsilon: 

  break 

 ".القريب مبا فيه الكفاية"اليت حتدد ماهو  0.0000001 مثلقمية ما  لهاepsilon حيث 

و يرجع توقعا  xكربمرت مث خيتار قسمة معقوةل لـ  aيأ خذ  square_rootكبسل هذه احللقة يف اقرتان امسه  7.2 مترين

 .aللجذر الرتبيعي لـ 

 

 Algorithmsاخلوارزميات   7.6
 .يف هذه احلاةل(حساب اجلذور الرتبيعية اكنت طريقة نيوتن مثال للخوارزميات: معلية رايضية حلل فئة من املسائل )

عندما تعلمت جداول  . يف املدرسة،البدء بيشء ليس خوارزميا يقّر ب معناهاقد لكن  ،ليس من السهل تعريف اخلوارزمية

نك حفظت مئة حل ملئة مسأ ةلأ   ،الرضب خلانة واحدة اكن عليك تذكر جدول الرضب اكمال هذا النوع من املعرفة ليس  .ي أ 

 .خوارزميا

ن كنت  نه ا  كنت  ،9يف  سمفثال لتوجد حاصل رضب  ،نت قد غششت بأ ن تعلمت بضعة خدعحيهنا لك "كسول"الا أ 

يف  9هذه اخلدعة يه طريقة عامة حلل حاصل رضب  ،يف اخلانة الثانية س – 10يف اخلانة الاوىل و  10 - ستكتب 

 هذا الاسلوب اكن خوارزميا! .الارقام ذات اخلانة الواحدة

من صفات  .لكها خوارزميات ،ع ابلمحل و الطرح ابلقرتاض و القسمة الطويةلكذكل اكنت املهارات اليت تعلمهتا يف امجل

هنا ل تتطلب ذاكءا للقيام هبا، يه فقط معليات مياكنيكية تتبع فهيا لك خطوة اخلطوة اليت س بقهتا بناءا عىل  اخلوارزميات أ 

ن مييض أ وقاات طويةل يف املدارس .قوانني سهةل نسان أ  نه من السخف لال  اخلوارزميات اليت، حرفيا، ل  ينفذيتعمل كيف  برأ يي أ 

 .تتطلب أ ي ذاكء

ن معلية تصممي اخلوارزميات يه املثرية، و هبا حتد ثقايف  .و يه جزء مركزي مما نسميه الربجمة ،يف املقابل فا 

التعبري عهنا وعي، تكون الاصعب عند حماوةل  بال أ و حىت ،بال صعوبة و بعض الاش ياء اليت يقوم هبا الناس بشلك طبيعي

ن يفرس  ،فهم اللغات الطبيعية  هو اذمثال جيد له .خوارزميا  "كيف"لكنا نتلكمها )نفعلها( لكن مل يمتكن أ حد حىت الان أ 

 .عىل الاقلليس تفسريا عىل شلك خوارزمية نفعلها، 
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 عالج الاخطاء  7.7
نص برجمي أ طول يعين ا حامتلت أ كرث . ل خطاءا بكتابة برامج أ كرب، قد جتد نفسك غارقا ملدة أ طول يف عالج عندما تبدأ  

مكنة أ كرث ليختئب فهي  .البق اللخطأ  و أ 

ن اكن دليك  "،ابلتنصيف ال خطاءعالج "ا حدى طرق تقليل الوقت املستنفذ يه  يف  س تأ خذ، سطر يف الربانمج 100فا 

 .و عالهجا ال خطاء خطوة للبحث عن  100 العادة

نصفني احبث يف منتصف النص أ و ابلقرب منه عن قمية متوسطة تس تطيع متابعهتا  ا ىلبدل من ذكل حاول تقس مي املشلكة 

ضف عبارة  ثر تأ كيدي، مث شغل الربانمجأ   ش ي  أ ي أ و  printأ   .خر هل أ 

ن  ن يكون اخلطأ  يف النصف الاول من النص، و ان اكنت حصيحة حصاكنت نقطة البحث الوسطى هذه غري أ  يحة فالبد أ 

 .س يكون يف النصف الثاين

قل من املئة  6بعد  ،عليك البحث فهيا عن اخلطأ  بقي ف عدد السطور اليت ّص  ن  تيف لك مرة تقوم بفحص كهذا  خطوات )أ 

 .خطوة السابقة( س يتبقى كل سطر أ و سطرين من النص الربجمي لتفحصه، عىل الاقل نظراي

ن تعد سطور الربانمج لتصل و من غ ،و أ حياان غري قابل للفحص ،معليا ل يكون موقع منتصف املشلكة واحضا ري املعقول أ 

مث اخرت  ،و الاماكن اليت من السهل وضع مقسوم هبا ،افهير ابلماكن اليت تتوقع وجود خطأ  بدل من ذكل فك .املنتصفا ىل 

قربالبقعة اليت يكون احامتل اختباء البقة قبلها   .من احامتهل بعدها أ 

 

 عاينامل  7.8
ات  muتعدد التعيين l ti p l e assi g nment: معل أ كرث من تعيني ملتغري خالل تشغيل الربانمج. 

uديث حت p d ate: تعيني تعمتد فيه القمية اجلديدة ملتغري عىل القدمية. 

iاس هتالل  ni ti al i zati on: تعيني يعطي القمية الابتدائية ملتغري سيمت حتديثه. 

iزايدة  nc rement :  (1حتديث تزاد فيه قمية املتغري )غالبا بـ. 

ا نق dص ا  ec rement:  ُنقص من قمية املتغريحتديث ي. 

iتكرار  terati on: تنفيذ متكرر جملموعة من العبارات ابس تخدام الاجرتار أ و احللقات. 

iحلقة مفرغة  nfi ni te l oop:  هبا رشوط الاقفالحلقة ل توّف . 

 

 متارين   7.9
ماكنك مقارنهتا ابلقرتان اجلاهز لتفحص خوارزمية اجلذر الرتبيعي الانف ذكرها يف هذا الفص 7.3 مترين ل، اب 

math.sqrt  اكتب اقرتاان امسهtest_square_root :يطبع جدول كهذا 

1.0 1.0       1.0      0.0 

2.0 1.41421356237 1.41421356237   2.22044604925e-16 

3.0 1.73205080757 1.73205080757   0.0 

4.0 2.0      2.0      0.0 

5.0 2.2360679775  2.2360679775    0.0 

6.0 2.44948974278 2.44948974278   0.0 

7.0 2.64575131106 2.64575131106   0.0 
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8.0 2.82842712475 2.82842712475   4.4408920985e-16 

9.0 3.0       3.0      0.0 

، و الثالث يكون اجلذر 7.5لقسم ، الثاين يكون اجلذر الرتبيعي حمسواب ابس تخدام الاقرتان من اaالعمود الاول عدد ، 

 .، و العمود الرابع هو القمية املطلقة للفرق بني التوقعني math.sqrtالرتبيعي حمسواب ابس تخدام 

ن   ابيثون، مثال: مفرّس  يأ خذ حمارف و يقميها ابس تخدام  evalالاقرتان اجلاهز  7.4متري

>>> eval('1 + 2 * 3') 

7 

>>> eval('math.sqrt(5)') 

2.2360679774997898 

>>> eval('type(math.pi)') 

<type 'float'> 

و  evalيكرر طلب الادخال من املس تخدم مث يأ خذ املدخالت و يقميها ابس تخدام  eval_loopاكتب اقرتاان امسه 

 .يطبع نتيجة التقيمي

 ، مث يرجعة قمية اخر تعبري قميهdoneعىل الاقرتان الاس مترار حىت يطبع املس تخدم 

 /ط:1الرايضيايت رسينيفازا رامانوجان وجد متسلسةل لهنائية ميكن اس تعاملها ل جياد تقريب لـ  75مترين 

1

𝜋
=

2√2

9801
∑

(4𝑘) ! (1103 + 26390𝐾 )

(𝑘!)43964𝑘

∞

𝑘 =0

 

 whileيس تخدم هذه املعادةل حلساب و ارجاع تقريب لـ ط جيب اس تخدام  estimate_piاكتب اقرتاان امسه 

قل من حل 10) ابيثون يكتهبا هكذا للتعبري عن  1e-15ساب اجملاميع حىت يصبح اخر مجموع أ 
-15

( ميكنك مقارنة التنيجة بـ 
math.pi. 

 .http://thinkpython.com/code/pi.pyاحلل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thinkpython.com/code/pi.py
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 الفصل الثامن

 

 احملارف

 
 

 يه تسلسالت احملارف  8.1
ن أ ردت( احملارف  و ا ىل يه سالسل من الاشاكل و احلروف و الارقام، و ميكنك الوصول )الطالمس ا  لك من احلروف )أ 

 :[]احلارصةؤثر الاشاكل و الارقام( مب

>>> fruit = 'banana' 

>>> letter = fruit[1] 

 .letterمث تعينه لـ  fruitختتار العبارة الثانية الشلك الاول من 

 .السلسةل تريد )و من م الامس( أ ي من حروفا ىل  املؤرش يؤرش، indexالتعبري اذلي بني احلارصتني يدعى املؤرش 

نك قد ل حتصل ما توقعت:ا    ل أ 

>>> letter = fruit[0] 

>>> print letter 

b 

ذن فـ   .هو احلرف الثاين n, و كذكل فـ  bananaمن  الصفريه احلرف  bا 

ماكنك اس تخدام أ ي  ن تكون قمية املؤرش عدد حصيحاب  ا ل  و تعبري مكؤرش، مبا فهيا املتغريات و العوامل لكن جيب أ 

:  فس تحصل عىل خطأ 

>>> letter = fruit[15] 

TypeError: string indices must be integers, not float 

 

8.2  len  
 :احملارفيرجع عدد حروف  lenالاقرتان اجلاهز 

>>> fruit = 'banana' 

>>> len(fruit) 

6 

 كتابة اكلتايل:الحتصل عىل الرمق الاخري يف احملارف قد تغريك  فليك

length = len(fruit) 

last = fruit[length] 

IndexError: string index out of range 

نه ل يوجد حرف يف  IndexErrorالسبب يف هذا اخلطأ   ننا ابتدأ ان العد بصفر ،6رمق مؤرشه  bananaهو أ   فامب أ 

ذن ليك حتصل عىل احلرف الاخري عليك طرح  ،5فس ننهتيي بـ   lengthnمن  1ا 



  فكر بايثون 68

>>> last = fruit[length-1] 

>>> print last 

a 

رقام املؤرشات السالبة، و اليت تبدأ  العد عكس يا من هناية احملارف  ،كبديل ،أ و ميكنك بدايهتا فالتعبري ا ىل اس تخدام أ 

fruit[-1]  هو اخر حرف وfruit[-2] احلرف قبل الاخري، و هكذاهو. 

 

 forاملرور ابس تخدام   8.3

مث  احملارفما تبدا يف بداية  عادةى  ، هذه العملياتال خرتلو حرفا  احملارفمت معاجلة تالعمليات احلوسبية اليت هبا يه كثرية 

ات يسمى املرور هذا المنط من املعاجل .ما هبذا احلرف، مث تس متر حىت الهناية ئاشي تفعل، هختتار لك حرف بدور

traversal ، حلقةwhile :يه احدى طرق كتابة املرور 

index = 0 

while index < len(fruit): 

letter = fruit[index] 

print letter 

index = index + 1 

 index < len(fruit)رشط هذه احللقة اكن ،لك حرف عىل سطر لوحده تعرضاحملارف مث  يف هذه احللقة متر

اخر حرف تصهل  ،احللقة منتو لن ينفذ  falseطول احملارف تكون نتيجة الرشط  مع  indexتساوى قمية ، فعندما ت

 .، و هو اخر حرف يف السلسةلlen(fruit)-1احللقة هو احلرف اذلي مؤرشه 

ن   .اكتب اقرتاان يأ خذ حمارف كقرينة مث يعرض حروفها معكوسة و لك حرف يف سطر 8.1متري

 

 : for حلقة حلقة مرور يه عن طريقطريقة أ خرى لكتابة 

for char in fruit: 

 print char 

ن احلرف التايل س يعني للمتغري  ن تنهتيي لك احلروفا ىل و سيس متر التدوير  charيف لك دورة يف احللقة فا   .أ 

افسح الطريق “ب يف كتا .فبائية )حسب التسلسل الاجبدي(ل  لتوليد أ   forو حلقة  حمارفاملثال التايل يبني طريقة اضافة 

سامء البط ” للبطيطات رج ، هذه احللقة ختُ Quackو  Jack, Lack, Mack, Nack , Packلروبرت ملكوسيك، اكنت أ 

 ها ابلرتتيب:ءاسام

 

 : مؤرشات رشاحئ8.1الشلك 

 

prefixes = 'JKLMNOPQ' 

suffix = 'ack' 

for letter in prefixes: 

 print letter + suffix 

ج هو:  املُخر 

Jack 

Kack 
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Lack 

Mack 

Nack 

Oack 

Pack 

Qack 

 .غري حصيحة Quackو  Ouackطبعا هذا غري حصيح ل ن هتجئة 

 .عدل الربانمج لتصحح اخلطأ   8.2مترين 

 

  احملارفرشاحئ   8.4
 اختيار رشحية يش به اختيار حرف: ،sliceأ ي قطعة من حمارف تسمى رشحية 

>>> s = 'Monty Python' 

>>> print s[0:5] 

Monty 

>>> print s[6:12] 

Python 

متضمنا احلرف  mو حىت احلرف اذلي يف املوقع  nيرجع جزء من احملارف مبتدءا ابحلرف اذلي يف املوقع  [n:m]العامل 

ن املؤرشات تشري  معهذا الترصف ل يتالءم  ،الاول و لكن ليس الاخري ما بني مواقع ا ىل البدهية، لتسهيل الامر ختيل أ 

 .8.1يف الشلك احلروف، كام 

ن مل تكتب املؤرش الاخري  ،ان مل تكتب قمية املؤرش الاول )اذلي قبل النقطتني(، يبدأ  اختيار الرشحية من بداية احملارف و ا 

 هناية الرشحية يه هناية احملارف:تكون 

>>> fruit = 'banana' 

>>> fruit[:3] 

ban 

>>> fruit[3:] 

ana 

ن اكنت قمية املؤرش الاول أ كرب من  أ و تساوي الثاين فالنتيجة يه حمارف فارغة، و ستمتثل بعالميت اقتباس: ا 

>>> fruit = 'banana' 

>>> fruit[3:3] 

'' 

 أ خرى. ، لكن عدا ذكل فهيي متاما ك ي حمارف 0الفارغة ليس هبا حروف و طولها  احملارف

ن  ن  8.3متري  ؟ n[fruit[يه حمارف، مفا معىن  fruitمبا أ 

 

 لعدَّ ل تُ ة  ثبيت احملارف  8.5
ّ  يسار التعيني بن  ا ىل  ][من املغري اس تخدام   ة تغيري حرف يف احملارف:ي

>>> greeting = 'Hello, World!' 

greeting[0] = 'J' 

TypeError: 'str' object does not support item assignment 

لكننا  ،لاكئن هو نفسه القميةاحلارض س نعترب ا يف الوقت .هو احلرف اذلي حاولت تعيينه العنرصهنا هو احملارف، و  الاكئن

 .العنرص هو أ حد القمي يف تسلسل ما ،هذا التعريف لحقا ذبس هن
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ن  لل  احملارفسبب اخلطأ  هو أ  نه ليس ابلماكن تغيري حمارف موجودةتعدَّ جديدة مث  حمارفالبديل لهذا هو ا جياد  .، أ ي أ 

 ل علهيا:يتعدال

>>> greeting = 'Hello, World!' 

>>> new_greeting = 'J' + greeting[1:] 

print new_greeting 

Jello, World! 

ضاف هذا املثال حرف أ ول جديد لرشحية من   .و مل تؤثر يف احملارف الاصلية greetingأ 

 

لبحث  8.6  ا
 ماذلي يفعهل الاقرتان التايل:

def find(word, letter): 

index = 0 

while index < len(word): 

if word[index] == letter: 

return index 

index = index + 1 

return -1 

حرفا و  find فبدل من أ خذ مؤرش مث انزتاع احلرف املقابل هل، تأ خذ ،][يه املقابل للرمز  findمن حيث املعىن فـ 

 .1-جع الاقرتان ن مل يوجد احلرف فسريُ ا   .جتد املؤرش اذلي عنده يظهر احلرف

ن  ،داخل حلقة returnول حيث نرى عبارة اكن هذا املثال الا ن تصادف أ   word[index] == letterفا 

 .فا ن الاقرتان س يخرج من احللقة و يرجع فورا

ن مل يظهر احلرف يف  ن الربانمج س ينهتيي  احملارفا   .1-و يرجع القمية  عاديبشلك فا 

 searchيسمى البحث  –نه تسلسل و الرجوع عندما جند ما نبحث ععىل مرور  –هذا المنط من احلوس بة 

ن  ين سيبدأ  البحث word حبيث يصبح لها برمرت اثلث يكون مؤرشايف findعدل  8.4متري  .حيدد أ 

 

لعد  8.7 لتدوير و ا  ا
 يف حمارف: aالربانمج التايل عدد املرات اليت يظهر فهيا احلرف  د  عُ ي  

word = 'banana' 

count = 0 

for letter in word: 

if letter == 'a': 

count = count + 1 

print count 

ُ  .counterيوحض هذا املثال منط اخر من امناط احلوس بة يسمى العداد  يف لك قميته زداد تبصفر مث  countس هتل املتغري ي

 .يف السلسةل aو اليت يه عدد  –ابلنتيجة  countرتك احللقة، حيتفظ و عندما تُ aمرة جيد فهيا 

 .نيتحبيث يأ خذ احملارف و احلرف كقرين، مث معمه  countه ي يف اقرتان و مسّ  كبسل النص الربجم 8.5مترين 

نه بدل من  8.6مترين  عد كتابة هذا الاقرتان حبيث أ  نه يس تخدم النسخة ذات الثالثة برمرتات يف  يف روراملأ  احملارف فا 

find يف القسم السابق. 
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  احملارفطرق   8.8
ن  –تأ خذ قرائن و ترجع قمية  –تش به الاقرتان  (method)الطريقة  ذ ختأ   upperمفثال، الطريقة  .خيتلف حنوهاالا أ 

 احملارف و ترجع حمارف جديدة جاعةل لك حروفها كبرية:

ن كتابة الطرق تكون هكذ ،upper(word)و بدل من من اس تخدام بناء الاقرتان   .()word.upperا فا 

>>> word = 'banana' 

>>> new_word = word.upper() 

>>> print new_word 

BANANA 

، و امس احملارف اليت س تطبق الطريقة  upperحيدد امس الطريقة ،  dot notationابلنقاط  التنويتهذا المنط من 

ن هذه الطريقة ل تأ خذ قرائنفالاقواس ال .word علهيا،  .ارغة تعين أ 

 upper، و يف هذه احلاةل نقول: حنن نس تدعي ( call)نداء الاقرتان يسمى  invocationنداء الطريقة يدعى اس تدعاء 

 .wordعىل 

ن هناك طريقة   ، و تقوم بنفس معل الاقرتان اذلي كتبناه للتو: findتسمى  للمحارفتبني أ 

>>> word = 'banana' 

>>> index = word.find('a') 

>>> print index 

1 

 .حث عنه كربمرتو مرران احلرف اذلي نب wordعىل  findيف هذا املثال اس تدعينا 

ن  مع من الاقرتان اذلي كتبناه، فبوسعها اجياد أ جزاء من احملارف: findاحلق أ   أ 

>>> word.find('na') 

2 

يضا أ خذ املؤرش  ية:كقرينة اثن حيث يبدأ  البحث ،و بوسعها أ 

>>> word.find('na', 3) 

4 

 تأ خذ املؤرش حيث ينهتيي البحث: ةو كقرينة اثلث

>>> name = 'bob' 

>>> name.find('b', 1, 2) 

-1 

 .(2)ل يتضمن  2ا ىل  1ل تظهر يف النطاق من  bفشل هذا البحث ل ن 

ن  اقرأ  واثئقها مث اكتب  .و يه شبهية ابلقرتان اذلي كتبناه يف المترين السابق countتسمى  للمحارفهناك طريقة  8.7متري

 .bananaيف  aاس تدعاءا يرجع عدد 

ن   stripهناك فائدة خمصوصة لـ  ،قد يفيدك التدرب عىل بعضها لتتعمل كيف تس تخدمف احملارفاقرأ  واثئق طرق  8.8متري

  .replaceو 

الاقواس تعين قرائن ، find(sub[, start[, end]])يف قد يكون مشوشا، مثال حنواالواثئق تس تخدم 

ن مُضّ   startمطلوبة لكن  subاختيارية، فـ   .ياريةاخت endتصبح  startنت اختيارية، و ا 
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 in املؤثر  8.9

ما  حمارفنييه رمز بوليان، تأ خذ  inاللكمة  ن ظهرت  Trueو ترجع ا   الاوىل كجزء من الثانية: احملارفا 

>>> 'a' in 'banana' 

True 

>>> 'seed' in 'banana' 

False 

 

 :word2اليت تظهر يف  word1مثال: الاقرتان التايل يطبع لك حروف 

def in_both(word1, word2): 

for letter in word1: 

if letter in word2: 

print letter 

ن أأ  ن ابيثون يُ  حسنا  سامء املتغريات فا   ميكن قراءة هذه احللقة اكلتايل: ،قرأ  كام تقرأ  الاجنلزييةاختيار أ 

“for (each) letter in (the first) word, if (the) letter (appears) in (the second) word, 
print (the) letter” 

 :التفاح ابلربتقالصل عليه ان قارنت حا ما س تذه

in_both('apples', 'oranges') 

a 

e 

s 

 

 احملارف ةمقارن 8.10
 متساويتني: حمارفتنيان اكنت  ليك نرى احملارف.النس بة تعمل عىل  مؤثرات

if word == 'banana': 

 print 'All right, bananas' 

 وف يف ترتيب اجبدي:اخرى مفيدة لوضع احلر  مؤثرات

if word < 'banana': 

 print 'Your word,' + word + ', comes before banana' 

elif word > 'banana': 

 print 'Your word,' + word + ', comes after banana' 

else: 

 print 'All right, bananas' 

 

ن: .الناس داولهايتابيثون الاحرف الكبرية و الاحرف الصغرية كام  يتداولل   لك احلروف الكبرية تأ يت قبل الصغرية، فا 

Your word, Pineapple   تأ يت قبل before, banana 

ما  ،من طرق التعامل مع هذه املشلكة سك،  .صغرية أ و كبرية قبل املقارنةا ىل حتويل لك احلروف ا  انقش هذه املعلومة يف رأ 

ن واهجت رجال مسلحا بأ انانسة  .س تفيدك ا 
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 ج الاخطاءعال 8.11
التايل اقرتان  .التعرف عىل بداية و هناية املرور خمادعا كونقمي يف تسلسل، ييف مرور لل indicesعندما تس تخدم املؤرشات 

نه يقارن بني لكمتني و يرجع  ن به خطأ ين: Trueيفرتض أ   ان اكنت احداها معكوس الاخرى، الا أ 

def is_reverse(word1, word2): 

if len(word1) != len(word2): 

return False 

 

i = 0 

j = len(word2) 

 

while j > 0: 

if word1[i] != word2[j]: 

return False 

i = i+1 

j = j-1 

return True 

 

هناية ا ىل و  ،مبارشة ، بعدها Falseان اكن ل، سرتجع  ،الاوىل تفحص اذا ما اكن لللكمتني نفس الطول ifعبارة 

ان اللكامت متساوية يف الطول هذا مثال عىل منط الويص يف كتابة النصوص الربجمية كام يف القسم  الاقرتان، ميكننا افرتاض

6.8. 

i  وj  مؤرشين: جتتازi  السلسةلword1  ُما بيامن جتتاز دُ قj  السلسةلword2 ن وجدان حرفني غري  ،رجوعا ا 

ما ان اجزتان احللقة اكمةل و لك احل ،مبارشة Falseمتشاهبني سرنجع   .Trueروف متشاهبة فسرنجع أ 

ننا س نحصل عىل  ،Trueسنتوقع احلصول عىل ” stop“و ” pots“ان امتحنا هذا الاقرتان بلكميت   :IndexErrorالا أ 

>>> is_reverse('pots', 'stop') 

... 

 

: رمس احلاةل8.2الشلك   

 

File "reverse.py", line 15, in is_reverse 

if word1[i] != word2[j]: 

IndexError: string index out of range 

 ظهور اخلطأ :موقع لعالج خطأ  كهذا، خطويت الاوىل س تكون طباعة قمي املؤرشات مبارشة قبل 

while j > 0: 

print i, j    # print here 

 

if word1[i] != word2[j]: 

return False 

i = i+1 

j = j-1 

 كرث:عندما اشغل الربانمج الان سأ حصل عىل معلومات أ  

>>> is_reverse('pots', 'stop') 

word1

i

'pots'

0

word1

i

'pots'

3
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0 4  

... 

IndexError: string index out of range 

خر حرف يه فقمية املؤرش ل   ،pots احملارف خارج نطاق، و يه ابلفعل  4يه  jخالل أ ول دورة يف احللقة اكنت قمية 

ن تكون  j، و عليه فالقمية الابتدائية للمؤرش  3  .len(word2)-1جيب أ 

 صلحت هذا اخلطأ  و شغلت الربانمج سأ حصل عىل:ان أ  

>>> is_reverse('pots', 'stop') 

0 3 

1 2 

2 1 

True 

ننا مرران يف احللقة ثالث مرات فقط، و هذا مثري للشك لكنيف هذه املرة حصلنا عىل اجلواب الصحيح،  يك ل .يبدو أ 

 .8.2يف الشلك  is_reverseول يظهر ا طار خالل التكرار الا ،يفيدان رمس حاةل للربانمج ،ذلي حيدثا س توحض مان

ن و  word1تشري حلروف يف  jو  iقمي  أ خذت بعض احلرية يف ترتيب املتغريات يف الاطار و وضع اسهم منقطة لبيان أ 
word2. 

ن  يف لك تكرار جد و حصح اخلطأ  يف هذا  jو  iانطالقا من هذا الرمس، نفذ الربانمج عىل الورق مغريا قمي  8.9متري

 .قرتانالا

 

 املعاين 8.12
objاكئن  ec t: ماكنك يف الوقت احلايل اس تعامل قمية و اكئن للتعبري عن نفس اليشء  .أ ي يشء قد يشري اليه متغري اب 

sequتسلسل  enc e: مجموعة مرتبة، أ ي: مجموعة من القمي مرتبة حبيث يكون للك قمية عدد حصيح مكؤرش. 

iعنرص  tem: ا حدى القمي يف مجموعة مرتبة. 

iمؤرش  nd ex: عدد حصيح يس تعمل لختيار عنرص يف مجموعة مرتبة. 

sl رشحية i c e : جزء من حمارف حيددها نطاق املؤرشات. 

ارغة  empسلسةل ف ty  stri ng: حمارف ليس هبا حروف و طولها صفر، متثلها عالميت اقتباس. 

i متبدلغري  mmu tabl e: صفة التسلسل اذلي ل ميكن التعيني لعنارصه. 

travمرور  erse: القيام بنفس العملية للك العنارص يف تسلسل. 

searcحبث  h: منط من أ مناط املرور، حبيث تتوقف العملية عندما جتد ما تبحث عنه. 

د  cعدا ou nter  : 0متغري يس تخدم لعد يشء ما عادة يس هتل بقمية. 

 .اقرتان مرتبط باكئن يس تدعى بمنط التدوين ابلنقاط:  methodطريقة 

اء س تدع i ا nv oc ati on: عبارة لنداء الطريقة. 
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 متارين 8.14
ن  ن تأ خذ مؤرش اثلث امسه  8.10متري ن  ،و هو عدد الامكنة بني احلروف املتتالية "step size"بوسع رشحية احملارف أ  فا 

 خل...،تعين حرف نعم و حرفني ل 3س يعين حرف نعم و حرف ل، و  2اكنت تساوي 

>>> fruit = 'banana' 

>>> fruit[0:5:2] 

'bnn' 

 .س تودل حمارف معكوسة nn[-1] س تخرتق لك اللكمة عكس يا، و هكذا فـ -1قميهتا  step sizeو 

 6.6يف المترين  is_palindromeاس تخدم هذا املعىن لكتابة نص برجمي من سطر واحد بدل من 

ذا ما اكنت احملارف حتتو ا ىل مجيع الاقرتاانت التالية هتدف  8.11مترين  ن بعضها خطأ  ا  ي عىل حروف صغرية، التحقق ا  ل أ 

ن الربمرت حمارف(  .ارشح لك اقرتان مهنا )عىل فرض أ 

def any_lowercase1(s): 

for c in s: 

if c.islower(): 

return True 

else: 

return False 

 

def any_lowercase2(s): 

for c in s: 

if 'c'.islower(): 

return 'True' 

else: 

return 'False' 

 

def any_lowercase3(s): 

for c in s: 

flag = c.islower() 

return flag 

 

def any_lowercase4(s): 

flag = False 

for c in s: 

flag = flag or c.islower() 

return flag 

 

def any_lowercase5(s): 

for c in s: 

if not c.islower(): 

return False 

return True 

ن  التدوير يعين  ،مزنةل 13احلروف يف لك لكمة  "تدوير"متد عىل ا ع  ،اكن نظاما ضعيفا ROT13 نظام التشفري 8.12متري

ن تطلب ال مر -املرور مرة أ خرى حىت يف ال جبدية، واحلرف  ا زاحة ن بدلنا يف بداية ال جبدية.  -ا  مبا يلهيا بثالثة حروف  Aفا 

ن بدلنا Dس تصبح   .Aمبا يلهيا بواحد تصبح  Z مثال و ا 

ن ها احملارف الاصلية فد حصيح كربمرتات، مث يرجع حمارف يأ خذ حمارف و عد rotate_wordقرتاان و مسه اكتب ا بعد أ 

 .املعطى حسب العدددورت 

ن دورت بـ  "melon"و  "jolly"س تصبح  7رت بـ دّو   "cheer"مثال،    ".cubed"س تصبح  -10ا 
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 .حرفا ىل اليت حتول الرمز الرمقي  chrرمزه الرمقي و  ا ىلفهو حيول احلرف  ordقد خيدمك اس تخدام الاقرتان اجلاهز 

ن كنت حتمتل املزاح الثقيل ج   ROT13عىل الانرتنت مكتوبة بـ  املسيئةبعض الناكت   .دها و فك تشفريهافا 

 . http://thinkpython.com/code/rotate.pyاحلل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thinkpython.com/code/rotate.py
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 الفصل التاسع
 

 دراسة حاةل: لعبة لكامت
 

   قراءة قوامئ اللكامت  9.1
لكن أ كرثها  .هذه القوامئ متوفرة بكرثة عىل الانرتنت ،قامئة ابللكامت الاجنلزييةا ىل نحتاج س لتطبيق الامترين يف هذا الفصل 

مويب "اكنت جزءا من مرشوع و  ،Grady Wardمالءمة لهدفنا يه احدى القوامئ اليت مجعها و سامه هبا للمكل العام 

نظر "لكسكون  .http://wikipedia.org/wiki/Moby_Project أ 

 

   

اللكامت أ ي ان اللكامت اليت حتتوهيا تعترب مقبوةل يف معل  ،العاب اللكامت املتقاطعة الرمسية لكامت من 113809يه قامئة من 

ماكنك حتميل نسخة ابمس  113809of.ficامس امللف يف مجموعة مويب هو  ،املتقاطعة و غريها من العاب اللكامت اب 

 .txt.http://thinkpython.com/code/wordsمن txt.wordابسط 

نه، خام هذا امللف نص ماكنك تحه بأ ي معاجل نصوص،فميكنك  مما يعين أ  يضا قراءته من ابيثون لكن اب  فالقرتان اجلاهز  ،أ 

open امللف كربمرت و يرجع اكئن ملفيأ خذ امس : 

>>> fin = open('words.txt') 

>>> print fin 

<open file 'words.txt', mode 'r' at 0xb7f4b380> 

 

fin الوضع س تخدمت  و عندما  ، يه الامس الشائع لاكئن امللف r  ن يعينس ح ت  فُ   w ح للقراءة )عىل عكست  امللف فُ  أ 

 .للكتابة(

رجع مث تُ  ،السطر التايلا ىل اليت تقرأ  احلروف من امللف حىت تصل  readlineاكئن امللف طرق عديدة ، مهنا لقراءة 

 النتيجة عىل شلك حمارف:

>>> fin.readline() 

'aa\rr\n' 

الرجوع و السطر  :)مسافات بيضاء(  ميثل حرفان فارغان \r\nو التسلسل  "aa"يه  هذه اللكمة الاوىل يف هذه القامئة

 .اجلديد، اذلان يفصالن هذه اللكمة عن اتليهتا

ليه ل ينىس هذا اكئن امللفو  ن اس تدعيت  املاكن اذلي وصل ا  ين اثنية مرة  readlineيف امللف، فا  س يعرف من أ 

 :اليةاللكمة الت يمكل و سريجع كل

>>> fin.readline() 

'aah\r\n' 

ن اكن ا   (، هكذا! يلّ ا  النظر  عن متاما، فتوقف جائزةو يه لكمة ) aahاللكمة التالية يه  املسافة البيضاء   وهزجعك ي مال ا 

http://wikipedia.org/wiki/Moby_Project
http://thinkpython.com/code/words.txt
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 :stripابلطريقة  مقدور عليه التخلص مهناف

>>> line = fin.readline() 

>>> word = line.strip() 

>>> print word 

aahed 

 و يطبع لك لكمة فيه عىل سطر: words.txtالربانمج التايل يقرأ   ،forتخدام اكئن امللف كجزء من حلقة ميكنك اس 

fin = open('words.txt') 

for line in fin: 

word = line.strip() 

print word 

ن  ن احتساب مث يطبع اللكامت اليت يزيد عدد حروفها عىل العرشين )دو  words.txtاكتب برانجما يقرأ   9.1متري

 .املسافات البيضاء(

 

 متارين  9.2
 .احللولا ىل لكن عليك عىل الاقل حماوةل حلها قبل النظر  ،حلول هذه الامترين متوفرة يف القسم التايل

ن و اكنت ل حتتوي عىل  ،Gadsbyلكمة و سامها  50000كتب ا رنست فنسنت رايت رواية من  1939يف العام  9.2متري

ن احل ،eاحلرف  ن ما قام به ليس ابلمر الهني ، ذلكلهو أ كرث حروف الاجنلزيية اس تعامل eرف و مبا أ   .فا 

 

" In fact, it is difficult to construct a solitary thought without using that most common symbol. It is  

slow going at first, but with caution and hours of training you can gradua lly gain facility. 

 كتفي الانأ  حس نا س

 

ن مل حتتو اللكمة املدخةل عىل احلرف  Trueيرجع  has_no_eه اكتب اقرتاان و مسّ    .eا 

مث حيسب النس بة املئوية لللكامت اليت يف قامئة  ،فقط eعدل الربانمج من القسم السابق حبيث يطبع اللكامت اليت ليس هبا 

 .eليس هبا 

ن  كتب اق 9.3متري ان اكنت اللكمة ل  Trueيأ خذ لكمة و حمارف من احلروف املمنوعة، مث يرجع  avoidsرتاان و مسه أ 

 .حتتوي عىل أ ي من احلروف املمنوعة

هل تس تطيع ، عدل برانجمك حبيث يطلب من املس تخدم ادخال احملارف املمنوعة مث يطبع اللكامت اليت ل حتتوي عىل أ ي مهنا

قل عدد من اللكامت؟ نوعةمم حروف 5اجياد تركيبة من   حبيث تس تثين أ 

ان اكنت اللكمة تس تعمل فقط  Trueيأ خذ اللكمة مكحارف مث يرجع  uses_onlyاكتب اقرتاان و مسه  9.4مترين 

 .Hoe alfalfa؟ مجةل غري acefhloهل ميكنك بناء مجةل تس تخدم احلروف  ،احلروف اليت يف القامئة

ن  ان اكنت اللكمة تس تخدم مجيع  Trueيأ خذ لكمة و حمارف مطلوبة، مث يرجع  uses_allاكتب اقرتاان و مسه  9.5متري

؟ و ماذا عن aeiouمك عدد اللكامت اليت تس تخدم مجيع حروف العةل  .احلروف املطلوبة عىل الاقل مرة واحدة

aeiouy؟ 

رتتيب الاجبدي )ل ن اكنت حروف اللكمة تظهر ابلا   Trueيرجع  is_abecedarianاكتب اقرتاان امسه  9.6مترين 
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 مك عدد اللكامت اليت ينطبق علهيا هذا احلال؟ .مشلكة ابلحرف املكررة(

لبحث   9.3  :Searchا
يناه يف القسم  مر مشرتك بني مجيع الامترين السابقة، فميكن حلها مجيعا بمنط البحث اذلي رأ   ابسط مثال هو: 8.6هناكل أ 

def has_no_e(word): 

for letter in word: 

if letter == 'e': 

return False 

return True 

ن وجدت  .wordمتر عىل احلروف يف  forحلقة  احلرف التايل و ا ىل و الا فس ننتقل  ،مبارشة Falseجع رتُ س eو ا 

ننا مل جند  ُ  eان خرجنا من احللقة بشلك عادي فس يعين أ   .Trueرجع و عليه يكون امل

 avoid أ كرث من نسخة معممة من has_no_e لها نفس البنيان: نلك 

def avoids(word, forbidden): 

for letter in word: 

if letter in forbidden: 

return False 

return True 

ن وجدان حرفا يف  مسموحة،حروف من دلينا قامئة بدل من قامئة احلروف املمنوعة  سرنجع  availableليس  wordفا 
False. 

Usese_all  ننا نعكس  ر اللكامت و احملارف:و دمشاهبة الا أ 

def uses_all(word, required): 

for letter in required: 

if letter not in word: 

return False 

return True 

يف اللكمة أ ي من احلروف املطلوبة  ان مل تظهر ،متر احللقة عىل احلروف املطلوبة wordبدل من املرور عىل حروف 

 .Falseفسرنجع 

 لت من قبل، و لكنت قد كتبت:خر ملسأ ةل حُ أ  يه مظهر  uses_allان ا ىل لتنهبت  حقا، عامل حاسوبلو كنت تفكر ك

def uses_all(word, required): 

return uses_only(required, word) 

ن املشلكة اليت problem recognition ةلكاملش ت ذك رير الربامج يسمى هذا مثال عىل اسلوب لتطو   كبني يدي، و يعين أ 

 ذكرتك مبشلكة حللهتا من قبل، مث تطبق احلل اذلي طور سابقا عىل املشلكة احلالية

 

لتدوير ابملؤرشات   9.3  ا
 .تعنيينمل  املؤرشات، و حسب احملارفحروف ا ىل ل نين احتجت  forحبلقات القسم السابق الاقرتاانت يف  بُت ت  ك  

مر ،forابس تخدام حلقة  ،ذاو ه مقارنة حرفيني متجاورين،علينا  is_abecedarianيف  لكن  ادع:خم أ 

def is_abecedarian(word): 

previous = word[0] 

for c in word: 

if c < previous: 

return False 

previous = c 



  فكر بايثون 80

return True 

 

 البديل هو اس تخدام الاجرتار:

def is_abecedarian(word): 

if len(word) <= 1: 

return True 

if word[0] > word[1]: 

return False 

return is_abecedarian(word[1:]) 

 :whileخر هو اس تخدام حلقة أ  و بديل 

def is_abecedarian(word): 

i = 0 

while i < len(word)-1: 

if word[i+1] < word[i]: 

return False 

i = i+1 

return True 

)ميكنك  iيف احللقة س تقارن احلرف يف املاكن يف لك مرة تدور ، i=len(word)1- و تنهتيي بـ i=0تبدأ  احللقة بـ 

 .)ميكنك اعتباره املاكن التايل( i+1املاكن احلايل( ابحلرف يف املاكن  iاعتبار املاكن 

ن اكن احلرف التايل أ صغر  من احلرف احلايل فنكون قد اكتشفنا ثغرة يف الالفبائية و نرجع عندها )اس بق اجبداي( فا 
False. 

و لتقنع نفسك بأ ن احللقة انهتت بشلك  .دوير دون ان جند خطأ  مفعناه ان اللكمة قد اجتازت الاختبارو ان انهتينا من الت

خر دورة يف احللقة عندما تكون  6طول اللكمة  flossyحصيح، خذ مثال كـ  ، و يه املؤرش للحرف i = 4فتكون أ 

 . ابحلرف قبل الاخري، و هو مانريدهيف التكرار الاخري تقارن احلرف الثاين قبل الاخري. الثاين قبل الاخري

( تس تخدم مؤرشين، يبدأ  الاول يف املقدمة و ينطلق صعودا و 6.6)انظر المترين  is_palidromeهذه نسخة من 

  .يبدأ  الثاين يف الهناية و ينطلق هبوطا

def is_palindrome(word): 

i = 0 

j = len(word)-1 

while i<j: 

if word[i] != word[j]: 

return False 

i = i+1 

j = j-1 

return True 

 ، لكنت كتبت:من قبلحلت  مبشلكةأ و، ان ذكرك هذا 

def is_palindrome(word): 

return is_reverse(word, word) 

نك حللت المترين   8.9هذا عىل اعتبار أ 

 

 عالج الاخطاء  9.5
و ان يكن، فاختيار  .ك تس تطيع حفص النتاجئ يدواياختبار الربامج صعب، اكنت الاقرتاانت يف هذا القسم سهةل نسبيا ل ن
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 .يقع بني الصعب و املس تحيليشء  لكامت تس تطيع اختبار لك احامتلت الاخطاء

 و الاخرى ترجع  Falseترجع  eمكثال، هناك حالتان واحضتان يكن حفصهام: فاللكامت اليت هبا  has_no_eبأ خذ 

True، لن يتعبك اجياد لكمة للكهيام. 

تكون فهيا أ ي  مهنا عليك اختبار  eحتتوي عىل  اللكامت اليتاخرى اقل وضوحا، ففي  فرعية من احلالتني هناك حالتيف لك 

e قصرية جدا )اكحملارف الفارغة( القصرية و الطويةل و اللكامت المث عليك اختبار  .يف الاول مث يف الوسط مث يف هناية اللكمة

 .خلاصة، و اليت يه احدى احلالت غري الواحضة اليت يعشش فهيا اخلطأ  احملارف الفارغة مثال عىل احلالت ا

ابلنظر يف اخملرجات  .words.txtاضافة حلالت الاختبار اليت اوجدهتا، ميكنك حفص برانجمك بقوامئ اللكامت مثل 

هنا ضمَّ ب الا تُللكامت اليت جياك) ال خطاء فقد تمتكن من التقاط نوع من :ميكنك التقاط الاخطاء، لكن عليك احلذر ن، الا أ 

 .للكامت اليت جيب ان تكون مضمنة و لكهنا ليست كذكل(اكمضمنة( و ل تلتقط النوع الاخر )

ن  نه من الصعب اجياد مجموعة متاكمةل من حالت الاختبار، و ا  يف العموم، الاختبار قد يساعدك يف التقاط الاخطاء، الا أ 

ن الربانم  .ج حصيحوجدت، فليس بوسعك التأ كد من أ 

ن اكن موجودا، لكنه ل ميكننا من ا ظهار عدم وجودهننا ميكّ  اختبار الربامج    !من ا ظهار البق ا 

دسغر و -  كسرتادا .ا 

 

 املعاين   9.6
fiاكئن ملف  l e obj ec t: قمية متثل ملفا مفتوحا. 

pتذكر املشلكة  robl em rec og ni ti on: حلت سابقاشلكة مل شبهيةطريقة حلل املشالك ابلتعبري عهنا ك. 

spحاةل خاصة  ec i al  c ase: )حاةل اختبار غري منطية أ و غري واحضة )و احامتل التعامل معها بشلك حصيح صغري. 

 

 متارين  9.7
ذيعت عىل برانمج  97مترين   :Car Talk "حديث الس يارة"السؤال مبين عىل اجحية أ 

http://www.cartalk.com/content/puzzlers . 

ت اليت ينطبق اليك بعض اللكام. double lettersأ عطين لكمة هبا ثالثة حروف مشددة متتالية "

-m-i-s-s-i-s-sاليت تشوهها أ و  iقد تناسب لول الـ  c-o-m-m-i-t-t-e-e. مثال علهيا الرشط تقريبا

p-p-i اليت س تكون رائعة لول الـ i  .  و ، نه هناكل لكمة هبا ثالثة حروف مشددة متتالية ابلفعلالا أ

ن تكون هناكل  .عىل حد علمي يه اللكمة الوحيدة نين قلت عىل  500ابلطبع ميكن أ  لكمة أ خرى الا أ 

 ما يه اللكمة؟ .حد علمي

 . http://thinkpython.com/code/cartalk1.py: احلل .اكتب برانجما جيدها

ن   .Car Talk http://wwwcartalk.com/content/puzzlersهذه اجحية اخرى من  9.8متري

 

سوقكنت  " ن ذات يوم أ  خاانت و  6عداد املسافة يف س ياريت، للعداد  لفت انتبايه، و حدث أ 

http://www.cartalk.com/content/puzzlers
http://www.cartalk.com/content/puzzlers
http://thinkpython.com/code/cartalk1.py
http://wwwcartalk.com/content/puzzlers
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ن اكنت س ياريت عند لكها لل م  . 3-0-0-0-0-0ميل مثال، سأ رى  300000يال الاكمةل فقط فا 

يتهن، ما ال   اكنت متناظرة، أ ي تقرأ  من  ةلحظت بأ ن اخلاانت الاربعة الاخري  .ذكل اليوم اكن مثريا رأ 

ن اكنت يه اليت، يه متناظرة 5-4-4-5 مثل ،المينيا ىل من اليسار  تقرأ  اليسار كام ا ىل الميني  عىل  فا 

 .3-1-5-4-4-5 تهتكون قراءالعداد س 

، مث بعد ميل اخر 3-6-5-4-5-6 مثل ،بعد ميل واحد، أ صبحت اخلاانت امخلسة الاخرية متناظرة

اس تعد الان: بعد ميل اخر اصبحت اخلاانت الس تة  .اصبحت اخلاانت الاربعة الوسطى متناظرة

 "مجيعها متناظرة!

 "عندما لحظته يف املرة الاوىل؟السؤال هو: ماذا اكنت قراءة العداد "

 .اكتب برانجما يفحص لك الارقام ذات الس تة خاانت و يطبع أ ي رمق يفي هذه املتطلبات

  .http://thinkpython.com/code/cartalk2.pyاحلل: 

ن  يضا من  9.9متري ماكنك حهل ابلبحث Car Talkأ   . اب 

http://www.cartalk.com/content/puzzlers.  

ن اخلانتني التني تكوانن معري هام معر الودلة ان ا ىل و انتهبنا  ،خرا زايرة مع الوادلةاكنت دلي مؤ  " أ 

ن اكن معرها  .كساعُ  مث تساءلنا عن عدد املرات اليت حدث فهيا هذا طوال  .37سأ كون  73مثال ا 

ن احلديث انتقل ملوضوع  ،معرينا  .خر فمل نصل للنتيجةأ  الا أ 

ن خاان نه  ،ت معرينا اكنت املعكوس س تة مرات حىت الانعند عوديت للبيت، اكتشفت أ  مث اكتشفت أ 

ن طال أ كرث فس يحدث مرة أ خرى  ،ان طال معرينا فس يحدث نفس الامر بعد بضعة س نوات، و ا 

نه قد حيدث مثاين مرات فالسؤال هو: ما هو معري الان؟  "بلكامت اخرى فا 

 لسالسل احلروف مفيدة zfillن طريقة اكتب برانمج ابيثون يبحث عن حل لهذه املسأ ةل تلميح: قد تكو

 .http://thinkpython.com/code/cartalk3.pyاحلل: 

 

 

  

http://thinkpython.com/code/cartalk2.py
http://www.cartalk.com/content/puzzlers
http://www.cartalk.com/content/puzzlers
http://thinkpython.com/code/cartalk3.py
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 الفصل العارش 

 

 القوامئ

 

لقامئة يه تسلسل 10.1  ا
شاكل(، حروفا )حر يف احملارف القمي اكنت . فالقامئة يه تسلسل لقمي ،مثل احملارف رقام و أ  ما وف و أ  ميكن للقمي ف يف القامئة أ 

ن تكون أ ي يشء  itemsو أ حياان  elementsالقمي يف القامئة تدعى عنارص  .أ 

 [( : andهناكل عدة طرق ل جياد قامئة جديدة، الاسهل حرص العنارص بني قوسني مربعني )] 

[10, 20, 30, 40] 

['crunchy frog', 'ram bladder', 'lark vomit'] 

عداد حصيحة، و الثاين قامئة بثالثة  ربعة أ  ن تكون عنارص القامئة من نفس النوع حمارف.املثال الاول قامئة هبا أ   .ليس رشطا أ 

 ( قامئة أ خرى:ها!القامئة التالية حتتوي عىل حمارف و قمية حقيقية و عدد حصيح و )

['spam', 2.0, 5, [10, 20]] 
 

 .nested( معششة) تسمى القامئة اليت يف داخل اخرى

 .ك معلها بقوسني مربعني فارغني ][القامئة اليت ليس هبا عنارص تدعى قامئة فارغة، و ميكن

ماكنك تعيني قمي القامئة ملتغريات  :و كام تتوقع فبا 

>>> cheeses = ['Cheddar', 'Edam', 'Gouda'] 

>>> numbers = [17, 123] 

>>> empty = [] 

>>> print cheeses, numbers, empty 

['Cheddar', 'Edam', 'Gouda'] [17, 123] [] 

  

لقوامئ  10.2 ، تعا ةى  لدَّ ليست ثبيت
التعبري بيهنام . القوسني املربعني ][ مؤثر -حملارفا حنو الوصول ا ىل حروف نفسههو ل ل حد عنارص القامئة و الوصعبارة  حنوُ 

 :0ر بأ ن املؤرشات تبدأ  بـ تذكّ  .حيدد املؤرش

>>> print cheeses[0] 

Cheddar 
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 : رمس احلاةل10.1الشلك 

ن القوامئ  احملارفو عىل خالف  نه حيدد العنرص اذلي س  مؤثر، فعندما يظهر لدَّ تُعفا   عني هل:نالقوسان عىل يسار التعيني فا 

>>> numbers = [17, 123] 

>>> numbers[1] = 5 

>>> print numbers 

[17, 5] 

 .5أ صبح الان  123و اذلي اكن  numbers قامئة يف 1ذو املؤرش العنرص 

ماك ، أ و اخلرائط  اخلطوطخط  أ ي  mappingهذه العالقة تسمى  ،عنارصنك اعتبار القوامئ كعالقة بني مؤرشات و اب 

 ,cheeses, numberيظهر رمس احلاةل لـ  10.1الشلك  .أ حد العنارصا ىل يرشد  "يرمس خطا"فلك مؤرش 
emptyn 

قامئة من ثالثة عنارص مؤرشة ا ىل تشري  cheesesيف اخلارج و العنارص يف ادلاخل  "list"مس القوامئ ممثةل بصناديق اب

ن عىل عنرصين، و يبني الرمس numbersحتتوي  .3و  2، 1بـ   5ا ىل  123للعنرص الثاين أ عيد تعييهنا من  القمية املعينة أ 

empty قامئة بال عنارصا ىل ري شت. 

 حملارف:ا ؤرشاتمؤرشات القوامئ تعمل مك

 و تعبري ينتجه ميكن اس تخدامه مكؤرش  .أ ي عدد حصيح أ 

   ن حاولت قراءة أ و كتابة عنرص غري موجود س تحصل عىل خطأ  .IndexErrorا 

 )ن اكنت قمية املؤرش سالبة س يكون العد عكس يا )من هناية القامئة  .ا 

 .يقوم بنفس العمل inاملؤثر كذكل ف

>>> cheeses = ['Cheddar', 'Edam', 'Gouda'] 

>>> 'Edam' in cheeses 

True 

>>> 'Brie' in cheeses 

False 

 

لقامئة  10.3  املرور عىل عنارص ا
 احملارف: ها يفنحو ك حنوهاو  ،forالطريقة الشائعة للمرور يه حلقة 

for cheese in cheeses: 

print cheese 

ما لتحديث  .ن كنت تريد قراءة عنارص القامئة فقطا   اكفياهذا  يكونقد  و  ،املؤرشاتا ىل س تحتاج ف ،و كتابة العنارصأ 

0

1

2

'Cheddar'

'Edam'

'Gouda'

list

0

1

17

123

5

list

list

cheeses

numbers

empty
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 :lenو  rangeالطريقة الشائعة لعمل هذا يه دمج 

for i in range(len(numbers)): 

numbers[i] = numbers[i] * 2 

بدءا من ترجع قامئة ابملؤرشات  rangeعدد عنارص القامئة،  lenترجع  فهيا. متر هذه احللقة يف القامئة و حتدث لك عنرص

و  ،قمية املؤرش للعنرص التايل iتأ خذ  ،و يف لك دورة يف احللقة .يه طول القامئة nحيث  ،n-1املؤرش ا ىل  0ؤرش امل

 .لقراءة اخر قمية للعنرص و تعني القمية اجلديدة iاحللقة تس تخدم  منتعبارة التعيني يف 

ُ  forحلقة   :أ بدا احللقة منتذ نفّ  س تخدم عىل قامئة فارغة ل تُاليت ت

for x in []: 

print 'This never happens' 

ن ن حتتوي عىل قامئة أ خرى، لل هعىل الرمغ من أ  ن القامئة احملتواة تعترب عنرصا واحداا  قامئة أ   :4هو  مثال طول هذه القامئة .ل أ 

['spam', 1, ['Brie', 'Roquefort', 'Pol le Veq'], [1, 2, 3]] 

 

لقوامئ 10.4 لعمليات عىل ا  ا
 م قامئتني:+ يض املؤثر

>>> a = [1, 2, 3] 

>>> b = [4, 5, 6] 

>>> c = a + b 

>>> print c 

[1, 2, 3, 4, 5, 6] 

 

 :يكرر القامئة عدد املرات املعطاة * ؤثرامل ،و عىل نفس المنط

>>> [0] * 4 

[0, 0, 0, 0] 

>>> [1, 2, 3] * 3 

[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3] 

ربعة مرات  [0]املثال الاول يكرر   .ثالثة[ 1,  2, 3]و الثاين يكرر القامئة أ 

 

لقامئة  10.5  رشاحئ ا
يضا عىل القوامئ :):(  الترشحي مؤثر  يعمل أ 

>>> t = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] 

>>> t[1:3] 

['b', 'c'] 

>>> t[:4] 

['a', 'b', 'c', 'd'] 

>>> t[3:] 

['d', 'e', 'f'] 

سقطتان  ن الرشحية ست أ  ن املؤرش الاول فا  سقطتبدأ  عند البداية، و ا   هناية القامئة:ا ىل الثاين ستس متر  أ 

>>> t[:] 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] 
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ن القوامئ   .، مفن املفيد نسخ القامئة قبل القيام بأ ية معليات علهيا قد تعيد ترتيهباتتبدلو مبا أ 

ن اكن   عنرص:عىل يسار التعيني س ميكنك من حتديث أ كرث من  مؤثر الترشحيا 

>>> t = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] 

>>> t[1:3] = ['x', 'y'] 

>>> print t 

['a', 'x', 'y', 'd', 'e', 'f'] 

 

لقوامئ  10.6  طرق ا
 تضيف عنرصا جديدا للقامئة: appendمثال  ،يوفر ابيثون طرقا تعمل عىل القوامئ

>>> t = ['a', 'b', 'c'] 

>>> t.append('d') 

>>> print t 

['a', 'b', 'c', 'd'] 

 تأ خذ قامئة كقرينة و تضيف اكفة العنارص: extendو 

>>> t1 = ['a', 'b', 'c'] 

>>> t2 = ['d', 'e'] 

>>> t1.extend(t2) 

>>> print t1 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] 

 .بدون تعديل t2 أ بقىهذا املثال 

 الاعىل:ا ىل ترتب عنارص القامئة من الاسفل  sort و

>>> t = ['d', 'c', 'e', 'b', 'a'] 

>>> t.sort() 

>>> print t 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] 

ن كتبت  ،None طرق القوامئ لكها عقمية، فهيي تعدل القامئة لكهنا ترجع النتيجة س تخيب ف  ()t = t.sort ابخلطأ  ا 

 .اماكل

 

لفلرتة و الاخزتال اخلرائطخط   10.7  ، ا
ماكلك لتجمع  عداد قامئة اب   نك كتابة حلقة كهذه:أ 

def add_all(t): 

total = 0 

for x in t: 

total += x 

return total 

يوفر طريقا خمترصا لتحديث املتغري  =+و الرمز  ،عنرصا من القامئة x، يف لك دورة يف احللقة تأ خذ 0بـ  totalلت اس هتُ 

 :هذه دةياملز  التعيني عبارة

total += x 

 مقابةل لهذه:

total = total + x 

ُ  totalرامك و بيامن يمت تنفيذ احللقة، تُ   .accumulatorس تخدم هبذا الشلك يدعى أ حياان مرامك مجموع العنارص، متغري ي
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ن ابيثون يوفر اقرتاان جاهزا هل،  عو جتمي  : sumعنارص القوامئ يشء شائع دلرجة أ 

>>> t = [1, 2, 3] 

>>> sum(t) 

6 

 .reduceن العنارص يف قمية واحدة تسمى أ حياان اخزتال و معلية من هذا النوع جتمع تسلسال م

ن  وامئ حيحة و جيمع العنارص من اكفة القيأ خذ قامئة عش ية من الاعداد الص nested_sumاكتب اقرتاان امسه  10.1متري

 فهيا. العش ية

مث يرجع قامئة جديدة  احملارفمن  مثال، الاقرتان التايل يأ خذ قامئة .قد تود أ حياان املرور عىل عنارص قامئة بيامن تبين أ خرى

 حروفها كبرية:

def capitalize_all(t): 

res = [] 

for s in t: 

res.append(scapitalize()) 

return res 

ذن  resفـ  .بقامئة فارغة، و يف لك دورة يف احللقة نضيف العنرص التايل resلت اس هتُ   .خر من املراكامتأ  يه نوع ا 

يف هذه احلاةل الطريقة و هو ) اقرتان "ختط  من"ل هنا  mapتدعى أ حياان  capitalize_allمعلية كـ 

capitalize ) لك عنرص يف تسلسلا ىل. 

يأ خذ قامئة عش ية  .capitalize_nestedلكتابة اقرتان امسه  capitalize_allاس تخدم  10.2مترين 

 .و يرجع قامئة عش ية جديدة لك احلروف هبا كبرية احملارفمن 

ن تأ خذ بعض عنارص القامئة و تكون مهنا قامئة فرعية معلية شائعة و احملارف مفثال الاقرتان التايل يأ خذ قامئة من  .اخرى يه أ 

 يرجع قامئة حتتوي عىل احلروف الكبرية فقط:

def only_upper(t): 

res = [] 

for s in t: 

if s.isupper(): 

res.append(s) 

return res 

 

isupper  رجع و تاحملارف. من طرقTrue ان اكنت السلسةل حتتوي عىل حروف كبرية فقط. 

 .تسمى فلرتة، ل هنا ختتار بعض العنارص و هتمل الاخرى only_upperمعلية مثل 

و لش يوعها يقدم لنا ابيثون  مد اخلطوط.كيبة من الفلرتة و الاخزتال و برت  املعروفةميكن التعبري عن معظم معليات القوامئ 

نشاء القوامئ"و رمز يسمى  mapو من مضهنا الاقرتان  ،خصائص لغوية دلمعها  ".ا 

ن  نه يرجع قامئة جديدة حيث العنرص رمق  10.3متري يكون  iاكتب اقرتان يأ خذ قامئة من الارقام و يرجع مجعا ترامكيا، أ ي أ 

 .[1, 3, 6]هو  [1, 2, 3]من القامئة الاصلية مثال امجلع الرتامكي لـ  i +1مجموع أ ول عنرصين 
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لعنارص 10.8  حذف ا
ماكنك اس تخدام كلهنا ن كنت تعرف مؤرش العنرص فبا   :pop عدة وسائل حلذف عنارص من القامئة، فا 

>>> t = ['a', 'b', 'c'] 

>>> x = t.pop(1) 

>>> print t 

['a', 'c'] 

>>> print x 

b 

 .خر عنرص يف القامئةأ  ع ، و ان مل تزودها ابملؤرش س تحذف و ترجاذلي ُحذفالقامئة و ترجع العنرص  popتعدل 

ماكنك اس تخدام   : delو ان كنت ل حتتاج للعنرص احملذوف فبا 

>>> t = ['a', 'b', 'c'] 

>>> del t[1] 

>>> print t 

['a', 'c'] 

ماكنك اس تخدام   : removeو ان كنت تعمل أ ي عنرص تريد حذفه لكن ليس املؤرش فبا 

>>> t = ['a', 'b', 'c'] 

>>> t.remove('b') 

>>> print t 

['a', 'c'] 

 .Noneيه  removeالقمية املرجعة من 

 مع مؤرش للرشحية املراد حذفها: delو حلذف أ كرث من عنرص ميكنك اس تخدام 

>>> t = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] 

>>> del t[1:5] 

>>> print t 

['a', 'f'] 

 .املؤرش الثاين ،ليس مع لكن ختتار مجيع القمي حىت، والرشحية و اكلعادة، فـ

ن  عدا الاول و ما يأ خذ قامئة و يرجع قامئة جديدة حتتوي عىل لك عنارص الاوىل  middleاكتب اقرتاان امسه  10.4متري

 :ثالالاخري مف

middle([1, 2, 3, 4])  

 ترجع:

[2, 3] 

خر عنرص chopاكتب اقرتاان امسه   .Noneو يرجع  فهيا يأ خذ قامئة و يعدلها حبذف أ ول و أ 

 

لقوامئ و  10.9  احملارفا
للتحويل من  ليس تا نفس اليشء.  ارفاحملو لكن قامئة احلروف  ،القامئة تسلسل من القمي احلروف وتسلسل من  احملارف

ماكنك اس تخدام ا ىل حمارف   : listقامئة من احلروف اب 

>>> s = 'spam' 

>>> t = list(s) 

>>> print t 

['s', 'p', 'a', 'm'] 

يضا اجتنب اس تخدام  ،ها اكمس ملتغريليتوجب عليك جتنب اس تعامف ، لقرتان جاهزيه امس listو ل ن  ل هنا  lو أ ان أ 
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 .t، و لهذا اس تخدم  1تش به 

ماكنك اس تخدام ا ىل  احملارفحروف منفردة، ان اردت تقس مي ا ىل يقسم احملارف  listالاقرتان   : splitلكامت فبا 

>>> s = 'pining for the fjords' 

>>> t = s.split() 

>>> print t 

['pining', 'for', 'the', 'fjords'] 

ي ّ  .()فاصل delimiterو لهذه الطريقة قرينة اختيارية امسها  . ها كحدود خارجية لللكمةلروف تريد اس تعاممن احل حتدد أ 

 : delimiterاملثال التايل يس تخدم الرشطة كـ 

>>> s = 'spam-spam-spam' 

>>> delimiter = '-' 

>>> s.split(delimiter) 

['spam', 'spam', 'spam'] 

join  يه املقابل لـsplit.  ن  احملارفتأ خذ قامئة من من طرق  يه طريقة joinو تضيف عنارصها لبعض , و مبا أ 

 مث مترر القامئة كربمرت: delimiterها عىل ؤ فيجب اس تدعا احملارف

>>> t = ['pining', 'for', 'the', 'fjords'] 

>>> delimiter = ' ' 

>>> delimiter.join(t) 

'pining for the fjords' 

و لتضيف احملارف بدون مسافات  .س تضع فراغات بني اللكامت joinو حرف مسافة، فـ هاكن الفاصل يف هذه احلاةل 

 .فارغة '' كفاصل حمارفاس تخدم 

 

لقمي  10.10 لاكئنات و ا  ا
 ان نفذان عبارات التعيني هذه:

a = 'banana' 

b = 'banana' 

ن اكنت’banana‘ حمارفاكئن  تشري ا ىل bو  a لك منفنحن نعرف ان  هناك حالتان  احملارف. نفس ا، لكننا ل نعرف ا 

 .10.2، يبيهنام الشلك 

 .نفس الاكئنا ىل و يف احلاةل الثانية تشريان  .لكن هلام نفس القمية ،اكئنني خمتلفنيا ىل  bو  aيف احلاةل الاوىل تشري لك من 

 
 : رمس احلاةل.10.2الشلك 

 
 رمس احلاةل. 10.3الشلك 

 : is املؤثرنفس الاكئن، اس تخدم ا ىل اكن متغريان يشريان  لفحص ما اذا

>>> a = 'banana' 

>>> b = 'banana' 

>>> a is b 

True 

'banana'
a

b

'banana'a

b 'banana'

[1, 2, 3]a

b [1, 2, 3]
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شار لك من  ليه bو  aيف هذا املثال أ وجد ابيثون اكئن حمارف واحد و أ    فس تحصل عىل اكئنني:لكن عندما تنشئ قامئتني ،ا 

>>> a = [1, 2, 3] 

>>> b = [1, 2, 3] 

>>> a is b 

False 

 .10.3و سيبدو رمس احلاةل كام يف الشلك 

هنام ليس تا طبق الاصل ل هنام ليس تا نفس الاكئن ،، ل ن دلهيام نفس العنارصمتساويتنييف هذه احلاةل نقول بأ ن القامئتني   .الا أ 

 .، و العكس ليس ابلرضورة حصيحتساوينيمان تطابق اكئنان فس يكوان 

ن ال   و العكس، "اكئن"ماكن  "قمية" ةلكم حنن حىت الان نس تعمل ن للاكئن قميةالا أ  ن نفذت  .دق هو القول أ  , 3]فا 

ن اكن لسلسةل اخرى نفس العنارص نقول بأ ن  .س تحصل عىل اكئن قامئة قميته تسلسل من الاعداد الصحيحة [1, 2 و ا 

 .و ل نقول نفس الاكئنلها نفس القمية 

 

 تعدد املرجعية  10.11
 :هنفسالاكئن  مرجعن ياملتغري  لك من س يكون bا ىل  aمث عينت ما اكئن ا ىل  تشري a تاكن ا ن

>>> a = [1, 2, 3] 

>>> b = a 

>>> b is a 

True 

 .يبني هذا الوضع 10.4رمس احلاةل 

 
 : الرمس املس تف10.4الشلك 

 
 : الرمس املس تف10.5الشلك 

  .ان لنفس الاكئنيتيف هذا املثال هناك مرجع .reference يةربط الاكئن مبتغري يسمى مرجع

ن الاكئن يةالاكئن اذلي هل أ كرث من مرجع  .aliased متعدد املرجعيات يكون هل أ كرث من امس، فنقول أ 

ن اكن الاكئن  ل( متعدد املرجعيةو ا   :ى الاخر يؤثر يف ه مرجعيةدثحت، فأ ي تغيري  غري ثبيت )يعدَّ

>>> b[0] = 17 

>>> print a 

[17, 2, 3] 

نه خمبأ  لل خطاء عندما تعمل مع  تعدد املراجع،من جتنب و يف العموم من ال   .رمغ الفوائد اليت قد جتىن من هذا السلوك الا أ 

 .اكئنات متبدةل

 :ل يسبب املشالك عند العمل عىل الاكئنات الغري متبدةل، يف هذا املثالتعدد املراجع 

a = 'banana' 

[1, 2, 3]
a

b

0

1

2

'a'

'b'

'c'

<module>

delete_head

list

t

letters
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b = 'banana' 

 مرجعان لنفس الاكئن أ م ل bو  aلن يغري شيئا كون 

 

لق 10.12  قرائن ك امئو ا
ن عدل الاقرتان  ن املنادي سريى النتيجة بعندما مترر قامئة لقرتان، حيصل الاقرتان عىل مرجع للقامئة، و ا  رمرت يف القامئة فا 

 القامئة: حتذف العنرص الاول من delete_headمفثال، 

def delete_head(t): 

del t[0] 

 و هكذا تس تعمل:

 

>>> letters = ['a', 'b', 'c'] 

>>> delete_head(letters) 

>>> print letters 

['b', 'c'] 

 .10.5لنفس الاكئن و الرمس املس تف كام يف الشلك  مرجعالكهام  lettersو املتغري  tالربمرت 

 + املؤثرتعدل القامئة لكن  appendمفثال، طريقة  ،ليت تعدل القوامئ و تكل اليت تنش هئامن املهم التفريق بني العمليات ا

 ينش هئا:

>>> t1 = [1, 2] 

>>> t2 = t1.append(3) 

>>> print t1 

[1, 2, 3] 

>>> print t2 

None 

 

>>> t3 = t1 + [4] 

>>> print t3 

[1, 2, 3, 4] 

 مفثال الاقرتان التايل ل حيذف رأ س القامئة: ،فهيا تعديل القوامئض رت ق همم عندما تكتب اقرتاانت املفهذا الفر 

def bad_delete_head(t): 

t = t[1:] # WRONG! 

 .من هذا تأ ثري عىل القامئة اليت مررت كقرينة لكن ليس ل ّي   ،مرجعا لها tو التعيني جيعل  ةينشئ قامئة جديدمؤثر الترشحي 

 ترجع العنارص ما الاول يف قامئة ما: tailمفثال  ،يرجع قامئة جديدةالبديل لهذا هو كتابة اقرتان ينشئ و 

def tail(t): 

return t[1:] 

 يس تعمل:هكذا يرتك هذا الاقرتان القامئة الاصلية كام يه، و 

>>> letters = ['a', 'b', 'c'] 

>>> rest = tail(letters) 

>>> print rest 

['b', 'c'] 
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 عالج الاخطاء 10.13
 انفاق الساعات يف البحث عن اس باب ا ىل نتباه عند اس تعامل القوامئ )و غريها من الاكئنات املتبدةل( يؤدي عادة عدم الا

 الشائعة و طرق جتنهبا: ال خطاء هنا بعض . ال خطاء

 حمارف، اليت ترجع احملارفو هذا عكس طرق  Noneل تنس بأ ن غالبية طرق القوامئ تعدل القرائن و ترجع  .1

 .ك الاصلية كام يهجديدة و ترت 

 كذا:ه للمحارفو ان اعتدت كتابة نصوص برجمية  

word = word.strip() 

 فس تغريك كتابة نصوص للقوامئ هكذا: 

t = t.sort() # WRONG! 

ن العملية التالية اليت س تقوم هبا مع  Noneترجع  sortل ن     .س تفشل عىل الاغلب t، فا 

الواثئق اليت ترشح  .قبل البدء ابس تعامل طرق و رموز القوامئ ، اقرأ  واثئقها بمتعن مث اخترب معلها يف الوضع التفاعيل 

 ( موجودة عىل:اكحملارفالطرق و الرموز اليت تتشارك هبا القوامئ و التسلسالت الاخرى )

http://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#typesseq. 

 و الواثئق اليت ترشح الرموز و الطرق اليت ختتص هبا التسلسالت املتبدةل موجودة عىل: 

http://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#typesseq-mutable . 

 .اخرت لغة و ابق معها .2

مفثال، حلذف عنرص من القامئة ميكنك اس تخدام  .من مشالك القوامئ يه كرثة الافاكر اليت متكنك من القيام ابلش ياء

pop  أ وremove  أ وdel  و حىت تعينيslice. 

ضافة عنرص ميكنك اس تخدام  و الرمز appendو ل  ن  .+ أ   عنرص فهيا فالتايل حصيح: xقامئة و  tو افرتاضا أ 

t.append(x) 

t = t + [x] 

 و التايل خطأ :

t.append([x])   # WRONG! 

t = t.append(x)  # WRONG! 

t + [x]     # WRONG! 

t = t + x    # WRONG! 

نك اس توعبت ما تفعهل لحظ بأ ن الاخري فقط سيسبب خطأ   .جرب لك من هذه الامثةل يف الوضع التفاعيل لتتأ كد من أ 

ثناء التشغيل ما  ،أ   .فلن ترسل خطأ  لكهنا لن تفعل املقصود مهنا البايقأ 

 :تعدد املراجعامعل نسخا لتجنب  .3

يضا، ميكنك  sortان اردت اس تخدام طرق كـ  و اليت تعدل عىل القرائن، لكنك حباجة ل ن حتتفظ ابلقامئة الاصلية أ 

 معل نسخة:

orig = t[:] 

t.sort() 

و اذلي يرجع قامئة جديدة و مرتبة و يرتك الاصلية يف  sortedيف هذا املثال اكن ميكنك اس تخدام الاقرتان اجلاهز 

نه يف هذه احلاةل عليك جتنب اس تخدام   .اكمس ملتغري sortedحالها الا أ 

http://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#typesseq
http://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#typesseq
http://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#typesseq-mutable
http://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#typesseq-mutable
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 املعاين 10.14
امئة  lق i stتسلسل من القمي :. 

elعنرص  ement :و أ حد القمي يف قامئة يضا  )أ   . itemأ ي تسلسل اخر(، يسمى أ 

iمؤرش  nd ex عنرص يف القامئةا ىل : قمية عدد حصيح تؤرش. 

امئة  lاملرور عىل الق i st trav ersalابلتوايل. لك عنرص يف القامئةا ىل ل و : الوص 

ئط  Mخط اخلرا ap p i ng :رتباط بني مفثال القامئة يه ا .عالقة يرتبط هبا لك عنرص يف مجموعة مع عنرص يف مجموعة أ خرى

 .املؤرشات و العنارص

acاملرامك  c u mu l ator: متغري يس تخدم يف حلقة لتجميع )أ و مرامكة( النتيجة. 

au التعيني املزيد g mented  assi g nment : ُث قمية متغري ابس تخدام رمز حوس يب كـ =+ّد  عبارة حت. 

redاخزتال  u c e :ا يف نتيجة وحيدةمنط معليايت يمت فيه املرور عىل عنارص تسلسل مث مرامكهت. 

Mخط  ap: منط معليايت يمت فيه املرور عىل عنارص تسلسل و القيام بعملية ما عىل لك مهنا. 

fiالفلرتة  l ter :منط معليايت يمت فيه املرور عىل عنارص قامئة و انتقاء ما يفي برشوط ما مهنا. 

objاكئن  ec t: ن يكون مرجعا هل و للاكئن منط و قمية  .يشء ميكن ملتغري أ 

equ مساوي i v al ent: ن تكون لها نفس القمية  .أ 

iطبق الاصل  d enti c al:  ن يكون نفس الاكئن ) و ابلتايل  .(مساويأ 

referencمرجع  e: الرابطة بني متغري و قمية. 

Aتعدد املرجعية  l i asi ng : ظرف يكون فيه متغريين أ و كرث مرجعا لنفس الاكئن. 

dاحملدد  el i mi ter : لبيان املوقع اذلي سيمت تقس مي احملارف عنده حرف أ و حمارف تس تخدم. 

 

 متارين 10.15
ن  و  ،ان اكنت عنارصها مرتبة تنازليا Trueيأ خذ قامئة كربمرت و يرجع  is_sortedاكتب اقرتاان امسه  :10.6متري

False نه ابلماكن مقارنة عنارص القامئة  .ان اكنت غري ذكل لنس بة <, > , ا مبؤثراتابماكنك الافرتاض )كرشط مس بق( أ 

 مثال: . اخل

is_sorted([1, 2, 3]) 

ما: Trueسرتجع   أ 

is_sorted([ 'b', 'a']) 

 .Falseسرتجع 

ن  اكتب اقرتاان و مسه . )جناس انقص؟( anagramان اكنت للكمتني نفس احلروف لكن خمتلفة الرتتيب يقال هلام  10.7متري

is_anagram  و يرجع  حمارفتنييأ خذTrue ن اكنتا جناس  .ا انقصاا 
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ن   ما يسمى مفارقة اترخي امليالد: 10.8متري

ان ظهر أ ي عنرص أ كرث  Trueيأ خذ قامئة و يرجع  has_douplicatesاكتب اقرتاان امسه  .1

 من مرة و جيب أ ل تعدل عىل الاصل

ن يكون اثنان منكام بنفس اترخي امليالد؟ ابماكن توقع  23ان اكن هناك  .2 طالبا يف صفك، ما احامتل أ 

نشاء عينة عشوائية لـ هذا الا اترخي ميالد و حفص املتساوية مهنا تلميح: ميكنك انشاء  23حامتل اب 

  randomيف مديول  randint توارخي ميالد عشوائية ابس تخدام اقرتان

 :ابماكنك القراءة عن هذه املسأ ةل عىل

http://en.wikipedia.org/wiki/Birthday_paradox . 

  .http://thinkpython.com/code/birthday.pyو ميكنك حتميل حيل للمسأ ةل من 

ن  يأ خذ قامئة و يرجع قامئة جديدة هبا العنارص الفريدة فقط من  remove_duplicatesاكتب اقرتاان امسه  10.9متري

ن تكون .القامئة الاصلية  بنفس الرتتيب تلميح: ليس من الرضوري أ 

ن  مث ينشئ قامئة تكون فهيا لك لكمة عنرصا اكتب نسختني من هذا  words.txtاكتب اقرتاان يقرأ  امللف  10.10متري

 اهيام تأ خذ وقتا أ طول للتنفيذ؟ ملاذا؟،  t = t + [1]و الثانية تس تعمل املزيدة appendالاقرتان، واحدة تس تعمل 

 احلل: .الك الوقتلقياس اس هت timeتلميح: اس تخدم مديول 

 http://thinkpython.com/code/wordlist.py . 

ن  ذا اكنت لكمة  10.11متري نه يكون بطيئا لبحثه يف لك  in املؤثريف قامئة اللكامت قد تس تعمل موجودة لفحص ما ا  ، الا أ 

 .للكامت ابلرتتيبا

يضا ابلبجث الثنايئ صنكن من ترسيع العملية ابلبحث التسنمت ،امت مرتبة أ جبدايو لكون اللك ( و هو "ابيرني"يفي )يعرف أ 

 .يش به ما تقوم به عند البحث عن لكمة يف املعجم

ذا ما اكنت لكمة البحث تس بق لكمة املنتصف  و تلحقهاهذه ستبدأ  يف املنتصف و ترى ا  ن اكنت تس بقها فستبدأ  البحث  ،أ  فا 

ين تقع لكمة البحث منهيف   .و هكذا، منتصف النصف الاول و ترى أ 

ن اكن يف قامئة لكامت  .و ااي اكن احلال فس تخترص نصف البحث يف لك مرة خطوة  17لكامت، سيتطلب الامر  113809ا 

 .بعدم وجودها يف القامئة القولل جياد لكمة البحث أ و فقط 

يف  Noneو قمية مس هتدفة مث يرجع املؤرش لهذه القمية يف القامئة، أ و يرجع يأ خذ قامئة مرتبة  bisectاكتب اقرتاان و مسه 

 .حاةل عدم وجودها

 و اس تعامهل! bisectأ و ميكنك قراءة واثئق الاقرتان اجلاهز 

 . http://thinkpython.com/code/inlist.pyاحلل: 

ن  ن اكنت احداهت 10.12متري اكتب برانجما جيد لك الازواج  . معكوس حروف الاخرىامكون اللكمتان منعكس تان ا 

 .املنعكسة يف قامئة اللكامت

 . http://thinkpython.com/code/reverse_pair.pyاحلل: 

ن  ن 10.13متري cو  shoeأ خذان حرفا من لك مهنام يف لك مرة لنكون يف الهناية لكمة جديدة مثال:  اللكمتان تتشاباكن ا  ol d 

sc تكوانن  hool ed :احللhttp://thinkpython.com/code/interlock.py . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Birthday_paradox
http://en.wikipedia.org/wiki/Birthday_paradox
http://thinkpython.com/code/birthday.py
http://thinkpython.com/code/wordlist.py
http://thinkpython.com/code/inlist.py
http://thinkpython.com/code/reverse_pair.py
http://thinkpython.com/code/interlock.py
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ان  . http://puzzlers.org: اس تلهم هذا المترين من عرف

 .تلميح: ل ترسد مجيع الازواج .اكتب برانجما جيد لك ازواج اللكامت املتشابكة يف قامئة اللكامت -1

ماكنك اجياد اللكامت املتشابكة ثالثيا، اي أ ن لك اثلث حرف هو ما يشلك اللكمة اجلديدة؟ -2  هل اب 

 

  

http://puzzlers.org/
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 الفصل احلادي عرش
 

 القواميس
 

مع  القاموس اكلق نه أ  عداد حصيحة، يف القاموس فمي .امئة، الا أ  ن تكون من أ ي منطيف القامئة تكون املؤرشات أ   .تقريبا ،كن لها أ 

تيحميكنك الفكري ابلقاموس اكرتباط بني مجموعة من املؤرشات )و اليت تسمى  ا فلك مفتاح يرتبط  .( و مجموعة من القميمف

 .itemو أ حياان عنرص  key-value pairالقمية -املفتاح دعى زويجهذا التشارك بني املفاتيح و القمي ي ،بقمية

 حمارف.و مكثال س ننشئ قاموسا يربط بني الاجنلزيية و الاس بانية، فتكون القمي و املفاتيح مجيعها 

ن عليك جتنب اس تخداهما  ،يه امس لقرتان جاهز dictو ل ن  .ينشئ قاموسا جديدا بدون عنارص dictالاقرتان  فا 

 .تغرياكمس مل

>>> eng2sp = dict() 

>>> print eng2sp 

{} 

 و لتضيف عنارص للقاموس ستس تخدم الاقواس املربعة: ،قاموسا فارغا {} متثل الاقواس املمتوجة

>>> eng2sp['one'] = 'uno' 

ن طبعنا القاموس مرة اخرى سرنى زويج ،unoو القمية  oneخيلق هذا السطر عنرصا يربط بني املفتاح  الفمية -فتاحامل و ا 

 و بيهنام نقطتان:

>>> print eng2sp 

{'one': 'uno'} 

يضا صيغة الادخال فميكنك مثال انشاء قاموس جديد به ثالثة عنارص:  صيغة اخملرجات يه أ 

>>> eng2sp = {'one': 'uno', 'two': 'dos', 'three': 'tres'} 

 : enf2spالا انك ستتفاجأ  عند طباعة 

>>> print eng2sp 

{'one': 'uno', 'three': 'tres', 'two': 'dos'}  

ن طبعت نفس املثال عىل حاسوبك س تحصل عىل نتيجة ا   حىت بل ُمدخ ل، اكناملفاتيح ليس كام -فرتتيب أ زواج القمي نك ا 

ن ترتيب العنارص يف القاموس غيبيا الواقع هو ،خمتلفة  .أ 

هنا ليست مشلكة فبدل من ذكل ستس تعمل املفاتيح للبحث  ،بأ عداد حصيحةل ن العنارص يف القاموس ليست مؤرشة  ،الا أ 

 :عن القمي املقابةل لها

>>> print eng2sp['two'] 

'dos' 

 .اذن فرتتيب العنارص ل هيم ،dosيرتبط دامئا ابلقمية  twoاملفتاح 

 ان اكن املفتاح ليس يف القاموس فس تحصل عىل اس تثناء:

>>> print eng2sp['four'] 
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KeyError: 'four' 

 القمي -عىل القواميس فهو يرجع عدد أ زواج املفاتيح lenيعمل الاقرتان 

>>> len(eng2sp) 

3 

يضا عىل القواميس، فهو يؤكد ان اكن شيئا  in املؤثرو  ن يظهر كقمية ليس جيدا كفايةمكفتاح يف القاموس ) يظهريعمل أ   .(أ 

>>> 'one' in eng2sp 

True 

>>> 'uno' in eng2sp 

False 

، و اليت ترجع القمي عىل شلك قامئة، مث valuesذا ما اكن يشء يظهر كقمية يف القاموس، ميكنك اس تخدام الطريقة لرتى ا  

 :inبعد ذكل اس تعمل املؤثر 

>>> vals = eng2sp.values() 

>>> 'uno' in vals 

True 

حبث يف القوامئ يس تخدم لوغرمتية  ،هما يف القوامئخدلوغرمتية خمتلفة عن تكل اليت يس ت in املؤثرس تخدم ي  يف القواميس 

search  يس تخدم  ،يف القواميس .تضخم القامئة يطول وقت البحث يف تناسب مبارشعندما ت ، ذلكل8.6، كام يف القسم

ن  ،لها خاصية ممزية hashtable تقطيعجدول  ابيثون لوغرمتية تدعى نه همام بلغ عدد عنارص القاموس فا   in املؤثرو يه أ 

 لن ارشح كيف ميكن ذكل، لكن ميكنك القراءة عنه هنا:  ،لوقت تقريباس يأ خذ نفس ا

org/wiki/Hash_table.wikipedia.http://en . 

ن  ميكنك بعدها  مث ،ل هيم ما يه القمي ،و خيزهنا مكفاتيح يف قاموس words.txtاكتب اقرتاان يقرأ  لك لكامت  11.1متري

ذا اكنت حمارف ما موجودة يف القاموس inاس تخدام الرمز   .كوس يةل رسيعة لفحص ما ا 

ماكنك مقارنة رسعة العملية هنا مع الرسعة يف تطبيقها عىل القوامئ 10.11ان مقت ابلمترين   .فبا 

 

لعدادات 11.1 لقواميس مكجموعة من ا  ا
ن دليك حمارف و طلب منك معرفة عدد مرات   هناكل عدة وسائل حللها: ،ظهور لك حرف فهياافرض أ 

متغريا، واحدا للك حرف يف الاجبدية، مث متر بعنارص السلسةل، مث للك حرف متر به سزتيد قمية  26س توجد  -1

 .و قد تس تخدم مرشوطة عش ية ،العداد املقابل هل

مث ستس تخدم  ،(ord رمق )ابس تخدام الاقرتان اجلاهزا ىل مث س تحول لك حرف  ،عنرص 26قد توجد قامئة بـ  -2

 .الرمق مكؤرش يف القامئة، مث تزيد العداد املقابل

و عندما تصادف احلرف ل ول مرة  ،قد تنشئ قاموسا تكون احلروف فيه املفاتيح و العدادات اكلقمي املقابةل -3

 .و بعد ذكل تزيد قمية العنرص املوجود ،القاموسا ىل س تضيف عنرصا 

 خمتلف.الا أ ن لك مهنا يطبقها بشلك  ،ملية احلوسبيةلك من هذه اخليارات يقوم بنفس الع

فضل من الاخرى، مفثال من حماسن . implementationالتطبيق هو طريقة للقيام ابلعمليات احلوسبية  بعض التطبيقات أ 

نه ل يتطلب منا معرفة مس بقة وف فقط علينا ا جياد ماكن للحر ، بأ ي من احلروف س يظهر يف احملارف اس تخدام القواميس أ 

 .اليت س تظهر

 النص الربجمي هل س يكون كهذا:

def histogram(s): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hash_table
http://en.wikipedia.org/wiki/Hash_table
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d = dict() 

for c in s: 

if c not in d: 

d[c] = 1 

else: 

d[c] += 1 

return d 

و الرتددات( histogramامس الاقرتان اكن   .املدرج التكراري، و هو مصطلح احصايئ جملموعة من العدادات )أ 

ن مل يكن احلرف  ،يف احملارف forو متر حلقة  ،ان قاموسا فارغاينشئ السطر الاول يف الاقرت  )امس  cو يف لك دورة، ا 

ينا هذا احلرف مرة واحدة( 1و قميته الابتدائية  cاملتغري( موجودا يف القاموس س يخلق عنرصا جديدا مفتاحه  ننا قد رأ   )مبا أ 

ن اكن احلرف   .d[c]موجودا يف القاموس سزنيد  cو ا 

 انمج:هكذا يعمل الرب

>>> h = histogram('brontosaurus') 

>>> print h 

{'a': 1, 'b': 1, 'o': 2, 'n': 1, 's': 2, 'r': 2, 'u': 2, 't': 1} 

ن احلروف   .ظهرت مرتني، و هكذا bو  aاملدرج التكراري يبني أ 

ن  تأ خذ مفتاحا و قمية افرتاضية ان وجد املفتاح يف getللقواميس طريقة امسها  11.2مترين  سرتجع القمية  getالقاموس فا 

 املقابةل هل، و الا سرتجع القمية الافرتاضية مثال:

>>> h = histogram('a') 

>>> print h 

{'a': 1} 

>>> h.get('a', 0) 

1 

>>> h.get('b', 0) 

0 

ن تمتكن من الاس تغناء عن عبارة  histogramلكتابة نسخة موجزة من  getاس تخدم   .ifجيب أ 

 

لتدوي 11.2 لقواميس ور ا  ا
هنا س متر عىل مفاتيح القاموس forان اس تخدمت قاموسا يف حلقة  تطبع لك مفتاح و القمية  print_histمثال  .فا 

 املقابةل هل:

def print_hist(h): 

for c in h: 

print c, h[c] 

 خمرجات هذا الاقرتان يه :

>>> h = histogram('parrot') 

>>> print_hist(h) 

a 1 

p 1 

r 2 

t 1 

o 1 

 .و مرة أ خرى، ليس للمفاتيح ترتيب حمدد

ن   ، عىل شلك قامئة.ترجع مفاتيح القاموس، و بدون ترتيب حمدد keysللقواميس طريقة امسها  11.3متري
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 .ليطبع املفاتيح و القمي املقابةل لكن ابلرتتيب الاجبدي print_histعدل 

 

لبحث العكيس 11.3  ا
هذه العملية تدعى  ،v = d[k]اجياد القمية املقابةل  عليك س يكون من السهل kو مفتاح  d امسه ان اعطيت قاموسا

 .lookup البحث

ما ان اعطيت القمية  نه قد يكون هناك اكرث مفتاح يرتبط ابلقمية  ؟kو طلب اجياد املفتاح  vأ  ، vفدليك مشلكتان: الاوىل أ 

الثانية، عدم وجود حنو  .يع القميمجشاء قامئة حتتوي أ و قد تضطر لن فقد تمتكن من التقاط قمية واحدة، ،و حسب التطبيق

 .بس يط للقيام ابلبحث العكيس، فعليك البحث

 هذا اقرتان يأ خذ قمية و يرجع أ ول مفتاح يقرتن ابلقمية:

def reverse_lookup(d, v): 

for k in d: 

if d[k] == v: 

return k 

raise ValueError 

تتسبب عبارة  .raise ، اهنا تس تخدم مزية مل نرها من قبللّ ا  ط البحث، يس سوى مثال اخر عىل منهذا الاقرتان ل

raise  ابس تثناء، هنا تس ببت بـValueError و اذلي يعين يف الغالب وجود خطب ما يف قمية الربمرت. 

ن وصلنا  ن ا ىل ا   .( اس تثناءا raiseعليه فسرنفع ) و ل تظهر يف القاموس كقمية،  vهناية احللقة فس يعين أ 

 هاك مثال عىل حبث عكيس انحج:

>>> h = histogram('parrot') 

>>> k = reverse_lookup(h, 2) 

>>> print k 

r 

 و حبث فاشل:

>>> k = reverse_lookup(h, 3) 

Traceback (most recent call last): 

File "<stdin>", line 1, in ? 

File "<stdin>", line 5, in reverse_lookup 

ValueError 

ن يرفعه اب و أ  ن ترفع انت اس تثناءا أ   .ثون فالنتيجة واحدة: س يطبع مالحقة و رساةل خطأ  يأ 

 مفثال: ،تفاصيل اخلطأ  كقرينة اختيارية raiseتأ خذ عبارة 

>>> raise ValueError('value does not appear in the dictionary') 

Traceback (most recent call last): 

File "<stdin>", line 1, in ? 

ValueError: value does not appear in the dictionary 

داء حاسوبك ان مقت به بكرثة أ و اكن جحم القاموس كبريا  .البحث العكيس ابطأ  من البحث الامايم، ذلكل س يعاين أ 

ن  و قامئ vحبيث يبين و يرجع قامئة بلك املفاتيح اليت تقرتن بـ  reverse_lookupعدل عىل  11.4متري ة فارغة ان مل أ 

 .توجد مفاتيح مرتبطة
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لقوامئ 11.4 ميس و ا لقوا  ا
ن تظهر كقمي يف القاموس ن تعكسه، أ ي خلق  احلروف مفثال ان اكن دليك قاموسا يربط ،ميكن للقوامئ أ  ابلرتددات، فقد تود أ 

نه من املمكن وجود عدة حروف لنفس الرتدد، فس تكون لك  ،قاموس يربط الرتددات ابحلروف قمية يف القاموس و مبا أ 

 .املعكوس قامئة

 هاك اقرتاان يعكس قاموس:

def invert_dict(d): 

inverse = dict() 

for key in d: 

val = d[key] 

if val not in inverse: 

inverse[val] = [key] 

else: 

inverse[val]append(key) 

return inverse 

ن مل تكن  .القمية املقابةل valذ و تأ خ dمفتاحا من  keyيف لك دورة يف احللقة تأ خذ    inverseموجودة يف  valو ا 

ننا مل نرها من قبل، فننشئ عنرصا و نس هتهل بـ  ينا هذه ا  و . )قامئة حتتوى عىل عنرص وحيد( singletonس يعىن أ  ل فقد رأ 

 .القامئةا ىل القمية من قبل، فنضيف املفتاح املقابل 

 هذا مثال:

>>> hist = histogram('parrot') 

>>> print hist 

 

 

رمس احلاةل 11.1الشلك   

 

{'a': 1, 'p': 1, 'r': 2, 't': 1, 'o': 1} 

>>> inverse = invert_dict(hist) 

>>> print inverse 

{1: ['a', 'p', 't', 'o'], 2: ['r']} 

 و زويج ،فوقه dictالمنط  صندوق يكونب ممثّلقاموس ال .inverseو  histهو رمس حاةل يبني  11.1الشلك 

فأ ان ارمسها يف العادة داخل الصندوق، لكنين يف  حمارفأ و  عامئةان اكنت القمي اعداد حصيحة أ و قمي  .القمية بداخهل-املفتاح

 .خارجه، فقط لبقاء الرمس بس يطا القوامئالعادة ارمس 

ن تكون قامي  ن تكون  لكنيف قاموس، كام يبني هذا املثال، ميكن للقوامئ أ  و هذا ما س يحدث ان  .مفاتيحل ميكن لها أ 

 حاولت:

>>> t = [1, 2, 3] 

invhist 0

1

2

'a'

'p'

't'

listdict

3 'o'

0 'r'

1

2

1

1

2

'a'

'p'

'r'

dict

1't'

1'o'
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>>> d = dict() 

>>> d[t] = 'oops' 

Traceback (most recent call last): 

File "<stdin>", line 1, in ? 

TypeError: list objects are unhashable 

ن ا ،تقطيعيجدول ذكرت يف السابق بأ ن القواميس مطبقة ابس تخدام   تقطيعية. hashableملفاتيح جيب ان تكون مما يعين أ 

، التقطيعتس تخدم القواميس هذه الاعداد، و تسمى قمي  .هو اقرتان يأ خذ قمية من أ ي نوع و يرجع عددا حصيحا hash الهاش

 .القمي و البحث فهيا-لتخزين ازواج املفاتيح

مور غري محمودةلو اكنت متبد لكن .تيح غري متبدةلاس يعمل هذا النظام جيدا لو اكنت املف مفثال ، ةل ، اكلقوامئ، س تحدث أ 

ن ابيثون -عندما تنشئ أ زواج مفاتيح ن عدلت املفتاح و  ،املفتاح و خيزنه يف املوقع املقابل هييشقمي فا   ،مرة اخرى هيش ت هو ا 

و يف  .املفتاحمدخالن لنفس املفتاح، أ و قد ل تمتكن من العثور عىل  يف هذه احلاةل س يكون هناك . قع اخرمو ا ىل س يذهب 

 لكتا احلالتني لن يعمل القاموس بشلك حصيح.

ن تكون  و ليس عىل ال مناط املتبدةل لهذا السبب اكن عىل املفاتيح بسط تقطيعية.أ  للتحايل عىل هذا التقييد هو  ةطريق أ 

 .و هو ما سرناه يف الفصل التايل ،tuplesاس تعامل الصفوف 

ن القوامئ و القواميس متبدةل، فال  .ميكن اس تخداهما مكفاتيح لكن ميكن اس تخداهما كقمي مبا أ 

 invert_dictو اس تخدهما لكتابة نسخة موجزة من  set.defaultاقرأ  واثئق طريقة القاموس  11.5مترين 

 . http://thinkpython.com/code/invert_dict.pyاحلل : 

 

 املذكرات 11.5
نه لكام كربت القرينة اليت  6.7ان كنت قد لعبت قليال بفبيوانيش من القسم   طاللكام  ،تزودهافقد تكون قد لحظت أ 

يضا زمن التشغيلزداد فقد او أ كرث من ذكل،  ،الاقرتان ابلعمل الوقت ليبدأ    .أ 

 
 رمس النداء :11.2الشلك 

 . n=4مع  fabonacciرمس النداء لـ يبني  اذلي 11.2الشلك ا ىل لتفهم السبب،انظر 

يف رأ س الرمس  .طار اذلي ينادي عليهل  اا ىل  النداء مجموعة من اطارات الاقرتاانت مع خطوط تصل لك اطار بني رمسي

ن  .n=2و مع  n=3مع  fibonacciتنادي  n=4مع  fibonacciاكنت  مع  fabonacciو بدورها، فا 

n=3  تناديfibonacci  معn=2  وn=1 كذاو ه. 

و  سرتى بأ ن هذا احلل ليس كفؤا للمسأ ةل، fibonacci(1), و  fibonacci(0)ان عددت مك مرة نودي عىل 

fibonacci

fibonaccifibonacci

fibonacci fibonacci fibonacci fibonacci

fibonaccifibonacci

n 3

n 2

n 1 n 0

n 1 n 1 n 0

n 2

n 4

http://thinkpython.com/code/invert_dict.py
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 .لكام كربت القرينة سزيداد الوضع سوءا

  memoرة زنت لس تعامل لحق تسمى مذكّ  خفالقمية اليت  .زيهنا يف قاموس هو أ حد احللولالقمي اليت اس تعملت و خت متابعة

 :fabonacciرة لـ كّ  ذّ هذه نسخة مت  

known = {0:0, 1:1} 

def fibonacci(n): 

if n in known: 

return known[n] 

 

res = fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2) 

known[n] = res 

return res 

known  1ـ ب تصل 1و  0ـ ب تصل 0 : يبدأ   .بوانيش اليت تعرفنا علهياو حيتفظ بأ رقام ف   يتابعهو قاموس. 

نه يتحقق من fabonacci مرة ينادى يف لك ن اكنت النتيجة  ،known املذكرة فا  و ا ل  .هناك سريجع حالمدونة فا 

ن عليه أ ن حيسب قمية جديدة، و يضيفها للقاموس، مث يرجعها  .فا 

ن  مث قارن زمن  ،النسخة الاصلية عىل نطاق من الربمرتات كذكل و fabonacciشغل هذه النسخة من  11.6متري

 .يلالتشغ

ن  ك   11.7متري و انظر ان اكن هذا التحويل يسمح بتقيمي الاقرتان بقرائن  ،مبذكرة اقرتانا ىل  6.5رمان يف المترين حول اقرتان أ 

 .أ كرب تلميح: ل

 . http://thinkpython.com/code/ackermann_memo.pyاحلل: 

 

لعمومية 11.6  املتغريات ا
تسمى  .__main__ارج الاقرتان، لهذا فهيي تنمتي ل طار خاص يسمى الرئييس خ knownدت ج  يف املثال السابق وُ 

و عىل خالف املتغريات  .ل ن الوصول الهيا ممكن من اي اقرتان ،globalأ حياان معومية  __main__املتغريات يف 

 .خرأ  ا ىل قرتاهنا من العمل، فاملتغريات العمومية تس متر يف الوجود من نداء لقرتان املوضعية اليت ختتفي مبجرد انهتاء ا

 .طان حتقق الرش  "علام"يه متغريات بوليان ترفع  و عبارة عن،  flagsمن الشائع اس تخدام املتغريات العمومية للراايت 

 رجات:للتحمك مبس توى تفاصيل اخمل verboseمفثال، تس تخدم بعض الربامج راية تسمى 

verbose = True 

 

def example1(): 

if verbose: 

print 'Running example1' 

ن حا عادة تعيني متغري معويم س تفاجأ ، يُ و و ا  ن يفرتض يف املثال التايل لت ا  ذا ما نودي عىل الاقرتان:أ   تحقق من ا 

def example2(): 

been_called = True   # WRONG 

نك عندما تشغهل سرتى بأ ن ق  ن  .ل تتغري been_calledمية الا أ  خيلق متغريا موضعيا  example2املشلكة يه أ 

ثر عىل املتغري العمويم ،been_calledامسه   .و املتغري املوضعي خيتفي ابنهتاء الاقرتان، و ل يكون هل أ 

 عليك الاعالن عن املتغري قبل اس تعامهل: ،تغري معويم داخل الاقرتانمللتعيني عند ا

been_called = False 

http://thinkpython.com/code/ackermann_memo.py
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def example2(): 

global been_called 

been_called = True 

قول " :مفرّس  لل تقول globalعبارة و ك ن  نين أ عين املتغري العمويم، ل  been_calledيف هذا الاقرتان، عندما أ  فا 

  ."ختلق متغريا موضعيا

 هذا مثال حياول حتديث متغري معويم:

count = 0 

def example3(): 

count = count + 1 # WRONG 

ن شغلته س تحصل عىل:  و ا 

UnboundLocalError: local variable 'count' referenced before assignment 

ن  ن تكتبهموضعيا،  countيفرتض ابيثون أ  ه قبل أ  نك تقرأ   .مما يعين أ 

 معوميا:متغريا  countاعالن  واحلل، و مرة اخرى، ه

def example3(): 

global count 

count += 1 

 ميكنك تعديهل دون الاعالن عنه:ف  ثبيت ان اكن املتغري العمويم غري

known = {0:0, 1:1} 

 

def example4(): 

known[2] = 1 

نه عليك الاعالن عن متغري  ماكنك الاضافة و احلذف و استبدال عنارص القامئة العمومية او القاموس العمويم، الا أ  ذن فبا  ا 

ن أ ردت اعادة تعي  ينه:معويم ا 

def example5(): 

global known 

known = dict() 

 

لطويةل 11.7 لصحيحة ا  الاعداد ا
 س تحصل عىل: fabonacci(50)ان مقت حبساب 

>>> fibonacci(50) 

12586269025L 

ن العدد الصحيح طويلا ىل يف هناية النتيجة  Lتشري  ن أ و ،أ  ، لك الاعداد  longاختفت  3يف ابيثون، longالمنط  أ 

 .intحة، حىت الكبرية جدا مهنا لها نوع واحد الصحي

و من م ستسهكل الوقت و  ،الاعداد قد تصبح كبرية بشلك مبالغ فيه هذه و ،( حمدود intعداد الصحيحة ) المنط الاجمال 

 .احلزي

يضا mathو كذكل اقرتاانت مديول  ،احلسابية املؤثراتتعمل  قرتان يعمل عىل الاعداد الصحيحة الطويةل، ، ذلكل فأ ي ا ،أ 

 .longس يعمل مع  intمع 

 ( :longعدد حصيح طويل )ا ىل س يقوم ابيثون بتحويلها  ،نتيجة العملية احلوسبية طويةل تكون حفيامن

>>> 1000 * 1000 
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1000000 

>>> 100000 * 100000 

10000000000L 

 .longو يف الثانية  intاكنت النتيجة يف احلاةل الاوىل 

اانت الاس ية لل عداد الصحيحة الطويةل اساس لوغرمتيات ار اس ايه للتشفري بواسطة مفتاح عام اقرأ  تعترب الاقرت  11.8مترين 

  .http://en.wikipedia.org/wiki/RSA_(algorithm) :عىل RSAعن لوغرمتية 

 .مث اكتب اقرتاان يشفر و حيل تشفري الرسائل

 

 عالج الاخطاء 11.8
اليك بعض  .التعامل مع عالج اخطاهئا عن طريق طباعهتا و حفصها يدواي أ صعب أ صبح ،مجموعات البياانت كرب جحملكام 

 النصاحئ لعالج البياانت الضخمة:

مكنك صغر جحم املدخالت: ن أ  ن اكن الربانمج يقرأ  ملف نيص فابدأ  بأ ول عرشة سطور، أ و  .فصغر جحم املدخالت ،ا  مثال ا 

 .سطور nأ و )الافضل( تعديل الربانمج حبيث يقرأ  أ ول  ميكنك مثال تعديل امللفات نفسها، ،بأ صغر عينة جتدها

نقاص   .مث زدها تدرجييا لكام وجدت خطأ  و حصحته ،احلد اذلي يظل فيه اخلطأ  ظاهراا ىل  nان اكن هناك خطأ ، ميكنك ا 

نارص يف بدل من طباعة و حفص مجمل البياانت، جرب طباعة تلخيصات البياانت: مثال عدد الع تفقد التلخيصات و الامناط:

 .قاموس أ و مجموع قامئة أ رقام

 .القمية منططياد خطأ  كهذا يكفي عادة طباعة و لص ،خطأ  شائع عند التشغيل يقع عندما تكون القمية من منط غري مناسب

: ا تي ماكنك احياان كتابة نص برجمي يتفحص وجود  اكتب حفصا ذا ن كنت تكتب حوس بة ل جياد املعدل  .اليا ال خطاء اب  مثال ا 

هنا ليست أ صغر من لق و أ  ن النتيجة ليست أ كرب من أ كرب عنرص يف القامئة أ  ضافة نص يتأ كد من أ  امئة من الارقام، فميكنك ا 

ن اكنت النتاجئ  خيتربل نه  (sanity checkيسمى هذا الفحص بفحص املعقولية ) ،أ صغر عنرص فهيا  ".معقوةل"كل ا 

ذا ما اكنتا متسقتني و يسمى يقارن نتيجة معليتني حوس بيتني  نوع اخر من الفحوص  ".حفص التناسق"و يقرر ا 

اعة  ينا مثال يف القسم  .يسهل اصطيادها ال خطاء صياغة شلك خمرجات معلية صيد للمخرجات: املهندمةالطب مفديول  ،6.9رأ 

pprint )يزودان ابقرتان جاهز يظهر الامناط بشلك مقروء )انسانيا. 

س باب الاخطاء كيب السقّالتتر مرة أ خرى، الوقت اذلي تس تخدمه يف   .س يقلل الوقت اذلي تس تخدمه يف البحث عن أ 

 

 املعاين 11.9
اموس  dق i c ti onary ختطيط بني مجموعة من املفاتيح و القمي املقابةل لها :. 

اح key-vقمية -زوج مفت al u e p ai rمتثيل للتخطيط بني مفتاح و قمية :. 

iعنرص  temقمية-مفتاح : امس اخر لزويج. 

اح   .قمية-مفتاح اكئن يظهر يف القاموس اكلقسم الاول من زويج :keyمفت

vقمية  al u eقمية و عليك اعتبار هذا التعريف اكرث حتديدا من -مفتاح : اكئن يظهر يف القاموس اكجلزء الثاين من زويج

 .التعريف السابق للكمة قمية

http://en.wikipedia.org/wiki/RSA_(algorithm)
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iتطبيق  mp l ementati on :سلوب للقيام ابلعمليات احلوسبية  .أ 

hashtabl تقطيعالجداول  e  :لوغرمتية تس تخدهما قواميس ابيثون. 

hash fu تقطيعياقرتان  nc ti on  ساب موقع املفتاححل التقطيع: اقرتان تس تخدمه جداول. 

hashabl تقطيعي e  و الامناط  .تقطيعية احملارفو  العامئةاكلعداد الصحيحة و  الثبيتةالامناط  تقطيعية. وظيفة: منط هل

 تقطيعية.امئ و القواميس ليست اكلقو  املتعدةل

lحبث  ooku p: معلية معجمية بأ خذ مفتاح و العثور عىل القمية املقابةل هل. 

revحبث عكيس  erse l ooku p :و أ كرث لها  .معلية معجمية بأ خذ قمية و البحث عن مفتاح أ 

siوحيدة  ng l eton: قامئة )أ و اي تسلسل اخر( هبا عنرص وحيد. 

cرمس النداء  al l  g rap h: املنادىا ىل مس يظهر لك اطار خلق خالل تنفيذ الربانمج، يرمس فيه سهام من املنادي ر. 

hiمدرج تكراري  stog ram: محموعة من العدادات. 

 .لتجنب القيام ابحلوس بة ذاهتا مس تقبال تُدون يف مذكرة: قمية حوس بة  memoمذكرة 

gمتغريات معومية  l obal  v ari abl es ميكن الوصول للمتغريات العمومية من داخل أ ي اقرتان: متغري يعرف خارج الاقرتان. 

ية  flرا ag:  ن اكن الرشط شارة ا   .Trueمتغري بوليان يس تخدم لال 

عالن  dا  ec l i rati on:  عبارة كـglobal شيئا يتعلق ابملتغري فرّس  تبلغ امل. 

 

 متارين  11.11
ن  ن كنت قد معلت عىل المترين  10.9متري و اذلي يأ خذ قامئة  has_duplicatesفس يكون دليك الاقرتان  108ا 

ن ظهر أ ي اكئن أ كرث من مرة فهيا Trueكربمرت و يرجع   .ا 

احلل:  .has_duplicatesاس تخدم قاموسا لكتابة نسخة أ رسع و أ بسط من 
http://thinkpython.com/code/has_duplicates.py.  

ن  نظر  "تدوران"يقال للكمتني  11.10متري  (8.12يف المترين  rotate_wordان اكن تدوير احداهام يعطي الاخرى، )أ 

 اكتب برانجما يقرأ  قامئة لكامت و جيد لك الازواج اليت تدور احلل:

 http://thinkpython.com/code/rotate_pairs.py . 

ن    Car Talk:هذه أ جحية أ خرى من  11.11متري

فلقد صادف لفظة شائعة من مخسة حروف مؤخرا و اكنت لها  .ارسلت هذه من قبل صديق امسه دان أ ولريي"

ن حذفت حرفها الاول س تجعل البايق لفظة متجانسة  من اللكمة الاصلية، أ ي  لفظيااخلاصية الفريدة التالية ا 

ن أ رجعت احلرف الاول و حذفت الثاين س تجعل اللكمة الناجتة لكمة تس مع كام تسمع اللكمة الاصلية مث ا 

يضا مع الاصلية السؤال هو ما يه اللكمة الاصلية؟ لفظيامتجانسة   أ 

نظر  و تعين حطام أ و خراب ان  wrack (W, R, A, C, Kاللكمة امخلاس ية) ا ىل سأ عطيك مثال ل يعمل أ 

فس تحصل عىل  Rمث حذفت  Wو تعين رف ، و أ رجعت  RACKفسأ حصل عىل حذفت احلرف الاول 

WACK  هنا ليست متجانسة  .سابقاهتا لفظياو يه لكمة ذات معىن الا أ 

http://thinkpython.com/code/has_duplicates.py
http://thinkpython.com/code/has_duplicates.py
http://thinkpython.com/code/rotate_pairs.py
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نه هناك ابلفعل لكمة واحدة عىل الاقل،  ن حذفت أ ي من حرفهيا الاولنينالا أ  تدل لكمة  عمل عهنا حنن و دان، ا 

 "؟يه اللكمة السؤال ما لفظيا.متجانسة 

ذا ما اكنت احملارف هذه موجودة يف قامئة اللكامت 11.1رين اميكنك اس تخدام القاموس من مت    .لفحص ا 

ذا ما اكنت لكمتان متجانس تان  و ميكن حتميهل من  CMUميكنك الاطالع عىل القاموس اللفظي  لفظياللتأ كد ا 
http://www.speech.cs.cmu.edu/cgi-bin/cmudict. 

 . http://thinkpython.com/code/c06dأ و من

ه و به اقرتان امس ..yphttp://thinkpython.com/code/pronounceو ميكنك حتميل 

read_dictionary  يقرأ  القاموس اللفظي و يرجع قاموس ابيثون يربط بني لك لكمة و احملارف اليت تصف اللفظ

 .الاسايس لها

 . Car Talkاكتب برانجما يرسد مجيع اللكامت اليت تصلح حال ل جحية 

 .http://thinkpython.com/code/homophone.pyاحلل: 

 

 

  

http://www.speech.cs.cmu.edu/cgi-bin/cmudict
http://www.speech.cs.cmu.edu/cgi-bin/cmudict
http://thinkpython.com/code/c06d
http://thinkpython.com/code/pronounce.py
http://thinkpython.com/code/homophone.py
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 الفصل الثاين عرش

 

 Tuples التوبالت
 

 

لتوبالت  12.1  ثبيتةا
ن تكون من أ ي منط،  .يه تسلسل من القمي التوبالت فهيي شبهية  ة بأ عداد حصيحة،تكون مؤرشَّ  و هذه القميو ميكن للقمية أ 

ن  .من هذه الناحية ابلقوامئ مه الفروق بيهنام هو أ   .ل تتبدل التوبالتأ 

  :قامئة تفصل بني قميها الفواصل فالتوبالتحنواي، 

>>> t = 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' 

نه ليس الزاميا: التوبالت وضع ابلماكن ل أ   بني قوسني، ا 

>>> t = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e') 

 ليك تنشئ توبل، عليك كتابة فاصةل يف هناية العبارة:

>>> t1 = 'a', 

>>> type(t1) 

<type 'tuple'> 

 القمية اليت توضع بني قوسني ل تعترب توبل:

>>> t2 = ('a') 

>>> type(t2) 

<type 'str'> 

نشاء توبل يه الاقرتان اجلاهز  ن اس تخدمته  ،tupleو طريقة أ خرى ل  نه س ينشئ توبل فارغة:ا   بدون قرائن فا 

>>> t = tuple() 

>>> print t 

() 

 ، حمارف أ و توبل(، فس تكون النتيجة توبال من عنارص ذكل التسلسل:تسلسال ما )قامئة تهان اكنت قرين

>>> t = tuple('lupins') 

>>> print t 

('l', 'u', 'p', 'i', 'n', 's') 

 .فيجب عليك جتنب اس تخدامه اكمس ملتغري ،اسام لقرتان جاهز tupleو لكون 

 العنرص:ا ىل  فالقواس املربعة ستشري، معظم مؤثرات القوامئ تعمل عىل التوبل

>>> t = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e') 

>>> print t[0] 

'a' 

 :س يحدد نطاقا من عنارص التوبل slice املؤثرو 

>>> print t[1:3] 
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('b', 'c') 

نك ان حاولت تعديل أ حد عنارص التوبل فس تحصل عىل خطأ :  الا أ 

>>> t[0] = 'A' 

TypeError: object doesn't support item assignment 

نه ميكنك استبدال توبال ب ل أ   خر:أ  ل ميكنك التعديل عىل عنارص التوبل، ا 

>>> t = ('A',) + t[1:] 

>>> print t 

('A', 'b', 'c', 'd', 'e') 

 

ل 12.2  لتوبللتعيني ا
 : bو  aقمي فليك تبادل ، غالبا ما نس تفيد من تبادل قمي متغريين، و يف طرق التعيني التقليدية تضطر لس تعامل متغري مؤقت

>>> temp = a 

>>> a = b 

>>> b = temp 

ات التوبلالبديل هو من العيار الثقيل،   أ كرث أ انقة: فتعيين

>>> a, b = b, a 

 عاملتغري املقابل لها و يمت تقيمي مجيا ىل لك قمية تعني  .توبال من املتغريات يف القسم الايرس و يف الامين توبال من التعبريات

 .اجلانب الامين قبل أ ي تعينيالقمي اليت عىل 

ن يكون عدد املتغريات عىل اجلانب الايرس مساو لعدد القمي عىل الامين:  جيب أ 

>>> a, b = 1, 2, 3 

ValueError: too many values to unpack 

ن يكون أ ي منط من الامناط )حميف العموم ن بريد الكرتوين تفلق عنواارف، قامئة أ و توبل( مفثال، ليك ، ميكن للجانب الامين أ 

 ( قد تكتب:domainامس مس تخدم و نطاق )ا ىل 

>>> addr = 'monty@python.org' 

>>> uname, domain = addr.split('@') 

 .domainو الثاين يعني لـ  unameتكون قامئة هبا عنرصين، العنرص ال ول يعني لـ  splitالقمية املرجتعة من 

>>> print uname 

monty 

>>> print domain 

pythonorg 

لت 12.3  عةكقمي مرج   لبو ا
ن يرجع قمية واحدة فقط،  قرتان أ  ن اكنت القمية توبل، فتأ ثريها يكون ك رجاع عدة قميا  حرفيا، لال  نه ا  مفثال ان اردت تقس مي  .ل أ 

مرة الافضل حساهبام  .x%yمث حتسب  x/yعددين حصيحني و أ رجاع انجت القسمة و ابقهيا، فلن يكون معليا أ ن حتسب 

 .واحدة

 و ميكنك حفظ النتيجة كتوبل: ،قميتني، الناجت و البايقب قرينتني و يرجع توبل  divmodيأ خذ الاقرتان اجلاهز 

>>> t = divmod(7, 3) 

>>> print t 

(2, 1) 

 العنارص بشلك مس تقل: زنميكنك اس تخدام تعيني لتوبل و ختأ و 

>>> quot, rem = divmod(7, 3) 
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>>> print quot 

2 

>>> print rem 

1 

 هذا مثال لقرتان يرجع توبل:

def min_max(t): 

return min(t), max(t) 

max  وmin ما  ،اقرتاانن جاهزان جيدان أ كرب و أ صغر عنارص تسلسل  فيحس هبام و يرجع توبال ابلقميتني min_maxأ 

 .معا

 

 variable-length argumentاملتغري -قرينة طول 12.4
 printallمفثال  ،توبل و جيعلهاالقرائن   يلممل *د من القرائن، و الربمرت اذلي يبدأ  امسه بـ عد أ يالاقرتاانت  بوسع

 يأ خذ أ ي عدد من القرائن و يطبعها:

def printall(*args): 

print args 

ن يأ خذ أ ي امس،  المللربمرت   التايل يبني معل الاقرتان: .اكنت تقليدية argsأ 

>>> printall(1, 20, '3') 

(1, 20, '3') 

ميكنك ف  ،اقرتان كعدة قرائنا ىل ان اكن دليك تسلسال من القمي و أ ردت متريرها  .scatterاملمكل للملمة هو التش تيت 

 تأ خذ قرينتني ابلضبط يف التوبل:اليت  divmodتعمل  لنمفثال: . * املؤثراس تخدام 

>>> t = (7, 3) 

>>> divmod(t) 

TypeError: divmod expected 2 arguments, got 1 

 َّ ن شت ما ا  هنا ت التوبل فأ   س تعمل:ا 

>>> divmod(*t) 

(2, 1) 

ن  ن امهل minو  maxمفثال، . املتغري-توبالت قرائن طول اجلاهزة تس تخدم العديد من الاقرتاانت 12.1متري أ ي عدد  اأ خذي أ 

 من القرائن:

>>> max(1,2,3) 

3 

ن   :ذكل فعليل  sumالا أ 

>>> sum(1,2,3) 

TypeError: sum expected at most 2 arguments, got 3 

 .يأ خذ أ ي عدد من القرائن و يرجع مجموعها sumallاكتب اقرتاان امسه 

 

لتوبالت 12.5 لقوامئ و ا  ا
و أ كرث و يضغطها يف قامئة أ و توبل zipيأ خذ الاقرتان اجلاهز  حيتوي لك توبل عىل عنرص واحد من لك يث حب ،تسلسلني أ 

 .لقامئةاكتكرارا من التوبل ، لكن ملعظم الاهداف يترصف التكرار  zipجع ير  3يف ابيثون .تسلسل

 هذا املثال يضغط حمارف و قامئة:
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>>> s = 'abc' 

>>> t = [0, 1, 2] 

>>> zip(s, t) 

[('a', 0), ('b', 1), ('c', 2)] 

 .القامئة و نتيجته قامئة من التوبل لك مهنا حيتوي عىل حرف من احملارف و العنرص املقابل هل من

قرصها ن مل تكن التسلسالت بنفس الطول س تكون النتيجة بطول أ   :ا 

>>> zip('Anne', 'Elk') 

[('A', 'E'), ('n', 'l'), ('n', 'k')] 

 للمرور يف قامئة من التوبل: forو ميكنك اس تخدام تعيني توبل يف حلقة 

t = [('a', 0), ('b', 1), ('c', 2)] 

for letter, number in t: 

print number, letter 

انجت هذه احللقة  .numberو  letterيف لك دورة يف احللقة، خيتار ابيثون التوبل التايل يف القامئة و يعني العنارص لـ 

 هو:

0 a 

1 b 

2 c 

و أ كرث( بنفس  ةمفيد تركيبة لغويةو تعيني توبل س تحصل عىل  zip و  forا ن مجعت بني  للمرور يف تسلسلني )أ 

ن عرث عىل مؤرش حبيث تكون ا   Trueو يرجع  t2و  t1يأ خذ تسلسلني  has_matchالوقت مفثال 

t1[i]=t2[i] : 

def has_match(t1, t2): 

for x, y in zip(t1, t2): 

if x == y: 

return True 

return False 

 : enumerateان احتجت املرور عىل عنارص تسلسل و مؤرشاهتا، ميكنك اس تخدام الاقرتان اجلاهز 

for index, element in enumerate('abc'): 

print index, element 

 خمرجات هذه احللقة يه:، مرة اخرىو 

0 a 

1 b 

2 c 

 

لتوبال 12.6 ميس و ا لقوا  تا
 .قمية-مفتاح قامئة من التوبل، يكون لك توبل زويجترجع  itemsللقواميس طريقة تدعى 

>>> d = {'a':0, 'b':1, 'c':2} 

>>> t = d.items() 

>>> print t 

[('a', 0), ('c', 2), ('b', 1)] 

 الغاايتعظم ملترجع تكرارا، و  items 3يف ابيثون .معني رجعت بدون ترتيبأأ و كام تتوقع من القواميس فالعنارص 

 .فالتكرار يترصف اكلقامئة

 و ان رست يف الاجتاه الاخر ستمتكن من اس تخدام قامئة توبل لس هتالل قاموس جديد:
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>>> t = [('a', 0), ('c', 2), ('b', 1)] 

>>> d = dict(t) 

>>> print d 

{'a': 0, 'c': 2, 'b': 1} 

نشاء القواميس: dictو  zipو ا ن مجعت بني   س تكتشف طريقة موجزة ل 

>>> d = dict(zip('abc', range(3))) 

>>> print d 

{'a': 0, 'c': 2, 'b': 1} 

 .القاموس املوجودا ىل قمية -مفتاح أ خذ قامئة من التوبل و تضيفها كزويجاليت ت updateالطريقة  ،و من طرق القواميس

 ن صيغة مرور مبفاتيح و قمي القاموس:كّو  س يُ  forتعيني توبل و و  itemsو امجلع بني 

for key, val in d.items(): 

print val, key 

 و اخملرجات يه:

0 a 

2 c 

1 b 

 .مرة أ خرى

مفثال قد خيطط . ح يف القواميس )السبب الرئييس هو عدم القدرة عىل اس تعامل القوامئ(من الشائع اس تخدام التوبل مكفاتي

ننا عينا  نيدليل هاتف بني الامس الاخري و الامس الاول كزوج  و last, firstو بني رمق الهاتف فعىل افرتاض أ 

number :فس ميكننا كتابة 

directory[last,first] = number 

 .ميكننا اس تخدام تعيني توبل للمرور هبذا القاموس .سني هو توبلالتعبري املوجود بني قو 

 
 : رمس احلاةل12.1الشلك 

 

 : رمس احلاةل12.2الشلك 

 

for last, first in directory: 

print first, last, directory[last,first] 

و  firstا ىل نارص يف لك توبل و تعني الع ،و اليت يه عبارة عن توبل dictionaryهذه احللقة متر ابملفاتيح يف 

last مث الامس و رمق الهاتف املقابل هل ،. 

tuple

0

1

'Cheese'

'John'

('Cheese', 'John')

('Chapman', 'Graham')

('Idle', 'Eric')

('Gilliam', 'Terry')

('Jones', 'Terry')

('Palin', 'Michael')

'08700 100 222'

'08700 100 222'

'08700 100 222'

'08700 100 222'

'08700 100 222'

'08700 100 222'

dict
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يعرب عن التوبل بطريقتني يف رمس احلاةل النسخة املفصةل تظهر املؤرشات و العنارص متاما كام تظهر يف القامئة مثال، التوبل 

)'Cheese' , 'John'(  12.1س تظهر كام يف الشلك.  

ما يف الرسوم البيانية ال  .12.2مثال، الرمس دلليل الهاتف يبدو كام يف الشلك  .التخيل عن التفاصيل مفن ال فضلضخمة أ 

 .و هنا تظهر التوبل ابس تخدام حنو ابيثون اكخزتال تصويري

 .ذلا رجاءا ل تس تخدمه BBCيف الرمس هو رمق الشاكوى يف  رمق الهاتف الظاهر

 

لتوبل 12.7 ة ا  مقارن
ن اكنت  ،لك تسلسل منيبدأ  ابيثون مبقارنة أ ول عنرص  .ل و التسلسالت الاخرىمؤثرات النس بة تعمل عىل توب فا 

هتمل )حىت  التخالف العنارص اليت تيل ذكل .العنارص التالية و هكذا، حىت يعرث عىل عنارص متخالفةا ىل متساوية فس ينتقل 

ن اكنت كبرية جدا(:  و ا 

>>> (0, 1, 2) < (0, 3, 4) 

True 

>>> (0, 1, 2000000) < (0, 3, 4) 

True 

ولها، لكن يف حاةل العقد، سريتهبا حسب  sortاقرتان  نه يف الاساس يرتب العنارص حسب أ  يعمل بنفس الطريقة فا 

 العنرص الثاين، و هكذا

 و هو لـ: DSUمنط يقال هل ا ىل متنح هذه املزية نفسها 

Dتزيني  ec orate و أ كرث من املفاتيح ا  ،ليت تس بق العنارص من التسلسلتسلسل ببناء قامئة توبل بواحد أ 

 قامئة من التوبل، و  Sort فرز

زينة  زاةل ال Uا  nd ec orate ابنزتاع العنارص املرتبة من التسلسل. 

 الاقرص:ا ىل مثال، افرض ان دليك قامئة لكامت و تريد ترتيهبا من الاطول 

def sort_by_length(words): 

t = [] 

for word in words: 

t.append((len(word), word)) 

 

t.sort(reverse=True) 

 

res = [] 

for length, word in t: 

res.append(word) 

return res 

  .مهنا اللكمة و يس بقها طولها توبل يكون لك تاحللقة الاوىل تنشئ قامئة من التوبال

اللكمة املفتاحية  ،القرينة .، أ ول، و تأ خذ العنرص الثاين فقط لكرس الروابطlength أ ول عنرص، sortتقارن 

reverse = True،  تأ مرsort  ن  .رتتيب تنازيلب س متري أ 

 .احللقة الثانية متر يف قامئة التوبل و تنشئ قامئة من اللكامت مرتبة تنازليا

ن   أ جبداي رست الروابط عن طريق مقارنة اللكامت، فاللكامت املتساوية الطول ظهرت مرتبة ترتيبايف املثال السابق كُ  12.2متري
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عدل هذا املثال حبيث تظهر اللكامت متساوية الطول مرتبة  .قد تتطلب تطبيقات أ خرى كرس الروابط عشوائيا .معكوسا

نظر الاقرتان  .عشوائيا  احلل:  .randomيف مديول  randomتلميح: أ 

http://thinkpython.com/code/unstable_sort.py . 

 

لتسلسالت 12.8  تسلسالت ا
 ،لقد ركزت عىل القوامئ و التوبل، لكن تقريبا لك الامثةل يف هذا الفصل س تعمل مع قوامئ القوامئ، توبل التوبل و توبل القوامئ

 .لتجنب رسد لك الرتكيبات املمكنةمن الافضل أ حياان احلديث عن تسلسالت التسلسالت 

نواع  فلامذا و كيف ختتار  ،، القوامئ و التوبل( ابلتبادل يف معظم الس ياقاتاحملارفالتسلسالت اخملتلفة )ميكن اس تخدام أ 

 أ حدها دون الاخر؟

ن تكون  حيث ،دة أ كرث من ابيق التسلسالتحمد ، ل هنااحملارفو ليك نبدأ  ابلوحض،  و يه تقريبا  ،العنارص حروفاجيب أ 

ن اكن هدفك استبدال احل .ثبيتة  .دام قامئة من احلروفخاحملارف فالفضل اس تروف يف فا 

ن هناك بضعة حالت قد جتعكل تفضل الا   .بدل عىل الاغلبتالقوامئ شائعة أ كرث من التوبل، ل هنا ت  وبل:تل أ 

و يف حالت أ خرى قد  returnيف بعض الس ياقات يكون من الابسط دلليا انشاء التوبل كام يف عبارة  .1

 .تفضل القوامئ

ن اردت اس تخ .2  .و التوبلأ   اكحملارف ثبيتدام تسلسال مكفاتيح يف قاموس، فعليك اس تخدام منط ا 

ن كنت مترر تسلسال كقرينة  .3  ظهور سلوك غري متوقعل ن اس تخدام التوبل فاحامتم  س يكون من ال   ،اقرتانا ىل و ا 

قلتعدد املرجعيات بسبب   .أ 

ن ابيثون يوفر  .دل القوامئ املوجودةاليت تع reverseو  sortفليس لها طرق مثل  ثبيتة تو ل ن التوبال الا أ 

و اليت تأ خذ أ ي تسلسل كربمرت و ترجع قامئة جديدة هبا نفس  ،reversedو  sortedاقرتاانت جاهزة 

 .العنارص برتتيب اخر

 

 ال خطاء عالج  12.9
بياانت مركبة كقوامئ التوبل،  يف هذا الفصل بدأ ان برؤية هيالك .data structureالقواميس و التوبل تعرف عامة بـ  و القوامئ

هنا مرتع ملا أ مسيه .قوامئ هاقميتوبل و  هامفاتيحو قواميس  الشلكية، أ عين عندما  ال خطاء هيالك البياانت املركبة مفيدة الا أ 

و الرتكيب اخلطأ   ن كنت تتوقع مىن قامئة هبا عدد حصيح واحد و أ عطيك عدد  ،يكون لهيالك البياانت النوع أ و احلجم أ  فا 

 .)ليس يف قامئة( فلن تعمل قدمي حصيح حبت

خطاء كهذه، كتبت مديول امسه  ، يأ خذ أ ي نوع من هيالك البياانت كقرينة و structshapeو للمساعدة يف عالج أ 

 يرجع حمارف تلخص شلك هيلك البياانت ميكنك حتميهل من: 

http://thinkpython.com/code/structshape.py . 

 :ةطيبس قامئة ها يه نتيجة 

>>> from structshape import structshape 

>>> t = [1,2,3] 

>>> print structshape(t) 

list of 3 int 

http://thinkpython.com/code/unstable_sort.py
http://thinkpython.com/code/unstable_sort.py
http://thinkpython.com/code/structshape.py
http://thinkpython.com/code/structshape.py


  فكر بايثون 115

سهل يل list of 3 intsلو اكن الربانمج فاخرا لكتب   . اتعامل مع صيغ امجلعلّ أ  ، لكن اكن أ 

 قوامئ:و هذه قامئة 

>>> t2 = [[1,2], [3,4], [5,6]] 

>>> print structshape(t2) 

list of 3 list of 2 int 

 ابلرتتيب حسب المنط: structshapeان مل تكن عنارص القامئة من نفس النوع، س يجمعها 

>>> t3 = [1, 2, 3, 40, '5', '6', [7], [8], 9] 

>>> print structshape(t3) 

list of (3 int, float, 2 str, 2 list of int, int) 

 و هذه قامئة من التوبل:

>>> s = 'abc' 

>>> lt = zip(t, s) 

>>> print structshape(lt) 

list of 3 tuple of (int, str) 

 :حمارفا ىل و هذه قاموس به ثالثة عنارص ختطط الاعداد الصحيحة 

>>> d = dict(lt) 

>>> print structshape(d) 

dict of 3 int->str 

ن كنت تواجه   .structshapeسيساعدك صعوابت يف مالحقة هيالك بياانتك فا 

 

 املعاين  12.10
وبل  Tuت p l e:  من العنارصثبيت تسلسل. 

Tuple assiتوبل لتعيني  g nemt :  تعيني يكون التسلسل فيه عىل الميني و متغريات توبل عىل اليسار يقمي اجلانب الامين مث

 .ات عىل اجلانب الايرستعني عنارصه للمتغري 

g مللمة ather  تغريامل -طول: معلية جتميع توبل قرينة. 

scتش تيت  atter : معامةل تسلسل كقامئة من القرائن. 

D SU :  ختصار قالب معليايت يمت فيه انشاء قامئة توبل، ترتيهبا  .أ زل الزينة-رتب-أ ي زين Decorate-Sort-Undecorateا 

 .و انزتاع قسم من النتيجة

اانت ه Dيلك بي ata stru c tu re :  اخل ...امئ أ و توبل أ و قواميس جتمع لقمي ذات صةل، تكون يف الغالب مرتبة يف قو. 

اانت(  shapشلك )هيلك بي e ( of a d ata stru c tu re  .تلخيص لمنط و جحم و تركيبة هيلك البياانت : (

 

 متارين  12.11
ن  احصل  .تكرارها جحمحمارف و يطبع حروفها تنازليا حسب يأ خذ  most_frequentاكتب اقرتاان امسه  12.3متري

قارن نتيجتك ابجلدول:  ،عىل عينات لنصوص من عدة لغات و راقب تغري ترددات احلروف يف لك لغة
http://enwikipedia.org/wiki/Letter_frequencies . 

 .http://thinkpython.com/code/most_frequent.pyاحلل: 

http://enwikipedia.org/wiki/Letter_frequencies
http://enwikipedia.org/wiki/Letter_frequencies
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ن   :anagram اللفظيمزيدا من اجلناس  12.4متري

كتب برانجما يقرأ  قامئة لكامت من ملف )انظر القسم  .1  .لفظي( مث يطبع لكمجموعات اللكامت اليت هبا جناس 91أ 

ن يظهر عليه اخملرج:  هنا مثال ملا جيب أ 

['deltas', 'desalt', 'lasted', 'salted', 'slated', 'staled'] 

['retainers', 'ternaries'] 

['generating', 'greatening'] 

['resmelts', 'smelters', 'termless'] 

 .يتبعها اثين أ طول اجملموعات و هكذامث أ ول،  اللفظيعدل املثال السابق حبيث يطبع أ كرب مجموعات اجلناس  .2

عىل الرف مع احلرف اذلي عىل  اليتاحلروف الس بعة  لكعندما تلعب  bingoتكون  .يف لعبة احلروف املبعرثة .3

 ممكن؟ Bingoمجموعة من مثانية حروف س متكنك من معل أ كرب عدد  أ ي   .ة احلروفاللوحة، لتكون لكمة مثانيَّ 

 . http://thinkpython.com/code/anagram_sets.pyاحلل:  .there are sevenتلميح:  

ن  هيام تغري اللكمة لتسمى اللكمتني ال 12.5متري ن غريت ماكن حرفني من أ  مثل  metathesis pairالثانية ا ىل تني ا 

converse  وconserve تلميح: ل ختترب لك زوج من  .تب برانجما جيد لك الازواج املطابقة لهذا املعىن يف القاموسكا

 ت و ل ختترب لك الاحامتلت لتبديل ماكن حرفني يف لك لكمة احلل: اللكام

http://thinkpython.com/code/metathesis.py . 

 . http://puzzlers.orgعرفان: هذا المترين مس تلهم من مثال يف 

ن   :Car Talk مرة أ خرى من أ جحيات 12.6متري

 http://www.cartalk.com/content/puzzlers . 

ن تصلح كلكمة اجنلزيية لكام أ زلت واحدا من حروفها يف لك مرة؟  ما يه أ طول لكامت اللغة الاجنلزيية، و اليت جيب أ 

عادة ترتيب احلروفحس نا،  ماكنك حذف احلروف من أ ي انحية تريد أ و من وسط اللكمة، لكن ل ميكنك ا  و يف لك  .اب 

ن يكون لكمة ا ىل خر س تنهتيي و يف ال   ،مرة حتذف حرفا س تواجه بلكمة اجنلزيية أ خرى حرف واحد، و عىل هذا احلرف أ 

ن أ عرف ما يه .لكمة موجودة يف املعجم-اجنلزيية مقبوةل   و ما عدد حروفها؟ هبذا الشلك أ طول لكمة ا جنلزيية أ ريد أ 

مث  spiteفس تتبقى لنا  rمث حتذف حرفا، لعهل من ادلاخل، فلنحذف  sprite؟ ستبدأ  بـ  Spriteسأ عطيك مثال متواضعا: 

  .Iو يف الهناية  it، مث  pitفيتبقى  sمث حنذف  spitليتبقى  eنأ خذ مهنا 

 .ت اليت ينطبق علهيا هذا الرشط، مث جد أ طولهااكتب برانجما يعرث عىل لك اللكام

ليك بعض النصاحئ: اهذا المترين أ كرب من سابقيه، ذلالتحدي يف   ا 

زاةل حرف واحد )تسمى اللكامت املنتجة  .1 قد تود كتابة اقرتان يأ خذ لكمة و حيتسب لك اللكامت اليت تودل مهنا اب 

children بناء  .اللكمة( أ 

نه ميكن اخزتال احملارف ا جرتاراي، ميكن اخزتال اللك  .2 ماكنك اعتبار أ  مكن ا خزتال أ طفالها و كحاةل قاعدة اب  ن أ  مة ا 

 .الفارغة

ضافة  wordstxtل حتتوي قامئة اللكامت اليت محلهتا  .3 و  aو  Iعىل لكامت من حرف واحد قد يكون عليك ا 

 .احملارف الفارغة

داء برانجمك قد تكون حباجة لس تخدام الـ  .4  .الربانمج يذكرك ابللكامت القابةل لال خزتال لتجعل memoلتحسني أ 

 . http://thinkpython.com/code/reducible.py: احلل

http://thinkpython.com/code/anagram_sets.py
http://thinkpython.com/code/metathesis.py
http://thinkpython.com/code/metathesis.py
http://puzzlers.org/
http://www.cartalk.com/content/puzzlers
http://thinkpython.com/code/reducible.py
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 الفصل الثالث عرش

 

ختيار هيالك البياانت  دراسة حاةل: ا 
 

 اللكامت تكرارحتليل  13.1
 .ةل حل الامترين التالية قبل قراءة حيل لهااكلعادة، عليك عىل الاقل حماو

ماكتب برانجما يقرأ  ملفا، مث  13.1مترين  مث حيول مجيع  ،و يعري املسافات البيضاء و التشكيل ،لكامتا ىل سطوره  يقّس 

 .حروف صغريةا ىل احلروف 

اخل  space, tab, newlineو اليت حتتوي عىل  whitespacesامسها حمارف يوفر  stringتلميح: مديول 

ن اكن بوسعنا جعل ابيثون يش مت: .اليت حتتوي عىل التشكيل punctuationو كذكل   لرن ا 

>>> import string 

>>> print string.punctuation 

!"#$%&'()*+,-/:;<=>?@[\] _̂ {̀|}~ 

ماكنك أ خذ طرق احملارف   .ابلعتبار translateو  strip, replaceو اب 

الكتب  و محل من هناك ما يروق كل من، http://Gutenberg.org جوتنربج زايرة مرشوعبمق  13.2مترين 

 .الكتب بصيغة ملفات نصية .اليت حقوقها أ صبحت عامة

لكامت كام عدل برانجمك من المترين السابق ليقرأ  الكتاب اذلي محلته، ختطى املعلومات اليت يف ترويسة الكتاب و عاجل ابيق ال

 .يف السابق

 .ا جاميل لكامت الكتاب، و عدد املرات اليت اس تعملت فهيا لك لكمة دّ بعد ذكل عدل الربانمج ليعُ 

ّ  .ا طبع عدد اللكامت اخملتلفة يف الكتاب ملام ا  أ ي من املؤلفني هل أ كرب  .اب خمتلفني يف أ زمنة خمتلفةقارن بني كتب خمتلفة لكت

 . من الالفاظ اخملتلفة(ابللفاظ )كتابه يشمل عدد أ كرب

ن   .لكمة مكررة يف الكتاب 20عدل عىل الربانمج الس بق ليطبع أ كرث  13.3متري

نظر القسم  13.4مترين  ري موجودة يف قامئة غ( مث يطبع لك لكامت الكتاب ال9.1عدل الربانمج السابق ليقرأ  قامئة لكامت )أ 

ن تورد يف قامئة اللكامتشائعة املطبعية؟ مك عدد اللكامت الال خطاء مك عدد .اللكامت  و مك عدد اللكامت الغامضة؟ .اليت جيب أ 

 

 

 

 

http://gutenberg.org/
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لعشوائية 13.2 عداد ا  ال 
ن أأ  صفة احلمتية يف الغالب  .ت احلواسيب نفس املدخالت فس تنتج نفس اخملرجات يف لك مرة، لهذا يقال لها حمتيةي  عط  ا 

ن تنتج لنا نفس احلس بة النتيجمحمودة ننا نتوقع أ  ن يفاجئنا ،ة نفسها، طاملا أ   ،لكن يف بعض التطبيقات نريد للحاسوب أ 

 .الالعاب مثال واحض لهذه التطبيقات، لكن هناك أ كرث

ن معل برانمج غري ن هناك س بل جلعهل يبدو غري حمتي عىل الاقلا   حمتي حقيقي ليس ابلمر السهل، لقد تبني أ  مهنا  ،ل أ 

عدادا عشوائية، لكن رمغ أ   ،ئيةاس تخدام خوارزميات تودل تقليدا لل عداد العشوا نه من مبجرد هنا ليست أ  لهيا سرتى أ  نظر ا 

 .املس تحيل التفريق بيهنا و بني العشوائية

 .يودل هذه الاعداد العشوائية املقدلة )من الان سأ دعوها الارقام العشوائية( randomمديول 

رقاما عامة عشوائية بني  randomمديول  ( و يف لك مرة تنادي فهيا 1.0و لكن ليس  0.0)من مضهنا  1.0و  0.0يرجع أ 

random :س تحصل عىل رمق يف سلسةل طويةل و لرت عينة، شغل هذا الربانمج 

import random 

 

for i in range(10): 

x = random.random() 

print x 

 .أ حدهام( )و قد يكون highو  lowمث يرجع عددا حصيحا بني  highو  lowيأ خذ الربمرتين  randintالاقرتان 

>>> random.randint(5, 10) 

5 

>>> random.randint(5, 10) 

9 

ماكنك اس تخدام   :choiceو لتختار عنرصا من قامئة عشوائيا اب 

>>> t = [1, 2, 3] 

>>> random.choice(t) 

2 

>>> random.choice(t) 

3 

و  Gaussian, exponential, gammaاقرتاانت لتوليد قمي عشوائية من توزيعات مس مترة كـ  randomو يوفر مديول 

 .بضعة توزيعات أ خرى

ن  ع قامي و يرج 11.1يأ خذ مدرج تكراري اكذلي رشح يف القسم  choose_from_histاكتب اقرتاان امسه  13.5متري

 و تكون خمتارة ابحامتل يتناسب مع ترددها مثال، لهذا املدرج التكراري:، من املدرج ةعشوائي

>>> t = ['a', 'a', 'b'] 

>>> hist = histogram(t) 

>>> print hist 

{'a': 2, 'b': 1} 

 .1/3ابحامتل  bو  2/3ابحامتل  aسريجع اقرتانك 
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 مدرج تكراري لللكامت 13.3
ماكنك حتميل حلويل من ،عليك احملاوةل مع الامترين السابقة قبل التقدم  :اب 

 http://thinkpython.com/code/analyze_book.py.  

يضا    .http://thinkpython.com/code/emma.txtا ىل و س تحتاج أ 

ليك برانجما يقرأ  ملفا و ينشئ مدرجا تكراراي من لكامته:  ا 

import string 

 

def process_file(filename): 

hist = dict() 

fp = open(filename) 

for line in fp: 

process_line(line, hist) 

return hist 

 

def process_line(line, hist): 

line = linereplace('-', ' ') 

 

for word in line.split(): 

word=word.strip(string.punctuation + string.whitespace) 

word = wordlower() 

 

hist[word] = hist.get(word, 0) + 1 

 

hist = process_file('emma.txt') 

م "اذلي حيتوي نص emma.txtهذا الربانمج يقرأ    جلني ا وسنت ة"ا 

ُ  .process_lineا ىل و ميررها واحد تلو الاخر  ،سطور امللف يف process_file يدور س تخدم املدرج و ي

 .مكرامك histالتكراري 

 split( بفراغات قبل اس تخدام -لستبدال الوصالت ) replace احملارفطريقة  process_lineيس تخدم 

ل زاةل التشكيل و لتحويل  lowerو  stripمث متر يف قامئة اللكامت و تس تخدم  احملارف.قامئة من ا ىل لتقس مي السطر 

خ "حتويل لك احلروف"حروف صغرية )اكن تعبري ا ىل لك احلروف  و  strip، فطرق كـ ثبيتة فاحملار ، تذكر بأ ن تصارلال 

lower  جديدة( حمارفترجع. 

نشاء عنرص جديد أ و  ،املدرج التكراري process_lineث ّد  حيو أ خريا،  ما عن طريق ا   .عنرص موجودعىل زايدة الا 

 و لعد لكامت امللف ميكننا جتميع الرتددات يف املدرج التكراري:

def total_words(hist): 

return sum(hist.values()) 

 و عدد اللكامت اخملتلفة هو جمرد عدد لكامت امللف:

def different_words(hist): 

return len(hist) 

 ا نص برجمي يطبع النتاجئ:نو ه

print 'Total number of words:', total_words(hist) 

print 'Number of different words:', different_words(hist) 

 و النتاجئ:

http://thinkpython.com/code/analyze_book.py
http://thinkpython.com/code/emma.txt


  فكر بايثون 120

Total number of words: 161080 

Number of different words: 7214 

 

للكامت  13.4 كرث ا  وروداأ 
مدرجا تكراراي و ترجع قامئة توبل من  most_common، تأ خذ DSUلنجد أ كرث اللكامت اس تخداما، ميكننا تطبيق ال 

 ترددها، و تكون مرتبة عكس يا حسب الرتدد:-اللكمة

def most_common(hist): 

t = [] 

for key, value in hist.items(): 

t.append((value, key)) 

t.sort(reverse=True) 

return t 

 :وروداو هذه حلقة تطبع أ كرث عرش لكامت 

t = most_common(hist) 

print 'The most common words are:' 

for freq, word in t[0:10]: 

print word, '\t', freq 

م"و هذه النتاجئ من نص   : "ةا 

The most common words are: 

to 5242 

the 5205 

and 4897 

of 4295 

i 3191 

a 3130 

it 2529 

her 2483 

was 2400 

she 2364 

 

لربمرتات الاختيارية 13.5  ا
عدادا خمتلفة من القرائن ينا اقرتاانت تأ خذ أ  ( و تكون user-definedمن املمكن كتابة اقرتاانت يعرفها املس تخدم ) .لقد رأ 

 مفثال، هذا الاقرتان يطبع أ كرث اللكامت اس تخداما يف مدرج تكراري: .اختيارية كذكلقرائهنا 

def print_most_common(hist, num=10): 

t = most_common(hist) 

print 'The most common words are:' 

for freq, word in t[:num]: 

print word, '\t', freq 

سا ختياري و القمية الافرتاضية لـ ، بيامن الثاين يسالربمرت ال ول أ   .10يه  numا 

نو   زودته بقرينة واحدة: ا 

print_most_common(hist) 

ن زودته ابلقميتني: numفس تأ خذ   القمية الافرتاضية، و ا 
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print_most_common(hist, 20) 

 .بلكامت أ خرى فالقرينة الاختيارية تقدم عىل الافرتاضية .قمية القرينة numفس تأ خذ 

ن اكن   .يأ خذ برمرتات اختيارية و اخرى مطلوبة، فس يقدم املطلوبة عىل الاختيارية مث تتبعها الاختيارية الاقرتانا 

 

لقواميس 13.6 لطرح يف ا  معليات ا
ننا نريد معرفة لك ةلابجملموعات املمكتذكرك قد  word.txtعىل لكامت ل توجد يف يف القاموس  العثور مسأ ةل ، أ ي أ 

 .)و يه اليت يف الكتاب( و غري املوجودة يف مجموعة أ خرى )و يه اللكامت اليت يف القامئة(ما وعة اللكامت املوجودة يف مجم

 
{1, 2, 3} \ {2, 3, 4}   =  {1} 

و لكن ليست  d1و ترجع قاموسا جديدا حيتوي عىل لك املفاتيح املوجودة يف  d2و  d1القاموسني  subtractتأ خذ 

ننا ل ن ،d2موجودة يف   Nonenكرتث لقميها فس نجعلها لكها و طاملا أ 

def subtract(d1, d2): 

res = dict() 

for key in d1: 

if key not in d2: 

res[key] = None 

return res 

لبناء مدرج  process_fileبوسعنا اس تخدام  ،words.txtو لنجد اللكامت اليت يف الكتاب و ل توجد يف 

 مث نطرح: words.txtتكراري لـ 

words = process_file('words.txt') 

diff = subtract(hist, words) 

 

print "The words in the book that aren't in the word list are:" 

for word in diff.keys(): 

print word, 

 

ليك بعض النتاجئ من  م"ا   :"ةا 

The words in the book that aren't in the word list are: 

rencontre jane's blanche woodhouses disingenuousness 

friend's venice apartment ... 

ن  اقرأ  واثئقه عىل  .العديد من معليات اجملموعات املعروفة و به setيوفر لنا ابيثون هيلك بياانت يسمى  13.6متري
http://docspython.org/2/library/stdtypes.html#types-set.  

مث اكتب برانجما يس تخدم طرح اجملموعات للعثور عىل لكامت الكتاب الغري موجودة يف قامئة اللكامت احلل: 
http://thinkpython.com/code/analyze_book2.py.  

 

ل 13.7 للكامت ا  عشوائيةا
يه بناء قامئة هبا نسخ متعددة لنفس اللكمة، عدد النسخ يتناسب  اعشوائيمن مدرج تكراري لكمة  لختيار ةابسط خوارزمي

 حسب املدرج التكراري، و بعدها ختتار من هذه القامئة: ورودهامع تردد 

 

http://docspython.org/2/library/stdtypes.html#types-set
http://docspython.org/2/library/stdtypes.html#types-set
http://thinkpython.com/code/analyze_book2.py
http://thinkpython.com/code/analyze_book2.py
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def random_word(h): 

t = [] 

for word, freq in h.items(): 

text.end([word] * freq) 

 

return random.choice(t) 

ما الطريقة  .freq هاعدد word احملارف نسخد قامئة من يوج   freq * [word]التعبري  هيي ف extendأ 

ن القرائن يه تسلسالت appendشبهية بـ   .ما عدا أ 

ن  : فلك مرة ختتار فهيا لكمة عشوائية س تعيد بناء قامت اخلوارزمية السابقة بعملها، لكن من الواحض عدم فعاليهتا 13.7متري

ن حتسيهنا يمكن يف بناء القامئة مرة واحدة مث القيام ابختيارات متعددة، لكن  .القامئة، و اليت يه حبجم الكتاب من الواحض أ 

 .القامئة ستبقى كبرية

 البدائل: 

 .فس يكون دليك قامئة بلكامت الكتاب keysاس تخدم  .1

عداد اللكامت . أ  ( 10.3وع تردد اللكامت )انظر المترين انشئ قامئة حتتوي مجم .2 خر عنرص يف هذه القامئة هو مجموع أ 

 .nيف الكتاب، 

نظر مترين  nو  1اخرت رمقا عشوائيا بني  .3 ( لتجد املؤرش حيث س يغرز الرمق 10.11و اس تخدم تنصيف البحث )أ 

 .العشوايئ يف اجملموع الرتامكي

 .ايةل يف القامئةاس تخدم املؤرش لتجد اللكمة املق .4

 اكتب برانجما يس تعمل هذه اخلوارزمية لختيار لكمة عشوائية من الكتاب احلل:

 http://thinkpython.com/code/analyze_book3.py . 

 

 حتليل ماركوف 13.8
ما مجةل حصيحة فال: لّ فُ  ،ان اخرتت اللكامت عشوائيا من كتاب  ما س تحصل عليه هو بعض الالفاظ، أ 

this the small regard harriet which knightley's it most things 

ش ياء"   "هذا القليل نس بة هارييت اليت للفروس ية فتكل أ كرث أ 

مفثال ستتوقع بعد الفعل فاعل أ و فال توجد عالقة منطقية بني اللكامت املتعاقبة،  ،اسرتسال اللكامت العشوائية اندرا ما يعقل

 ."هل"امس فاعل و لن تتوقع 

غنية  :,the half a bee Eric لقياس عالقات كهذه هناك حتليل ماركوف اذلي يصف العالقة بني اللكمة و اليت تلهيا مثال، أ 

 

Half a bee, philosophically, 

Must, ipso facto, half not be 

But half the bee has got to be 

Vis a vis, its entity D’you see? 

But can a bee be said to be 

Or not to be an entire bee 

When half the bee is not a bee 

http://thinkpython.com/code/analyze_book3.py
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Due to some ancient injury? 
 

 و تعين )ابلعربية(:

 نصف حنةل، فلسفيا،

  .هو، يف احلقيقة، نصف ل يكون

ن يكون لكن  عىل نصف النحةل أ 

 ؟رتىفأ  ياهنا. ك،وهجا لوجه

هنا  اكنت  لكن هل لنحةل قيل أ 

 أ و ل تكون ابلاكمل حنةل

 ليس حنةلصف حنةل ناكن  ملّا

 رمبا جلرح قدمي؟

 

تبعت أ حياان بـ  the beeدامئا، لكن العبارة  beeابللكمة  half theتبعت يف هذا النص أأ   .isو أ خرى بـ  hasأ 

 .isو  hasو بني الالحقات كـ  the beeو  half theت كـ يه الوصل بني البادئا ،اكنت نتيجة حتليل ماركوف

ن أأ  ن ابتدأ ت بأ ي ابدئة مث اخرتت عشوائيا أ ي لحقة حممتةل التخطيط،عطيت هذه ا  نتاج نص عشوايئ ا  و  ،فس ميكنك ا 

 .ةرَّ بعدها ميكنك تركيب هناية البادئة مع الالحقة اجلديدة خللق ابدئة جديدة، مث تعيد الك  

ن تكون  Half aت ببادئة مثال: ان ابتدأ    و البادئة التالية ،ل ن البادئة تظهر مرة واحدة يف النص ،beeفاللكمة التالية جيب أ 

ما  a beeس تكون   .dueأ و  beأ و  phylosophicallyو عليه فس تكون الالحقة التالية ا 

نه ميكنك معل حتليل ماركوف بأ ي طول 2اكن طول البادئة يف هذا املثال  ترتيب "“لبادئة يسمى طول البادئة  دامئا، الا أ 

 ."التحليل

 

ن  اركوف 13.8متري  حتليل م

ن تكون قاموسا يصل بني .1 اكتب برانجما يقرأ  النص من ملف و جيرى حتليل ماركوف عليه عىل النتيجة أ 

ن تكون قامئة أ و توبل أ و قاموس، الامر راجع كل لتقوم بأ نسب  البوادئ و بني اللواحق احملمتةل للمجموعة أ 

طوال أ  للبادئة، لكن عليك كتابة الربانمج بطريقة جتعل اختبار  2ميكنك اختبار برانجمك ابلطول  .الاختيارات

 .اخرى ممكنا

م"مثال من  خذ .اضف اقرتاان للربانمج السابق لتودل نصا عشوائيا بناءا عىل حتليل ماركوف.2 بطول البادئة  ة"ا 

2: 

 He was very clever, be it sweetness or be angry, ashamed or only 
amused, at such a stroke. She had never thought of Hannah till you 

were never meant for me?" "Icannot make speeches, Emma:" he soon 
cut it all himself. 

شارات الوصل موجودة عىل اللكامت، النحو يف النتيجة اكن حصيحا . ، لكن ليس جدايف هذا املثال تركت ا 

ن زدت طول البادئة؟ هل س يصبح النص . دللية النص املنتج مقبوةل، لكن ليس جدا ما اذلي س يحدث ا 
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 العشوايئ معقول أ كرث؟

ن يصبح برانجمك شغال، قد تود جتربة اخل.3 َّ بعد أ  ن حل ضافيني فستتودل لطات: ا  لت نصوصا من كتابني ا 

 .ملصادر بشلك مسلنصوص بتوليفة من الالفاظ و الصيغ من هذه ا

 .ان و ابيكرجن  لك  ” املامرسة الربجمية“عرفان: دراسة احلاةل هذه مبنية عىل مثال من 

 عليك احملاوةل يف هذا المترين قبل امليض قدما، و بعدها ميكنك حتميل حيل هل: 

http://thinkpython.com/code/markov.py.  

يضا    .http://thinkpython.com/code/emma.txtا ىل سوف حتتاج أ 

 

 هيلكة بياانت  13.9
نشاء نصوص عشوائية، لكن هناك هدف لهذا المترين: هيلكة البياانت يف س ياق  .من املسيل اس تخدام حتليل ماركوف ل 

 ن السابقة اكن عليك اختيار: للامتريحكّل  

 كيف متثل البوادئ. 

 كيف متثل مجموعات اللواحق احملمتةل. 

  مجموعة اللواحق احملمتةلا ىل كيف متثل التخطيط من لك ابدئة. 

يناه هو القاموس، فاكن اخليار الطبيعي  .اخليار الاخري سهل، فمنط التخطيط الوحيد اذلي رأ 

ما ابلنس بة للبوادئ فاخليار املنطق أ حدهام القامئة و الثاين الرتدد  ،لكن للواحق هناك خياران .ي اكن احملارف أ و توبل احملارفأ 

 .املعياري )قاموس(

لزمنا القابلية حلذف ت  فللبوادئ  .تطبيقها عىل لك هيلك بياانتا ىل كيف ختتار؟ عليك أ ول التفكري ابلعلميات اليت س تحتاج 

ضافهتا للهناية مثال ن اكنت البادئة احلالية يه لكمة من البداية و ا  ن تكون قادرا  beeو اللكمة التالية يه  Half a، ا  يلزم أ 

 .a beeعىل حذف البادئة التالية 

ضافة و حذف العنارص ،قد يكون اخليار الاول قامئة يضا  ،لسهوةل ا  القدرة عىل اس تخدام البوادئ مكفاتيح ا ىل لكننا حنتاج أ 

ذن مل تعد مع التوبل ل ميكنك الاضافة أ و احلذف، لكن ابس تخدام رمز امجلع تس تطيع  .مناس با القوامئ خيارا يف قاموس، ا 

نشاء توبل جديد:  ا 

def shift(prefix, word): 

return prefix[1:] + (word,) 

ما عدا  prefixو تكون توبل جديد به لك اللكامت يف  wordو حمارف  prefixتوبل من اللكامت  shiftتأ خذ 

 .wordهنايته ا ىل الاوىل، و مضاف 

ضافة لحقة جديدة )أ و زايدة تردد لحقة موجودة( مث اختيار لحقة  ،العلميات املطلوبة عىل مجموعات اللواحق تتضمن ا 

 .عشوائية

ضافة لحقة جديدة سهل اختيار عنرص عشوايئ يف قامئة سهل،  ،يف تطبيق القوامئ و سهلتطبيق الرتدد املعياري يف  ا 

نظر مترين  من بكفاءةالاختيار   .(13.7تردد معياري أ صعب )أ 

ن تؤخذ يف الاعتبار لختيار هيلك  حىت اللحظة حنن نتلكم عن السهوةل يف التطبيق ، لكن هناك عوامل أ خرى جيب أ 

http://thinkpython.com/code/markov.py
http://thinkpython.com/code/markov.py
http://thinkpython.com/code/emma.txt
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ن  .أ حياان يكون هناك سبب نظري للتوقع بأ ن هيلك بياانت ما أ رسع من غريه .مهنا زمن التشغيل ،بياانت مثال، قلت سابقا أ 

 .يف القواميس منه يف القوامئ، عىل الاقل عندما يكون عدد العنارص كبريا أ رسع in املؤثر

نك يف الغالب لن تعرف مس بقا أ ي التطبيقات س يكون ارسع فضل .الا أ  هيام أ   ،أ حد احللول هو تطبيق الك اخليارين و رؤية أ 

ما البديل العميل فهو ا ء،اأ و مقياس ال د benchmarkيسمى هذا املنحى بـ  قيقه تيار هيلك البياانت اذلي يكون حتخأ 

ن اكن رسيعا كفاية ابلنس بة للتطبيق املقصود سهل، مث ترى ا  ن اكن كذكل فال داعي لال  ، أ  دوات مثل ا  س مترار، و ا ل فهناك أ 

 .كة للوقت يف الربانمجظهر املواقع املس هتل  اذلي ي profileمديول 

خزين، فاس تخدام مدرج تكراري جملموعات اللواحق مثال س يحتل العامل الاخر اذلي جيب أ خذه ابلعتبار هو جحم الت

يف بعض احلالت  .بغض النظر عن عدد مرات ظهورها يف النص ،مساحة أ صغر ل نك س تخزن لك لكمة مرة واحدة فقط

قىص حالتجيعل توفري املساحة برانجمك أ رسع، و يف  التطبيقات  لكن يف معظم .قد ل يعمل برانجمك ابملرةاذلاكرة  ذااستنف أ 

 .يكون جحم التخزين اعتبارا اثنواي بعد رسعة التشغيل

نشاء و خاطرة أ خرية: طوال هذه املناقشة كنت أ حتدث عن اس تخدام هيلك بياانت واحد ن هللتحليل و ال   ااتن، لكن طاملا أ 

يضا اس تخدام هيلك بياانت للتحليل و حنّو   ،تانمنفصل حلتانمر  نشاءل ال  فميكننا أ  ن اكن س يك .خر لال  ون هذا رحبا صافيا ا 

 .الوقت املوفر خالل الانشاء أ كرب من الوقت املستنفذ يف التحويل

 

 ال خطاء عالج  13.10
ش ياء ميكنك جتربهتا عندما حتاول عالج بقة  ربعة أ   :رشسةهناكل أ 

نه يقول ما قصدت قوهلالقراءة  .: تفحص نصك الربجمي و تأ كد أ 

ختربه بأ ن تقوم بتغيرياتالتشغيل ّ   .و بأ ن تشغل عدة نسخ ،: ا  ضح املشلكة عندما تعرض اليشء الصحيح يف املاكن غالبا ما تت

 بناء السقالت.لكن يف أ حيان أ خرى قد يتطلب الامر منك اس هتالك بعض الوقت يف  .الصحيح

دة التفكري ا ع املعلومات هو، حنوي، دليل أ م خطأ  عند التشغيل؟ ما يه  ال خطاء : خذ بعض الوقت لتفكر! أ ي نوع من ا 

ينتج املشلكة اليت بني يديك؟ ما هو  ال خطاء و من خمرجات الربانمج؟ أ ي نوع مناليت تس تقهيا من رساةل وجود اخلطأ ، أ  

 قبل ظهور املشلكة؟ اخر يشء عدلته

عادة التعديالت الاخرية  يه كون احلمكةت: يف بعض املواقف الرتاجع ن ا ىل  وضعها السابق واحدة تلو الاخرىا ىل الرتاجع، ا  أ 

 .مث ابدأ  البناء من تكل النقطة .الربانمج اذلي كنت تفهمها ىل  تعود خيتفي اخلطأ  و

لك نشاط مهنا يأ يت و معه منط  .لق مبتديئ الربجمة أ حياان يف واحدة من هذه النشاطات و ينسون النشاطات الاخرىع  ي  

 .فشهل

ن ذ اكن مثال قراءة برانجمك ستساعد ا  ن مل تفهم ما يقوم به برانجمك  .ا اكن اخلطأ  عدم فهم املبدأ  اخلطأ  مطبعيا، لكن ليس ا  فا 

ته  سك 100فلن تر اخلطأ  و لو قرأ   .مرة، ل ن اخلطأ  يف رأ 

ن جربت حفوصا صغرية و بس يطة و التفكري فيه  .ا جراء التجارب قد يساعد، خصوصا ا  لكن اجراءها بدون قراءة النص أ 

ن يقوم الربانمج ابلعمل ا ىل و يه معلية القيام بتغيريات عشوائية  "برجمة امليش عىل غري هدى"فامي أ مسيه  س يوقعك أ 

 .ل داعي للتذكري بأ ن بأ ن الربجمة عىل غري هدى ستتطلب الكثري من الوقت .الصحيح

نفاق الوقت يف التفكري ن يكون دليك فرضية واحدة عىل الاقل عن ماهية  .اكلعلوم التجريبية ال خطاءعالج  .عليك ا  فيجب أ 

ن اكنت دليك أ كرث من فرضية ففكر ابختبار حيذف ا حداها ،ةاملشلك  .ا 
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خ   نت( فأ حياان س تجد احلل ا ىل ا ن رشحت املشلكة و كذكل احلديث،  .اسرتاحة يساعد يف التفكري ذُ أ  أ حدمه )قد تكون أ 

هناء الرشح  .حىت قبل ا 

ن كرثت  ن اكن النص كبري جدا و معقديف الربانمج فلن تساعدك حىت أ عىت طرق عالج الاخطاء، و كذكل  ال خطاء ا   اا 

 .احلد اذلي يعمل فيه بشلك حصيح و تفهمها ىل ط الربانمج بسَّ  اخللف يكون حال،ا ىل أ حياان اخلطو  .جدا

ملف ا ىل اكن نسخ الربانمج  ذاا   .لعدم قبوهلم حذف سطرا من نص برجمي اكنوا قد كتبوه ،يرتدد مبتديئ الربجمة يف الرتاجع

 .ميكنك بعدها لصق قطع الربانمج واحدة تلو الاخرى .و ابدأ  بتعريته فقم بذكل ،جديد يواس يك

عادة التفكريمنك يتطلب العثور عىل بقة عتية  ن عل   .و أ حياان الرتاجع ،القراءة و التشغيل و ا  قت يف ا حدى هذه فا 

 .النشاطات اتركها و جرب الاخرايت

 

 املعاين  13.11
dحمتي  etermi ni sti c بنفس اليشء لكام شُ : الربانمج اذلي يقوم  ّ ن أ عطي نفس املدخالتغ  .ل، ا 

pالارقام العشوائية املزيفة  seudorandom : نه وجد عن طريق برانمج ذكل التسلسل من الارقام اذلي يبدو عشوائيا الا أ 

 .حمتي

ضية  dالقمية الافرتا efau l t v al u e َّن مل يزو  .د بقرينة: يه القمية اليت تعطى لربمرت اختياري ا 

اس ال   Bداء قي enc hmarki ng معلية الاختيار بني هيالك البياانت عن طريق حتقيق بدائل مث حفصها عىل عينة من :

 .املدخالت احملمتةل

 

 متارين 13.12
ن  و اثين  1 املزنةلرتبة حسب الرتدد: فأ كرث اللكامت ترددا لها املهو موقعها يف قامئة من اللكامت  rankاللكمة  مزنةل 13.9متري

 .اخل ...2ترتددا لها املنصب ت امأ كرث اللك

 يف اللغات الطبيعية اللكامتو تردد  مزنةلف يصف العالقة بني قانون ز  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Zipf's_law.  

ن يكون الرتدد   هو: rلللكمة اليت منصهبا  fحتديدا فهو يتوقع أ 

f = cr
-s 

ن أ خذت خوارزمية الك جانيب املعادةل س تحصل عىل: cو  sحيث   يه برمرتات تعمتد عىل اللغة و عىل النص ا 

logf = logc - s logr 

 .log cو يتقاطع مع  -sس تحصل عىل خط مس تقمي هل ميل  log rو  log fفا ن رمست منحىن 

. log rو  log fسطرا للك لكمة برتتيب تنازيل يكون فيه  مث يعد الرتددات و يطبع ،اكتب برانجما يقرأ  النص من ملف

 ؟sوقع قمية ت   ميكنكهل  .مث انظر ان اكنت تشلك خطا مس تقامي ،لرمس النتيجة اذلي تفضلاس تخدم برانمج الرسوم البيانية 

  .http://thinkpython.com/code/zipf.Pyاحلل: 

  .http://matplotlib.sourceforge.netتنصيب ا ىل و لرمس املنحىن قد حتتاج 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zipf's_law
http://thinkpython.com/code/zipf.Py
http://matplotlib.sourceforge.net/
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 الفصل الرابع عرش
 

 امللفات
 

لثبات  14.1   persistanceا
يناها حىت الان مؤقتة، هنا تعمل لوقت قصري و تنتج بعض  معظم الربامج اليت رأ  مث عند توقفها ختتفي بياانهتا  ،البياانتمبعىن أ 

ن شغلت الربانمج من جديد فسيبدأ  بداية نظيفة  .و ا 

انت دامئة )اكلقرص قت(، حتتفظ ببعض بياانهتا عىل الاقل يف خمّز  و الربامج الاخرى اثبتة: تعمل لوقت طويل )أ و طوال ال

ن أ وقفت و أ عيد تشغيلها ستتابع من حيث توقفت  .الصلب( و ا 

نظمة  ابتةالربامج  عىل لامثالتشغيل أ  ( اليت web serverو خادم الويب )أ  تبدأ  مع تشغيل احلاسوب  فهيي)املثابرة( ،  الث

 .تعمل طوال الوقت منتظرة دامئا الاوامر من الش بكة

ب لقد اس تخدمنا من قبل برامج تقرأ  و تكتمن ابسط طرق احتفاظ الربامج ببياانهتا يه قراءة و كتابة ملفات النصوص، 

 .الربامجهذه  سرنى يف هذا الفصل برامج تكتبملفات النصوص. 

 pickleيف هذا الفصل سأ قدم قاعدة بياانت بس يطة و مديول  .انمج يف قاعدة بياانترق البديةل يه ختزين حاةل الربطال

 .اذلي يسهل ختزين بياانت الربانمج

 

لكتابة 14.2 لقراءة و ا  ا
 مرَّ  .زنة بشلك دامئ عىل وس يط اكلقرص الصلب، أ و ذاكرة فالش أ و قرص مدمجامللف النيص هو تسلسل من احلروف اخمل

 .9.1بنا كيفية فتح و قراءة ملف يف القسم 

 اكلربمرت الثاين: wلكتابة ملف عليك أ ول فتحه يف الوضع 

>>> fout = open('output.txt', 'w') 

>>> print fout 

<open file 'output.txt', mode 'w' at 0xb7eb2410> 

ن اكن امللف موجودا من قبل، ففتحه بوضع الكتابة س ميحو البياانت القدمية و يبدأ  بداية نظيفة، ذل ن مل  كلا  كن حذرا! و ا 

 .يكن امللف موجودا من قبل فس يوجد ملف جديد

 :تضع البياانت يف امللف writeطريقة 

>>> line1 = "This here's the wattle,\n" 

>>> fout.write(line1) 

ن نوديت أ  بأ ن اكئن امللف حيتفظ ب كّر رو أ    :اية امللفهنا ىل مرة أ خرى س تضيف البياانت  writeخر موقع اكن فيه، فا 

>>> line2 = "the emblem of our land\n" 

>>> fout.write(line2) 
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غالق امللف  :و عندما تنهتيي من الكتابة عليك ا 

>>> fout.close() 

 

ر 14.3  ّ لصيغة مؤث  تغيري ا
ن أ ردان قمي أ خرى يف امللف علينا حتويلها  writeينة قر  ن تكون حمارف، ذلكل ا  سهل طريق ذلكل يه  حمارف.ا ىل جيب أ  أ 

str: 

>>> x = 52 

>>> fout.write(str(x)) 

نه يكون  ،% الصيغة مؤثرالطريقة البديةل يه  عداد حصيحة فا   ،مودولوس )القسمة بدون ابق( مؤثرعند اس تخدامه عىل أ 

ن اك  .تغيري الصيغة مؤثر%  املؤثرول حمارف يصبح ال   العاملن لكن ا 

و أ كرث العامل الاول هو حمارف الصيغة، و اذلي حيتوي عىل  حدد كيف س يصاغ ت س يتصيغ الال تتسلسالمن واحد أ 

 .العامل الثاين, و النتيجة تكون حمارف

ن العامل الثاين س يصاغ كعدد حصيح )  %dمثال، تسلسل الصيغة   ( : decimalتصار لـ اخ dيعين أ 

>>> camels = 42 

>>> '%d' % camels 

'42' 

 .42يه حمارف و جيب عدم اخللط بيهنا و بني العدد الصحيح  '42'النتيجة 

نتسلسل الصيغة ل ماكنك تضمني قمية يف امجلةل: أ   يظهر يف أ ي ماكن يف احملارف، فبا 

>>> camels = 42 

>>> 'I have spotted %d camels' % camels 

'I have spotted 42 camels 

ن تكون توبل، ابلرتتيب ن اكن هناك أ كرث من تسلسل صيغة يف احملارف، فعىل القرينة الثانية أ   .و ا 

لصياغة رمق حقيقي )و ل تسأ لين ملاذا( و يس تخدم كذكل  %'g'ليصيغ عدد حصيح ،  %'d'املثال التايل يس تخدم 

's'% :لصياغة حمارف 

>>> 'In %d years I have spotted %g %s' % (3, 01, 'camels') 

'In 3 years I have spotted 01 camels' 

ن يتساوى عدد عنارص التوبل مع عدد تسلسالت الصيغ يف احملارف ن تكون كام يف  .جيب أ  و كذكل عىل أ مناط العنارص أ 

 تسلسالت الصيغ:

>>> '%d %d %d' % (1, 2) 

TypeError: not enough arguments for format string 

>>> '%d' % 'dollars' 

TypeError: illegal argument type for built-in operation 

 .يف املثال الاول مل يكن هناك عنارص مبا فيه الكفاية، و يف الثاين اكنت العنارص من المنط اخلطأ  

ماكنك القراءة أ كرث عنه هنا  مؤثر الصياغة هل قدرات، لكنه صعب الاس تخدام، اب 

http://docs.python.org/2/library/stdtypeshtml#string-ormatting . 

 

http://docs.python.org/2/library/stdtypeshtml#string-ormatting
http://docs.python.org/2/library/stdtypeshtml#string-ormatting
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 أ سامء امللفات و املسارات  14.4
رتاي ملعظم العمليات مثال عندما ، و هو اجملدل الاف "جمدل حايل"تنظم امللفات يف جمدلات )أ و دليل( و للك برانمج شغال 

 .تفتح ملف للقراءة فسيبحث عنه ابيثون يف اجملدل احلايل

ترجع امس اجملدل  os.get( و operating systemمن  osاقرتاانت للعمل مع امللفات و اجملدلات ) osيوفر مديول 

 احلايل:

>>> import os 

>>> cwd = osget.cwd() 

>>> print cwd 

/home/dinsdale 

cwd ( يه اختصار لـ اجملدل الشغال احلايلcurrent working directory) . النتيجة يف هذا الربانمج يه

/home/dinsdale  و اليت يه اجملدل القاعدة ملس تخدم امسهdinsdale. 

ملطلق يبدأ  من و املسار النس يب يبدأ  من اجملدل احلايل، املسار ا .امللف تسمى مسار عىل عرفتو اليت ت cwdو حمارف كـ 

عىل جمدل يف نظام امللفات  .من أ 

يناها حىت الان اسامء ملفات بس يطة، ذلكل فهيي تُ ليك جتد املسار املطلق مللف  .ب للمجدل احلايلنس  اكنت املسارات اليت رأ 

 : os.path.abspathميكنك اس تخدام 

>>> os.path.abspath('memo.txt') 

'/home/dinsdale/memotxt' 

ذا ما اكن امللف موجودا: open.path.existsتفحص   ا 

>>> os.path.exists('memo.txt') 

True 

ن اكن موجودا س تفحص  ذا ما اكن جمدل: os.path.isdirو ا   ا 

>>> os.path.isdir('memo.txt') 

False 

>>> os.path.isdir('music') 

True 

ما  ذاما اكن ملفا os.path.isfileأ   .فس تفحص ا 

 ة ابمللفات )و اجملدلات الاخرى( من اجملدل املعطى:قامئ os.listdirترجع 

>>> os.listdir(cwd) 

['music', 'photos', 'memo.txt'] 

سامء امللفات لكها، و ينادي نفسه اجرتاراي عىل لك  "يطوف"و لس تعراض هذه الاقرتاانت،  املثال التايل يف جمدل، و يطبع أ 

 اجملدلات

 

def walk(dirname): 

 for name in os.listdir(dirname): 

  path = os.path.join(dirname, name) 

  if ospathisfile(path): 

   print path 

  else: 

   walk(path) 
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 .امس اجملدل و امس امللف و يضمهام ليصبحا مسارا اكمال os.path.joinيأ خذ 

اقرأ  واثئقه مث  .املثال السابق لكنه متنوع أ كرث و هو شبيه ابلطواف يف ،walkاقرتاان امسه  osيوفر املديول  14.1مترين 

سامء امللفات يف جمدل و اسامء اجملدلات الفرعية  .اس تخدمه لطباعة أ 

  .http://thinkpython.com/code/walk.pyاحلل: 

 

لتقاط الاس تثناءات 14.5  ا
ن حاولت فتح ملف غري موجود س تحصل عىل خطأ   .فق عندما حتاول قراءة أ و كتابة امللفاتكثرية يه الامور اليت قد خت فا 

IOError: 

>>> fin = open('bad_file') 

IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'bad_file' 

 ملف:ا ىل و ان كنت ل متكل احلق يف الوصول 

>>> fout = open('/etc/passwd', 'w') 

IOError: [Errno 13] Permission denied: '/etc/passwd' 

ن حاولت فتح جمدل للقراءة س تحصل عىل:  و ا 

>>> fin = open('/home') 

IOError: [Errno 21] Is a directory 

الا  .os.path.isfileو  os.path.existsميكنك اس تخدام اقرتاانت مثل  ال خطاء لتجنب لك هذه 

ن نهبك اخلطأ  ريس تغرق الكثحفص لك الاحامتلت سي أ ن يشء ا ىل  Errno 21 من الوقت و من السطور الربجمية )ا 

ن هناك   .فق(خيشيئا قد  21فليكن أ 

ن متيض قدما و  حنو  .tryو هو ابلضبط ما تقوم به عبارة  –عامل مع املشالك عند حدوهثا تمث ت – حتاولمن الافضل أ 

try  شبيه بنحو عبارةif : 

try: 

 fin = open('bad_file') 

 for line in fin: 

  print line 

  fin.close() 

except: 

 print 'Something went wrong' 

ن اكن لك يشء عىل ما يرام س ،tryيبدأ  ابيثون بتنفيذ فقرة  ن حصل اس تثناء و  ،exceptخطى فقرة يتو ا  ما ا  أ 

 .exceptنفذ فقرة يو  tryقفز خارج فقرة يس 

لتقاط  tryابس تخدام ال خطاء تداول   exceptيف هذا املثال تطبع فقرة . exceptionالاس تثناء  catchingيسمى ا 

ن حتاول  .رساةل خطأ  لكهنا ليست ذات دلةل كبرية و أ  صالح املشلكة، أ  ن التقاط الاس تثناءات يسمح كل اب  يف العموم فا 

ن توقف الربانمج ب اثنية، أ و  .قةلباعىل الاقل أ 

ن  ن يقرأ  امللف الاول  .حمارف بديةل و امسني مللفني و وذجيةمنيأ خذ كقرائن: حمارف  sedاكتب اقرتاان امسه  14.2متري جيب أ 

ن تطلب الامر( ااثني املف ينشئو يكتب حمتوايته يف امللف الثاين ) ن وُ  .ا  جدت احملارف المنوذجية يف أ ي ماكن يف امللف ا 

ن تستبدل ابحملارف البديةل  .فيجب أ 

ن ظهر خطأ  خالل فتح أ و قرا غالق امللفات، جيب عىل برانجمك التقاط الاس تثناءا  و ا   ومث يطبع رساةل وجود خطأ   ،ءة أ 

  .http://thinkpython.com/code/sed.pyخيرج من الربانمج احلل: 

http://thinkpython.com/code/walk.py
http://thinkpython.com/code/sed.py
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لبياانت 14.6 عد ا  قوا
هنا ختط من املفاتيح  ،معظم قواعد البياانت منظمة كقاموس .ليك خيزن البياانت جمهزقاعدة البياانت يه ملف  ا ىل من انحية أ 

ن قاعدة البياانت .القمي و أ ي وس يةل ختزين دامئة( فهيي بذكل اثبتة موجودة الفرق الاكرب بيهنا أ   .عىل قرص )أ 

نشاء و تعديل ملفات قواعدالبياانت anybmيوفر املديول  ت حتتوي عىل اقتباسات سأ نشئ قاعدة بياان ،و مكثال .واهجة ل 

 .مللفات صور

 فتح قاعدة بياانت كفتح أ ي ملف اخر:

>>> import anydbm 

>>> db = anydbm.open('captions.db', 'c') 

ن مل تكن منشأ ة أ صال cالنسق  نه جيب انشاء قاعدة البياانت ا  و النتيجة يه قاعدة بياانت ميكن اس تخداهما )ملعظم  .يعين أ 

ن أ وجدت عنرصا جديدا فس يُ  .خدم القاموسالعمليات( كام يس ت  :قاعدة البياانت anybmث ّد  ح  فا 

>>> db['cleesepng'] = 'Photo of John Cleese' 

ن مقت بتعيني   القمية القدمية: anybmخر ل ي من املفاتيح فسيبدل أ  و ا 

>>> db['cleese.png'] = 'Photo of John Cleese doing a silly walk' 

>>> print db['cleesepng'] 

Photo of John Cleese doing a silly walk 

يضا التكرار بواسطة عبارة  .كثري من طرق القواميس تعمل مع اكئنات قواعد البياانتال  fornو يعمل معها أ 

for key in db: 

print key 

 و كام هو احلال مع امللفات الاخرى، عليك اغالق قاعدة البياانت بعدما تنهتيي من معكل:

>>> db.close() 

 

لتخليل 14.7  Pickling ا
ن الّك  .anydbmلـ هناكل تقييد  ن تكون و هو أ  ن حاولت  حمارف. من املفاتيح و القمي جيب أ  و س تحصل عىل خطأ  ا 

 .اس تخدام أ ي منط اخر

قاعدة حمارف مناس بة للتخزين يف ا ىل  تقريبا فهو يرتمج أ ي نوع من الاكئناتpickle هنا سيساعدان مديول التخليل 

 .كام اكنتمرة أ خرى  اكئناتا ىل  احملارفبياانت، مث يرتمج 

فرغ احملارف يف..( dump stringيه اختصار  dumpsكربمرت و يرجع حمارف متثهل ) ااكئن pickle.dumpsيأ خذ   : أ 

>>> import pickle 

>>> t = [1, 2, 3] 

>>> pickle.dumps(t) 

'(lp0\nI1\naI2\naI3\na' 

 .pickleل ن املقصود هو تسهيل تأ ويلها من قبل  ،واحضة للقراءة ابلنس بة للبرش الصيغة هنا ليست

 pickle.loads  يضا  ( يعيد بناء الاكئن:load string)أ 

>>> t1 = [1, 2, 3] 

>>> s = pickle.dumps(t1) 

>>> t2 = pickle.loads(s) 

>>> print t2 

[1, 2, 3] 

ن الاكئن اجلديد هل نفس قمية القد نه )يف العموم( ليس القدمي:و رمغ أ  ل أ   مي، ا 
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>>> t1 == t2 

True 

>>> t1 is t2 

False 

 .بلكامت اخرى فالتخليل و ا زاةل التخليل )الطوزجة؟( لها نفس تأ ثري نسخ الاكئنات

نه كُ  احملارفلتخزين غري  pickleميكنك اس تخدام  مر شائع دلرجة أ  ل يف مديول يسمى بس  يف قاعدة البياانت، و هو أ 
shelve. 

ن  ن كنت قد محلت حيل للمترين  14.3متري  من 12.4ا 

 http://thinkpython.com/code/anagram_sets.py . 

نه ينشئ قاموسا يصل ما بني حمارف )من احلروف( و قامئة اللكامت اليت ميكن هتجئهتا حبروف احملارف تكل مفثال  سرتى اب 

opst  موصوةل ابلقامئة' [opts' , 'post' , 'pots' , ‘spot' , 'tops]'. 

اجلناس  اذلي خيزن قاموس store_anagramsو يزودان ابقرتانني  anagram_setsاكتب مديول يس تورد 

احلل:  .اذلي يبحث عن لكمة و يرجع قامئة بلك جناساهتا read_anagramsو   "رف"التصحيفي يف 
http://thinkpython.com/code/anagram_db.py 

 

 Pipesانبيب ال   14.8
يضا ابلصدفة  نظمة التشغيل واهجة لسطر الاوامر، تعرف أ  وامر للتنقل يف . Shellتوفر معظم أ  الصدفات يف العادة توفر أ 

و اطالق  lsته بـ و عرض حمتواي cdمثال يف يونكس ميكن تغيري اجملدل ابس تخدام  .و ا طالق التطبيقات ،نظام امللفات

 .firefoxمس تعرض ويب بطباعة )مثال( 

يضا ابس تخدا نبوب  مفأ ي برانمج ميكنك ا طالقه من الصدفة ميكنك ا طالقه من ابيثون أ  الانبوب هو اكئن ميثل . pipeأ 

 .برانجما شغال

 os.popenبـ  lsميكنك ا طالق . ( longحمتوايت اجملدل احلايل )يف صيغة  ls -1مر كس، يعرض ال  مثال يف يون
(1)

: 

>>> cmd = 'ls -l' 

>>> fp = os.popen(cmd) 

مر الصدفة ميكنك قراءة اخملرجات  .و تكون قمية املرجتع اكئن يترصف كام يترصف امللف املفتوح ،تكون القرينة حمارف حتتوي أ 

 : readأ و قراءة لك يشء بـ  readlineسطرا بعد سطر بـ  lsمن معلية 

>>> res = fp.read() 

  تغلق ملف:امعندما تنهتيي منه تغلقه ك و

>>> stat = fp.close() 

>>> print stat 

None 

خطاء( None، و  lsاملرجتع هو اخر حاةل لعملية  ن العملية انهتت بشلك عادي )بدون أ   تعين أ 

مر امسه  نظمة يونكس هبا أ  ، ري"" أ ي "مجموع اختباchecksum"يقرأ  حمتوايت ملف و حيسب  md5sumمثال، معظم أ 

  .http://en.wikipedia.org/wiki/Md5من  MD5ميكنك القراءة عن 

ذا ما اكن مللفان خمتلفان نفس احملتوى حملتويني  اميع الاختباريةفاحامتل تساوي اجمل .يوفر هذا الامر طريقة فعاةل لختبار ا 

ن اهنار الكون(خمتلفني ضئيةل دلرجة الاهام  .ل )قد حتدث ا 

http://thinkpython.com/code/anagram_sets.py
http://en.wikipedia.org/wiki/Md5
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نبواب لتشغيل   من خالل ابيثون و حتصل عىل النتيجة: md5sumميكنك اس تخدام أ 

>>> filename = 'book.tex' 

>>> cmd = 'md5sum ' + filename 

>>> fp = os.popen(cmd) 

>>> res = fp.read() 

>>> stat = fp.close() 

>>> print res 

1e0033f0ed0656636de0d75144ba32e0 booktex 

>>> print stat 

None 

ن  ن اكنت دليك مجموعة خضمة من ملفات  14.4متري و أ كرث نسخ لنفس الاغنية ،mp3ا  و لكهنا خمزنة  ،فقد تكون ا حداها أ 

 .هدف هذا المترين هو البحث عن املكررات .ابمس اخر أ و يف جمدل اخر

( mp3.يرجع قامئة بلك امللفات اليت ادخلت لحقهتا )مثل  اكتب برانجما يبحث يف جمدل و يف جمدلاته الفرعية و .1

سامهئا موجودة يف   . os.pathتلميح: العديد من الاقرتاانت املفيدة يف التالعب ابمللفات و أ 

ن checksumللتعرف عىل املتكررات عن طريق احتساب ال )  md5sumتس تطيع اس تخدام  .2 ( للك ملف فا 

 .لب هام تكرار لنفس احملتوىاكن مللفني نفس احلس بة فعىل الاغ

مر يونكس  .3  .diffللتأ كد من نتيجة الفحص ميكنك اس تخدام أ 

 

ة امل 14.9  ديولت كتاب
ن اكن دليك ملف امسه  .لك ملف حيتوي عىل نص برجمي لبايثون ميكن اس ترياده مكديول  الربجمي به النص wc.pyمثال ا 

 التايل:

def linecount(filename): 

count = 0 

for line in open(filename): 

count += 1 

return count 

 

print linecount('wc.py') 

ن شغلت هذا الربانمج فس يقرأ  نفسه و يطبع عدد الس  :7لف، و اليت يه املور يف طا 

>>> import wc 

7 

 : linecountأ صبح دليك الان اكئن مديول امسه 

>>> wc.linecount('wc.py') 

7 
 

ذن فهكذا تكتب مديول يف  . ابيثونا 

نك عندما تس تورد نه ينفذ النص الربجمي هذا املشلكة الوحيدة يف هذا املثال يه أ  ختباري يف ال سفل.  املديول فا  عادة ال 

نه يعّر    .ف اقرتاانت جديدة، لكنه ل ينفذهاعندما تس تورد مديول فا 

 

لحاالت البسيطة، أجد أن ل. لكن subprocessاستخدام البدء بغير مرغوبة، أي يجب التوقف عن استخدامها و  popenأصبحت 

subprocess  معقدة أكثر من الالزم. لذلك سأستخدمpopen  .حتى يزيلوها 
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 التالية: الصيغةيف الغالب د مكديول لها ور  تس الربامج اليت ستُ 

if __name__ == '__main__': 

print linecount('wc.py') 

__name__  ُن اكن الربانمج  .انمجق عند ابتداء الربطل  متغري جاهز ي ن ف برجمي، نصك شغالفا  يه  __name__قمية ا 

__main__ ن مل يكن،  .، و يف هذه احلاةل سينفذ نص الاختبار يمت اس ترياده، فسيتخطى نص  ن اكن مديولأ ي ا  و ا 

 .الاختبار

 اس تورده اس تريادا، ون وابيث مفرّس  مث شغل  برجمي. نصك مث شغهل ،wc.pyاطبع هذا املثال يف ملف امسه  14.5مترين 

import wc،  ما يه قمية__main__ عندما اكن املديول مس توردا؟ 

ن  حتذير: ان اس توردت مديول كنت قد اس توردته من قبل، فلن يفعل ابيثون أ ي يشء، فال يعيد قراءة امللف، حىت و ا 

 .ل عليهّد  عُ 

عادة حتميل امللف عليك اس تخدام الاقرتان اجلاهز  ن أ ردت ا  نه خمادع بعض اليشء، ذلا ف reloadا  امن يشء هو أ  ، الا أ 

عادة   .مث اس ترياد املديول من جديد فرّس  دء املبا 

 

 ال خطاء عالج  14.10
كتشاف ل ن مسافات اجلدوةل صعبة الا ال خطاء هذه  .عند قراءة و كتابة امللفات قد تقع يف مشالك مع املساحات البيضاء

 مرئية:ور اجلديدة يف الغالب غري طو الس

>>> s = '1 2\t 3\n 4' 

>>> print s 

1 2 3 

4 

، تمتثل املساحات للمحارفو  .فهو يأ خذ أ ي اكئن كقرينة و يرجع حمارف متثهل reprهنا قد يساعدك الاقرتان اجلاهز 

 البيضاء بتسلسالت من اخلطوط املائةل

>>> print repr(s) 

'1 2\t 3\n 4' 

 .اليت قد تساعد يف عالج الاخطاء

نظمة التشغيل اخملتلفة تس تخدم حروفا خمتلفة للتعبري عن سطر جديدمشلك ن أ  مفهنا ما يس تخدم  .ة اخرى قد تقع فهيا يه أ 

ن  .و مهنا ما يس تخدم لكهيام \rو تكتب  "رجوع return"و مهنا ما يس تخدم  ،\nو تكتب  "newlineسطر جديد " فا 

 .ب ابملشالكنقلت امللفات بني هذه الانظمة الغري متوافقة فقد تتسب

ماكنك العثور علهيا )و القراءة عهنا( عىل ا ىل توجد تطبيقات يف معظم الانظمة حتول من صيغة  اخرى اب 
http://en.wikipedia.org/wiki/Newline . 

 .طبعا ميكنك كتابة التطبيق اخلاص بك

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Newline
http://en.wikipedia.org/wiki/Newline
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 املعاين 14.11
pاثبت  e rsi stant:  جبزء من بياانتهعىل الاقل ما ل هناية و حيتفظ ا ىل تتعلق ابلربانمج اذلي يس متر يف العمل. 

format opمؤثر الصيغ  erator مؤثر % يأ خذ حمارف الصيغة و توبل و يودل حمارف حتتوي عىل عنارص التوبل مصاغة :

 .حسب ما حتدده حمارف الصيغة

format striحمارف الصيغة  ng: ارف تس تخدم مع مؤثر الصيغة و حتتوي عىل تسلسل الصيغةحم. 

format sequسل الصيغة لتس enc e تسلسل من احلروف يف حمارف الصيغة ، مثل :d% حيدد كيفية صياغة قمية ما. 

texملف نيص  t fi l eتسلسل من احلروف خمزن بشلك دامئ عىل قرص صلب :. 

:جمدل  d i rec tory حدمجموعة من امللفات حتت امس وا. 

pمسار )مساق(  ath امللف حتدد: حمارف. 

relمسار نس يب  ati v e p athمسار يبدأ  من اجملدل احلايل :. 

absolمسار مطلق  u te p athعىل موقع يف نظام امللفات  .: مسار يبدأ  يف أ 

اط  cالتق atc h هناء الربانمج ابس تخدام عباريت  . exceptو  try: منع الاس تثناء من ا 

اانت  اعدة بي dق atabaseملف تنظم حمتوايته عىل شلك جمدل ترتبط فيه املفاتيح ابلقمي املقابةل :. 

 

 متارين 14.12
لتايل حيمل و املثال ا .و حتميل املعلومات من الويب URLللتعامل مع ال  urllibهناك طرق يف مديول  146مترين 

 : thinkpython.com يطبع رساةل نصية من

import urllib 

 

conn = urllib.urlopen('http://thinkpython.com/secret.html') 

for line in conn: 

print line.strip() 

 احلل:  .شغل هذا النص و اتبع التعلاميت اليت س يظهرها

http://thinkpython.com/code/zip_code.py . 

 

 

 

  

http://thinkpython.com/code/zip_code.py
http://thinkpython.com/code/zip_code.py
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 الفصل اخلامس عرش
 

 و الاكئنات اتفئال
 

مثةل عىل نصوص الربجمة لهذا الفصل عىل توفرة ت   .http://thinkpython.com/code/Point1.pyأ 

  .http://thinkpython.com/code/Point1_soln.pyو حلول الامترين موجودة عىل 

 

مناط عرَّ  15.1   User-defined typesفها املس تخدم أ 
و عىل سبيل املثال س ننشئ منطا امسه  .لقد اس تخدمنا الكثري من امناط ابيثون اجلاهزة، لقد حان الوقت لتعريف أ مناط جديدة

Point س ميثل نقطة يف فراغ ثنايئ الابعاد. 

( متثل نقطة الاصل، و )س,ص( 0,0مثال ) .فاصةل ا حداثياهتا سني و تفصل بنيلنقاط بني قو يف عرف الرايضيات تكتب ا

 .ال عىل من نقطة الاصلا ىل  وحداتالميني و ص ا ىل  وحداتمتثل النقطة اليت تبعد س 

 هناكل العديد الطرق اليت ميكننا متثيل النقاط هبا يف ابيثون:

 تغريين س و صميكننا ختزين ال حداثيات بشلك منفصل يف م. 

 ميكننا ختزيهنا كعنارص يف قامئة أ و توبل. 

 نشاء منط جديد ميثل النقاط كاكئنات  .ميكننا ا 

ذا ما قورن ابخليارين الاخريني نشاء منط جديد معقد قليال ا  ن هل حس نات س تتبدى  ،ا   .برسعةكل الا أ 

 يل:و تعريف الفئة يكون اكلتا. Class فئة املس تخدم يسمى هفالمنط اذلي يعّر  

class Point(object): 

"""Represents a point in 2-D space""" 

ن الفئة اجلديد يها ىل تشري الرتويسة   .ما، و اذلي هو منط جاهز objectنقطة، و اليت يه عبارة عن  أ 

لهذا فامي ميكنك تعريف اقرتاانت و متغريات داخل الفئة، س نعود  .ترشح الهدف من الفئة ،توثيقللعبارة عن حمارف  نتامل

 .بعد

 خلق اكئن فئةس يُ  Point او بتعريف فئة امسه

 
 رمس للاكئن :15.1الشلك 

x

y 4.0

3.0

Point

blank

http://thinkpython.com/code/Point1.py
http://thinkpython.com/code/Point1_soln.py


  فكر بايثون 138

>>> print Point 

<class '__main__Point'> 

ن  Pointو ل ن تعريف   .___main__.Pointيكون :” امسها الاكمل“اكن يف املس توى الاعىل فا 

 ك هنا اقرتان: Pointتنادي نقطة س نتجو لت .اكئن الفئة اكملصنع اذلي ينتج الاكئنات

>>> blank = Point() 

>>> print blank 

<__main__Point instance at 0xb7e9d3ac> 

، و instantiation ابلتجليةيسمى ا جياد اكئن جديد  .blankاذلي نعينه لـ  ،Pointو القمية املرجعة يه مرجع لاكئن 

 .فئةلجتلية ل instance of the classالاكئن املنشأ  يسمى 

ن ما يلهيا هو رمق  تعين 0xيف اذلاكرة )البادئة  تنمتي و يف أ ي ماكن خزنت أ ي فئة ا ىل فس يخربك ابيثون جتلية و عندما تطبع  أ 

 .سدايس عرشي(

 

  :Attributesاخلصال  15.2
 : dot notation ابلنقاط ابس تخدام التنويت للتجليةمبكنك تعيني قمي 

>>> blank.x = 3.0 

>>> blank.y = 4.0 

 string.whitespaceأ و  mathpiيش به هذا النحو النحو اذلي يس تخدم لختيار العنارص من مديول، مثل 

ننا يف هذه احلاةل نعني قامي لعنارص مسامة يف الاكئن  .attributesهذه العنارص تسمى خصال  .مع أ 

 . atribute خالفا للفعلو التاء فهيا مشددة  ،يه امس attributeاللكمة 

 object diagramرمس احلاةل اذلي يعرض الاكئن و خصاهل يسمى رمس الاكئن  .الرمس التايل نتيجة هذه التعيينات يبني

نظر الشلك   .15.1أ 

عدد ا ىل و حيتوي هذا الاكئن عىل و هو حيتوي عىل خصلتني لك مهنام تشري  blankهو املتغري  Pointاكئن المرجع 

 .حقيقي

 نفس النحو:خدام ابس تميكنك قراءة قمية اخلصةل 

>>> print blank.y 

4.0 

>>> x = blank.x 

>>> print x 

3.0 

  ."xو أ حرض قمية  blank مرجعهالاكئن اذلي ا ىل اذهب "يعين  blank.xالتعبري 

 .xو اخلصةل  xبني املتغري  تعارضو ل يوجد  xحنن يف هذه احلاةل نعني تكل القمية للمتغري 

 ن أ ي تعبري, مثال:ميكنك اس تخدام النتوتة كجزء م

>>> print '(%g, %g)' % (blank.x, blank.y) 

(3.0, 4.0) 

>>> distance = math.sqrt(blank.x**2 + blank.y**2) 

>>> print distance 

5.0 

ّ ميكنك مترير   كقرينة ابلطريقة املعتادة، مثال: يةجتل
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def print_point(p): 

print '(%g, %g)' % (p.x, p.y) 

 كقرينة: blankو لس تدعاهئا ميكنك مترير  <تأ خذ نقطة كقرينة و تعرضها بنتوتة رايضية print_pointهنا 

>>> print_point(blank) 

(3.0, 4.0) 

ن عدل الاقرتان عىل plank من مرجع متعدديه امس  p يف داخل الاقرتان  .blankستتغري  p، فا 

ن   .يأ خذ نقطتني كقرائن و يرجع املسافة بيهنام distance_between_pointsاكتب اقرتاان امسه  15.1متري

 

 املس تطيالت 15.3
ن تكون خصال اكئن ما، لكن يف أ حيان أ خرى عليك اختاذ القرارات نك  .أ حياان يكون من الواحض ماذا جيب أ  فتخيل مثال أ 

يل، ميكنك جتاهل مفا يه اخلصال اليت ستس تعملها لتحديد موقع و جحم املس تطيل؟ للتسه .لمتثيل املس تطيالت تصمم فئة

فقي أ و معودي ما أ   .الزوااي، فاملس تطيل ا 

 هناك احامتلن عىل الاقل:

  و العرض و الطول  مركزه(حىت ميكنك حتديد ركن املس تطيل )أ و. 

 ميكنك حتديد ركنان متقابالن. 

 اللحظة ل نس تطيع التفضيل بني الاحامتلني، ذلكل س نطبق اخليار الاول، مكثال فقط: هذه حىت

 تعريف الاقرتان: هذا هو

class Rectangle(object): 

"""Represents a rectangle 

 

attributes: width, height, corner 

""" 

 .يه اكئن نقطة حيدد الركن السفيل ال يرس corner ان وعددهام  heightو  widthنص التوثيق اخلصال:  دّد  يعُ 

نشاء جتليةو لمتثيل مس تطيل عليك    تعني قمي للخصال:لاكئن املس تطيل مث أ 

box = Rectangle() 

box.width = 100.0 

box.height = 200.0 

 
 رمس الاكئن 152الشلك 

Box.corner = Point() 

Box.corner.x = 0.0 

Box.cornery = 00 

 cornerو اخرت من هناك اخلصةل اليت امسها  box اذلي مرجعهالاكئن  ا ىلاذهب "يعين  box.corner.xالتعبري 

 ".xذكل الاكئن و اخرت اخلصةل اليت امسها ا ىل ذهب مث ا

width

height

corner
x

y 0.0

0.0

Point100.0

200.0
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 embeddedتسمى هذه احلاةل  .خصةل لاكئن اخر عندما يكونو يه حاةل اكئن ، حاةل هذا الاكئن 15.2يبني الشلك 

ن. مَّ  مض 

 

لتجليات 15.4  كقمي مرجتعة ا
ن ترجع  حتتوي عىل  Pointو ترجع كقرينة  Rectangleتأ خذ  find_centerمفثال  جتليات.ميكن لالقرتاانت أ 

 ا حداثيات مركز املس تطيل:

def find_center(rect): 

p = Point() 

p.x = rect.corner.x + rect.width/2.0 

p.y = rect.corner.y + rect.height/2.0 

return p 

 : centerا ىل  Pointكقرينة و تعني النتيجة  boxيف املثال التايل ميرر 

>>> center = find_center(box) 

>>> print_point(center) 

(50.0, 100.0) 

 

لاكئنات  15.5  ليست ثبيتةا
مفثال لتغيري جحم املس تطيل بدون تغيري موقعه، ميكنك تعديل قمي  .حدى خصاهلل  ميكنك تغيري حاةل الاكئن بعمل تعيني 

width  وheight : 

Box.width = box.width + 50 

Box.height = box.width + 100 

يضا كتابة اقرتاانت تعدل عىل الاكئناتو مي تأ خذ اكئن املس تطيل و رمقني  grow_rectangleمثال  .كنك أ 

dwidth  وdheight :و تضيف هذه الارقام لعرض و طول املس تطيل 

def grow_rectangle(rect, dwidth, dheight): 

rect.width += dwidth 

rect.height += dheight 

 أ ثري:املثال التايل يعرض الت

>>> print box.width 

100.0 

>>> print box.height 

2000 

>>> grow_rectangle(box, 50, 100) 

>>> print box.width 

150.0 

>>> print box.height 

300.0 

ن عدل الاقرتان عىل  box ة لـتعددواحدا من مراجع م rectيف داخل الاقرتان اكن  يضا boxسيتغري  rect، فا   أ 

ضافة  dyو  dxيأ خذ رمقني  move_rectangleتب اقرتاان امسه اك 15.2مترين  ن يغري موقع املس تطيل اب   dxجيب أ 

 .cornerلـ  yال حدايث ا ىل  dyو  cornerلـ  xالاحدايث ا ىل 

 



  فكر بايثون 141

ل 15.6  نسخا
من الصعب  .ل ن التغيري يف ماكن ما س يكون هل تأ ثري غري متوقع يف ماكن اخر ،عل قراءة الربامج صعبةجيقد  تعدد املرجعيات

 .مالحقة لك املتغريات اليت قد تتعلق بذكل الاكئن

اذلي ميكنه مضاعفة  copy عىل الاقرتان copyحيتوي املديول  لتعدد املرجعيات.نسخ الاكئنات عادة ما يكون البديل 

 :أ ي اكئن

>>> p1 = Point() 

>>> p1.x = 3.0 

>>> p1.y = 4.0 

>>> import copy 

>>> p2 = copy.copy(p1) 

 :عىل نفس البياانت، لكهنام ليسا نفس النقطة p2و  p1حيتوي 

>>> print_point(p1) 

(3.0, 4.0) 

>>> print_point(p2) 

(3.0, 4.0) 

>>> p1 is p2 

False 

>>> p1 == p2 

False 

ن ا ىل يشري  is املؤثر يضا توقعت قد تكون .ليسا نفس الاكئن، و هو ما توقعناه p2و  p1أ  ن  أ  ل ن  Trueس تنتج  ==أ 

نه يف بعض احلالت يكون ل نك س تعرف ال   ،يف هذا احلال فقد خاب ظنك. هذه الاكئنات حتتوي عىل نفس البياانت ن أ 

سرنى فامي  –هميكن تغيري هذا السلوك . س يفحص هوية الاكئن و ليس تساوي الاكئن املؤثر، فهذا  isكترصف  ==ترصف 

 .بعد كيف

ن اس تخدمت   .ى بأ هنا تنسخ الاكئن و ليس النقطة اليت يتضمهناسرت  مس تطيل لنسخ copy.copyا 

 

 
 رمس الاكئن 153الشلك 

>>> box2 = copy.copy(box) 

>>> box2 is box 

False 

>>> box2.corner is box.corner 

True 

هنا تنسخ الاكئن و أ ي مراجع قد حيتوهي ،تسمى العملية نسخ حضل .ما يبدو عليه رمس الاكئن 15.3يظهر الشلك  ا، لكن ل ل 

 .تنسخ الاكئنات املضمنة فيه

 لن عىل أ حد املس تطيلني grow_rectangleيف هذا املثال اس تدعاء  .ما تريده لن يكون هذايف معظم التطبيقات 

 .و هذا السلوك مشوش و مرتع للخطأ   س يؤثر عىل الاخر! move_rectangleالاخر، لكن اس تدعاء  عىل يؤثر

ن دلى املديو  و يه ل تنسخ الاكئن فقط بل الاكئنات اليت يشري  deepcopyطريقة امسها  copyل لكن حلسن احلظ فا 

لهيا، و هكذا لعكل لن تفاجأ  من تسمية هذه العملية ابلنسخ العميق يضا، و الاكئنات اليت تشري ا  لهيا أ   .ا 

width

height

corner
x

y 0.0

0.0

Point100.0

200.0

width

height

corner

100.0

200.0

box1 box2
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>>> box3 = copy.deepcopy(box) 

>>> box3 is box 

False 

>>> box3.corner is box.corner 

False 

 .خمتلفان متاما boxو  box3الاكئنان 

 .ختلق و ترجع مس تطيال جديدا بدل من التعديل عىل القدمي move_rectangleاكتب نسخة من  15.3مترين 

 

 ال خطاء عالج  15.7
ن حاولت  عند ابتدائك العمل عىل الاكئنات س تصادفك اس تثناءات جديدة، خصةل غري موجودة ا ىل الوصول مثال ا 

 :AttributeError س تحصل عىل

>>> p = Point() 

>>> print p.z 

AttributeError: Point instance has no attribute 'z' 

ن مل تكن متأ كدا من منط الاكئن فميكنك السؤال:  ا 

>>> type(p) 

<type '__main__Point'> 

ن اكن للاكئن خصةل معينة فميكنك اس تخدام الاقرتان اجلاهز  ن مل تكن متأ كدا ا   : hasattrو ا 

>>> hasattr(p, 'x') 

True 

>>> hasattr(p, 'z') 

False 

ن تكون أ ي اكئن، و تكون القرينة الثانية حمارف حتتوي عىل امس اخلصةل  .للقرينة الاوىل أ 

 

 املعاين 15.8
Clفئة  ass : تعريف الفئة ينشئ اكئن فئة جديد .منط يعرفه املس تخدم. 

فئة  cاكئن  l ass obj ec t:  عىل معلومات عن منط عرفه املس تخدماكئن حيتوي. 

  ّ i يةجتل nstanc e :  فئةا ىل اكئن ينمتي. 

attriخصةل  bu te : أ حد القمي املسامة املرتبطة باكئن. 

embed)  )اكئن( متضمن d ed  ( obj ec t: اكئن خمزن كخصةل داخل اكئن اخر. 

shalنسخ حضل  low  c op y : ن تنسخ حمتوايت اكئن مبا فهيا أ ي مراجع لاكئنا  copyت مضمنة، و يس تخدم فهيا الاقرتان أ 

 .copyمن املديول 

dنسخ معيق  eep  c op y :  ،يضا الاكئنات املضمنة فيه، و الاكئنات املضمنة فهياو هكذا ن تنسخ حمتوايت اكئن و تنسخ أ  أ 

 . copyمن املديول  deepcopyيس تخدم فهيا الاقرتان 

objرمس الاكئن  ec t d i ag ram : خصالها و قمي خصالها رمس يظهر الاكئنات و. 
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 متارين 15.9
ن  فه املس تخدم امسه ف منطا عرَّ ، و اذلي يعّر   World( مديول امسه 4)انظر الفصل  Swampyيوفر سوميب  15.4متري

World :و ميكنك اس ترياده اكلتايل 

from swampy.World import World 

 أ و، حس امب نصبت سوميب، قد يكون هكذا:

from World import World 

 .اليت تنتظر املس تخدم mainloopمث ينادي عىل طريقة  Worldالنص التايل ينشئ اكئن 

world = World() 

world.mainloop() 

سنس تخدم هذا املربع لرمس النقاط و املس تطيالت و الاشاكل الاخرى  .رشيط العنوان و مربع فارغ اس تظهر انفذة علهي

ضف السطور التالية قبل نداء   .مث شغل الربانمج مرة أ خرى mainloopأ 

canvas = world.ca(width=500, height=500, background='white') 

bbox = [[-150,-100], [150, 100]] 

canvas.rectangle(bbox, outline='black', width=2, fill='green4') 

ن ترى الان مس تطيال أ خرضا حبدود سوداء  .و اليت س تظهر مكربع أ بيض ،رمسد مقاشة الالسطر الاول س يوج   <جيب أ 

 .لرمس الاشاكل اخملتلفة rectangleلاكئن القامشة طرق مثل 

bbox  ا ىل زاوية املس تطيل السفىل  اممن الاحداثيات ه نيأ ول زوج"للمس تطيل. صندوق التحديد"يه قامئة قوامئ متثل

 .للزاوية العليا الميىن نيالثاني ني، و الزوجاليسار

ماكنك رمس دائرة  هكذا: اب 

Canvas.circle([-25,0], 70, outline=None, fill='red') 

 .ا حداثيات مركز ادلائرة، و الثاين هو نصف القطر الربمرت الاول هو زويج

نظر  ن حتصل عىل العمل الوطين لبنغالدش )أ  ضفت هذا السطر للربانمج فيجب أ  ن أ  ا 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gallery_of_sovereign-state_flags).  

يأ خذ مقاشة و مس تطيال كربمرتات و يرمس متثيال للمس تطيل عىل  draw_rectangleاكتب اقرتاان امسه  .1

 .القامشة

ضف خصةل امسها  .2 س تخدم خصةل حبيث ي draw_rectangleلاكئنات املس تطيل مث عدل عىل  colorأ 

color لتغيري لون املس تطيل. 

 .يأ خذ مقاشة و نقطة كقرائن مث يرمس متثيال للنقطة عىل القامشة draw_pointاكتب اقرتاان امسه  .3

نشئمث  .اخلصال املناس بة اله Circle اعرف فئة جديدا امسه .4 اكتب اقرتاان . Circle لاكئن  جتليات أ 

 .ةيرمس دوائر عىل القامش draw_circle امسه

 اكتب برانجما يرمس عمل مجهورية التش يك تلميح: ميكنك رمس املضلع هكذا: .5

points = [[-150,-100], [150, 100], [150, -100]] 

canvas.polygon(points, fill='blue') 

 لقد كتبت برانجما صغريا يرسد الالوان املتاحة، تس تطيع حتميهل من:

 http://thinkpython.com/code/color_lis.tpy 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gallery_of_sovereign-state_flags
http://en.wikipedia.org/wiki/Gallery_of_sovereign-state_flags


  فكر بايثون 144

 

 الفصل السادس عرش

 

 الفئات و الاقرتاانت
 

مثةل النصوص الربجمية لهذا القسم متوفرة من:   http://thinkpython.com/code/Time1.pyأ 

لوقت 16.1  ا
تعريف  .و يه تسجل الوقت ابلنس بة لليوم .عىل الامناط اليت يعرفها املس تخدم أ خر مكثال Timeامسها  ف فئةس نعّر  

 لتايل:اك يكونالاقرتان 

class Time(object): 

"""Represents the time of day. 

 

attributes: hour, minute, second 

""" 

نشاء اكئن   جديد و تعيني خصال للساعات و ادلقائق و الثواين: Timeمث ميكننا ا 

time = Time() 

time.hour = 11 

time.minute = 59 

time.second = 30 

 .16.1بدو كام يف الشلك ي Timeرمس احلاةل لاكئن 

و يطبعه عىل شلك ساعات:دقائق:ثوانيتلميح: يطبع  Timeيأ خذ اكئن  print_timeاكتب اقرتاان امسه  16.1مترين 

 .ان تطلب الامر 0اقسام الاعددا حصيحا من خانتني عىل الاقل و يس بقها  %'2d'التسلسل 

ن  ن اكن  Trueو يرجع  t2و  t1، هام  Timeئين يأ خذ اك is_saferاكتب اقرتاان بوليانيا امسه  16.2متري  t1ا 

 . False زمنيا ، و ا لفسريجع t2يأ يت بعد 

 

لبحتةالاقرتا 16.2  انت ا
و هام يعرضان نوعني من الاقرتاانت: الاقرتاانت البحتة و  .س نكتب يف الاقسام القليةل القادمة اقرتانني مجلع قمي الوقت

يضا  انرشحي امو ه .لتاملعّد   و يه طريقة  .Prototype and patch، الرتقيعهيا المنوذج املصغر و مسّ  أأ تطوير خطة أ 

 .و من م التعامل مع التعقيدات لكام تطورت ،للتعامل مع املشالك املعقدة بعمل منوذج مصغر

 
 رمس الاكئن :16.1الشلك 

hour

minute

second

11

59

30

time

time
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 :add_timeهنا منوذج مصغر من 

def add_time(t1, t2): 

sum = Time() 

sum.hour = t1.hour + t2.hour 

sum.minute = t1.minute + t2.minute 

sum.second = t1.second + t2.second 

return sum 

يسمى هذا اقرتان حبت ل نه ل يعدل  اجلديد. لاكئنهذا ل مرجعاخصاهل مث يرجع  هيييءجديد، و  Timeينشئ الاقرتان اكئن 

ليه كقرائن هل تأ ثري، كعرض قمية أ و احلصول عىل مدخل من املس تخدم، غري  و ليس .عىل أ ي من الاكئنات اليت مررت ا 

 .ا رجاع قمية

مونيت "و اذلي حيتوي عىل وقت البدء لفمل، مثل  start: اثنني Timeسأ نشئ اكئين  ،من أ جل حفص هذا الاقرتان

 .دقيقة 35اذلي حيتوي عىل زمن تشغيل الفمل، و اذلي هو ساعة و  duration، و  "ابيثون و الك س املقدسة

 .مىت س ينهتيي عرض الفمل add_timeمث س يعمل 

>>> start = Time() 

>>> start.hour = 9 

>>> start.minute = 45 

>>> start.second = 0 

 

>>> duration = Time() 

>>> duration.hour = 1 

>>> duration.minute = 35 

>>> duration.second = 0 

 

>>> done = add_time(start, duration) 

>>> print_time(done) 

10:80:00 

نالاقرتان شلكة ا .ما تأ ملته 10:80:00قد ل تكون النتيجة  ه ل يتعامل مع احلالت اليت تكون جماميع الثواين أ و ادلقائق أ 

ن علينا  .أ كرب من س تني  .الساعاتمعود ا ىل معود ادلقائق أ و ادلقائق الزائدة ا ىل الثواين الزائدة  "محل"عندما حيصل هذا فا 

 هاك نسخة حمس نة:

def add_time(t1, t2): 

sum = Time() 

sumhour = t1.hour + t2.hour 

sum.minute = t1.minute + t2.minute 

sum.second = t1.second + t2.second 

 

if sum.second >= 60: 

sum.second -= 60 

sum.minute += 1 

 

if sum.minute >= 60: 

sum.minute -= 60 

sum.hour += 1 

 

return sum 

قرص فامي بعد نه ابتدأ  ابلتضخم سرنى بدائل أ  ل أ  ن هذا الاقرتان حصيح، ا   .رمغ أ 
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 لتاملعّد   16.3
ليه كربمرتات ن يعدل عىل الاكئنات اليت مترر ا  قرتان أ حياان أ  ابلنس بة  مرئيةيف هذه احلاةل تكون التغيريات و  .من املفيد لال 

 .مل هكذا تسمى معدلتالاقرتاانت اليت تع .للمنادي

اليك مسودة  .لعّد  ، ميكن كتابته طبيعيا مكُ  Timeاكئن ا ىل من الثواين  اذلي يضيف عدد معطىى  incrementفـ 

 رسيعة:

def increment(time, seconds): 

time.second += seconds 

 

if time.second >= 60: 

time.second -= 60 

time.minute += 1 

 

if time.minute >= 60: 

time.minute -= 60 

time.hour += 1 

 

يناها من قبل  .يقوم السطر الاول ابلعملية الاساس ية، و البايق يتعامل مع احلالت اخلاصة اليت رأ 

 أ كرب من س تني؟ secondsأ هذا اقرتان حصيح؟ ما اذلي س يحدث ان اكن الربمرت 

ن يكون  ن ن المحلل يكفي يف هذه احلاةل أ  ن تصبح قمية ا ىل  المحلكرر مرة واحدة، فيجب أ  قل من س تني secondsأ   .أ 

 س يجعل هذا التعديل الاقرتان حصيحا لكن ليس كفؤا جدا whileبعبارة  forأ حد احللول هو استبدال عبارة 

 .ل حتتوي عىل أ ي حلقة incrementاكتب نسخة حصيحة من  16.3مترين 

ن يقوم بأ ي يشء يقوم به املعّد   قرتان البحت أ  ن بعض لغات الربجمة ل تسمح ا ل ابلقرتاانت البحتة .لميكن لال  و هناك  .بل أ 

قل من تكل اليت تس تخدم املعدلتوَّ ط  بعض الادةل بأ ن الربامج اليت حتتوي عىل اقرتاانت حبتة تُ لكن  .ر أ رسع و بأ خطاء أ 

قرب  ،املعدلت مناس بة للوقت قل كفايةا ىل و برامج الاقرتاانت أ  ن تكون أ   .أ 

نصحك ابس تخدام الاقرتاانت البحتة طاملا اكن اس تعاملها م يف العموم ن اكنت احلس نات ا ىل و الالتجاء  ربرا.أ  املعدلت فقط ا 

سلوب الربجمة  .مغرية  الوظائفي.هذه املقاربة تسمى أ 

ن   .جديد بدل من تعديل الربمرتات Timeتنشئ و ترجع اكئن  incrementاكتب نسخة حبتة من  16.4متري

 

لامن 16.4 لتخطيط ةذج املصغر ا  مقابل ا
مث  ،كتبت منوذج مصغر يقوم ابحلس بة ال ساس ية ،للك اقرتان ".الامنذج املصغرة و الرتقيع" هو امس خطة التطوير اليت أ عرضها

 .لكام ظهرت يف طريقي ال خطاء اختربته، و كنت أ رقع 

ن مل يكن دليك الفهم العميق للمشلكة تصحيح التدرجيي عن طريق الزايدة قد يودل لكن ال .قد يكون هذا التقرب فعال ا 

نه يتعامل مع العديد من احلالت اخلاصة( نك  .برانجما معقدا بال داعي )حيث أ  نك لن تتأ كد أ  يضا ل يعمتد عليه )خصوصا أ  و أ 

 .عرثت عىل لك الاخطاء(

 ُ هو يف احلقيقة  Time اكئن لبصرية يه أ نيف حالتنا هذه ا .ل البصرية الربجمة كثرياسهّ البديل هو التطوير اخملطط هل، و فيه ت

نظر  60رمق من ثالثة خاانت قاعدته   !http://en.wikipedia.org/wiki/Sexagesimal أ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sexagesimal
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الست و "و خصةل الساعات يه خانة  "الس تينات"يه خانة  minutesيه خانة الاحاد و خصةل  secondsخصةل 

  "!ثالثني مئات

من  لمحلاب، و ل جل ذكل كنا نقوم 60كنا نقوم بعملية امجلع عىل القاعدة  incrementو  add_timeعندما كتبنا 

 العمود الاعىل. ا ىلمعود 

ما ما لحظناه ال   عداد حصيحة و ا ىل  Timeللمشلكة كلك: بوسعنا حتويل اكئنات  يقرتح علينا مقاربة اخرىهو ن فأ  أ 

 .م ابلعمليات احلسابية عىل الاعداد الصحيحةو قي كون احلاسوب يعرف كيفالل اس تغ

ليك اقرتاان حيول ال وقات )اكئنات  عداد حصيحة:ا ىل ( Timeا   أ 

def time_to_int(time): 

minutes = time.hour * 60 + time.minute 

seconds = minutes * 60 + time.second 

return seconds 

تقسم القرينة الاوىل عىل الثانية و ترجع الناجت و  divmodأ وقات )تذكر بأ ن ا ىل ول الاعداد الصحيحة و هنا اقرتان حي

 البايق كتوبل(:

def int_to_time(seconds): 

time = Time() 

minutes, time.second = divmod(seconds, 60) 

time.hour, time.minute = divmod(minutes, 60) 

return time 

هناك طريقة  .ع نفسك بأ ن هذه الاقرتاانت حصيحة،قد يتطلب الامر بعض التفكري و القيام ببعض الاختباراتليك تقن

ذا ما اكن: اكن هذا مثال عىل حفص  .لعدة قمي time_to_int(int_to_time(x))==x لفحصها! اخترب ا 

 .التناسق

عادة كتابة   : add_timeو مبجرد اقتناعك بأ هنا حصيحة اس تخدهما ل 

def add_time(t1, t2): 

seconds = time_to_int(t1) + time_to_int(t2) 

return int_to_time(seconds) 

سهل للتأ كد من الاوىل  .و هذه النسخة أ صغر و أ 

عد كتابة  16.5مترين   .int_to_timeو  time_to_intابس تخدام  incrementأ 

من التعامل مع الوقت حتويل العد من قاعدة ل خرى عسري عىل  أ صعب 10القاعدة ا ىل  60أ حياان من القاعدة  يكون التحويل

فضل حدس نا يف التعامل مع قمي الوقت  .الفهم، أ 

ن اكنت دلينا البصرية  و استمثرانها يف كتابة اقرتاانت التحويل  .للتعامل مع الوقت ك عداد قاعدهتا س تنيمن البداية لكن ا 

(time_to_int  وint_to_time). قرص لكنا قد حصلنا سهل للقراءة و عالج  ،عىل برانمج أ  و ، ال خطاء و أ 

 .عليه يعول

ضافة مزااي جديدة هل مس تقبال مثال، ختيل اجياد الفرق بني زمنني للحصول عىل قمية ما مىض من الوقت يضا، من السهل ا   .أ 

سهل و عىل الاغلب أ حص ل ن ،س يطرحون ابلقرتاضمه من السذج   .اس تعامل اقرتان التحويل أ 

و تعمميها(امل ن تصعيب املشلكة )أ  ن هناكل  .قد يسهلها أ حياان فارقة أ   .اقل من و الاقل من فرص الاخطاء(حالت خاصة )ل 
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 ال خطاء عالج  16.5
ن اكنت قمي ادلقائق و الثواين بني  Timeيكون اكئن  ن اكنت  60و  0مضبوطا ا  )متضمنة الصفر و لكن ليس الس تني( و ا 

ما الثواين فيسمح لها ابلكسور minuteو  hour قمي .قمية الساعات موجبة عداد حصيحة أ  ن تكون أ   .جيب أ 

ن تكون دامئا  "ل متغرية"متطلبات كهذه تسمى  ن مل تكن  Trueل ن علهيا أ   .ما أأ فهناك خط Trueأ و مبعىن اخر، ا 

دليك اقرتاان امسه  ليكنمفثال  .و العثور عىل مسبباهتا ال خطاء مفيد يف اقتناص الالمتغرياتكتابة نص يفحص 

valid_time  يأ خذ اكئنTime  و يرجعFalse :ن اكن خيالف أ حد الثوابت  ا 

def valid_time(time): 

if time.hour < 0 or time.minute < 0 or time.second < 0: 

return False 

if time.minute >= 60 or time.second >= 60: 

return False 

return True 

ذا ما اكنت القرائن ل ختالف  مث يف بداية لك  :الال املتغرياتاقرتان ميكنك اختبار ا 

def add_time(t1, t2): 

if not valid_time(t1) or not valid_time(t2): 

raise ValueError('invalid Time object in add_time') 

seconds = time_to_int(t1) + time_to_int(t2) 

return int_to_time(seconds) 

ن فشل يف الفحص: املتغري الالاليت تفحص  assertأ و ميكنك اس تخدام عبارة   و تقدم اس تثناءا ا 

def add_time(t1, t2): 

assert valid_time(t1) and valid_time(t2) 

seconds = time_to_int(t1) + time_to_int(t2) 

return int_to_time(seconds) 

هنا تف assertاملفيد يف عبارات   .رق بني النص اذلي يتعامل مع احلالت العادية و النص املكتوب لفحص الاخطاءيه أ 

 

 املعاين 16.6
p الرتقيعالمنوذج املصغر و  rototy p e and  p atc h:  سلوب يف تطوير الربامج، تكتب فيه مسودة رسيعة للربانمج، مث أ 

 .تشغل و ختترب، و لكام ظهر خطأ  يعاجل

اءا عىل خطةالتطوير  p بن l anne d  p rog rammi ng ا ىل : اسلوب يف تطوير الربامج يعمتد عىل البصرية الثاقبة يف النظر

و المنوذج املصغر العصايماملشالك و عىل التخطيط أ كرث منه التطوير   .أ 

pاقرتان حبت  u re fu nc ti onمعظم الاقرتاانت البحتة اقرتاانت ممثرة .: اقرتان ل يعدل عىل الاكئنات اليت مترر هل كقرائن. 

modملعدل ا i fi erليه كقرائن و أ كرث مما مرر ا   .معظم املعدلت اقرتاانت عقمية .: اقرتان يعدل عىل اكئن أ 

iاملتغري  ل nv ari ant :  ن يص  .ح دامئا قبل تنفيذ الربانمجرشط جيب أ 
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 متارين 16.7
مثةل نصوص الربجمة لهذا الفصل متوفرة عىل  احللول   .http://thinkpython.com/code/Time1.pyأ 

  .http://thinkpython.com/code/Time1_soln.pyلهذه الامترين متوفرة من 

ن  جديد حيتوي عىل حاصل  Time و يرجع اكئن .و رمق Timeيأ خذ اكئن  mul_timeاكتب اقرتاان امسه  16.6متري

 .رضب الوقت الاصيل و الرمق

و رمق ميثل املسافة، و يرجع اكئن  ،ميثل وقت الهناية لس باق Timeلكتابة اقرتان يأ خذ اكئن  mul_timeمث اس تخدم 

Time  مسافة( وحدةجديد ميثل معدل الرسعة )الزمن للك. 

اذلان يف هذا  Timeو  Dateو هام شبهيان بـ  timeو  dateاكئنني  datetimeيوفر مديول  16.7مترين 

قرأ  واثئقها عىل  هنا توفر مجموعة غنية من الطرق و املؤثرات ا  ل أ  الفصل، ا 
http://docs.python.org/2/library/datetime.Html.  

 .حيصل عىل التارخي احلايل و يطبع امس اليوم datetimeاكتب برانجما ابس تخدام مديول  .1

و الثواين املتبقية  قع عدد الاايم و الساعات و ادلقائو يطب ،اكتب برانجما يأ خذ اترخي امليالد للمس تخدم مكدخل .2

 .حىت عيد ميالده القادم

" يوم الضعف"سن أ حدهام ضعف سن الثاين و هو  هيكون للشخصني اذلين ودلا يف أ ايم خمتلفة يوم يكون في .3

 ".يوم الضعف"اكتب برانجما يأ خذ اترخيي ميالد مث حيسب هلام 

 .مرة من الاخر nلزند التحدي قليال، اكتب برانجما حيسب اليوم اذلي يكون فيه أ حدمه أ كرب بـ  .4

 

 

  

http://thinkpython.com/code/Time1.py
http://thinkpython.com/code/Time1_soln.py
http://docs.python.org/2/library/datetime.Html
http://docs.python.org/2/library/datetime.Html
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 الفصل السابع عرش
 

 الفئات و الطرق
 

مثةل النصوص الربجمية لهذا الفصل موجودة عىل    .http://thinkpython.com/code/Time2.pyأ 

 

لربجمة اكئنية املنحى 17.1  مزااي ا
هنا توفر مزااي تدمع هذا املنحى يف الربجمة  .ابيثون يه لغة اكئنية املنحى، أ ي أ 

ينا بعضا من صفاهتا ننا رأ   :ليس من السهل تعريف الربجمة اكئنية املنحى، الا أ 

 بعمليات و اكئنات فهيا معظم معليات احلوس بة عنيعرب قرتاانت و ة من تعريفات لاكئنات و ل  الربامج مبني. 

 و الاقرتاانت تعمل عىل ذكل الاكئن بطريقة مقرونة بتكل  .لك تعريف لاكئن مرتبط مبفهوم ما أ و اكئن ما يف الواقع

 .اليت تتعامل فهيا الاكئنات مع بعضها يف الواقع

ترتبط ابلطريقة اليت يسجل فهيا الناس الوقت اليويم، و الاقرتاانت اليت  16اليت عرفت يف الفصل  Timeفئة  مثال،

و  Pointو بنفس املنطق، فئات  .عرفناها هناك ترتبط ابلش ياء اليت يقوم هبا الناس بعد معرفهتم الوقت

Rectangle ترتبط ابملفهوم الرايي للنقطة و املس تطيل. 

هذه املزااي ليست رضورية حرفيا، فكثري  .للحظة مل نس تغل بعد املزااي اليت يوفرها ابيثون دلمع الربجمة اكئنية املنحىحىت هذه ا

ل لكن يف العديد من احلالت تكون البدائل أ كرث ا جيازا و تنقُ  .مهنا عبارة عن تراكيب حنوية بديةل للقيام بأ ش ياء مقنا هبا بدوهنا

دقلنا بناء الربانمج بشلك   .أ 

و ابلقليل من الاختبار  .ل توجد عالقة واحضة بني تعريف الفئة و تعريف الاقرتان اذلي يتبعها Timeمثال يف برانمج 

 .واحد كقرينة Timeس يتبني أ ن لك اقرتان يأ خذ عىل الاقل اكئن 

ئقا للعمل مع و هذه املالحظة يه ادلافع ينا طرائق للمحارف و القوامئ و لقد رأ   .، الطريقة يه اقرتان مربوط بفئة معينةلطرا

ئق املس تخدمف القواميس و التوبل يف هذا الفصل س نعّر    .طرا

ن هناك فرقان حنواين بيهنام:د   ل أ   لليا فالطرائق اكلقرتاانت، أ 

 الطرائق معرفة داخل الفئات ليك جتعل العالقة بني الفئة و الطريقة مبارشة. 

 ء الاقرتانحنو الاس تدعاء لطريقة خيتلف عن حنو ندا. 

و هذا التحويل هو مياكنييك حبت،  .طرائقا ىل يف الاقسام القليةل القادمة س نأ خذ الاقرتاانت من الفصول السابقة و حنولها 

ن أ صبح التحويل من شلك لخر ل يتعبك ،و ميكنك القيام به عن طريق اتباع خطوات واحضة فضل  ،ا  فس ميكنك اختيار أ 

 .يت تقوم هباالاشاكل اليت تناسب املهمة ال

http://thinkpython.com/code/Time2.py
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لاكئنات 17.2  طباعة ا
 :print_timeكتبت اقرتاان امسه  16.1و يف المترين  Timeفئة امسها  16عرفنا يف الفصل 

class Time(object): 

"""Represents the time of day""" 

 

def print_time(time): 

print '%2d:%2d:%2d' % (time.hour, time.minute, time.second) 

 كقرينة: Timeء هذا الاقرتان اكن عليك مترير اكئن و لندا

>>> start = Time() 

>>> start.hour = 9 

>>> start.minute = 45 

>>> start.second = 00 

>>> print_time(start) 

09:45:00 

يف  لحظ التغري .داخل الفئةا ىل طريقة هو نقل تعريف الاقرتان ا ىل  print_timeلك ما يلزمنا معهل لتحويل 

 املسافات البادئة:

class Time(object): 

def print_time(time): 

print '%2d:%2d:%2d' % (timehour, timeminute, timesecond) 

 الاوىل )ال قل ش يوعا( يه اس تخدام حنو الاقرتاانت: .print_timeأ صبح هناك الان طريقتان لنداء 

>>> Timeprint_time(start) 

09:45:00 

ما  print_timeهو امس الفئة و  Timeالتنويت هنا اكن يف اس تخدام  ررت فقد مُ  startهو امس الطريقة أ 

 .كربمرت

 الطريقة الثانية )و يه موجزة أ كرث( يه اس تعامل حنو الطرائق:

>>> start.print_time() 

09:45:00 

هو الاكئن اذلي  startهو امس الطريقة )مرة أ خرى( و  print_timeو يف هذا الاس تخدام للتنويت اكن 

ن متاما مثلام " املوضوع"اس تدعيت الطريقة عليه، و اذلي سيسمى  ن  .املبتدأ  يف مجةل امسية هو ما تبىن ل جهل امجلةلأ  فا 

 .لطريقة هو ما تبىن ل جهل الطريقةموضوع ا

 .timeا ىل  startالربمرت الاول، ذلكل هنا عينت ا ىل و بداخل الطريقة يعني املوضوع 

مجع عل ن يسمى أ ول برمرت يف الطريقة  هو يهو ما أ  قرب  selfأ  ن تكتب ا ىل ، ذلكل س يكون أ   print_timeالشائع أ 

 اكلتايل:

class Time(object): 

def print_time(self): 

print '%2d:%2d:%2d' % (selfhour, selfminute, selfsecond) 

 السبب وراء هذا الاجامع اكن اس تعارة مضنية:

 ن، حنو النداء لالقرتا(print_time(start اي "فهيي تقول شيئا كـ  ،يويح بأ ن الاقرتان هو الفاعل

print_time ليك هذا الاكئن ليك تطبعه  ".ا 

  تكون الاكئنات يف الربجمة اكئنية املنحى فاعالت , فاس تدعاء طريقة مثل)(startprint_tim  اي "ك هنا
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start ا طبع نفسك." 

يناها حىت الان ل فائدة هذا التغري يف وهجة النظر قد يكون م ؤداب، لكن الفائدة العملية منه غري واحضة، ففي الامثةل اليت رأ 

  .ترى منه
 
لصاقهابعاد املس ئولية عن الاقرتان و لكن ا ابلاكئن قد ميكننا من كتابة اقرتاانت متنوعة أ حياان، و تسهل صيانة و  ا 

عادة اس تخدام النصوص الربجمية  .ا 

ن  عد كتابة  17.1متري قد ل يكون من الالئق اعادة كتابة . ليصبح طريقة 16.4من القسم  time_to_intأ 

int_to_time  طريقة مفا هو الاكئن اذلي ستس تدعيه عليه؟ا ىل 

 

 مثال اخر 17.3
 ( اعيدت كتابهتا كطريقة:16.3)من القسم  incrementهذه نسخة من 

# inside class Time: 

 

def increment(self, seconds): 

seconds += self.time_to_int() 

return int_to_time(seconds) 

 

ن  يضا أ ن الاقرتان حبت و ، (17.1تبت كطريقة، كام يف املثال )كُ  time_to_intيف هذه النسخة يفرتض أ  و لحظ أ 

 .لليس معّد  

 يكون اكلتايل: incrementو اس تدعاء 

>>> start.print_time() 

09:45:00 

>>> end = start.increment(1337) 

>>> end.print_time() 

10:07:17 

  .secondsالربمرت الثاين ا ىل  1337و تعني القرينة  selfالربمرت ا ىل  increment الاكئن يعنيَّ 

ن اس تدعيت  .قد تكون هذه الالية معقدة خصوصا عند وجود خطأ    بقرينتني س تحصل عىل: incrementمفثال ا 

>>> end = start.increment(1337, 460) 

TypeError: increment() takes exactly 2 arguments (3 given) 

يضا يضا قرينة، مما جيعل القرائن  .لوجود قرينتني بني القوسني ،و رساةل اخلطأ  هذه حمرية أ  لكن علينا الانتباه بأ ن املوضوع هو أ 

 .ثالثة

 

 مثال معقد أ كرث 17.4
is_after  ا تأ خذ اكئين معقد أ كرث قليال ل هن 16.2من المترينTime يف هذه احلاةل مت الاجامع عىل تسمية  .كربمرتات

 : otherو الثاين  selfالربمرت الاول 

# inside class Time: 

 

def is_after(self, other): 

return self.time_to_int() > other.time_to_int() 

ن ها عىل أ حد الاكئنني وؤ و لس تعامل هذه الطريقة عليك اس تدعا  ر الاخر كقرينة:متر  أ 
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>>> end.is_after(start) 

True 

نه يُ   . "end is after start"قرأ  اكللغة الطبيعية: امجليل يف هذا النحو هو أ 

 

 initطريقة  17.5
ختصار لـ  initطريقة  ُ هتيئة initialization)ا  و امسها  .س تدعى عندما يس هتل الاكئن( يه طريقة فريدة ت

ستبدو  Timeلاكئن  initطريقة  .خران(أ  مث خطان سفليان  initان سفليان مث )خط __init__الاكمل هو 

 اكلتايل:

# inside class Time: 

 

def __init__(self, hour=0, minute=0, second=0): 

self.hour = hour 

self.minute = minute 

self.second = second 
 

ن يكون   العبارة: . هذهخلصالاسامء أ  نفس  __init__ربمرتات لو من الشائع أ 

Self.hour = hour 

  .selfكخصةل لـ  hourختزن قمية الربمرت 

ن انديت   بدون قرائن س تحصل عىل القمية الافرتاضية: Timeالربمرتات اختيارية، فا 

>>> time = Time() 

>>> time.print_time() 

00:00:00 

ن أ عطيت قرينة واحدة ستتجاوز   :hourا 

>>> time = Time (9) 

>>> time.print_time() 

09:00:00 

 

ن أأ   :minuteو  hourت قرينتني ستتجاوز ي  عط  و ا 

>>> time = Time(9, 45) 

>>> time.print_time() 

09:45:00 

ن أ عطيت ثالثة قرائن ستتجاوز القمي الافرتاضية الثالثة  و ا 

 .عيهنام للخصلتني املقابلتني هلام كربمرتات اختيارية و yو  xتأ خذ  Pointللفئة  initا كتب طريقة  17.2مترين 
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 __str__طريقة  17.6

يضا طريقة خصوصية مثل  __str__طريقة   .، و املفرتض مهنا ا رجاع حمارف متثل الاكئن __init__يه أ 

 :Timeللاكئن  strمفثال هذه يه طريقة 

# inside class Time: 

 

def __str__(self): 

return '%2d:%2d:%2d' % (self.hour, self.minute, self.second) 

ن ابيثون يس تدعي طريقة   :strو عندما تطبع اكئنا فا 

>>> time = Time(9, 45) 

>>> print time 

09:45:00 

بدأ  بكتابة  كتب فئة جديدة فغالبا ما أ  املفيدة يف  __str__ل هنا تساعدين يف هتيئة الاكئنات، مث  __init__عندما أ 

 .عالج الاخطاء

 

لتحم 17.7 لزائد للمؤثراتا  يل ا
ن عرفت طريقة امسها  نك حتدد سلوك املؤثرات عىل امناط املس تخدم مفثال ا   __add__مع تعريف طرق خاصة أ خرى فا 

 .Timeعىل اكئنات  +، فس ميكنك اس تخدام املؤثر  Timeلفئة 

 و هذا ما قد يبدو عليه التعريف:

# inside class Time: 

 

def __add__(self, other): 

seconds = selftime_to_int() + othertime_to_int() 

return int_to_time(seconds) 

 و هنا كيفية اس تخدامك هل:

>>> start = Time(9, 45) 

>>> duration = Time(1, 35) 

>>> print start + duration 

11:20:00 

ن ابيثون يس تدعي  Timeعندما تطبق املؤثر + يف اكئنات  بع النتيجة، يس تدعي ابيثون و عندما تط __add__فا 

__str__ !ذن فهناك الكثري خلف هذه الكواليس  ا 

للك مؤثر يف ابيثون يوجد طريقة خاصة،  overloadتغيري سلوك املؤثر ليعمل عىل أ مناط املس تخدم يسمى التحميل الزائد 

نظر  __add__مثل  ملزيد من التفاصيل أ 
http://doc.spython.org/2/reference/datamodel.html#specialnames.  

ن   .Pointلفئة  addاكتب طريقة  17.4متري

 

 

 

http://doc.spython.org/2/reference/datamodel.html#specialnames
http://doc.spython.org/2/reference/datamodel.html#specialnames
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لمنط 17.8 يفاد عىل أ ساس ا  ال 
ضفنا يف القسم السابق اكئين  ضافة عدد حصيحTimeلقد أ  نك قد تود ا  يضا ، غري أ  التايل هو نسخة من  .Timeاكئن ا ىل  أ 

__add__  تفحص منطother  ما  :incrementأ و  add_timeمث تس تدعي ا 

# inside class Time: 

 

def __add__(self, other): 

if isinstance(other, Time): 

return self.add_time(other) 

else: 

return self.increment(other) 

 

def add_time(self, other): 

seconds = self.time_to_int() + other.time_to_int() 

return int_to_time(seconds) 

 

def increment(self, seconds): 

seconds += self.time_to_int() 

return int_to_time(seconds) 

ن اكنت القمية  Trueقمية و اكئن فئة، مث يرجع  isinstanceيأ خذ الاقرتان اجلاهز   .جتلية للفئةيه ا 

ن اكنت  ن Timeيه اكئن  otherا  هنا س تفرتض بأ ن الربمرت هو  add_timeستس تدعي  __add__ فا  ل فا  و ا 

ساس المنطهذه العملية تسمى  .incrementرمق و ستس تدعي  اد عىل أ  هنا توفد العملية احلوسبية  الايف عدة ا ىل ل 

 .طرق بناءا عىل أ مناط القرائن

 تلفني:هنا مثال يس تخدم املؤثر + مع منطني خم

>>> start = Time(9, 45) 

>>> duration = Time(1, 35) 

>>> print start + duration 

11:20:00 

>>> print start + 1337 

10:07:17 

ن اكن العامل الاول عدد حصيح س تحصل عىل:لل سف هذا التطبيق للطريقة ليس تبادليا  ، فا 

>>> print 1337 + start 

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'instance' 

نه بدل من الطلب  ن يضيف عددا Timeاكئن ا ىل املشلكة يه أ  ن ابيثون يطلب  ،أ  ن يضيف اكئن ا ىل فا   العدد الصحيح أ 

Time  ن هناكل حل ذيك لهذه املشلكة: الطريقة اخلصوصية و تعين  __radd__و هو ل يعرف كيف يطلبه الا أ 

(right-side add ) تس تدعى هذه الطريقة عندما يكون موقع اكئنTime  ني املؤثر +ميا ىل. 

 و هذا هو تعريفها:

# inside class Time: 

 

def __radd__(self, other): 

return self__add__(other) 

 و تس تخدم هكذا:

>>> print 1337 + start 

10:07:17 

ن   و توبل: Point ناكئ تعمل عىل لك من لنقاط،ل addأ كتب طريقة  17.5متري
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  ن اكن العامل الثاين جديدة ا حداثهيا السيين هو مجموع الاحداثيات الس ينية  Pointفعىل الطريقة ا رجاع  Pointا 

 .للعوامل، و كذكل ابلنس بة لال حداثيات الصادية

  ضافة العنرص الاول من التوبل ن اكن العامل الثاين توبل فعىل الطريقة ا  ا ىل رص الثاين الاحدايث السيين و العنا ىل ا 

 .جديدة مع النتيجة Pointالاحدايث الصادي، مث ترجع 

 

 تعدد الاشاكل 17.9
ساس المنط مفيد عندما يكون رضوراي، لكن )حلسن احلظ( ليس رضوراي دامئا فميكنك دوما جتنبه عن طريق  .الايفاد عىل أ 

 .كتابة اقرتاانت تعمل بشلك حصيح مع القرائن من خمتلف الامناط

اس تخدمنا  11.1من الاقرتاانت اليت كتبناها للمحارف تعمل مع خمتلف التسلسالت مثال يف القسم فالكثري 

histogram حلساب عدد مرات ظهور حرف يف لكمة: 

def histogram(s): 

d = dict() 

for c in s: 

if c not in d: 

d[c] = 1 

else: 

d[c] = d[c]+1 

return d 

ماكنية اس تخدام تقطيعية، sطاملا اكنت عنارص التوبل و حىت مع القواميس س يعمل هذا الاقرتان مع القوامئ و  العنارص  ، ل 

 :dمكفاتيح يف 

>>> t = ['spam', 'egg', 'spam', 'spam', 'bacon', 'spam'] 

>>> histogram(t) 

{'bacon': 1, 'egg': 1, 'spam': 4} 

عادة . polymorphicاكل الاقرتاانت اليت تعمل مع خمتلف الامناط تسمى متعددة الاش ميكن ملتعددات الاشاكل تسهيل ا 

اذلي جيمع عنارص تسلسل، س يعمل طاملا اكنت عنارص التسلسل  sumمثال الاقرتان اجلاهز  .اس تخدام النصوص الربجمية

 .تدمع امجلع

ن اكئنات   :sumفس تعمل مع  addتزودان بطريقة  Timeو مبا أ 

>>> t1 = Time(7, 43) 

>>> t2 = Time(7, 41) 

>>> t3 = Time(7, 37) 

>>> total = sum([t1, t2, t3]) 

>>> print total 

23:01:00 

ن اكنت مجيع العمليات داخل اقرتان تعمل مع منط ما، فالقرتان نفسه يعمل مع ذكل المنط  .ا جامل، ا 

نواع متعددات الاشاكل يه تكل  فضل أ  ته يعمل عىل منط مل تفكر فيه ، عندما تكتشف بأ ن الاقرتان اذلي كتبتأ يت ابلصدفةأ 

 .أ بدا
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 ال خطاء عالج  17.10
ن كنت من املؤمنني بنظرية المنط ضافة خصال لاكئن يف أ ي مرحةل من مراحل تنفيذ الربانمج، لكن ا  فس يصبح  ،من اجلائز ا 

مرا مشكواك فيه دليك هتيئة مجيع خصال يف العادة ينصح ب .وجود اكئنات من نفس المنط لها مجموعات خمتلفة من اخلصال أ 

 .initالاكئن يف طريقة 

ن اكئن ما هل تكل اخلصةل، فاس تخدم الاقرتان اجلاهز  ن مل تكن متأ كدا من أ   .(15.7)انظر القسم  hasattrا 

فق بني و يه عبارة عن قاموس يو  __dict__خصال اكئن يه اس تخدام اخلصةل اخلصوصية ا ىل سبيل اخر للوصول 

سامء اخلصال )مكحارف( و بني   القمي:أ 

>>> p = Point(3, 4) 

>>> print p__dict__ 

{'y': 4, 'x': 3} 

 قد يفيدك ابقاء هذا الاقرتان يف متناول يدك: ال خطاء و لعالج 

def print_attributes(obj): 

for attr in obj__dict__: 

print attr, getattr(obj, attr) 

 .لك خصةل و القمية املرادفة لها بعنارص قاموس الاكئن و تطبع print_attributesمتر 

 .يأ خذ اكئنا و امس خصةل )مكحارف( و يرجع قمية اخلصةل getattrالاقرتان اجلاهز 

 

لتطبيقواهجة املس تخدم و  17.11  ا
بقاء ن الربان ممسوكةالربجميات  انصية ا  مج س يظل يعمل حىت عندما تتغري هو أ حد أ هداف الربجمة اكئنية املنحى، يعين هذا أ 

يضا  اءز أ ج  .تعديل الربانمج ليك يوافق ما يس تجد من املتطلباتعند النظام الاخرى، و أ 

و يعين هذا ابلنس بة  .من مفاهمي التصممي اليت تساعد عىل حتقيق هذا الهدف هو ابقاء واهجة املس تخدم منفصةل عن التطبيق

ن تس تقل الطرق اليت توفر  ،للاكئنات  .ها الفئات عن كيفية متثيل اخلصالأ 

و  time_to_intالطرق اليت توفرها هذه الفئة تتضمن  ،، طوران يف هذا الفصل فئة لمتثيل الوقتمثال

is_after  وadd_time. 

ساليب اكنت خصال  .و تفاصيل هذا التطبيق يعمتد عىل كيفية ا ظهار الوقت اليت نفضلها .ميكننا تطبيق هذه الطرائق بعدة أ 

 .secondو  minuteو  hourيف هذا الفصل يه  Timeاكئن 

سيسهل  .، اكن بوسعنا استبدال لك هذه اخلصال بعدد حصيح واحد ميثل عدد الثواين اليت مرت منذ منتصف الليلاكبديل له

 .لكنه س يصعب الاخرى is_afterهذا التطبيق كتابة بعض الطرق مثل 

فضل ن هناك تطبيقا أ  ن تطلق فئة جديدة أ  ن اكنت ه .قد تكتشف بعد أ  خر نا  ى يف برانجمك تس تخدم هذه الفئة اكل أ جزاء أ 

 .فس يكون تغيري الواهجة استنفاذا للوقت و منبعا لل خطاء

ن كنت مصمت الواهجة بعناية نه ل حاجة لتغيري ا ىل فستمتكن من تغيري التطبيق بدون احلاجة  ،لكن ا  تغيري الواهجة، مما يعين أ 

 .أ جزاء أ خرى يف الربانمج

خفاء املعلوماتمما يعنيه فصل واهجة املس تخدم عن ا فالنصوص الربجمية يف املواقع الاخرى من الربانمج )خارج  .لتطبيق هو ا 
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ن تس تخدم الطرق لقراءة و تعديل حاةل الاكئن ،تعريف الفئة(  .خصاهلا ىل ، ل للوصول فقط جيب أ 

  .http://thinkpython.com/code/Time2.Pyمحل النص الربجمي لهذا الفصل من  17.6مترين 

مث عدل الطرق ) و كذكل الاقرتان  .لتصبح عددا حصيحا واحدا ميثل الثواين منذ منتصف الليل Timeغري خصال 

int_to_timeسيتوجب عليك تعديل النص الاختباري يف  .( ليعمل مع التطبيق اجلديدmain  و عندما تنهتيي

ن ت  .كام اكنت يف السابق كون اخملرجاتجيب أ 

  .http://thinkpython.com/code/Time2_soln.pyاحلل: 

 

 املعاين 17.12
objلغة اكئنية املنحى  ec t -ori ented  l ang u ag e: للطرق، لتسهيل  مثل فئات املس تخدم و حنو   ،لغة برجمة توفر مزااي

 .ة اكئنية املنحىالربجم

object-oriented pالربجمة اكئنية املنحى  rog rammi ng:  سلوب يف الربجمة تكون فيه البياانت و العمليات علهيا منظمة أ 

 .يف فئات و طرائق

 .اقرتان معرف داخل فئة، يس تدعى عىل جتليات لتكل الفئة :methodطريقة 

suموضوع  bj ec t: الاكئن اذلي تس تدعى عليه الطريقة. 

للمؤثر  ئد  زا opالتحميل ال erator ov erl oad i ng: تغيري سلوك املؤثر )مثل +( حبيث يعمل مع منط أ وجده املس تخدم. 

ساس المنط  اد عىل أ  tyالايف p e-based  d i sp atc h:  قالب برجمي يفحص منط املؤثر و يس تدعي الاقرتاانت اخملتلفة عىل

 .الامناط اخملتلفة

pمتعدد الاشاكل  ol y morp hi c: قرتان اذلي يعمل مع أ كرث من منط صفة  .لال 

اء املعلومات  خف iا  nformati on hi d i ng:  ن واهجة املس تخدم اليت يوفرها الاكئن جيب أ ل تعمتد تطبيقه، خصوصا مبدأ  أ 

 .متثيل خصاهل

 

 متارين 17.13
ن   اكتب فئة  .علهيا يف ابيثونش يوعا و ال صعب يف العثور  ال خطاء هذه الامترين عبارة عن قصة حتذيرية عن أ كرث  17.7متري

 هبا الطرق التالية: kangarooامسها 

 قامئة فارغةا ىل  pouch_contentsهتي خصةل امسها  __init__طريقة  .1

  pouch_contentا ىل تأ خذ اكئنا من أ ي منط و تضيفه  put_in_pouchطريقة امسها  .2

 )= كيس( pouch و حملتوايت kangarooترجع متثيال حمارفيا للاكئن  __str__طريقة  .3

ضف  rooو  kangaمتغريين امسهام ا ىل معينا ا ايهام  kangarooاخترب نصك باكئين  حمتوايت ا ىل  roo، مث بعدها أ 

  kangaكيس 

  .http://thinkpython.com/code/BadKangaroo.pyمحل 

عرث علهيا و صلحهااذلي به حل املسأ ةل ال يضا بقة كبرية مقيتة! ا   سابقة، و به أ 

http://thinkpython.com/code/Time2.Py
http://thinkpython.com/code/Time2_soln.py
http://thinkpython.com/code/BadKangaroo.py
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ن استسلمت ميكنك حتميل رشح املشلكة و حلها من  :ا 

 http://thinkpython.com/code/GoodKangaroo.py.  

ن  و هو ليس دامئا من مضن تنصيب ابيثون، و عليه فقد  .بعادرسوم ثالثية الا Visualيزود مديول ابيثون  17.8متري

  .http://vpython.orgيتطلب الامر حتميهل من مس تودع الربامج دليك، و ا ل مفن 

( 128، 128, 128النقطة ) و كذكل عرضه و ارتفاعه و جيعل مديول 256املثال التايل خيلق فضاءا ثاليث الابعاد طوهل 

 .مث يرمس كرة زرقاء "،center"املركز 

from visual import * 

 

scenerange = (256, 256, 256) 

scenecenter = (128, 128, 128) 

 

color = (0.1, 0.1, 0.9) # mostly blue 

sphere(pos=scenecenter, radius=128, color=color) 

ن  RGBعبار عن توبل من  colorهنا  نظر  1.0و  0.0، و مس توايهتا بني Bو  Gو  Rعنارص التوبل يه ، أ ي أ  )أ 
http://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model.  

ن ترى انفذة خبلفية سوداء و هبا كرة زرقاء ن شغلت هذا النص فيجب أ  ن جررت الزر الاوسط فس  .ا  تمتكن من تكبري و ا 

يضا تدوير الكرة ابجلر ابلزر الامين، لكنك لن تلحظ الفرق ل ن هناك كرة واحدة يف هذا الكون  .الصورة و تصغريها، ميكنك أ 

 د احللقة التالية مكعبا من الكرات:توج  

t = range(0, 256, 51) 

for x in t: 

for y in t: 

for z in t: 

pos = x, y, z 

sphere(pos=pos, radius=10, color=color) 

نه يعمل .1  ضع هذا النص يف برانمج و تأ كد من أ 

نتبه لكون الاحداثيات يه يف  RGBعدل الربانمج حبيث يصبح للك كرة اللون اذلي يناسب موقعها يف الفراغ  .2 ا 

 .1.0و  0.0يه يف اجملال  RGBو  255-0اجملال 

ن املتاحة يف نظام التشغيل دليك، تكون هبا لتنشئ قامئة ابللوا read_colorsمحل و اس تخدم الاقرتان  .3

سامء الالوان و قميها  .RGBارمس دائرة يف املاكن اذلي يقابل قمية  .و للك لون مسمى ،أ 

  .http://thinkpython.com/code/color_space.pyميكنك الاطالع عىل حيل عىل 

 

  

http://thinkpython.com/code/GoodKangaroo.py
http://vpython.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model
http://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model
http://thinkpython.com/code/color_space.py
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 الفصل الثامن عرش 
 

 

 التوريث
 

ن كنت ل تلعب البوكر فاقرأ  عهنا هنا  .بوكر فتّاتسأ قدم يف هذا الفصل فئات متثل أ وراق اللعب، و شدات و  ا 
http://en.wikipedia.org/wiki/Poker.  

ن تتعلمها فسأ قول كل ما اذل مثةل النصوص الربجمية لهذا الفصل متوفرة لكن ليس عليك أ  ي س تحتاجه مهنا يف هذه الامترين أ 

  .http://thinkpython.com/code/Card.pyمن 

ماكنك الاطالع عىل  ن مل تكن عىل معرفة بأ وراق اللعب فبا   :ا 

http://en.wikipedia.org/wiki/Playing_cards.  

 

لبطاقات 18.1  اكئنات ا
ثنتان و مخسون بطاقة لعب يف الشدة، و لك مهنا ينمتي  شاكلا ىل هناكل ا  من الثالثة عرش  ةواحدا ىل و  ،واحد من الاربعة أ 

)مرتبة تنازليا  Clubsو الس بايت  Diamondsيناري و ادل Heartsو الكبة  Spadesالاشاكل يه البس توين  .مرتبة

و الش يخ  Queenو البنت  Jackمث الودل  10-9-8-7-6-5-4-3-2ص مث هناك املراتب و يه: ال   .بردج( حسب لعبة

King .  عىل من الش يخ و ال قل من مرتبة ص قد يكون أ  و أ   .حسب اللعبة اليت تلعهباعىل  2أ 

ن أ ردان تعريف اكئن جديد لمتثيل ن خصاهل س تكون:  ،بطاقات اللعب ا   ،)مرتبة و شلك( suitو  rankمفن الواحض أ 

لل شاكل  Spadeأ حد الاحامتلت هو اس تخدام حمارف هبا لكامت كـ  .منط اخلصال ليس واحضا اكخلصال نفسها لكن اختيار

عىل ،مشالك الاحامتللهذا  .للمراتب Queenو  هيا أ   .مرتبة أ و شالك ا حداها صعوبة مقارنة البطاقات لرنى أ 

ننا س نخطط بني الارقام و  .طريقة بديةل يه اس تخدام الاعداد الصحيحة لرتمزي املراتب و الاشاكل الرتمزي هنا يعين أ 

 .ليس املقصود هبذا النوع من الرتمزي الرسية ) و ا ل سنسميه تشفريا(  .أ و بني الارقام و املراتب ،الاشاكل

 ايل الاشاكل و الاعداد الصحيحة املقابةل لها:عىل سبيل املثال، يظهر اجلدول الت

 

Spades  3 

Hearts  2 

Diamonds 1 

Clubs   0 

 

 .هذا الرتمزي يسهل علينا مقارنة البطاقات ل ن الشلك الاعىل يقابهل عدد أ كرب، فميكننا مقارنة الاشاكل مبقارنة ما يرمز الهيا

http://en.wikipedia.org/wiki/Poker
http://en.wikipedia.org/wiki/Poker
http://thinkpython.com/code/Card.py
http://en.wikipedia.org/wiki/Playing_cards
http://en.wikipedia.org/wiki/Playing_cards
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 و للصور:  ،طاقة سريمز للعدد الصحيح اذلي ميثهلالتخطيط للمراتب واحض مبا فيه الكفاية، رمق لك ب

Jack  11 

Queen  12 

King 13 

قول بأ ن هذه التخطيطات ليست جزءا من ابيثون اس تخدمت الشلك ل تظهر بل جزء من تصممي الربامج، و يه  .ليك أ 

  .ةرصحية يف النصوص الربجمي

 سيبدو اكلتايل: Cardsتعريف الفئة لـ 

class Card(object): 

"""Represents a standard playing card""" 

 

def __init__(self, suit=0, rank=2): 

self.suit = suit 

self.rank = rank 

ختياري للك خصةل و الافرتاي هو  initو اكلعادة، تأ خذ طريقة   للس بايت 2برمرت ا 

 ا مع شلك و مرتبة البطاقة اليت تريده Cardو ليك تنشئ بطاقة عليك نداء 

queen_of_diamonds = Card(1, 12) 

 

لفئة 18.2  خصال ا
ه الناس بسهوةل املرتبة و الشلك املقابلني هل ا ىل علينا التخطيط من الرتمزي العددي  ،ليك نطبع اكئن البطاقة ابلشلك اذلي يقرأ 

ن يكون السبيل   خصال فئة:ا ىل تعني تكل القوامئ  .ذكل قوامئ من احملارفا ىل من الطبيعي أ 

# inside class Card: 

 

suit_names = ['Clubs', 'Diamonds', 'Hearts', 'Spades'] 

rank_names = [None, 'Ace', '2', '3', '4', '5', '6', '7', 

'8', '9', '10', 'Jack', 'Queen', 'King'] 

 

def __str__(self): 

return '%s of %s' % (Card.rank_names[self.rank], 

Card.suit_names[self.suit]) 

 خصال الفئةاملعرفة داخل الفئة لكن ليس داخل أ ي طريقة تسمى  rank_namesو  suit_namesاملتغريات مثل 

 .Cardل هنا ترتبط باكئن الفئة 

 .و اليت تسمى خصال التجليات ل هنا ختتص بتجلية بعيهنا rankو  suitاملصطلح يفرق بني متغريات مثل 

يه  self.rankاكئن بطاقة، و  selfفهيا  __str__ون الوصول الهيام ابلتنويت مثال الك النوعني من اخلصال يك

يه قامئة ابحملارف املتعلقة هبذه  Card.rank_namesهو اكئن بطاقة و  Cardمرتبة البطاقة و بنفس الطريقة فا ن 

 .الفئة

 

  rank_namesن و م suit_namesختصها، لكن هناك نسخة واحدة فقط من  rankو  suitو للك فئة 
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 رمس الاكئن 18.1الشلك 

ن وضعنا لك هذه العبارات معا   rankاس تخدم اخلصةل "س تعين  Card.rank_names[self.rank]أ 

 "مث اخرت احملارف املناس بة Cardsمن الفئة  rank_namesمكؤرش يف قامئة  selfللاكئن 

عىل مزنةل  كحارس Noneدراج اب   .هتا صفرلعدم وجود بطاقة مرتب Noneيكون  rank_namesالعنرص الاول من 

ن املؤرش  ،هل مزية مجيةل توجيهحنصل عىل  لتجنب فركة كهذه اكن يتوجب علينا  .و هكذا 2احملارف ا ىل  يوجه 2و يه أ 

 .اس تخدام قاموس بدل من قامئة

 ابلطرائق اليت دلينا حىت الان ميكننا خلق و طباعة البطاقات:

>>> card1 = Card(2, 11) 

>>> print card1 

Jack of Hearts 

 

لبطاقات 18.3 ة ا  مقارن
و أ صغر أ و تساوي  ذا ما اكنت احداها أ كرب أ  هناكل مؤثرات نسبية لل مناط اجلاهزة )<, > , == اخل( تقارن بني القمي و تقرر ا 

 __ cmp__ى ابلنس بة ل مناط املس تخدم ميكننا ختطي السلوك الاصيل لهذه املؤثرات ابس تخدام طريقة تدع .الاخرى

ن اكن الاكئن ال ول أ كرب من الثاين و سالبا اكن  otherو  selfبرمرتين  __cmp__تأ خذ  ، مث ترجع رمقا موجبا ا 

ن تساوا  .الثاين أ كرب و صفرا ا 

فضل:  هيا أ  عىل  2س بايت أ م  3الرتتيب الصحيح للبطاقات غري واحض مثال، أ  عىل مرتبة لكن الثاين أ  ديناري؟ فواحد مهنا أ 

ن حتدد ما هو الامه، املرتبة أ م الشلك .شالك ذن للمقارنة بني البطاقات عليك أ   .ا 

عىل مرتبة من  ذن فلك البس توين أ  قد تعمتد الاجابة عىل أ ي لعبة تلعب، لكن لنبسط ال مور و نقول بأ ن الشلك هو ال مه، ا 

 .من لك ادليناري و هكذا

ما و قد اس تقرينا عىل هذا الرتتيب، فميكننا الان كتاب  :__ cmp__ة أ 

# inside class Card: 

 

def __cmp__(self, other): 

# check the suits 

if self.suit > other.suit: return 1 

if self.suit < other.suit: return -1 

 

# suits are the same... check ranks 

if self.rank > other.rank: return 1 

if self.rank < other.rank: return -1 
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# ranks are the same... it's a tie 

return 0 

 

جياز ابس تخدام مقارانت توبل:  ميكن كتابة نفس النص لكن اب 

# inside class Card: 

 

def __cmp__(self, other): 

t1 = self.suit, self.rank 

t2 = other.suit, other.rank 

return cmp(t1, t2) 

 

قرتان اجلاهز  ن  __cmp__الطريقة  نفس واهجة cmpلال  ن اكنت الاوىل أ كرب و سالبا ا  : يأ خذ قميتني و يرجع رمقا موجبا ا 

ن تساوات  .اكنت الثانية أ كرب و صفر ا 

ن اكنت  Trueاليت ترجع  __lt__، ذلا عليك استبدالها بـ  cmpو كذكل  __cmp__اختفت طريقة  3يف ابيثون ا 

self  أ صغر منother  ماكنك تطبيق  دام توبل و مؤثر < )أ صغر(ابس تخ __lt__اب 

تلميح: ميكنك اس تخدام مقارنة توبل، لكن ميكنك الاخذ ابلعتبار . Timeلاكئنات  __cmp__أ كتب طريقة  18.1مترين 

 .اس تخدام طرح ال عداد الصحيحة

 

 الشدات 18.4
ن الشدة م .Decksات حان الوقت لتعريف الشد Cardsالان و قد أ صبح دلينا بطاقات اللعب  كونة من بطاقات مفن مبا أ 

ن حتتوي لك  .ةل شدة عىل قامئة من البطاقات كخصالطبيعي أ 

 و توجد مجموعة الثنني و مخسني بطاقة المنوذجية : cardsاخلصةل  initطريقة  جدو ت .Deckالتايل هو تعريف فئة 

class Deck(object): 

 

def __init__(self): 

self.cards = [] 

for suit in range(4): 

for rank in range(1, 14): 

card = Card(suit, rank) 

self.cards.append(card) 

 

سهل طريقة ملاكثرة الشدة يه اس تخدام حلقة عش ية احللقة ادلاخلية ترمق ، 3ا ىل  0ترمق احللقة اخلارجية الاشاكل من  .أ 

  self.cardsا ىل ا لك تكرار يوجد بطاقة جديدة مع املرتبة و الشلك، مث تضمه. 13ا ىل  1املراتب من 
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لبطاقات 18.5  طباعة ا
 للشدة: __str__هاك طريقة 

#inside class Deck: 

 

def __str__(self): 

res = [] 

for card in self.cards: 

res.append(str(card)) 

return '\n'.join(res) 

 strالاقرتان اجلاهز  .joinف مث اس تخدام فعال ملرامكة احملارف الكبرية: بناء قامئة من احملار  اسلوبترشح هذه الطريقة 

 .عىل لك بطاقة و يرجع حمارف متثلها __str__ينادي الطريقة 

ننا اس تدعينا   هكذا ستبدو النتيجة: .فصل البطاقات بسطر جديدفس تُ  ،عىل حمارف سطر جديد joinمبا أ 

>>> deck = Deck() 

>>> print deck 

Ace of Clubs 

2 of Clubs 

3 of Clubs 

... 

10 of Spades 

Jack of Spades 

Queen of Spades 

King of Spades 

ن بدت النتيجة كـ   .سطرا، فهيي ل تزال حمارف طويةل واحدة حتتوي عىل سطور جديدة 52حىت و ا 

 

حذفأ ضف،  18.6 خلط و رتبا   ، ا 
عادهتا، مت ،للتعامل مع بطاقات اللعب ،لبد طريقة  popنحنا الطريقة من طريقة متكنك من حسب بطاقات من الشدة و ا 

 مقبوةل لهذه املهمة:

#inside class Deck: 

 

def pop_card(self): 

return self.cards.pop() 

ن  ننا نتعامل مع الشدة من ال سفل popمبا أ  يعترب حسب البطاقات من الاسفل غشا  .تسحب اخر بطاقة يف القامئة، فا 

 .)فت من حتت(، لكن يف هذا الس ياق فهو جائز

ض  :append منفيد نس تسافة بطاقات ل 

#inside class Deck: 

 

def add_card(self, card): 

self.cards.append(card) 

و أ صلها من النجارة حيث  ،ةمعل بنفسها تسمى يف ال جنلزيية قرش هكذا اقرتاانت ، تس تخدم اقرتاانت اخرى دون القيام بأ ي 

 )يف انبلس قرشة: حناس مطيل ابذلهب(. .مثينهتكىس الطبقة اخلارجية من رخيص اخلشب بأ خرى من 

 .تناسب الشدات اليت تعبرياتالقامئة من  ة عىلمعليف طريقة واهنة للتعبري عن حنن هنا نعّر  

 : randomمن مديول  shuffleتس تخدم الاقرتان  shuffleمكثال اخر، ميكننا كتابة طريقة شدة امسها 
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# inside class Deck: 

def shuffle(self): 

random.shuffle(self.cards) 

 . randomل تنس اس ترياد 

ن  ابس تخدام  deck.sortلرتتيب البطاقات يف  sortتس تخدم الطريقة  sortاكتب طريقة شدة امسها  18.2متري

 .اليت عرفناها لتحديد كيفية الرتتيب __cmp__طريقة 

 

 

لتوريث 18.7  ا
التوريث يه القابلية لتعريف فئة جديدة تكون نسخة معدةل  .ملنحى يه التوريثأ كرث اخلصائص اللغوية تعلقا ابلربجمة اكئنية ا

 .من فئة موجودة أ صال

قصاه، فاا ىل و ملد هذا التشبيه  .ل ن الفئة اجلديدة ترث طرائق اللغة املوروثة "توريثا"مسيت  ث يسمى اب و الوارث ملوّر  أ 

 .يسمى ابن

نك تريد فئة تسم ّ لتوضيح هذا املفهوم، لنقل أ  الفتة مثلها مثل  .و يه البطاقات اليت حيملها الالعب يف يده .handة ى فت

ضافة و حذف البطاقات  ،معلياتا ىل و الكهام حباجة  ،الشدة، الكهام يقوم عىل مجموعة من البطاقات  .اك 

ن نقوم هبا لكن  يضا، فهناك معليات نريد أ  مثال ميكننا يف البوكر  لفتة لكهنا بال معىن للشدة،عىل االفتة ختتلف عن الشدة أ 

هيام سرتحب  .يف الربدج ميكننا حساب احامتلت الرحب لفتة ما ل جل املراهنة .مقارنة فتتني لرن أ 

 .لتوريثا عىل ينطبقالعالقة بني الفئات )متشاهبة لكن ابختالف( وصف 

ن الفئة ال ب تكون بني قوسني:  تعريف الفئة الابن كتعريف أ ي فئة أ خرى، عدا عن أ 

class Hand(Deck): 

"""Represents a hand of playing cards""" 

 

ن ا ىل يشري هذا التعريف  ماكننا اس تخدام طرائق مثل مما ، deckترث من  handأ  نه اب  و  pop_cardيعين أ 

Hands  و كذكلDecks. 

ن  يضا ترث  Handرمغ أ  هنا ،Deckمن __init__أ  ّل أ  ن تفعل: فيف احلقيقة  ا  كثار ل تفعل ما نريدها أ  بدل من ا 

 .بقامئة فارغة cardsللفتات هتيئة  initعىل طريقة  ،جديدة بطاقة 52الفتة ابلـ 

ن زودان الفئة   : Deckيف فئة  تكل اليتستتخطى  __init__بطريقة  Handا 

# inside class Hand: 

 

def __init__(self, label=''): 

self.cards = [] 

self.label = label 

ذن فعندما   :initفتة، سيس تدعي ابيثون طريقة  ئتنشا 

>>> hand = Hand('new hand') 

>>> print hand.cards 

[] 

>>> print handlabel 
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new hand 

ن طرق أ خرى قد وُ  ل أ  ذن فميكننا اس تخدام  Deckثت عن ر  ا   للفت: add_cardو  pop_card، ا 

>>> deck = Deck() 

>>> card = deck.pop_card() 

>>> hand.add_card(card) 

>>> print hand 

King of Spades 

ن تكون اخلطوة التالية يه كبسةل هذا النص يف طريقة  :move_cardsى سمّ و لتُ  ،من الطبيعي أ 

#inside class Deck: 

 

def move_cards(self, hand, num): 

for i in range(num): 

hand.add_card(self.pop_card()) 

و ترجع  handو  self عىل و تعدل ،اقات للفتطو عدد الب Handئن قرينتني: اك move_cardsتأ خذ 
None. 

ميكنك اس تخدام  .الشدةا ىل يد اخر، و أ حياان من يد الالعب ا ىل قل البطاقات من يد لعب تيف بعض الالعاب تن

move_cards  ل ي من هذه احلالت: فميكن لـself  ن تكون ن تكون  Deckأ   hand، و ميكن لـ Handو أ 

ن تكون)  .Deck شدة بغض النظر أ ن الامس يعين فتة( أ 

ن  تأ خذ برمرتين، عدد الفتات و عدد البطاقات يف لك  deal_hands)شدة( و مسها  Deckأ كتب طريقة  18.3متري

 .Handجديد، مث تفت عدد الكروت املناسب يف لك فتة، مث ترجع قامئة باكئنات  Handفتة، مث تنشئ اكئن 

عادة التوريث يسهّ  .التوريثمع ر العمل تصبح أ كرث أ انقة كّر  بعض الربامج اليت تُ نصوص ف .ةالتوريث خاصية مفيد ل ا 

ماكنية بسبب  ،اس تخدام النصوص الربجمية و يف بعض  .تعديلهاا ىل لتفي مبتطلباتك دون احلاجة  ابءسلوك الفئات ال   هتذيبا 

سهل للفهمالاحيان يعكس بناء التوريث البناء الطبيعي للمشلكة، مما جي  .عل الربانمج أ 

ن ين  .الربامج أ صعبقراءة ل ع، فالتوريث قد جيةه من انحية اثنيالا أ  فعند اس تدعاء طريقة، يكون من غري الواحض أ حياان أ 

ن الكثري من الاش ياء اليت ميكن معلها  .فالنص املتعلق هبا قد يكون متفرقا يف عدة مديولت ،ميكن العثور عىل تعريفها مث ا 

فضل بدونهابلتوري  .ث ميكن معلها بدونه، و أ حياان تكون أ 

 

لفئة 18.8  رمس ا
ينا حىت الان الرمس  متثل تكل  .اذلي يبني حاةل الربانمج، و رمس الاكئن اذلي يبني خصال الاكئن و قميها املس تفلقد رأ 

 .الرسومات حملة حلظية من تنفيذ الربانمج، ذلكل فهيي تتغري دامئا خالل معل الربانمج

 لرسومة مفصةل جدا، و ل هداف معينة يبالغ يف التفصيل رمس الفئة، يف املقابل، يكون متثيال خمترصا لبناء الربانمج تكل ا

 .يظهر الفئات و العالقة بيهنا ،فبدل من ا ظهار الاكئنات املنفردة

 
 رمس الفئة :18.2الشلك 
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نواع من العالقات بني الفئات:  هناكل عدة أ 

  اكئنات يف فئة أ خرى مثال، لك ل ياترجعمهبا اكئنات داخل فئةRectangle  حيتوي عىل مرجع لـPoint و ،

 a Rectangle has aأ ي ) HAS-Aهذه العالقات تسمى  Cardجع لعدة احيتوي عىل مر  Deckلك 

Point). 

  قد ترث ا حدى الفئات من أ خرى و هذه العالقة تسمىIS-A ( أ يa Hand is a kind of Deck). 

 ن التغيري عىل واحدة يتطلب تغيريا عىل الفئة الاخرى قد تعمتد ا حدى  .الفئات عىل الاخرى من انحية أ 

 .Handو  Deckو  Cardيظهر العالقة بني  18.2رمس الفئة هو متثيل تصويري لتكل العالقات مثال، الشلك 

ن  IS-Aالسهم ذو الرأ س املثلث املفرغ ميثل عالقة  .Deckترث من  Hand، و يف هذه احلاةل يعين أ 

ن دل HAS-Aالسهم العادي ميثل عالقة   .Cardاكئنات ل عامرج Deck ى، و يف هذه احلاةل فا 

، أ و نطاقا كـ 52و قد يكون التكرار رمق عادي مثل  ،قرب السهم للتكرار، فهيي تقول لنا عدد الـبطاقات يف الشدة *النجمة 

ن يكون لل، 7...5  .شدة أ ي عدد من البطاقاتأ و قد تكون جنمة * و اليت تعين بأ نه ميكن أ 

 .الرسوم املفصةل أ كرث قد حتتوي عىل قامئة ابلبطاقات، لكن يف العادة ل تضاف الامناط اجلاهزة يف رسوم الفئات

ن   مث أ رمس رمس فئة يوحض العالقة بيهنا Gui.pyو  World.pyو  TurtleWorld.pyاقرأ   18.4متري

 

 ال خطاء عالج  18.9
ل نك عندما تس تدعي طريقة عىل اكئن فأ نت ل تعمل ابلضبط أ ي  .حقيقي عرص مخ ال خطاء ج قد جيعل التوريث من عال

 .دعىس ت  طريقة ستُ 

نك تكتب اقرتاان يعمل مع اكئنات  فرض أ  نواع الفتات، كفتة البوكر و الربدج .Handا  ن  .اخل...سرتيد العمل مع اكفة أ  ا 

ن ختطت أ ي من الفئات  Deckاملعرفة يف فقد حتصل عىل تكل الطريقة  shuffleاس تدعيت طريقة كـ  ، لكن أ 

 .الفرعية هذه الطريقة فس تحصل عىل نسخة الطريقة من تكل الفئة

ضافة عبارة  يف بداية الطريقة  printيف لك مرة لتكون متأ كدا من رساين تنفيذ برانجمك، يكون احلل الابسط هو ا 

ن طب   .املقصودة  Running Deck.shuffleشيئا مثل الرساةل اليت تقول  Deck.shuffleت ع  فا 

 .فس ميكنك متابعة رساين الربانمج

 ميكنك اس تخدام هذا الاقرتان، و هو يأ خذ اكئنا و طريقة و يرجع الفئة اليت زودت تعريف الطريقة: أ و

def find_defining_class(obj, meth_name): 

for ty in type(obj).mro(): 

if meth_name in ty__dict__: 

return ty 

 و هذا مثال:

>>> hand = Hand() 

>>> print find_defining_class(hand, 'shuffle') 

<class 'Card.Deck'> 

تت من  Handلهذه الـ  shuffleاذن فطريقة   .Deckأ 

find_defining_class  تس تخدم طريقةmro  )سيبحث  حيثللحصول عىل قامئة باكئنات الفئة )أ مناط الفئة
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 .method resolution orderاختصار  MRO .فهيا عن الطرائق

ن تكون واهجة الطريقة اجلديدة يه نفسها واهجة القدمية ليك اقرتاحا حول تصممي الربانمج: عندما تتخطى طريقة ما فيجب أ   .ا 

ن اتبعت هذا املبدأ  فسرتى بأ ن لك .و اتباع نفس الرشوط املس بقة ،و ا رجاع نفس الامناط ،و علهيا أ خذ نفس الربمرتات  ا 

 .PokerHandأ و  Handجتليات الفئات الفرعية مثل  مع س يعمل ،Deckاقرتان مصم ليعمل مع جتلية لفئة مثل 

ن خالفت هذا املبدأ  فسيهنار النص الربجمي مثل )اسف عىل التعبري( بيت من بطاقات الشدة  .و ا 

 

لبياانت 18.10  كبسةل ا
 ,Timeفقد حددان الاكئنات اليت حنتاهجا " املنحى اكئينالتصممي "رشحنا خطة تطوير ميكن تسميهتا ب 16يف الفصل 

Point, Rectangle، ما يربط بني الاكئنات و بني يشء عىل أ رض الواقع  اكن هناك دامئا .و عرفنا الفئات اليت متثلها

و الواقع الرايي(  .)أ 

و ل كيفية تعاملها مع  ،ا أ ي اكئنات تريدو ل يكون واحض ،لكن يف يف بعض الاحيان ل يكون الربط بيهنا و بني الواقع ظاهرا

، س نكتشف واهجات الفئات الكبسةل و التعممي عن طريقكتشفنا فهيا واهجات الاقرتاانت س تبنفس الطريقة اليت ا .بعضها

 .كبسةل الفئات عن طريق

ن  .مثال ممتازا 13.8حتليل ماركوف من القسم   محلت نيص منكنت قدا 

 http://thinkpython.com/code/markov.py . 

  .عدة اقرتاانت او تكتهب أ هاتقر  prefixو  suffix_mapسرتى بأ نه يس تخدم متغريين معوميني 

suffix_map = {} 

prefix = () 

و  بادءاتالس تضاف  نيعندما نقرأ  نصف. و لكون هذه املتغريات معومية فلن نمتكن من ا جراء أ كرث من حتليل واحد لك مرة

 .(املسليةنفس هيلك البياانت )و اذلي حبد ذاته مصدرا للنصوص ا ىل  فهيام واحقللا

 هذا ما سيبدو عليه: .لك حتليل يف اكئنلاةل احلليك جنري أ كرث من حتليل و نبقهيا منفصةل، ميكننا كبسةل 

class Markov(object): 

def __init__(self): 

self.suffix_map = {} 

self.prefix = () 

 :process_wordطرائق مثال هذه ا ىل اخلطوة التالية يه حتويل الاقرتاانت 
def process_word(self, word, order=2): 

if len(self.prefix) < order: 

self.prefix += (word,) 

return 

 

try: 

self.suffix_map[self.prefix]append(word) 

except KeyError: 

# if there is no entry for this prefix, make one 

self.suffix_map[self.prefix] = [word] 

 

self.prefix = shift(self.prefix, word) 

هو مثال اخر عىل التفتيت و البناء )انظر القسم  –تغيري التصممي بدون تغري الاقرتان  -حتويل الربانمج هبذا الاسلوب 

4.7). 

http://thinkpython.com/code/markov.py
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 طة تطوير لتصممي الاكئنات و الطرائق:خب لنا أ وىحال هذا املث

 .ابدأ  بكتابة الاقرتاانت اليت تقرأ  و تكتب املتغريات العمومية )عند الرضورة( .1

 .عندما تمتكن من جعل الربانمج يعمل، احبث عن ترابطات بني املتغريات العمومية و الاقرتاانت اليت تس تخدهما .2

 .خصال لهذا الاكئنكبسل املتغريات املتعلقة باكئن ك .3

 .طرائق يف الفئة اجلديدةا ىل حول الاقرتاانت املرتابطة  .4

  .http://thinkpython.com/code/markov.Py 13.8محل نيص من الفصل  18.5مترين 

احلل: . Markovو اليت س يكون امسها  ،صال للفئة اجلديدةنف ذكرها لكبسةل املتغريات العمومية كخمث اتبع التعلاميت ال  
http://thinkpython.com/code/Markov.py.  

 

 املعاين 18.11
encترمزي )رمز(  od e: ن متثل مجموعة من القمي ابس تخدام مجموعة قمي أ خرى عن طريق الوصل بيهنا  .أ 

Clفئة خصةل  ass attri bu te:  ية طريقة ،ف خصال الفئات داخل تعريف الفئةاكئن فئة، تعرَّ ترتبط بخصةل  .لكن خارج أ 

iخصةل جتلية  nstanc e attri bu te : تجلية لفئة مالخصةل ترتبط. 

vقشورية  eneer :ن يكون لها معل حوس يب خيص ،طريقة أ و اقرتان توفر واهجات خمتلفة لقرتاانت اخرى  .هامن دون أ 

iالتوريث  nheri tanc e: القدرة عىل تعريف فئة جديدة تكون نسخة معدةل عن فئة معرفة سابقا. 

pالفئة الاب  arent c l ass :الفئة اليت ترث مهنا الفئة الابن. 

ن  cالفئة الاب hi l d: يضا فئة فرعية  .فئة جديدة انشئت ابلوراثة من فئة قامئة، تسمى أ 

Iعالقة  S-A: بناء و فئة الاابءالعالقة بني فئة الا. 

Hعالقة  A S-A: جتليات ا حداها مراجع لتجليات ا لفئة الاخرى عالقة بني فئتني، حتتوي. 

cرمس الفئة  l ass d i ag ram: رمس يبني الفئات يف برانمج و العالقات بيهنا. 

muتعدد الاشاكل  l ti p l i c i ty:  تنويت يف رمس الفئة يظهر ، لعالقةHAS-A  ت من فئة أ خرىجتلياا ىل ، عدد املراجع. 

 

 متارين 18.12
 التايل هو عدد الفتات املتاحة يف لعبة بوكر، برتتيب تصاعدي حسب القمية )و تنازليا حسب الاحامتل(: 18.6مترين 

pزوجان  ai r: بطاقتان هلام نفس املرتبة. 

زواج  أ  ربعة  twأ  o p ai rs: ربعة بطاقات لها نفس املرتبة  .أ 

ا  وعه three of a kiثالثة من ن nd: ثالثة بطاقات لها نفس املرتبة. 

straiمبارش  t:  ،دىن، أ ص و أ  عىل أ  و  ،straightيه  5-4-3-2مخس بطاقات متسلسةل املرتبة )الاص ميكن اعتباره أ 

 .(straight 3-2-أ ص-ش يخ-أ ص، لكن ل تعترب بنت-ش يخ-بنت-ودل-10كذكل 

flفلش  u sh:  الشلك.مخس بطاقات من نفس 

http://thinkpython.com/code/markov.Py
http://thinkpython.com/code/Markov.py
http://thinkpython.com/code/Markov.py
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اوس فُ  fuله l l  hou se: أ خرى بطاقات من نفس املرتبة و بطاقتان من مرتبة واحدة ثالثة. 

straiفلش مبارش  g ht fl u sh:  الشلك.مخس بطاقات متسلسةل لكن من نفس 

 .هدف هذه الامترين هو توقع حسب هذا البطاقات يف الفتات اخملتلفة

 http://thinkpython.com/code nمحل امللفات التالية من  .1

Cards.py نسخة اكمةل من فئات :Card  وDeck  وHand اليت مرت علينا يف هذا الفصل. 

PokerHand.pyتطبيق غري مكمتل من فئة متثل فتة بوكر و معها نص برجمي لختبارها :. 

ن اكن أ ي مهنا حيتوي عىل 7فس يقوم بفتات بوكر من  PokerHandعندما تشغل  .2  فلش بطاقات و يفحص ا 

 .اقرأ  هذا النص الربجمي بعناية قبل امليض قدما

ضف طرائق لـ  .3  Trueو هكذا، ترجع  has_twopairو  has_pairو مسها  PokerHand.pyأ 

ن يعمل مع أ ي الفتات اليت هبا أ ي عدد من  Falseأ و  حسب موافقة الفتة مع القوانني املقابةل عىل النص أ 

 .كرث ش يوعا يف البوكر( يه الفتات الا 7و  5البطاقات )رمغ أ ن 

عىل قمية يف التصنيف و تعدل خصةل  classifyاكتب طريقة امسها  .4 بناءا علهيا مثال فتة  labelتكتشف أ 

ن تسمى فلش 7 ذن جيب أ   .بطاقات قد يكون هبا فلش و زوجني، ا 

ن طرائق التصنيف تعمل، اخلطوة التالية يه توقع احامتلت الفتات اخملتلفا ىل عندما تراتح  .5 ة اكتب اقرتاان يف أ 

PokerHand.py خيلط بطاقات شدة، و يوزعها عىل فتات مث حييص عدد مرات ظهور التصنيفات. 

ن تصبح النتيجة بدقة ا ىل اطبع جدول ابلتصانيف و احامتلهتا شغل الربانمج عدة مرات تزيد فهيا عدد الفتات  .6 أ 

معقوةل قارن نتاجئك ابلقمي من 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hand_rankings.  

  .http://thinkpython.com/code/PokerHandSoln.pyاحلل: 

ن  ن مل ع  جما ميكن السلحفاة من ل  ، س تكتب بران4من الفصل  TurtleWorldهذا المترين يس تخدم  18.7متري ب اللمسة، ا 

  .http://enwikipediaorg/wiki/Tag_gameمن  Tagتكن تعرفها فاقرأ  عن 

و شغهل سرتى عامل السلحفاة  .http://thinkpython.com/code/Wobbler.pyمحل  .1

 .ستمتىش السالحف عشوائيا RUNو به ثالثة سالحف ا ن ضغطت زر 

 

ن  Turtleمن  Wobblerترث فئة  .اقرأ  النص الربجمي و تأ كد من استيعابك لطريقة معهل .2 ، مما يعين أ 

 .Wobbler( س تعمل عىل lt, rt, fd, bkو يه ) Turtleطرائق 

 ُ ا ىل اليت توجه السلحفاة  steerس تدعي و بدورها ت  TurtleWorldمن قبل  stepس تدعى طريقة ت

 و اليت حترك moveاليت تقوم ابلتفافة عشوائية ابلتناسب مع بالدة السلحفاة، و  wobbleالاجتاه املطلوب، و 

 .حسب رسعهتا ، بضعة بكسالتالاماما ىل  السلحفاة

ترث من  Taggerفئة امسها مث عرف  Wobblerاس تورد لك يشء من  Taggerpyاخلق ملفا امسه  .3

Wobbler انديmake_wrld  ممرا اكئة الفئةTagger كقرينة. 

كنقطة بداية اكتب نسخة . Wobblerليك تتخطى تكل اليت يف  Taggerا ىل  steerاضف طريقة  .4

و x, yو خصال السلحفاة  atan2تلميح: اس تخدم الاقرتان الرايي  .دامئا نقطة الاصلا ىل توجه السلحفاة 
heading. 

و اذلي  Stepاس تفد من زر  ال خطاء و لعالج  .حبيث تظل السلحفاة مضن احلدود steerعدل عىل  .5

 .مرة واحدة عىل لك سلحفاة stepيس تدعي 

http://thinkpython.com/code
http://en.wikipedia.org/wiki/Hand_rankings
http://en.wikipedia.org/wiki/Hand_rankings
http://thinkpython.com/code/PokerHandSoln.py
http://enwikipediaorg/wiki/Tag_game
http://thinkpython.com/code/Wobbler.py
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تلميح: للسالحف خصةل امسها  .حبيث توجه لك سلحفاة وهجها حنو السلحفاة الاقرب الهيا steerعدل عىل  .6

world  مرجع لـ يه وTurtleWorld  و لـ  ،فيه تعيشاذليTurtleWorld  خصةل امسها

animals  الكون يف ذكلو يه قامئة بلك السالحف. 

ن تضيف طرائق لـ . (Tagحبيث تلعب السالحف اللمسة ) steerعدل عىل  .7 و ميكنك  Taggerكل أ 

 moveأ و  step, wobbleلكن ل ميكنك التعديل عىل أ و ختطي ،  __init__و  steerختطي 

يضا يسمح .   .هاموقعبتغيري اجتاه السلحفاة لكن ليس  steerلـ و أ 

لتجويد اللعبة مثال، جيب متكني السلحفاة البطيئة من ملس السلحفاة الرسيعة يف اخر  steerعدل القوانني و طريقة 

 .املطاف

  .http://thinkpython.com/code/Tagger.pyاحلل: 

 

  

http://thinkpython.com/code/Tagger.py
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 الفصل التاسع عرش
 

 Tkinterدراسة حاةل: تيكنرت 
 

 

لرسومية  19.1   GUIواهجة املس تخدم ا
ينا حلد الان نصية الطابع يضا  ،لكن الكثري من الربامج تس تخدم و اهجات مس تخدم رسومية .معظم الربامج اليت رأ  و تسمى أ 

GUI. 

للك مهنا حس ناته و نقاط . QTو  Tkinterو  wxPythonا ، من مضهن GUIيوفر لنا ابيثون عدة خيارات لكتابة برامج 

 .منوذيجليكون اخليار ال ضعفه و لهذا السبب مل يس تقر ابيثون عىل أ حدها 

عتقد بأ نه ال   Tkinterاخليار اذلي سأ قدمه هنا هو  لك املفاهمي يف هذا الفصل تنطبق عىل مديولت  .سهل للمبتدئل نين أ 

 .الاخرى GUIالـ 

فضلها هو  هناكل الكثري  .نضلفردريك ل   "مقدمة لتكنرت"من الكتب و صفحات الويب تتعلق بتكنرت، أ حد أ 

الاقرتاانت و الفئات يف تكنرت و الامثةل يف هذا ا ىل يوفر واهجة مبسطة  .يأ يت مع سوميب Gui.pyلقد كتبت مديول امسه 

 .الفصل مبنية عىل هذا املديول

 دم رسومية:هنا مثال بس يط خيلق و يظهر واهجة مس تخ

 ميب:من سو   Guiل جياد واهجة مس تخدم رسومية عليك اس ترياد 

from swampy.Gui import * 

 أ و قد يبدو كهذا )حسب كيف نصبت سوميب(:

from Gui import * 

 :Guiاكئن  معل جتلية منمث عليك 

g = Gui() 

g.title('Gui') 

g.mainloop() 

 event)احلدث انتظار حلقة mainloopتشغل حلقة  .Guiنوان عندما تشغل هذا النص سرتى انفذة رمادية بع

loop)، ن يغلق املس تخدم ا ىل ، تظل تعمل منهتيةو يه حلقة ل  .و اليت تنتظر من املس تخدم القيام بيشء ما لرتد عليه أ 

 .، أ و يفعل شيئا جيعل الربانمج يتوقفControl – Cالنافذة أ و يضغط 

ية وشائط ل تقوم هذه الواهجة بأ ي يشء ل هن الوشائط يه العنارص اليت تكون واهجة املس تخدم . Widgetsا ل متكل أ 

 الرسومية و من مضهنا:

 الزر B u ttonوش يطة حتتوي عىل كتابة أ و صورة و تقوم بعمل ما عندما تضغط :. 
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 القامشة Canv asو أ ي شلك اخر  .: مساحة تعرض خطوطا أ و مربعات أ و دوائر أ 

   ةلاملدخ Entryث يطبع املس تخدم الكتاابت: مساحة حي. 

 رشيط مترير Sc rol l barوش يطة حتدد اجلزء املريئ من وش يطة أ خرى :. 

 طار F ا  rameحاوية، يف الغالب مرئية، حتتوي عىل وشائط أ خرى :. 

يته عندما أ وجدت واهجة املس تخدم اكن ا طارا نشأ ت وش يطة س تضاف اىل هذا ال طار.املس تطيل الرمادي اذلي رأ   . و لكام أ 

 

لنداءالازرار و  19.2  Buttons and callbacks معاودات ا
 وش يطة زر: buد الطريقة توج  

button = g.bu(text='Press me') 

و الزر اذلي يظهر يف الاطار هو متثيل رسويم لهذا الاكئن، و ميكنك التحمك . Button اكئن يه buالقمية املرجتعة من 

 .ابلزر عن طريق اس تدعاء طرائق عليه

و بدل من تزويد . optionsو هذه الربمرتات تسمى هنا خيارات  .وظائف الزربرمرت للتحمك مبظهر و  32حوايل  buتأ خذ 

لتحديد اخليارات اليت  text = 'Press me' بوسعك اس تخدام قرائن لكامت مفاتيح مثل .خيارا 32القمي للك الـ 

 .تريد و ترتك البايق للقمي الافرتاضية

نه  ا ىلعند اضافتك وش يطة  ن . جحم الزرا ىل أ ي أ ن الاطار يتقلص  ".shrink-wrapped " يتقلص لهاالاطار فا  و ا 

ضفت وشائط اخرى س يكرب جحم الاطار   .اهتفاس تضلمبقدار يكفي أ 

 : Labelتوجد وش يطة ملصق  laالطريقة 

label = g.la(text='Press the button') 

 .سرنى قريبا كيف نتخطى هذا السلوك .و يوسطها ،الاسفل ا ىلابلوضع ال ويل يكدس تكنرت الوشائط من الاعىل 

ن ضغط سالكه بعد"و ذكل ل نك  .الزر فسرتى بأ نه ل يقوم ابلكثري تا   .أ ي مل تقل هل ما يفعل "مل توصل أ 

هنا مثال ينشئ  .ضغط الزرهو اقرتان سيمت تنفيذه عندما يُ  commandو قمية  .commandاخليار اذلي يتحمك ابلزر هو 

 قا جديدا:ملص

def make_label(): 

g.la(text='Thank you') 

 الان ميكننا انشاء زر هل هذا اخليار:

button2 = g.bu(text='No, press me!', command=make_label) 

ن ينفذ اقرتان  ن يظهر ملصقا جديدا make_labelفعندما تضغط هذا الزر عليه أ   .و جيب أ 

نشاء الزر buل نك عندما تنادي "، callback:  النداء مبعاود"يعرفهو ما ن، و يه اكئن اقرتا command اخليارقمية  ، ل 

 .عندما يضغط املس تخدم الزر النداءفا ن رساين التنفيذ س يعاود 

فعال املس تخدم مثل . event-driven programmingهذا النوع من الرساين هو من صفات الربجمة املقادة ابلحداث  أ 

فعال  ضغط زر و الرضابت عىل لوحة املفاتيح تسمى أ حدااث، يف الربجمة املقادة ابلحداث يعمتد رساين الربانمج عىل أ 

 .املس تخدم أ كرث من املربمج

تعمل بشلك حصيح )أ و تصدر رساةل خطأ  واحضة  نداءهو بناء مجموعة من الوشائط و بردود هذا التحدي يف اسلوب الربجمة 
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 .يقم هبا املس تخدممناس بة( ل ي تسلسل من الافعال اليت و 

ن  ن ينشئ زرا اخر ،عند ضغطه .اكتب برانجما ينشئ واهجة مس تخدم هبا زر 19.1متري و عند ضغط الاخر ينشئ  .عليه أ 

 ".!Nice job"ملصقا يقول 

ن ضغط الزر أ كرث من مرة؟  ما اذلي س يحدث ا 

 http://thinkpython.com/code/button_demo.pyاحلل:  

 

 وشائط مقاشة الرمس 19.3
ن حللت  .تنشئ مساحة لرمس اخلطوط و ادلوائر و الاشاكل الاخرى يه، و من أ كرث الوشائط تنوعامقاشة الرمس يه  ا 

 .فأ نت عىل دراية بقامشة الرمس 15.4المترين 

 جديدة: Canvasتنشئ  caالطريقة 

canvas = g.ca(width=500, height=500) 

width  وheight . بعاد مقاشة الرمس ابلبكسيه  .لأ 

نشاء الوش يطة تغيري قمي اخليارات ابلطريقة بوسعك  ل يزال  سغري لون اخللفية: bgمثال خيار  .configبعد ا 

Canvas.config(bg='white') 

مجموعة الالوان املتاحة ختتلف ابختالف تطبيقات ابيثون، لكن لك التطبيقات توفر عىل  .يه حمارف ابمس اللون bgقمية 

 الاقل:

white  black 

red   green  blue 

cyan   yellow  magenta 

ترمس،  circleاملسامة  Canvas، مفثال طريقة  itemsالاشاكل املرسومة عىل مقاشة الرمس تسمى عنارص، 

 للغرابة،دائرة:

item = canvas.circle([0,0], 100, fill='red') 

 .لثانية يه نصف القطرالقرينة الاوىل يه زوجني من الاحداثيات حتدد مركز ادلائرة، و ا

و احملور الصادي املوجب  ،فيه نقطة الاصل يه وسط مقاشة الرمس .نظام املس توى ادلياكريت المنوذيج Gui.pyيوفر 

و هو عىل خالف الانظمة الاخرى حيث نقطة الاصل تكون يف الزاوية اليرسى العليا و احملور الصادي . الاعىلا ىل يتجه 

 .الاسفلا ىل املوجب يتجه 

ن ادلائرة س متل  ابللون الامحر fillخليار ا  .يعين أ 

مثال ميكنك اس تخدام  .يه اكئن عنرص يوفر طرائق للتعديل عىل العنرص عىل القامشة circleو القمية املرجتعة من 

config :لتغيري أ ي من خيارات ادلائرة 

item.config(fill='yellow', outline='orange', width=10) 

  outlineيه بكسل و لونه هو  الوحدةو  widthائرة هو مسك خط حميط ادل

ن  ن يرمس دائرة عىل القامشة ،عندما يضغط املس تخدم الزر .اكتب برانجما ينشئ مقاشة و زر 19.2متري  .جيب أ 
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 تسلسالت الاحداثيات  19.4
يرمس املثال التايل  .تأ خذ تسلسال من الاحداثيات لتحدد الزوايتني املتقابلتني يف املس تطيل rectangleطريقة 

 ( :200,100مس تطيل ركنه السفىل الايرس يف نقطة الاصل و الركنن املقابل يف النقطة )

canvas.rectangle([[0, 0], [200, 100]], 

fill='blue', outline='orange', width=10) 

 .طان املس تطيلو حتل ن النقطتني ، bounding boxابلصندوق احمليط  )حتديد الركنني(تسمى هذا الطريقة 

 املس تطيل: حدودصندوقا حميطا و ترمس بيضاواي مضن  ovelتأ خذ 

canvas.oval([[0, 0], [200, 100]], outline='orange', width=10) 

 تسلسال من الاحداثيات لرتمس خطا يصل بني النقاط يرمس املثال التايل ضلعي مثلث: lineو تأ خذ 

canvas.line([[0, 100], [100, 200], [200, 100]], width=10) 

هنا ختط اخر ضلع يف املضلع )ان تتطلب الامر( و متل ه: polygonو  ل أ   تأ خذ نفس القرائن ا 

Canvas.polygon([[0, 100], [100, 200], [200, 100]], 

fill='red', outline='orange', width=10) 

 

لوشائط 19.5  املزيد من ا
و يه  Text وش يطة و ،و يه لسطر واحد Entry ةلاملدخ   خدم بطباعة النصوص:يوفر تكنرت وش يطتني تسمحان للمس ت

 .للسطور املتعددة

 مدخةل جديدة: enتنشئ 

entry = g.en(text='Default text') 

ما طريقة يسمح كل اب   textخيار  نشاهئا، أ  فرتجع حمتوى املدخةل )و اذلي قد يكون  getدخال النص يف املدخةل عند ا 

 م(:غريه املس تخد

>>> entry.get() 

'Default text' 

 :Textوش يطة  teتنشئ ننشئ 

text = g.te(width=100, height=5) 

بعاد الوش يطة ابحلروف و السطور heightو  widthهنا   .هام أ 

 : Textنصا يف وش يطة  insertتضع 

text.insert(END, 'A line of text') 

 . Textش يطة خر حرف يف و أ  ا ىل يؤرش  ،يه مؤرش خمصوص ENDو 

يف املثال  .رمق السطر قبل النقطة و رمق العمود بعدها يكون ،1.1رف ابس تخدام املؤرش املنقوط مثل ح حتديدميكنك 

 بعد احلرف الاول يف السطر الاول:اىل ما  notherالتايل تضاف احلروف 

>>> text.insert(1.1, 'nother') 

 .البداية والهناية كقرائن النص من الوش يطة و تأ خذ مؤرشي getتقرأ  طريقة 

 و من مضنه حرف السطر اجلديد: ،ع لك النص من الوش يطةرج  يف املثال التايل يُ 

>>> text.get(0.0, END) 

'Another line of text\n' 
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 املثال حيذف لك احلروف ما عدا الاول و الثاين:هذا  .النص من الوش يطة deleteحتذف طريقة 

>>> text.delete(1.2, END) 

>>> text.get(0.0, END) 

'An\n' 

ن  ضافة مدخةل و زر اث 19.2عدل حكل للمترين  19.3متري ن يقرأ  امس اللون  .ناب  عندما يضغط املس تخدم الزر الثاين جيب أ 

 .لتعديل ادلائرة املوجودة، ل تنشئ دائرة جديدة configاس تخدم  .و يس تخدمه لتغيري لون ادلائرة .من املدخةل

ن  يكون قادرا عىل التعامل مع احلالت اليت حياول فهيا املس تخدم تعديل لون دائرة مل تنشأ ، و مع احلالت اليت عىل برانجمك أ 

 .يكون فهيا اللون غري صاحل

 

لوشائط 19.6  تغليف ا
من  حىت الان ل زلنا نكدس الوشائط يف معود واحد، لكن يف معظم واهجات املس تخدم الرسومية يكون النسق معقدا أ كرث

نظر الفصل  19.1مثال الشلك  ا. هذ  (4يظهر نسخة بس يطة من عامل السلحفاة )أ 

ميكنك حتميل املثال اكمال من  .سلسةل من اخلطواتا ىل يقدم كل هذا القسم النص اذلي ينشئ هذه الواهجة، و هو مقسم 
http://thinkpython.com/code/SimpleTurtleWorld.py.  

عىل مس توى ذن فاخلطوة الاوىل  .واحد يف صف تانمرتب –مقاشة و ا طار  –حتتوي هذه الواهجة عىل وش يطتني فهيا،  يف أ  ا 

نشاء صف  .يه ا 

class SimpleTurtleWorld(TurtleWorld): 

"""This class is identical to TurtleWorld, but the code that 

lays out the GUI is simplified for explanatory purposes""" 

 

def setup(self): 

self.row() 

... 

 . packingترتيب الوشائط يف واهجة املس تخدم تسمى تغليف معلية  .setupالاقرتان اذلي ينشئ و يرتب الوشائط هو 

ن يغلق هذا الاطاا ىل و ". الاطار احلايل"ا طار صف و جتعهل  rowتنشئ  و يفتح ا طار جديداأ  فلك الوشائط  ،ر أ 

 .س تكدس يف صف

 و هنا النص اذلي ينشئ القامشة و ا طار العمود اذلي س يحتوي الوشائط الاخرى:

 

http://thinkpython.com/code/SimpleTurtleWorld.py
http://thinkpython.com/code/SimpleTurtleWorld.py
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 : عامل السلحفاة بعد تشغيل نص ندفات الثلج191الشلك 

 

self.canvas = self.ca(width=400, height=400, bg='white') 

self.col() 

ثنان:العمود يه ا طار ش بيك طة الاوىل يفالوش ي ثنان و ا  ربعة أ زرار مرتبة ا   ، و حتتوي عىل أ 

self.gr(cols=2) 

self.bu(text='Print canvas', command=self.canvas.dump) 

self.bu(text='Quit', command=self.quit) 

self.bu(text='Make Turtle', command=sel.fmake_turtle) 

self.bu(text='Clear', command=self.clear) 

self.endgr() 

َّ  .الش بكة، و قرينهتا يه عدد الامعدة grتنشئ   .الاسفلا ىل الميني و من الاعىل ا ىل ب الوشائط فهيا من اليسار ترت

نهتاء.  ملعاودة self.canvas.dumpيس تخدم الزر الاول   poundطرائق حميطة، الو هذه النداء، و الزر الثاين لال 

methods، هنا مرتبطة باكئن حمددمما يعين ُ  و . أ   .س تدعى عىل الاكئنعند اس تدعاهئا ت

 الوش يطة التالية يف العمود يه ا طار صف حيتوي عىل زر و مدخةل:

self.row([0,1], pady=30) 

self.bu(text='Run file', command=self.run_file) 

self.en_file = self.en(text='snowflake.py', width=5) 

self.endrow() 

ميه قامئة حتدد كيف  row لـ الاوىلقرينة ال تعين أ ن لك املساحة  [0,1]القامئة  .املساحات الزائدة بني الوشائط تنظَّ

ما  .و يه املدخةل ،للوش يطة الثانيةطى الزائدة تع ن شغلت هذا النص و عدلت جحم النافذة سرتى بأ ن جحم املدخةل سيتغري أ  ا 

 .جحم الزر فال

بكسل من املساحة من الاعىل و مثلها من  30هل  مضيفا ،ل هذا الصف يتكئ عىل حموره الصاديجيع padyاخليار 

 .الاسفل



  فكر بايثون 178

endrow تهنيي هذا الصف من الوشائط، فالوشائط التالية ستتغلف يف ا طار العمود 

 بتكديس من الاطارات: Gui.pyحتتفظ 

  عندما تس تخدمrow،  col،   أ وgr  ،نشاء ا طار نه ل   .ىل التكديس و يصبح الاطار احلايلاعا ىل يذهب فا 

  عندما تس تخدمendrow, endcol  أ وendgr نشاء ا طار فس يربز خارج التكديس و الاطار السابق  ،ل 

 .يصبح الاطار احلايل

ا ىل متررها  مث حمتوايتهتقرأ   و حمتوايت املدخةل، تس تخدهما اكمس ملف read_fileتقرأ  الطريقة 

run_code.self.inter ارف و ينفذها ك هنا نص برجمي من ابيثوناحمليعرف كيف يأ خذ  ،مفرّس  ئن اذلي هو اك. 

def run_file(self): 

filename = self.en_file.get() 

fp = open(filename) 

source = fp.read() 

self.inter.run_code(source, filename) 

 .زر وش يطة وش يطة نص و اكنتاخر وش يطتني أ  

self.te_code = self.te(width=25, height=10) 

self.te_code.insert(END, 'world.clear()\n') 

self.te_code.insert(END, 'bob = Turtle(world)\n') 

 

self.bu(text='Run code', command=self.run_text) 

run_text  تش بهrun_file :هنا تأ خذ النص من وش يطة نص بدل من ملف  عدا أ 

def run_text(self): 

source = self.te_code.get(10, END) 

self.inter.run_code(source, '<user-provided code>') 

تكنرت لوحده  .ابيثون تو حىت ابختالف مديول ،ابختالف لغات الربجمة –لل سف  -تفاصيل تنس يق الوشائط ختتلف 

أ عرضها هنا سو اليت  .geometry managerهمندسات املساحة تسمى هذه الاليات  ،دليه ثالثة اليات لرتتيب الوشائط

 . placeو  packالاخريني تسميان   gridيه 

حلسن احلظ تنطبق معظم املفاهمي يف هذا الفصل عىل املديولت الاخرى لواهجات املس تخدم الرسومية و عىل اللغات 

يضا  .الاخرى أ 

 

 قوامئ الاختيار و املس تدعوات  19.7
عندما ختتار الفأ رة عنرصا مهنا و  .ه الازرار العادية، و عند الضغط علهيا تربز قامئةأ زرار قوامئ الاختيار يه وشائط تش ب

 .القامئةهذه ختتفي 

 التايل هو نص برجمي ينشئ زر قامئة

 (http://thinkpython.com/code/menubutton_demo.pyn)ميكنك حتميهل من:  

g = Gui() 

g.la('Select a color:') 

colors = ['red', 'green', 'blue'] 

mb = g.mb(text=colors[0]) 

واحد  التالية تنشئ عنرص قامئة اختياراحللقة  .مبدئيا يكون النص عىل الزر هو امس اللون الافرتاي .زر قامئة mbتنشئ 

http://thinkpython.com/code/menubutton_demo.py
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 للك لون:

for color in colors: 

g.mi(mb, text=color, command=Callable(set_color, color)) 

 .يه زر القامئة اذلي ترتبط به هذه العنارص miالقرينة الاوىل لـ 

ُ هو  commandيار اخل يناما  .و هو ش ي جديد (،callable)س تدعى اكئن ي و  مرتبطةم طرائق ااس تخد هوالان ا ىل ه رأ 

ية قرائن  نكطاملا أ  عمل جيدا و يه ت .نداءال ملعاودةاقرتاانت  ما  .الاقرتاانتا ىل ل مترر أ  ن مل يكن هذا هو احلالأ  فعليك  ،ا 

 ُ  .colorو قرائنه مثل  ،set_colorحيتوي عىل اقرتان مثل و س تدعى بناء اكئن ي

 معاود يقوم  ،غط املس تخدم عىل زر القامئةضمث عندما ي .الاقرتان و القرائن كخصالا ىل الاكئنات اليت تس تدعى ختزن مرجعا 

 .القرائن اليت خزهنا ر هلالاقرتان و مير  النداء بنداء

نهكذا ما   :set_colorيبدو عليه  ميكن أ 

def set_color(color): 

mb.config(text=color) 

print color 

نه ،set_colorو ينادى عىل  اختيارات  فعندما خيتار املس تخدم عنرص قامئة يعد زر القامئة ل ظهار اللون اخملتار  فا 

ن  مند ن جربت هذا املثال فس ميكنك التأ كو يطبع كذكل اللون، ا   ،احديث نودي عندما اختري عنرص ما  set_colorأ 

نشأ ت اكئنا   .(يُس تدعى)و مل ينادى عندما أ 

 

  Bindingط لربا 19.8
اود نداءو  حدثو  وش يطةبني  املشاركةط هو الرب اء يمت اس تدع )اكلضغط عىل زر( وش يطةعىل  احلدث: عند حدوث مع

اود  .النداء مع

ن ابتدايئ. ط بار لكثري من الوشائط  بتدايئ يغري مظهر الزر ليبدو ك نه ضغطباالر هذا مثال عندما تضغط عىل زر فا  و  .ط ال 

 commandس تدعي معاود النداء املرتبط خبيار ييسرتجع املظهر الاصيل للزر مث الابتدايئ ط باالضغط فالر  تريخعندما 

 .لهذا الزر

ضافة روابط جديدةعىل سبيل املثال، ينشئ املثال التايل رابطا  bindدام طريقة ميكنك اس تخ لتخطي الروابط الاصلية و ا 

 لقامشة )ميكنك حتميل النص يف هذا القسم من

 http://thinkpython.com/code/draggable_demo.py).  

 

Ca.bind('<ButtonPress-1>', make_circle) 

القرينة الاوىل يه حدث حمارف، اطلق هذا احلدث عندما ضغط املس تخدم زر الفأ رة الايرس أ حداث الفأ رة الاخرى 

 .Double-Buttonو  ButtonReleaseو  ButtonMotionتتضمن 

طريقة ربط، مثل معاود النداء، لكن الفرق  هو اقرتان أ و event handlerمداول احلدث  .القرينة الثانية مداوةل للحدث

ن مداول احلدث يأ خذ اكئن   هاك مثال: .كربمرت Eventاملهم بيهنام هو أ 

def make_circle(event): 

pos = ca.canvas_coords([event.x, event.y]) 

item = ca.circle(pos, 5, fill='red') 

يف مثالنا هذا املعلومات  .مثل ا حداثيات مؤرش الفأ رةأ خرى صيل حيتوي اكئن احلدث عىل معلومات عن نوع احلدث و تفا

http://thinkpython.com/code/draggable_demo.py
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النظام الرسويم  هادّد  حيابلبكسل و ا حداثيات و هذه القمي يه  ،غط عىل زر الفأ رة فيهحنتاج الهيا يه املوقع اذلي ضُ  اليت

مس، و يه متوافقة مع ا حداثيات عىل مقاشة الرا ىل هذه القمي  canvas_coordsم الطريقة رتج  تُ. اذلي يقبع خلفها

 .circleمثل  Canvasطرائق 

أ و  Returnق عند الضغط عىل مفتاح طل  يُ  هذا احلدثو  .التوشائط املدخ  ب <Return>من الشائع ربط احلدث 

Enter .  ةل:املثال التايل يوجد زرا و مدخ 

bu = g.bu('Make text item:', make_text) 

en = g.en() 

enbind('<Return>', make_text) 

بيامن يكتب يف  Enterضغط املس تخدم عىل مفتاح أ و عندما ي   ،ضغط عىل الزرعندما يُ  make_textينادى عىل 

 ك مر )بدون قرائن( أ و مكداول أ حداث )مع حدث كقرينة(: هؤ اقرتان ميكن نداا ىل ليك حنقق هذا حنتاج  .املدخةل

def make_text(event=None): 

text = en.get() 

item = ca.text([0,0], text) 

 يف القامشة. Textعىل حمتوايت املدخةل و يعرضها كعنرص   make_textحيصل 

نشاء ر  يضا ا  حتقق لنا   Itemو هو فئة ابناء من   Draggableلعنارص القامشة. التايل هو تعريف فئة لـ  بطاميكن أ 

 .drag-and-dropلقاء القدرة عىل اجلر و ال  

class Draggable(Item): 

 

def __init__(self, item): 

self.canvas = item.canvas 

self.tag = item.tag 

self.bind('<Button-3>', self.select) 

self.bind('<B3-Motion>', self.drag) 

self.bind('<Release-3>', self.drop) 

 الزر، حركة الزر و ا رخاء الزر.: ضغط لثالثة أ حداث مث تنشئ روابط تنسخ خصاهلو عنرصا كربمرت.  initتأ خذ طريقة 

 الاصفر:ا ىل خيزن ا حداثيات احلدث احلايل و لون العنرص ال صيل، مث يغري اللون  selectمداول احلدث 

def select(self, event): 

self.dragx = event.x 

self.dragy = event.y 

self.fill = self.cget('fill') 

self.config(fill='yellow') 

cget عداد ختصار "هات  يه ا تأ خذ امس اخليار مكحارف و ترجع القمية احلالية ذلكل  ، "get configuration اتال 

 اخليار.

 مث حيرك العنرص. ،ث ال حداثيات اخملزنةاملسافة اليت حتركها الاكئن ابلنس بة لنقطة البداية، و حيّد   dragحيسب 

def drag(self, event): 

dx = event.x - self.dragx 

dy = event.y - self.dragy 

self.dragx = event.x 

self.dragy = event.y 

self.move(dx, dy) 

 ا حداثيات القامشة.ا ىل ال حداثيات يف هذه احلوس بة يه ابلبكسل، و ل حاجة لتحويلها 

 لون العنرص ال صيل: dropو يف الهناية تسرتجع 
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def drop(self, event): 

self.config(fill=self.fill) 

لقاء. مفثال هذه نسخة معدةل من  Draggableميكنك اس تخدام فئة  لزتويد عنرص موجود ابلقدرة عىل اجلر و ال 

make_circle  تس تخدمcircle  نشاء عنرص و لقاء: Draggableل   جلعهل قابال للجر و ال 

def make_circle(event): 

pos = ca.canvas_coords([event.x, event.y]) 

item = ca.circle(pos, 5, fill='red') 

item = Draggable(item) 

ماكنيات فئة ال  حدى فوائد التورل  هذا مثال  ن كنت يث: ميكنك تعديل ا  ابء بدون تعديل تعريفها. و هو مفيد خصوصا ا 

 ف مل تكتبه.س تغري سلوك مديول معرَّ 

 

 ال خطاء عالج  19.9
و ما حيدث كرد عىل أ حداث  ،ما حيدث خالل بناء واهجة املس تخدميه مالحقة  GUIمن التحدايت اليت تواهجك يف برجمة 

 املس تخدم.

عداد معاود  عندما ةالشائع اءخطال  من مثال،   ، هو نداء الاقرتان بدل من مترير مرجع هل:نداءتقوم اب 

def the_callback(): 

print 'Called.' 

g.bu(text='This is wrong!', command=the_callback()) 

ن شغ ينشئ الزر. و عندما تضغط عىل الزر فلن يفعل شيئا ل ن  مثأ ول،  النداءلت هذا النص سرتى بأ نه ينادي معاود ا 

نت تعد واهجة  Noneيه  the_callbackالقمية املرجتعة من  . و يف العادة عليك أ ل تس تدعي معاود التصال بيامن أ 

ُ  النداءاملس تخدم، مفعاود   املس تخدم.س تدعى فقط كرد عىل حدث من ي

نك  هنال تتحمك يف رساين التنفيذ. حتد اخر يف برجمة واهجات املس تخدم الرسومية هو أ  فعال املس تخدم اليت حتدد أ ي أ جزاء  ا  أ 

ن عليك تصممي برانجمك ليعمل بشلك حصيح عند أ ي تسلسل  هذا الربانمج ستنفذ و ما هو ترتيب التنفيذ. و هذا يعين أ 

 حممتل لل حداث.

ن  19.3يف المترين  الرسومية املس تخدم واهجةمثال،  لها وش يطتان: واحدة تنشئ عنرص ادلائرة و الاخرى تغري لون ادلائرة. ا 

نشأ  املس تخدم ادلائرة مث غري لوهنا فال ضري. لكن ماذا لو غري املس تخدم لون دائرة   نشأ  أ كرث من دائرة؟ أ  نه أ  و أ   مل توجد بعد؟ أ 

حامتلت تسلسل الاحداث أ صعب. ا حدى طرق التعامل مع هذا التعقيد هو كبسةل لكام كرب عدد الوشائط أ صبح ختيل لك ا

 مث ال خذ ابلعتبار: ،حاةل النظام يف اكئن

 .نشاء املس تخدم دلائرة عتبار حالتني: قبل و بعد ا   ما يه احلالت احملمتةل؟ يف مثال ادلائرة ميكننا ا 

 ،قد يضغط املس تخدم عىل أ ي من الزرين أ و قد ينهتيي. يف لك حاةل، ما يه ال حداث املمكن حدوهثا؟ يف املثال 

 ربعة أ زواج حاةل-للك زويج حاةل ن هناكل أ  ن هناك حالتني و زرين، فا  -حدث، ما يه اخملرجات املرغوبة؟ مبا أ 

 حدث لل خذ ابلعتبار.

  ادلائرة  اخرى؟ يف حالتنا هذه، هناك انتقال عندما ينشئ املس تخدما ىل ما اذلي قد يسبب الانتقال من حاةل

 الاوىل.

ن تامتسك يف أ ي تسلسل لل حداث.الالمتغريات مفيد اختبارقد جتد تعريف و   ، فهيي جيب أ 
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ر س تعينك عىل كتابة نص حصيح من دون اضاعة الوقت يف اختبار لك تسسل حممتل ل حداث -م-هذه املقاربة يف برجمة و

 املس تخدم!

 

 املعاين  19.10
Gر -م-و U I:  مية واهجة املس تخدم الرسوgraphical user interface. 

wوش يطة  i d g et: دخال النصوص اخل.-م-ا حدى العنارص اليت تكون و  ر ، و من مضهنا ال زرار و قوامئ الاختيار و حقول ا 

ار  opخي ti on: .قمية تتحمك مبظهر و وظيفة الوش يطة 

احية  keyقرينة لكمة مفت w ord  arg u ment:  الاقرتان.قرينة حتدد امس الربمرت كجزء من نداء 

اود  c النداءمع al l bac k:  ُما. نادى عندما يقوم املس تخدم بفعل  اقرتان مرتبط بوش يطة ي 

bouطريقة مرتبطة  nd  method: .طريقة ترتبط بتجلية حمددة 

قة ابلحداث  evالربجمة املسا ent-d ri v en p rog rammi ng: فعال  هحتددتسلسل التنفيذ فيه  ،اسلوب يف الربجمة أ 

 املس تخدم.

evحدث  ent: ر.-م-فعل من املس تخدم، اكلنقر عىل الفأ رة أ و الضغط عىل لوحة املفاتيح، يسبب ردا من و 

نتظار احلدثحلقة  ev ا ent l oop : ترد. مثحلقة ل منهتية تنتظر فعال من املس تخدم 

iعنرص  tem: .عنرص رسويم عىل وش يطة مقاشة 

bouصندوق الاحاطة  nd i ng  box: لعنارص، حيدد عادة بركنني متقابلني.مس تطيل حييط مبجموعة من ا 

pتغليف  ac k: ر.-م-ترتيب و عرض عنارص الـ و 

g همندسة املساحة eometry  manag er:  ارتباط بني وش يطة و حدث و مداول احلدث. ينادى مداول احلدث عند

 حدوث احلدث يف الوش يطة.

 

 متارين  19.11
ن   مثال بس يط:يف هذا المترين س تكتب عارضا للصور، هذا  19.4متري

g = Gui() 

canvas = g.ca(width=300) 

photo = PhotoImage(file='danger.gif') 

canvas.image([0,0], image=photo) 

g.mainloop() 

الصورة  Canvas.imageضع يميكن لتكنرت عرضه.  PhotoImageملفا و يرجع اكئن  PhotoImageيقرأ  

 ملعطاة. ميكنك وضع الصورة عىل امللصقات و ال زرار و الوشائط الاخرى:عىل القامشة، مركز الصورة هو الاحداثيات ا

g.la(image=photo) 

g.bu(image=photo) 

لكن ميكننا اس تخدام مكتبة ابيثون للصور  GIF, PPMالتعامل مع بعض ملفات الصور مثل  PhotoImageميكن لـ 

Python Image Library (PIL.لقراءة امللفات الاخرى ) 
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 :import…asرد املديول مع و س تسنلرصاع ل اجننتفاكئنا بنفس الامس،  به، و تكنرت imageهو  PILول امس مدي

import Image as PIL 

import ImageTk 

اذلي بوسعه ترمجة  ImageTk. السطر الثاين يس تورد PILو مينحه الامس احمليل  Imageيس تورد السطر الاول 

 هذا مثال: .Tkinter PhotoImageصور ا ىل  PILصور 

image = PIL.open('allen.png') 

photo2 = ImageTk.PhotoImage(image) 

g.la(image=photo2) 

مث  http://thinkpython.com/codeمن   danger.pyو  image_demo.pyمحل  -1

. قد تكون من مضن براجمك ImageTKو  PILتنصيب ا ىل . قد حتتاج   image_demo.pyشغل 

ن مل تكن حفملها من   .http://pythonware.com/products/pilاخملزنة، ا 

مث شغل الربانمج مرة  photoا ىل  photo2غري امس الصورة الثانية من   image_demo.pyيف  -2

ن ترى الصورة الثانية و   ليس الاوىل.أ خرى. جيب أ 

نك عندما تعيد تعيني  هنا ستتخطى املرجع  photoاملشلكة يه أ  و اليت س تختفي.  PhotoImageا ىل فا 

ن عينت   متغري حميل، فس تختفي عند انهتاء الاقرتان.ا ىل   PhotoImageنفس املشلكة س تحدث ا 

ك اس تخدام متغري تريد الاحتفاظ هبا. ميكن PhotoImageلتجنب هذه املشلكة عليك ختزين مرجعا للك 

 معويم، أ و ختزين الصور يف هيلك بياانت أ و كخصةل لاكئن.

يضا الصورة العينة تقول "  "(!Dangerسلوك كهذا قد يصبح حمبطا، و لهذا السبب حذرتك )و لهذا السبب أ 

نطالقا من هذا الربانمج، اكتب يأ خذ امس اجملدل و يدور يف حلقة ملفاته عارضا أ ي ملف يتعرف عليه  -3  PILا 

 .PILللتقاط امللفات اليت ل يتعرف علهيا  tryكصورة. ميكنك اس تخدام عبارة 

 عندما ينقر املس تخدم عىل صورة فعىل الربانمج ا ظهار الصورة التالية. -4

تشكيةل من الطرائق للتعامل مع الصور. ميكنك القراءة عهنا عىل:  PILيوفر 

http://pythonware.com/library/pil/handbook  كتحد، اخرت بضعة من تكل .

 ر لتطبيق الطرائق عىل الصور.-م-الطرائق و امعل و

 . http://thinkpython.com/code/ImageBrowser.pyاحلل: 

ن  شة و انتاج ملفات الرسوم هو برانمج يسمح للمس تخدم برمس و حترير الاشاكل عىل الشا ةرسوم املتجهحمرر ال 19.5متري

 .SVGو  Postscriptمثل ة املتجه

اكتب حمررا بس يطا للرسوم املتجهية ابس تخدام تكنرت. يسمح عىل الاقل برمس اخلطوط و ادلوائر و املس تطيالت، و جيب 

ن يس تخدم   حملتوى القامشة. Postscriptوصيف لتوليد ت Canvas.dumpأ 

ن متكن املس تخدم من اختيار و تغيري جحم العنارص من القامشة.  و كتحد، بوسعك أ 

دخال نصوص حيث يطبع املس تخدم  19.6مترين  ن يكون به وش يطة ا  اس تخدم تكنرت لكتابة متصفح ويب بس يط. جيب أ 

 املوقع و تعرض القامشة حمتوايت الصفحة.

لترصيف بطاقات  HTMLParser( و مديول 14.6لتحميل امللفات )انظر المترين  urllibيول ميكنك اس تخدام مد

نظر:  THMLتعريف   . https://docs.python.org/2/library/htmlparser.html)أ 

لوان اخللفية و صياغة شلك عىل متصفحك التعامل مع النصوص البحتة و الا رتباطات التشعبية. و كتحد، التعامل مع أ 

 نصوص البطاقات و الصور.

http://thinkpython.com/code
http://pythonware.com/products/pil
http://pythonware.com/library/pil/handbook
http://pythonware.com/library/pil/handbook
http://thinkpython.com/code/ImageBrowser.py
https://docs.python.org/2/library/htmlparser.html
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 أامللحق 
 

 عالج الاخطاء
 

شاكل خمتلفة من   يف الربانمج. و من املهم التفريق بيهنا لصيدها برسعة: ال خطاء قد حتدث أ 

  خطاء النحو يف ابيثون عندما يرتمج النص املصدر البت. و يه يف العادة تعين بأ ن هناك خطأ  يف  نصا ىل حتدث أ 

  :SyntaxErrorيصدر رساةل اخلطأ  )الزائدة(  defحنو الربانمج. مثال: نس يان الفاصةل يف هناية عبارة 

 invalid syntax. 

 خطاء عند التشغيل يظهرها امل ين ال خطاء عندما حيدث خطأ  بيامن يعمل الربانمج. معظم رسائل هذه  فرّس  أ  تقول أ 

وقع اخلطأ  و أ ي اقرتان اكن ينفذ عندها. مثال: الاجرتار الال منهتيي يسبب يف الاخر خطأ  عند التشغيل "العمق 

 "maximum recursion depth exceededالاقىص لال جرتارات مت تعديه 

  مثال: تعبري  ادلللية يه مشالك الربامج اليت تعمل و مل تصدر رسائل خطأ ، لكهنا ل تقوم ابلعمل املطلوب.ال خطاء

 مل يقمي ابلشلك اذلي تريده ينتج نتيجة غري حصيحة.

ن تعرفيه  ال خطاء اخلطوة الاوىل يف عالج  تواجه. رمغ كون الاقسام التالية مرتبة حسب نوع  ال خطاء أ ي نوع من أ 

ن بعضها يطبق يف عدد من الظروف . ل أ   اخلطأ  ا 

 

لنحوية ال خطاء  1-أ    ا
لل سف فرسائل اخلطأ  ليست واحضة دامئا. أ كرث و يف العادة عندما تعرف ما هو اخلطأ .  ال خطاء ل ا صالح هذه سهُي  

 SyntaxError: invalidو  SyntaxError: invalid syntaxالرسائل ش يوعا يه 

token.و ليس أ ي مهنام تفيدان مبعلومات اكفية . 

ين وقعت املشلكة. احلقيقة أ   هنا ختربك أ ي لحظ ابيثون املشلكة، و هو ليس لكن عىل اجلانب الاخر، فالرساةل ختربك أ 

 ابلرضورة ماكن اخلطأ . أ حياان يكون اخلطأ  سابقا ملاكن الرساةل، و يف الغالب السطر السابق.

ن يكون دليك فكرة عن ماكن وجود اخلطأ ، س يكون يف   خر سطر كتبته.أ  ان كنت قد بنيت الربانمج ابلتدرجي فيجب أ 

ابدأ  مبقارنة النصني بعناية، احفص لك حرف. يف نفس الوقت تذكر بأ ن اخلطأ  قد يكون  ان كنت قد نسخت النص من كتاب

يت فيه ما يظهر ك نه خطأ  حنوي فقد يكون خطأ  حنوي ن رأ   .فعال يف الكتاب، فا 

 النحوية:ال خطاء هنا بعض الطرق اليت جتنبك 

نك ل تس تعمل لكامت ابيثون املفتاحية مكتغريات. -1  تأ كد من أ 
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 .for, while, if, defيف هناية ترويسة العبارات  املركبة، مثل  نقطتاند تأ كد من وجو  -2

 تأ كد من وجود عالمات الاقتباس قبل و بعد احملارف. -3

غلقت  -4 نك أ  ان اكن دليك حمارفا متعددة السطور مع عالمات الاقتباس الثالثة )مفردة أ و مزدوجة( تأ كد من أ 

هنا س تعامل  invalid tokenتسبب احملارف ابلشلك الصحيح. احملارف غري املقفةل  و أ  يف هناية برانجمك، أ 

ن تصل ا ىل الاجزاء الالحقة يف الربانمج مكحارف  احملارف التالية.  و يف احلاةل الثاين قد ل تصدر رساةل خطأ  ا ىل أ 

 عىل الاطالق!!

نه جزءا ىل تتسبب يف جعل ابيثون يس متر  } ,) ,]الاقواس الغري مقفةل  -5 من العبارة. يف العموم  السطر التايل عىل أ 

 يصدر اخلطأ  يف السطر التايل حلظيا تقريبا.

 يف املرشوطات. ==بدل من  =انتبه للخطأ  التقليدي  -6

ن تكون عليه. ابيثون يس تطيع التعامل مع الفراغات و  -7 هنا مصطفة ابلشلك اذلي جيب أ  انتبه للمسافات البادئة و أ 

ن خلطهتام فس تتسبب ابمل فضل طريقة لتجنب هذه مسافات اجلدوةل لكن ا  يه اس تعامل حمرر  ال خطاء شالك. أ 

 نصوص يعمل عن ابيثون و يدرج املسافات البادئة الصحيحة.

ن مل ينفع أ ي من السابق فانتقل   القسم التايل....ا ىل ا 

 

بدل  1-1-أ   أ  غري و   لكن ل يشء يتغري. أ 

ن قال امل ن هناك خطأ   فرّس  ا  ينلكنك ل تر يف النص أ  نت و امل ، فقد يعينى أ  نكام )أ  نفس النص. احفص ا ىل ( ل تنظران فرّس  أ 

ن اكن النص اذلي حترره هو النص اذلي حياول ابيثون تشغيهل.   يف بيئة الربجمة دليك ا 

ن مل تكن متأ كدا  ن مل جيد املفتعمد وضع خطأ  يف بداية النص. ال  ا  نه يشغل  فرّس  ن شغل الربانمج مرة اثنية. ا  اخلطأ  اجلديد فا 

 ر.ملفا اخ

 املهتمون احملمتلون هنا قليلون:

  نت، لقد عدلت عىل النص و  فظ امللف قبل التشغيل. بعض بيئات الربجمة تقوم هبذا عنك، لكن بعضها ل.حت ملأ 

 .نت، غريت امس امللف لكنك لزلت تشغل امللف ذو الامس القدمي  أ 

  ُابلشلك الصحيح. دّ ع  بيئة الربجمة، هناك يشء مل ي 

  ن كنت تكتب مديو نتبه لئال تعطيه اسام موجودا ل حد مديولت ابيثون. ا   ل، ا 

  ان اس توردت بـimport عادة تشغيل امل لقراءة  reloadأ و س تخدام  فرّس  لقراءة مديول فتذكر بأ ن عليك أ 

نه ل يفعل أ ي يشء. ن اس توردت املديول اثنية فا   ملف معدل. ا 

ن علقت و مل تس تطع ا كتشاف ما اذلي حيدث، فهناك مقاربة  ,Hello"و يه البدء بيشء جديد مثل برانمج  ، أ خرى ا 

World!"  ضافة أ جزاء برانجمك ابلتدرجي ماكنك جعل برانمج معروف يعمل. مث ابدأ  اب  نه اب   الربانمج اجلديد.ا ىل للتأ كد من أ 
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لتشغيل  2-أ    أ خطاء عند ا
و البدء يف تشغ ن خيفق الان؟عندما يكون برانجمك حصيح حنواي فسيمتكن ابيثون من تشغيهل، أ   يهل. مفا اذلي ميكن أ 

 

.  1-1-أ    برانجمي يقوم بال يشء البتة

هذا متعمدا  قد تتعمدتش يع هذه املشلكة عندما يتكون برانجمك من فئات و اقرتاانت لكنه ل يس تدعي شيئا لبدء التنفيذ. 

ن كنت ختطط لس ترياد هذا املديول للزتود ابلفئات و الاقرتاانت.  ا 

ن مل يكن هذا ه يضا نظر قسم ا  و نفذ اقرتاان يف الوضع التفاعيل. أ  نك تس تدعي اقرتاان لبدء التنفيذ، أ  و املقصود، فتأ كد أ 

 "رساين التنفيذ"  الالحق.

 

 برانجمي يعلق 2-2-أ  

ن توقف برانمج و ظهر بأ نه ل يقوم بيشء فهو عالق  و ا جرتار ل hangingا  نه علق يف حلقة ل منهتية أ  . كثريا ما يعين هذا أ 

 منهتيي.

  ن اكنت هناك حلقة ما تشك فهيا فأ ضف عبارة دخل احللقة" و عبارة  فهيا قبلها مبارش و لتقل printا  "ها أ ان أ 

 بعد احللقة مبارشة و لتقل "ها أ ان أ خرج من احللقة".

دخل احللقة" و مل تر "ها أ ان أ خرج من احللقة" فأ نت يف حلقة غري منهتية يت "ها أ ان أ  ن رأ  ن شغل الربانمج و ا  ، ا 

 القسم "احللقة الال منهتية".ا ىل حدث هذا فانتقل 

  :يف معظم الاحيان يتسبب الاجرتار الال منهتيي يف جعل الربانمج يعمل لفرتة مث يصدر رساةل

RuntimeError: Maximum recursion depth exceeded.  ن حدث هذا ا 

 القسم "الاجرتار الالمنهتيي" الالحق.ا ىل فانتقل 

 ن مل تعمل أ ي م   فابدأ  ابختبار احللقات و الاجرتارات الاخرى و كذكل الطرائق.ني الطريقتنين هاتا 

  ذن فاذهب نك ل تفهم رساين التنفيذ لربانجمك. ا  ن مل حيل هذا املشلكة فقد يعين أ  القسم "رساين التنفيذ" ا ىل ا 

 الالحق.

 

 حلقة ل منهتية
ن دليك حلقة ل منهتية و تظن بأ نك تعمل أ ي  ن كنت تظن أ  يف هنايهتا  printمهنا اليت تسبب املشلكة فأ ضف عبارة ا 

 لتطبع قمي املتغريات يف املرشوطة و قمية املرشوطة.

 مكثال:

while x > 0 and y < 0 : 

# do something to x 

# do something to y 

 

print "x: ", x 

print "y: ", y 
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print "condition: ", (x > 0 and y < 0) 

 

غل الربانمج سرتى ثالثة سطور من اخملرجات للك لفة يف احللقة. و اخر لفة يف احللقة س يكون الرشط الان، عندما تش

False  ن اس مترت احللقة ابلعمل فسرتى قمي ما ا  و قد تكتشف السبب اذلي جيعلهام ل يتحداثن ابلشلك  yو  x. أ 

 الصحيح.

 

 اجرتار ل منهتيي
 :RuntimeErrorيي يف جعل الربانمج يعمل لفرتة مث يصدر رساةل: يف معظم الاحيان يتسبب الاجرتار الال منهت

Maximum recursion depth exceeded. 

سبب الاجرتار الال منهتيي، فابدأ  البحث للتأ كد من وجود حاةل الاساس. بلكامت يبأ ن اقرتاان أ و طريقة ما يه ما  ا ن شككت

و الطريق ن يكون هناك رشط ما جيعل الاقرتان أ  ن مل يكن فعليك يجرتار ة ترجع دون التسبب يف اس تدعاء اأ خرى: جيب أ  . ا 

ساس. ن حتدد حاةل أ  عادة التفكري يف اخلوارزمية  و أ   ا 

لهيا فأ ضف عبارة  ساس لكن الربانمج ل يصل ا  ن اكنت هناك حاةل أ  و الطريقة و لتطبع الربمرتات.  printا  بداية الاقرتان أ 

ُ سطورا من اخملسرتى الان عندما تشغل الربانمج  ن اكنت الربمرتات رجات يف لك مرة ي و الطريقة، ا  س تدعى فهيا الاقرتان أ 

 ل تتطور حنو احلاةل الاساس فس يكون دليك فكرة عام حيدث.

 

لتنفيذ  رساين ا
ضف  ن مل تكن متأ كدا من كيفية سري التنفيذ يف برانجمك، أ   enteringيف بداية لك اقرتان و لتطبع شيئا كـ " printا 

function foo"  حيثfoo .هو امس الاقرتان 

 الان عندما تشغل الربانمج س تطبع مالحقة للك اقرتان مت اس تدعاؤه.

  

اء 3-3-أ   س تثن حصل عىل ا شغل الربانمج أ  ا أ   عندم

ن حدث خطأ  خالل التشغيل س يطبع ابيثون رساةل حتتوي امس الاس تثناء و السطر اذلي حدثت عنده املشلكة و  ا 

 مالحقة.

رتان اذلي اكن ينفذ حيهنا، و الاقرتان اذلي اس تدعى هذا الاقرتان، و الاقرتان اذلي اس تدعاه و هكذا. الاق يتسمّ املالحقة 

يضا ا ىل بلكامت اخرى فهيي تالحق تسلسل اس تدعاءات الاقرتاانت اليت أ وصلت الربانمج  هذه احلال.  حتتوي املالحقة أ 

 عىل رمق السطر اذلي حدث فيه النداء.

الشائعة ال خطاء ماكن حدوث اخلطأ  يف الربانمج و حماوةل التعرف عىل املشلكة هناك. هنا بعض اخلطوة الاوىل يه حفص 

 اليت حتدث عند التشغيل:

نت حتاول اس تخدام متغري غري موجود يف البيئة. :NameErrorخطأ  يف التسمية   أ 

ن املتغريات احمللية يه حملية. فال ميكنك الاشارة الهيا من خارج الاقرت     ان اذلي عرفت فيه.تذكر أ 

Tyخطأ  يف المنط  p eError: :س باب حممتةل  هناكل عدة أ 
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  ،نت حتاول اس تخدام قمية بطريقة خاطئة. مثال: اس تخدام يشء غري الاعداد الصحيحة مكؤرشات يف القوامئ أ 

و التوبل.  احملارف أ 

 ما لعدم تطابق هناك عدم تطابق بني العنارص يف حمارف صيغة و العنارص اليت مررت للتحويل. قد حيد ث هذا ا 

و النداء عىل حتويل غري صاحل.  عدد العنارص أ 

  ن الربمرت الاول نظر يف تعريف الطريقة للتأ كد من أ  نت مترر العدد اخلطأ  من القرائن لقرتان أ و طريقة. للطرائق، أ  أ 

ن اس تدعاءها اكن عىل اكئن هل المنط الصحيحا ىل . مث انظر selfهو  و يزود القرائن  اس تدعاء الطريقة للتأ كد أ 

 الصحيحة.

تيح  ا خطاء املف Kأ  ey Error:  نت حتاول الوصول  عنرص يف القاموس ابس تخدام مفتاح ل حيتويه القاموس.ا ىل أ 

خطاء اخلصال  Aأ  ttri bu teError:  نت حتاول الوصول خصةل أ و طريقة غري موجودة. تأ كد من الهتجئة!!  ميكنك ا ىل أ 

 جودة.لرسد مجيع اخلصال املو   dirاس تخدام 

ن اكن اخلطأ  يقول   نه  NoneTypeا  الشائعة هو نس يان ا رجاع القمية من الاقرتان،   أ حد الاس باب . Noneفهذا يعين أ 

ن وصلت  ن تصادف عبارة ا ىل ا  , و سبب شائع اخر هو اس تخدام  Noneفسوف ترجع  returnهناية الاقرتان دون أ 

 .Noneو اليت ترجع  sortالنتيجة من طرق القوامئ مثل 

Iخطأ  املؤرش  nd ex Error:  عنرص يف قامئة أ و حمارف أ و توبل أ كرب من طولها انقص ا ىل املؤرش اذلي تس تخدمه للوصول

ضف عبارة  قبل موقع اخلطأ  مبارشة، و لتطبع قمية املؤرش و طول املصفوفة. هل املصفوفة ابلطول الصحيح؟  printواحد. أ 

 هل املؤرش ابلقمية الصحيحة؟

خطاء ابيثون )من اجملدي اس تخدا ( ل نه يالحق الاس تثناءات و يسمح كل برؤية حاةل الربانمج قبل اخلطأ . pdbم معاجل أ 

 . http://docs.python.org/2/library/pdb.html: عىل pdbميكنك القراءة عن 

 

ارات  4-2-أ   ضفت الكثري من عب ىل printأ  ن مغرتين اخملرجات ا   أ 

نك تكتشف نفسك مطمورا ابخملرجات. هناك طريقتان لتمكل  ال خطاء يف عالج  printمن مشالك اس تخدام  يه أ 

 عالج برانجمك: بسط اخملرجات أ و بسط الربانمج.

و التعليق علاليت ل تساعد  printعبارات لتبس يط اخملرجات، ميكنك حذف  تغيري تنس يقها ، أ و ميكنك جتميعها معا أ و هياأ 

سهل للفهم.  فتصبح أ 

ن  ولها ختفيض جحم املسأ ةل اليت يعمل علهيا الربانمج. مثال ا  لتبس يط الربانمج، هناك العديد من ال ش ياء اليت ميكنك فعلها. أ 

ن اكن الربانمج يأ خذ مدخال من املس تخدم، ا عطه أ بسط مدخل يسبب املشلكة.  اكن يبحث يف قامئة، صغر هل جحمها. ا 

ن كنت تشك بأ ن املشلكة  اثنهيا عد ترتيب الربانمج بشلك يسهل معه فهمه. مثال ا  تنظيف الربانمج. أ زل النصوص امليتة و أ 

ن كنت تشك يف اقرتان خضم حاول  عادة كتابة اجلزء العيش و تبس يط بنائه. ا  موجودة يف جزء عيش من الربانمج حاول ا 

 اقرتاانت أ صغر و حفصها متفرقة.ا ىل جتزئته 

ن لحظت بأ ن الربانمج يعمل يف مواقف يف الغا لب تكون معلية العثور عىل حاةل الفحص الصغرى يه ما تدكل عىل البقة. ا 

 و ل يعمل يف اخرى، فاس تخدم هذا  كدليل ملا حيدث.

نه لن يؤ  ن مقت بتغيري تعتقد أ  عادة كتابة جزء من النص يساعد يف العثور عىل البقات ادلقيقة. فا  ثر عىل و يف نفس الس ياق فا 

http://docs.python.org/2/library/pdb.html
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ثر فهذا تلميح اخر تس تفيد منه. نه أ  ل أ   الربانمج ا 

 

 ادلللية ال خطاء   3-أ  
نت فقط من يعمل ما  فرّس  ل ن املذكل ، مفي بعض النوايح ادلللية أ صعب ال خطاء عالج ل يزودك مبعلومات عام حيدث. أ 

 عىل الربانمج القيام به.

ن تربط بني نص الربانمج و السلو  ن تكون دليك فرضية عام حيدث من الربانمج فعليا. اخلطوة الاوىل أ  ك اذلي تراه.  جيب أ 

ن احلواسيب رسيعة.  و مما يصعب هذه املهمة يه أ 

دراج ال خطاء رسعة برشية. بعض معاجلات ا ىل قد ترغب أ حياان يف ابطاء الربانمج  تفعل ذكل. لكن الوقت املستنفذ يف ا 

قل من ذ printبعض عبارات  دراج و حذف نقاط الفحص و يكون يف الغالب أ  خطاء، و ا  عداد معاجل أ  كل املطلوب ل 

 ماكن حدوث املشلكة.ا ىل تس يري الربانمج خبطوات 

 

 برانجمي ل يعمل. 1-1-أ  

ن تسأ ل نفسك هذه الاس ئةل:  عليك أ 

  هل هناك يشء مما يفرتض من الربانمج معهل لكنه ل حيدث؟ اعرث عىل الفقرة من النص و اليت ينفذ فهيا ذكل

ن تنفذ. هنا تنفذ يف عندما جيب أ   الاقرتان و تأ كد من أ 

  هنا هل هناك يشء حيدث و يفرتض أ ل حيدث؟ اعرث عىل الفقرة يف الربانمج اليت تقوم بذكل الاقرتان و تأ كد من أ 

ن تنفذ.  تنفذ فقط عندما جيب أ 

 نك تفهم النص ن اكن به  هل هناك فقرة يف الربانمج تقوم بتأ ثري غري اذلي تتوقعه؟ تأ كد من أ  املقصود، خصوصا ا 

اقرتاانت أ و طرائق من مديولت ابيثون الاخرى. اقرأ  واثئق الاقرتان اذلي تس تدعيه. جربه ا ىل اس تدعاءات 

 بكتابة حاةل حفص بس يطة و احفص النتاجئ.

ن كتبت برانجما ل يقوم مب ن يكون دليك منوذج عقيل للطريقة اليت تعمل هبا الربامج. فا  ا تريده فاملشلك يف ليك تربمج جيب أ 

 كثري من الاحيان ليست يف الربانمج، بل يف المنوذج العقيل اذلي بنيته.

فضل طريقة لتصحيح منوذجك العقيل عن الربانمج يه تقس ميه  مكوانت )عادة الاقرتاانت و الطرائق( و حفص لك ا ىل أ 

 من حل املشلكة. مكون عىل حدة. و مبجرد عثورك عىل التناقض بني المنوذج و الواقع ستمتكن

ن واهجت مشلكة فس يكون جحم ما عليك حفصه من النصوص صغريا و يه  ن تبين و ختترب بيامن تصمم برانجمك. ا  طبعا جيب أ 

 يف الغالب الاضافات اجلديدة.

 

. 2-1-أ   وقعه منه ت أ  ا  كبري و ل يقوم مب تعبري مشعراين   دلي 

ن قراءهتا  سهةل، لكهنا تكون صعبة العالج من الاخطاء. التفكري السلمي هو تقس مي ل بأ س يف كتابة التعبريات الكبرية طاملا أ 

 متغريات مؤقتة.ا ىل مجموعة من التعيينات ا ىل التعبريات املعقدة 

 مثال:
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self.hands[i].addCard(self.hands[self.findNeighbor(i)].popCard()) 

 ميكن كتابته هكذا:

neighbor = self.findNeighbor(i) 

pickedCard = self.hands[neighbor].popCard() 

self.hands[i].addCard(pickedCard) 

سامء املتغريات تضيف  املعلومات، و يه اسهل للعالج ل نك تس تطيع حفص أ مناط ا ىل النسخة املسهبة اسهل للقراءة ل ن أ 

 املتغريات الوس يطة و قميها.

ن تر مشلكة  ن كنت ترتمج التعبري تقيميها قد ل بتااخرى للتعبريات الضخمة يه أ  ابيثون ا ىل x/2π  يكون ما تتوقع. مثال ا 

 فقد تكتب:

y = x / 2 * math.pi 

نه ا ىل و هذا غري حصيح ل ن الرضب و القسمة هلام نفس الاس بقية و تقمي من اليسار  ذن فهذا التعبري س يقمي عىل أ  الميني. ا 

xπ/2 . 

فضل طريقة لعالج التعبريات يه اس تخدام الاقواس جل  عل ترتيب التقيمي واحضا:أ 

y = x / (2 * math.pi) 

فأ يامن كنت غري متأ كد من ترتيب التقيمي اس تخدم الاقواس. ليس فقط ليكون الربانمج حصيحا )يقوم مبا تريد( و لكن جلعهل 

 مقروءا ل ولئك اذلين مل حيفظوا قوانني الاس بقية.

 

. 3-3-أ   وقعه مهنا ت أ  ا  و طريقة ل ترجع م قرتان أ   دلي ا

قبل الارجاع. مرة أ خرى  returnيف تعبري معقد فلن يكون دليك الوقت لطباعة قمية  returnن اكنت دليك عبارة ا  

 ميكنك اس تخدام املتغريات املؤقتة. مثال، بدل من:

return self.hands[i].removeMatches() 

 ميكنك كتابة:

count = self.hands[i].removeMatches() 

return count 

 قبل الارجاع. countون دليك الفرصة لطباعة قمية هكذا تك

 

. 4-3-أ   ريد املساعدة أ  ان يف ورطة حقيقية و   أ 

مواج تؤثر يف املخ و تسبب هذه ال عراض:  أ ول حاول الابتعاد عن احلاسوب لعدة دقائق. احلواسيب تصدر أ 

 .ال حباط و الغضب 

 ميان ابخلرافات "هذا احلاسوب يكرهين" و التفكري السحري نه)" ال   ا ارتدي قبعيت ابلعكس"(.ميعمل عند ا 

 .)برجمة اخلطى العشوائية )حماوةل كتابة لك الربامج احملمتةل و اختيار الربانمج اذلي يقوم ابلعمل الصائب 

 

نك تعاين ا حدى هذه الاعراض قف و اذهب يف مشوار. و عندما هتدأ  فكر يف الربانمج. ما اذلي يفعهل؟ ما  ن لحظت أ  ا 

 احملمتةل لسلوكه هكذا؟ مىت اكن الربانمج يعمل بشلك حصيح و ما اذلي فعلته بعدها؟يه الاس باب 
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عرث عىل بيامن أ ان بعيد عن احلاسوب، عندما أ جعل دماغي يرسح.  ال خطاء أ حياان العثور عىل البق يس تغرق الوقت. كثريا ما أ 

فضل الاماكن للعثور عىل البق يه القطارات، ادلش، و الرسير قبل ال  نوم.من أ 

 

.  5-3-أ   ان فعال حباجة للمساعدة أ   ل، 

فضل املربجمني هل كبوات. أ حياان تعمل عىل برانمج لفرتة طويةل مبا فيه الكفاية لتجعكل ل ترى اخلطأ .  مور حتدث. حىت أ  هذه أ 

 عيون طازجة هو احلل. اس تخدام زويج

ن تطلب  ن يكواملساعدة من قبل أ  نك مس تعد. برانجمك جيب أ  ن تكون أ حد تأ كد من أ  ماكن، و جيب أ  ن بس يطا قدر ال 

ن تكون قد وضعت عبارات  يف الامكنة املناس بة )و  printمهنماك بفحصه بأ بسط مدخل ممكن للتسبب ابخلطأ . جيب أ 

ن تكون فاهام للمشلكة ابلقدر اذلي يسمح كل برشهحا بوضوح. ن يكون مفهوما(. جيب أ   ما تطبعه هذه العبارات جيب أ 

 ا:املعلومات اليت س يحتاهج مه تأ كد من ا عطائهدما تستشري أ حدو عن

 ن اكنت هناك رسائل خطأ ، مفا يه و بأ ي جزء من الربانمج تتعلق؟  ا 

  خر السطور اليت كتبهتا قبهل، أ و ما يه حاةل الاختبار أ  ما هو اخر يشء مقت به قبل وقوع اخلطأ ؟ ماذا اكنت

 اجلديدة اليت فشلت.

 ا تعلمت منه؟ما اذلي جربته حللها حىت الان، و ماذ 

 

و عندما جتد البقة، فكر لثوان ابذلي اكن جيب فعهل للعثور علهيا أ رسع. ففي املرة التالية اليت ترى فهيا شيئا مماثال ستمتكن من 

 الامساك هبا أ رسع.

 تذكر بأ ن الهدف ليس جعل الربانمج يش تغل. بل التعمل كيف جتعل الربانمج يش تغل.
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 بامللحق 
 

 ميات حتليل اخلوارز
 

لن ب. داوين، من منشورات أ ورييل ميدا ر ر من "فكّ  امللحق هو اقتباس حمرَّ هذا  . عند انهتائك من  2011تعقيدات" لـ أ 

 ذاك.ا ىل هذا الكتاب قد تود الانتقال 

داء اخلوارزميات، خصوصا زمن تشغيلها و املساحة املتطل لها. ة بحتليل اخلوارزميات هو فرع من علوم احلاسوب يبحث يف أ 

نظر    .http://em.wikipedia.org/wiki/Analysis_of_algorithmsأ 

داء اخلوارزميات اخملتلفة  س تدللالهدف العميل من حتليل اخلوارزميات هو توقع أ   عند اصدار القرارات يف مرحةل التصممي. لال 

ن يقوم بتحليل  هلب منطُ  ،عندما زار املرحش ابراك أ وابما جوجل 2008الرئاس ية لعام  يف المحةل كبري التنفيذيني سأ هل . مرجتلأ 

ن أ حد ما  32ا ريك مشدت مازحا عن "أ كرث الطرق فعالية لفرز مليون من الاعداد الصحيحة  شش غبت"، عىل ما يبدو أ 

عتقد أ ن  اعةأ وابما ل نه أ جاب برسعة "أ  ىظرس  فرز الفق يضا" أ   :يكون الطريقة اخلطأ  أ 

 http://www.youtube.com/watch?v=k4RRi_ntQc8. 

وعات البياانت الضخمة. اجلواب اذلي ملفهوم بس يط لكنه بطيء يف حاةل مجماكنت تكل اجابة حصيحة: فرز الفقاعة من انحية ا

 .1"باتالرت فرز خوارزمية مشدت رمبا اكن " اكن يتوقعه

   http://en.wikipedia.org/wiki/Radix_sort . 

 الهدف من حتليل اخلوارزميات هو املقارنة ذات املغزى بني اخلوارزميات، لكن هناك بعض املشالك:

 وارزمية عىل خصائص احلاسوب )أ و الاةل(، فقد تكون خوارزمية ما أ رسع عىل الاةل قد يعمتد ال داء النس يب للخ

. احلل العام لهذه املشلكة هو حتديد الاةل المنوذج مث حتليل عدد بعىل الاةل  ع، و خوارزمية أ خرى أ رس أ

و العمليات  اليت تتطلهبا اخلوارزمية حتت المنوذج املعطى.  اخلطوات، أ 

 ن اكنت البياانت قد يعمتد ال داء الن س يب عىل تفاصيل مجموعة البياانت. مثال بعض خوارزميات الفرز تعمل أ رسع ا 

سوأ  "الطريقة الشائعة لتجنب هذه املشلكة هو حتليل   مفروزة جزئيا، خوارزميات أ خرى تعمل أ بطأ . سيناريو أ 

ن هذا يف ا . "احلالت ل أ  ن حنلل ال داء عىل احلاةل املتوسطة، ا  لعادة أ صعب، و قد ل يكون واحضا يفيد أ حياان أ 

ن تصنف مكتوسطة.  أ ي حاةل ميكن أ 

  يضا عىل جحم املشلكة. خفوارزمية فرز رسيعة عىل القوامئ القصرية، قد تصبح بطيئة عىل يعمتد ال داء النس يب أ 

مليات( اكقرتان القوامئ الطويةل. الطريقة املعتادة للتعامل مع هذه املشلكة يه التعبري عن زمن التشغيل )أ و عدد الع

 لكام زاد جحم املشلكة. asymptotically ابملقاربة حلجم املشلكة، مث مقارنة الاقرتاانت

ايها اللغة اليت أ س تخدهما. ف 1) جابة لهذا السؤال يه "أ فضل طريق لرتتيب مليون عدد حصيح يه اس تخدام أ ي طريقة فرز تعطيين ا  أ داؤها مقبول أ ظن أ ن أ فضل ا 

ن ظهر بأ ن طريقة الفرز ال رسع لها تأ ثري ملموس عىل ال داء فسأ حبث عن طريقملعظم الغاايت، و ا   ة ن اكنت بطيئة سأ س تخدم أ داة لكتشاف موقع استنفاذ الوقت. ا 

 (جيدة للفرز الرتتييب"

http://em.wikipedia.org/wiki/Analysis_of_algorithms
http://www.youtube.com/watch?v=k4RRi_ntQc8
http://en.wikipedia.org/wiki/Radix_sort
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هنا اجليد يف هكذا مقار ن تس تخدم يفانت يه أ  ن كنُت ا تصنيفبس يط ت ميكن أ  عمل بأ ن زمن التشغيل خلوارزميات. مثال، ا   أ 

ن  ميكنين، عندها ٢نتناسب مع ي باخلوارزمية  زمن تشغيل و ن قميته يتناسب مع جحم مدخالت   أللخوارزمية  توقع أ 

 .ةالكبري  ن لقمي بأ رسع من  أتكون اخلوارزمية 

 لكننا س نأ يت عىل هذا فامي بعد. التحذيريأ يت هذا النوع من التحاليل مع بعض 

 

لمنواتتر   1-ب  ب ا

نك حللت خوا فرتض أ  خطوة لتحل  1+  ن100تأ خذ  أ رزميتان و عربت عن زمن التشغيل هلام حبجم املدخل:  اخلوارزميةا 

 خطوة. 1+  ن+  ٢نتأ خذ  ب، اخلوارزمية نمسأ ةل حبجم 

 اجلدول التايل يظهر زمن التشغيل لهذه اخلوارزميات ل جحام خمتلفة من املسائل:

جحم 

 ناملدخالت 

زمن التشغيل 

 أللخوارزمية 

شغيل زمن الت

 بللخوارزمية 

10 1001 111 

100 10001 10101 

1000 100001 1001001 

10000 1000001 >10
10

 

ضعاف الوقت اذلي تأ خذه اخلوارزمية مبظهر  أاخلوارزمية  ظهرت 10=  نعندما اكنت  . لكن بس ي، فهيي تأ خذ عرشة أ 

فضل بكثري. أنت أ صبحتا متساويتني تقريبا ، لكن للقمي الاكرب اك 100=  نعندما اكنت   أ 

نه  الرئييسالسبب  القائد  حدهأ رسع من الاقرتان اذلي عىل حنو   ٢نتوي عىل ت اليت حتقرتاانالا تكرب، ةري كبال نقمي لهو أ 

سه  احلد( هو leading termالقائد ) احلد، ن  كرب.ال  اذلي أ 

داء اخلوار 100كبري ) أيف اخلوارزمية   القائد احلداكن معامل  فضل لقمي  بزمية ( ذلكل اكن أ  الصغرية. لكن بغض النظر  نأ 

 .ن × ب >  2 ن × أحيث  نونعامل، س يكون هناك دامئا قمية لعن امل

فضل  1000000+  نهو  أغري القائدة. حىت لو اكن زمن التشغيل للخوارزمية  احلدودالربهان نفسه ينطبق عىل  فس تظل أ 

 الكبرية كفاية. نلقمي  بمن اخلوارزمية 

ن تكون لها الافضلية يف املشالك الكبرية، لكن للمشالك  حدموم  نتوقع من اخلوارزمية اليت لها حنن يف الع قائد صغري أ 

ن اخلوارزمية الثانية يه الافضل.  موقع هذه الشعرة  ن تكون هناك الشعرة اليت يكون عىل جانهبا الاخر أ  الصغرية فال بد و أ 

ت و كذكل عىل الاةل. و لهذا السبب هتمل يف غاايت حتليل اخلوارزميات. يعمتد عىل تفاصيل اخلوارزمية، و عىل املدخال

ن عليك نس ياهنا.  لكن ل يعين هذا أ 
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ن اكن خلوارزميت فضل، مرة أ خرى يعمتد القرار عىل التفاصيل. ذلا  احلد نفس نيا  هيا أ  و لغرض القائد، فس يصعب القول أ 

ن مل تكن لها نفس العوامل.  القائد داحلالتحليل اخلوارزيم تعترب الاقرتاانت اليت لها نفس   متاكفئة، حىت و ا 

ا ىل لكها تنمتي  1+نو  ن100و  ن2ترتيب المنو هو مجموعة من الاقرتاانت اليت يعترب سلوك منوها العري متاكفئا. مثال 

 .nبمنو  و غالبا ما تسمى "خطية" ل ن لك اقرتان يف اجملموعة يمنو خطيا O (n)و يكتب هكذا ب المنو. تانفس تر 

nلك الاقرتاانت ذات احلد القائد 
2

O (nتنمتي لـ  
2

سها  (  (.2فهيي تربيعية )الامس اذلي يطلق عىل الاعداد اليت أ 

 من حيث السوء.تصاعدي  رتتيبب بشلك شائع يف التحليل اخلوارزيم،نرى يف اجلدول التايل بعض تراتيب المنو اليت تظهر 

 

Order 

of growth 
Name االسم 

O (1)  constant ثابت 

O (logb n)  logarithmic (for any b)  ألي( لوغرتميb) 

O (n)  linear خطي 

O (n logb n)  "en log en" "en log en" 

O (n2)  quadratic تربيعي 

O (n3)  cubic تكعيبي 

O (cn)  exponential (for any c)   ألي أ( سيc) 

ب المنو.  و نفس ال مر تااكلرضب بثابت. و هو ل يغري تر  ال سس وغرمت ل هيم، تغيريابلنس بة للحدود اللوغرمتية فأ ساس الل

نفس ترتيب المنو بغض النظر عن قاعدة ال س. تمنو ا ىل ينطبق عىل الاقرتاانت الاس ية، لك الاقرتاانت الاس ية تنمتي 

 صغرية فقط.الاقرتاانت الاس ية برسعة، ذلكل فالقرتاانت الاس ية مفيدة يف حل املشالك ال

 عىل Big-Ohاقرأ  صفحة ويكيبيداي عن  1-مترين ب

 http://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation.   :مث أ جب عن الاس ئةل التالية 

nماهو ترتيب المنو لـ  -1
3

 + n
2

1000000n؟ ماذا عن 
3

+n
2

n؟ و عن 
3

 + 1000000n
2

 ؟

n)ماهو ترتيب المنو لـ  -2
2

 +n).(n+1).ن تبأ  ابلرضب تذكر أ ن لك ما حتتاجه هو احلد القائد  ؟ قبل أ 

ن اكنت  -3 قرتان غري حمدد  O (g)يف  fا   ؟af + bعن  ، ماذا نس تطيع القولgل ي ا 

ن اكنت  -4  ؟f1 + f2ماذا نقول يف  O (g)يف  f2و  f1ا 

ن اكنت  -5  ؟f1 + f2قول يف ، مفاذا نO (h)يف  f2و  O (g)يف  f1ا 

ن اكنت  -6  ؟f1 . f2، مفاذا نقول يف O (h)يف  f2و  O (g)يف  f1ا 

عىل الهضم. و هلم بعض احلق يف ذكل: أ حياان ل  امتون ابلداء عسري اذلين هي املربجمون جيده هذا النوع من التحليل غالبا ما 

الربجمة و خصائص املدخالت يه اليت تصنع الفرق  أ حياان تكون تفاصيل الاةل و لغةفق املعامل عن احلد غري القائد. فر  ي  

 . و للمشالك الصغرية فالسلوك التقاريب ليس ذا تأ ثري.ال كرب

ن أ بقيت هذه ال داة مفيدة س يكون يف ابكل،تحذير لكن ا  فاخلوارزميات  .عىل الاقل للمشالك الكبرية ،التحليل اخلوارزيم أ 

فض فضل"، و أ حياان " أ  ل بكثري". الفرق بني خوارزميتني جيدتني هلام نفس ترتيب المنو يكون يف "ال فضل" يه يف الغالب "أ 

 العادة عامل اثبت، لكن الفرق بني خوارزمية جيدة و خوارزمية سيئة ل يتسع هل ماكن!

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation


  فكر بايثون 196

ساس ية  2-ب  حتليل معليات ابيثون ال 
و القسمة تأ خذ وقتا أ طول من لكهيام،  معظم العمليات احلسابية اثبتة الوقت، الرضب يأ خذ يف العادة وقتا أ طول من امجلع،

 ُ فهناك يطول زمن التشغيل  ،س تثىن من هذا الارقام الكبرية جدالكن زمن التشغيل هنا ل يعمتد عىل علو قمية العوامل. ي

 بزايدة عدد اخلاانت.

يضا اثبتة الوقت، بغض النظر ع –قراءة أ و كتابة عنارص تسلسل أ و قاموس  –معليات الفهرسة   .هيلك البياانتن جحم أ 

احللقة اثبتة الوقت.  منتتكون يف العادة خطية طاملا اكنت لك العمليات يف  ،يف تسلسل أ و قاموس تدوراليت  forحلقة 

 مثال مض عنارص قامئة هو خطي:

total = 0 

for x in t: 

total += x 

نه تطبيق أ كرث فعالية، و يف لغة خطي ل نه يفعل نفس اليشء، لكنه أ رسع عىل حنو ما بسبب أ   sumالاقرتان اجلاهز 

 التحليل اخلواريم: هل معامل قائد أ صغر.

ضافة" قامئة من احملارف ضافة احملارف خطي. ،ان اس تخدمت نفس احللقة "ل   فزمن التشغيل يكون تربيعي ل ن ا 

 أ رسع ل هنا خطية عىل مدى الطول اللكي للمحارف. joinطريقة 

ذا اكن  O (n حلقة يف منتو حبمك اخلربة، ا 
a

ن احللقة كلك تكون يف  ( O (nفا 
a+1

ثب   هو. الاسثناء ( ن أ  ن احللقة  تَّ ا  تظل أ 

ن اش تغلت احللقة عدد   بعد عدد اثبت من التكرارات. موجودة هنا تكون يف  nمن املرات بغض النظر عن  kا  O (n، فا 
a

) 

 كبرية. k عندما تكونحىت 

ن اكن  ب المنو، لكن هذا ل خيتلفل يغري ترات kالرضب يف  O (nاحللقة يف  منتعن القسمة. ذلا فا 
a

عدد  و اش تغلت (

O (n، فاحللقة تكون يف n/k مرات يساوي
a+1

 كبرية.ال kـ ، حىت ل(

ن اكنت أ طوال احملارف حمدودة بثابت، اكلعمليات عىل حرف واحد،  معظم معليات احملارف و التوبالت خطية، لكن ا 

 فسوف تعترب اثبتة الوقت.

 لقوامئ خطية، ا ل هذه الاس تثناءات:معظم معليات ا

 ُهنا ت ضافة عنرص يف هناية قامئة هو اثبت الوقت يف املتوسط، عندما ل يظل متسعا فا  موقع أ كرب، لكن ا ىل نسخ ا 

ن الوقت احملفوظ )لسداد ادلين(  O (n)من العمليات هو  nالوقت ال جاميل لعدد   imortized، لهذا نقول ا 

 .O (1)لعملية واحدة هو 

 ذف عنرص من هناية القامئة هو اثبت الوقت.ح 

  الفرز هوO (n log n) 

يضا:  معظم معليات القواميس و طرائقها اثبتة الوقت، لكن هناك اس تثناءت أ 

  زمن التشغيل لـcopy  يتناسب مع عدد العنارص، لكن ليس مع جحم العنارص )فهيي تنسخ مراجع و ليس

 العنارص نفسها(.

  وقت التشغيل لـupdate رر كربمرت، و ليس القاموس اذلي جيري حتديثه.تناسب مع جحم القاموس اذلي مُ ي 

 Keys, values, items ،و خطية ل هنا ترجع قوامئ جديدة Iterkeys  و itervalues  و 
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iteritems تكون خطية. اس تخدام اقرتان  التكرارات فاحللقة حلقة. لكن اثبتة الوقت ل هنا ترجع تكرارات

iter ذا اكن عدد العنارص اليت تعاجلها حمدد.النفقات لكنه ل يغري ترات فض بعضخي ل ا   ب المنو ا 

 داء القواميس هو أ حد معجزات علوم احلاسوب، سرنى كيف تعمل يف القسم ب  .4-أ 

قرأ  صفحة ويكيبيداي عن اخلوارزميات عىل 2-مترين ب  ا 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Sorting_algorithm :مث أ جب عن الاس ئةل التالية 

فض ا يه"؟ مابلقياسما هو "الفرز  -1 سوأ   لأ  سوأ   ؟ ما يهابلقياسترتيب المنو للفرز  حاةل-أ  فضل أ  حاةل ترتيب المنو -أ 

 فرز؟ ل ي خوارزمية

 بأ هنا الطريقة اخلطأ ؟ ما هو ترتيب المنو لفرز الفقاعة، و ملاذا يظن ابراك أ وابما -2

 ما هو ترتيب المنو لفرز الاساس؟ ما يه الرشط املس بقة لس تعامهل؟ -3

 ما هو الفرز املس تقر و ملاذا هو همم معليا؟ -4

سوأ  خوارزمية فرز )و يكون لها امس(؟ -5  ما يه أ 

ت ؟ و أ ي خوارزمية فرز تس تخدم مكتبة ابيثون؟ هل هذه اخلوارزمياCأ ي خوارزمية فرز تس تخدم مكتبة  -6

ن تبحث يف جوجل.  مس تقرة؟ قد تتطلب الال جابة منك أ 

ذن فلامذا يس تخدم ابيثون  -7  ؟O(n log n)كثري من خوارزميات الفرز الالمقارن خطية، ا 

 

لبحث  3-ب  حتليل خوارزميات ا
ذا اكن الهدف يف اجمل مس هتدف،خوارزمية تأ خذ مجموعة و عنرص هو البحث   ؤرش ذلكلموعة، و غالبا ما ترجع املو تقرر فامي ا 

 الهدف.

أ بسط خوارزميات البحث يه "البحث اخلطي"، و اذلي مير يف عنارص اجملموعة ابلرتتيب و يتوقف عندما جيد الهدف. و 

ن مير باكمل عنارص اجملموعة. و ذلكل فوقت التشغيل خطي. ن عليه أ  سوأ  احلالت فا   يف أ 

 .countو  findرف مثل للتسلسالت يس تخدم حبثا خطيا، و كذكل طرائق احملا inاملؤثر 

ن اكنت العنارص مرتبة يف ا صيفي شبيه نالبحث الت. O (log n)يفي و اذلي هو صنلتسلسل، ميكنك اس تخدام البحث التا 

ابلطريقة اليت تبحث هبا عن لكمة يف القاموس )احلقيقي، و ليس هيلك البياانت(. فبدل من البدء من البداية و حفص لك 

و بعد املنتصف عنرص ابلرتتيب، تبدأ  من ن اكنت اللكمة اليت تبحث عهنا تأ يت قبل أ  ن اكنت تأ يت قبل  . هذا املوقع و ترى ا  ا 

ن اكنت بعد فستبحث يف نصف النصف الثاين. و أ اي اكن موقعها فق اخترصت  دفستبحث يف نصف النصف الاول. و ا 

  لك مرة.يفنصف البحث املتبقي 

ن اكن يف التسلسل  ثبات عدم وجودها. هذا يعين  20منك اد اللكمة ا جيس يأ خذ عنرص  1000000ا  و ا   50000خطوة، أ 

 مرة أ رسع من البحث اخلطي.

كتب اقرتاان امسه  3-مترين ب ن ؤيأ خذ قامئة مفروزة و قمية مس هتدفة و يرجع امل bisectionأ  رش لتكل القمية يف القامئة، ا 

ن مل تكن. Noneاكنت موجودة، أ و يرجع   ا 

 و اس تخدامه! bisectionديول أ و ميكنك قراءة واثئق م

ن يكون أ رسع بكثري من البحث اخلطي، لكنه يتطلب كون التسلسل مرتبا، و هو ما يتطلب هجدا نميكن للبحث الت صيفي أ 

ضافيا.  ا 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sorting_algorithm
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تس تطيع القيام  –و يه أ رسع من البحث التصنيفي  ،hashtable تقطيعية هناك نوع اخر من هيالك البياانت تسمى

ن تكون مرتبة. قواميس ابيثون مطبقة ابس تخدام  – ابلبحث يف وقت اثبت ، و هو hashtablesو ل تتطلب من العنارص أ 

 اثبتة الوقت. inالسبب اذلي جعل لك معليات القواميس و من مضهنا مؤثر 

 

لتقطيع  4-ب  Hashtables جداول ا
دااكن و ملاذا جداول التقطيع لرشح كيف تعمل  ن ا ىل بس يط خلارطة مث أ حس هنا تدرجييا ها هبذه اجلودة، سأ بدأ  بتطبيق ؤ أ  أ 

 .اتقطيعي التطبيق صبحي

ستس تعمل القاموس  الواقعية،احلياة يف لن تكتب نصا كهذا يف ابيثون  كهذه التطبيقات، لكن لرشحثون يسأ س تخدم اب

ن تفقط! ذلكل و لهناية هذه الفصل حاول  نك تريد تطبيق هيلك للبيابتخيل أ  انت يوصل بني أ ن القواميس غري موجودة و أ 

 القمي. العمليات اليت س تطبقها يه:و املفاتيح 

Add(k, v) ضف عنرصا جديدا يوصل من املفتاح  d[k]هذه العملية تكتب  dيف قاموس ابيثون . vالقمية ا ىل  k: أ 

= v. 

Get(target) تبحث عن القمية اليت تقابل املفتاح :key  و ترجعها. لقاموس ابيثونd كذا تكتب هذه العملية ه

d[target]  أ وd.get(target). 

بسط تطبيق لهذه الواهجة هو اس تخدام قامئة من التوبل، يكون لك توبل  سأ فرتض مؤقتا بأ ن لك مفتاح يظهر مرة واحدة. أ 

 القمية.-من املفتاح زوجني

class LinearMap(object): 

 

def __init__(self): 

self.items = [] 

 

def add(self, k, v): 

self.items.append((k, v)) 

 

def get(self, k): 

for key, val in self.items: 

if key == k: 

return val 

raise KeyError 

 

 قمية لقامئة العنارص، و هو ما يأ خذ وقتا اثبتا.-توبل مفتاح addتضيف 

ن وجدت املفتاح املس هتدف سرتجع القمية املقابةل forحلقة  getتس تخدم  هل، و ا ل فس تصدر  للبحث يف القامئة: فا 

KeyError ذن فـ  خطية. get. ا 

بقاء القامئة مفروزة حسب املفتاح. عندها هناك   Oيفي، و اذلي هو اس تخدام البحث التنص getتس تطيع بديل هو ا 

(logn) .دراج عنرص جديد يف وسط قامئة خطي، ذلكل فقد ل يكون هذا هو احلل الامثل هناك هيالك بياانت . لكن ا 

نظر  :أ خرى )أ 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Red-black_tree.)  تطبقadd  وget  يفlog 

time.ذن لنتابع يضا ليس جبودة اثبتات الوقت، ا   ، لكن هذا أ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Red-black_tree
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امئ أ صغر. هاك تطبيق امسه قو ا ىل القمية -يه تفتيت قامئة أ زواج املفتاح LinearMapطريقة أ خرى لتحسني 

BetterMap توصيل خطي  100، و هو قامئة منLinearMap سرنى حال بأ ن ترتيب المنو لـ .get  ل زال

 :ريق جداول التقطيعيه خطوة عىل ط BetterMapخطيا، لكن 

class BetterMap(object): 

 

def __init__(self, n=100): 

self.maps = [] 

for i in range(n): 

self.maps.append(LinearMap()) 

 

def find_map(self, k): 

index = hash(k) % len(self.maps) 

return self.maps[index] 

 

def add(self, k, v): 

m = self.find_map(k) 

m.add(k, v) 

 

def get(self, k): 

m = self.find_map(k) 

return m.get(k) 

 .nدها عد LinearMapقامئة من  __init__د توج  

find_map  ُ ر يف أ ي توصيل س يوضع العنرص اجلديد، أ و يف أ ي توصيل لتقر  getو  addس تخدم من قبل ت

 ستبحث.

هذه العملية لها ، و اذلي يأ خذ أ ي اكئن ابيثوين و حيوهل لعدد حصيح. hashالاقرتان اجلاهز  find_mapتس تخدم 

هنا تعمل مع املفاتيح  ،حمدودية  .تقطيعيةط املتبدةل اكلقواميس و القوامئ غري . الامناالتقطيعيةو يه أ 

، لكن العكس ليس ابلرضورة حصيح: اكئنان خمتلفان قد يرجعا التقطيعاليت تعترب متاكفئة ترجع نفس قمية  التقطيعيةالاكئنات 

 .التقطيعنفس قمية 

ذن len(self.maps)ا ىل يف جمال من صفر  التقطيعمؤثر القسمة بدون ابيق للف قمي  find_mapيس تخدم  ، ا 

ن الكثري من القمي فالنتيجة يه مؤرش قانوين يف القامئة ن اكن  التقطيعية. هذا يعين ابلطبع أ  س تلف يف نفس املؤرش. لكن ا 

ماكننا توقع  التقطيعحد ما )و هو ما مصمت اقرتاانت ا ىل يوزع الاش ياء ابلتساوي  التقطيعاقرتان  ذن اب   n /100ل جهل(، ا 

 .LinearMapعنرص يف لك 

ن زمن التشغيل لـ  ن يتناسب مع عدد العنارص ف  LinearMap.getو مبا أ  أ رسع مبئة  BetterMapميكننا توقع أ 

جداول . ترتيب المنو ل يزال خطيا، لكن املعامل القائد أ صبح أ صغر. ل بأ س هبذه النتيجة، لكن LinearMapمرة من 

فضل. Hashtableالتقطيع   لزالت أ 

 

بقاء  جداول التقطيعة جتعل هنا )أ خريا( فكرة حامس مكنك ا  ن أ  مضن ا طار حمدد، س تكون  LinearMapأ طوال أ رسع: ا 

LinearMap.get عندما يتجاوز عتبة حتددها، غري جحم  اثبتة الوقت. لك ما عليك فعهل هو متابعة عدد العنارصة و

ضافة مزيد من  جدول التقطيع  .LinearMapاب 

 :جلدول تقطيعهنا تطبيق 
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class HashMap(object): 

    def __init__(self): 

        self.maps = BetterMap(2) 

        self.num = 0 

 

    def get(self, k): 

        return self.maps.get(k) 

 

    def add(self, k, v): 

        if self.num == len(self.maps.maps): 

            self.resize() 

 

        self.maps.add(k, v) 

        self.num += 1 

 

    def resize(self): 

        new_maps = BetterMap(self.num * 2) 

 

        for m in self.maps.maps: 

            for k, v in m.items: 

                new_maps.add(k, v) 

 

        self.maps = new_maps 

 

اذلي  numمث هتي  LinearMap ابثنتان من __init__، تبدأ  BetterMapحتتوي عىل  HashMapلك 

 سيتابع عدد العنارص.

اذلي يتحقق من عدد العنارص و من جحم  add. الشغل احلقيقي س يقوم به  BetterMapا ىل  getوفد ي

BetterMap ،ن تساوا ن : ا  ذن سين1يكون  LinearMap لك معدل عدد العنارص يففا   .resizeادي عىل ، ا 

resize  تنشئBetterMap  ا ىل  ةالسابق اخلارطة" العنارص من تقطيعجديدة، بضعفي جحم السابقة، مث "تعيد

 .ةاجلديد

عادة  هذا   .find_mapيغري مقام مؤثر القسمة بدون ابيق يف   LinearMap ـل ن تغيري عدد ال التقطيعمن املهم ا 

 س تقسم )و هو ما أ ردانه، أ ل توافق؟(. LinearMap اليت اكنت ملفوفة يف نفس الـ الاكئناتيعين بأ ن بعض 

عادة  ن  التقطيعا  نين وعدت بأ ن  resizeخطية، و عليه فا  س تكون اثبتة  addخطية، و هو ما قد ل يبدو جيدا مبا أ 

ذن فـ  عادة ضبط احلجم يف لك مرة، ا  ة. اثبتة الوقت يف العموم و أ حياان فقط خطي addالوقت. لكن تذكر بأ نه ليس علينا ا 

ذن متوسط الوقت للك nمن املرات يتناسب مع  nعدد  addمكية العمل اللكية لتشغيل   يصبح اثبت الوقت! add، ا 

ثنتني البدء جبدول تقطيع هذه، فكر يف  ترى كيف تعملليك  ضافة تسلسل من العنارص. سنبدأ  اب  فارغ مث ا 

LinearMap ، ذن فعملييت نه ل توجد حاج addا  هنام تأ خذا الاولتني رسيعتني )ل  عادة ضبط احلجم(. لنقل أ   وحدةة ل 

عادة  addواحدة من الشغل للك مهنام.  ذن فعلينا ا  عادة ضبط احلجم، ا  العنرصين ال ولني )لندعو هذا  تقطيعالتالية تتطلب ا 

ضف عنرصا اثلثا ) ضافيتني من الشغل( مث أ  ضافة العنرص التايل يلكفنا  وحدةوحدتني ا  ذن  واحدة، وحدةشغل اثلثة(. ا  ا 

 من الشغل ل ربعة عنارص. مديولت 6فاجململ حىت الان 

ذن فال جاميل هو  وحدة، لكن الثالثة اليت تيل تلكف وحدات 5التالية تلكف  addالـ   8ل ول  وحدة 14واحدة للك مهنا، ا 

 .addمعليات 
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 addلـ  التقطيعجداول : تلكفة 1-الشلك ب

ضافة ، لكن بعدها ميوحدات 9التالية  addس تلكف  ذن اجملموع هو  add 7كننا ا   30قبل معلية ضبط احلجم التالية، ا 

 .add 16ل ول  وحدة

ن المنط أ صبح واحضا دليك. و بعد عدد وحدة 64س تكون التلكفة الاجاملية  addمعلية  32بعد  من  n، و أ متىن الان أ 

add  حيث n  2، س يصبح مجموع اللكفة هو 2يه للقوةn-2 ذن مفتوسط الشوحدة قل من  addغل لـ ، ا  واحدة هو أ 

فضل احلالت، لقمي أ خرى لـ  2للقوة  nوحدتني. عندما تكون  عىل قليال، لكن هذا  nتكون أ  س يكون متوسط الشغل أ 

هنا   .O (1)ليس بذي أ مهية. املهم هو أ 

 add شغل. الامعدة تبني الشغل اللكي للك وحدةيوحض كيف يعمل هذا الامر ابلرسوم. لك مربع ميثل  1-الشلك ب

 ، ا خل.وحداتواحدة، الثالثة لكفت ثالث  وحدةال ولتني لكفتا  addالميني: معلييت ا ىل ابلرتتيب من اليسار 

عادة  ضافيةمعليات ا  ن هدمت ابضطراد. ال   فامي بيهنا املتباعدةو كذكل املتطاوةل تظهر كتسلسل من الابراج  التقطيع ال  ن ا 

 ,2n-2هو  addمن الـ  nن التلكفة اللكية بعد عدد اللكية، سرتى ابلرمس أ   التقطيععادة ال براج مسددا هبا تلكفة ا  

ننا عندما نضبط جحم  ننا نرضب احلجم  جدول التقطيعلهذه اخلوارزمية خاصية هممة ويه أ  نه يمنو مكتوالية هندس ية، أ ي أ  فا 

ن زدت احلجم حسابيا  ضافة عدد اثبت يف لك مرة –بثابت. فا   .خطيا add س يكون متوسط الوقت للك –اب 

، لكن تذكر http://thinkpython.org/code/Map.pyمن  HashMapميكنك حتميل تطبيقي لـ 

ن أ ردت التوصيل فاس تخدم قاموس ابيثون.  بأ نه ل يوجد ما يس تدعي اس تخدامه، ا 

 

  

http://thinkpython.org/code/Map.py
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 جامللحق 
 

 Lumpyمليب 
 

 كتاب، رسومات لمتثيل حاةل برانمج شغال.اس تخدمت، عىل طول ال

سامء و قمي املتغريات. و يف القسم  2.2يف القسم  قدمت كل الرمس التستيفي، اذلي  3.10اس تخدمنا رمس احلاةل لبيان أ 

و الطريقة. الرسللك نداء لقرتان. لك ا طار يعرض الربمرت و املتغري احمليل  اواحد اا طار  يعرض قرتان أ   ةم التستيفيو لال 

قرتاانت ال جرتارية ظهرت يف القسم  .6.5و  5.9ني لال 

 عرفنا طريقتني لمتثيل التوبل. 12.6 كيف تظهر القامئة يف رمس احلاةل، و يف القسم بنيَّ  10.2القسم 

اك  15.3قدم لنا رمس الاكئن، و اذلي يظهر حاةل خصال اكئن، و خصالها و خصال خصالها و هكذا، القسم  15.2القسم 

اكن الرمس اذلي  18.2. و يف القسم Timeبني احلاةل لاكئن  16.1الاكئن للمس تطيالت و نقاطها املضمنة. القسم فيه رسوم 

 حيتوي عىل اكئن فئة و جتلية، لك مهناممع خصالها.

 قدم رمس الفئة، و اذلي أ ظهر الفئات اليت بين علهيا الربانمج و العالقات بيهنا. 18.8أ خريا، القسم 

و يه لغة رسومية  UML: Unified Modeling Language" املوحدة لمنذجةالغة ت مبينية عىل "لك هذه الرسوما

 احلاسوب للتواصل فامي بيهنم حول تصممي الربامج، خصوصا الربامج اكئنية املنحى. همندسو اس تخدهمقننة يم

UML شاكل الرسومات، اليت متثل العديد من العالقات بني الاكئنات و الفئات. ما قدمته يف هذا  لغة غنية مبختلف أ 

 الكتاب ما هو ا ل جزء يسري من هذه اللغة لكنه اكن اجلزء ال كرث اس تعامل يف احلياة العملية.

 UML. مليب ) و يه اختصار لـ  Lumpyهدف هذا امللحق هو اس تعراض الرسومات يف الاقسام السابقة و تقدمي مليب 

Python ن كنت قد معلت عىل دراسة زء من سواميب، اذلي س بق و نصّ اقع بعض احلروف(، يه جو مع تبديل م بته ا 

ن معلت عىل المترين  و ا  و الفصل التاسع عرش، أ   .15.4احلاةل يف الفصل الرابع أ 

لفحص حاةل برانمج شغال و ليودل رسومات الاكئن )و مهنا الرمس التستيفي( و  inspectيس تخدم مليب مديول ابيثون 

 كذكل رسومات الفئات.

 

 رمس احلاةل  1-ج
 هنا مثال يس تخدم مليب لتوليد رمس حاةل
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 مع مليب رمسرمس حاةل  1-الشلك ج

 
 رمس تستيفي 2-الشلك ج

 

from swampy.Lumpy import Lumpy 

 

lumpy = Lumpy() 

lumpy.make_reference() 

 

message = 'And now for something completely different' 

n = 17 

pi = 3.1415926535897932 

 

lumpy.object_diagram() 

ن ملفات swampy.Lumpyيس تورد السطر ال ول فئة مليب من  ن مل يكن سواميب منصب كحزمة دليك فتأ كد من أ  . ا 

 سواميب موجود مسار حبث ابيثون و اس تخدم عبارة الاس ترياد التالية:

from Lumpy import Lumpy 

 د نقطة "مرجعية"، مما يعين بأ ن مليب يسجل الاكئنات اليت عرفت حلد الان.و توج   lumpyالسطور التالية اكئن تودل مث 

اذلي سريمس الاكئنات اليت مت تعريفها منذ النقطة  object_diagramف متغريات جديدة و نس تدعي يف التايل نعّر  

 .message, n, piاملرجعية، هنا اكنت 

ري يظهر 1-الشلك ج سلوب الرمس عام أ  ، مثال هنا لك مرجع ممثل بدائرة ابلقرب من امس تك ا ايه سابقاالنتيجة. خيتلف أ 

 القمية. و احملارف الكبرية مبتورة. لكن تظل املعلومات املس تقاة من الرمس نفسها.ا ىل املتغري و خط يصل 

ن هذه متغريات عىل مس توى املديول، و ا ىل و هو يشري  ،<module>قه ملص   الاسامء العمومية موضوعة يف ا طار   أ 

يضا معومية.  تدعى أ 

حاول  .http://thinkpython.org/code/lumpy_demo1.pyميكنك حتميل هذا املثال من 

ضافة تعيينات أ خرى و لحظ كيف سيبدو الرمس.  ا 

 

لتستيفي  2-ج لرمس ا  ا
يضا حتميهل من التايل هو مثال يس تخدم مليب لتوليد رمس تس  تيفي، و ميكنك أ 

http://thinkpython.org/code/lumpy_demo2.py. 

 

n

message

pi 3.14159265359

'And now for something complete'

17

<module>

pi

countdown
<module>

pi pi

countdown countdown

2 1 0

http://thinkpython.org/code/lumpy_demo1.py
http://thinkpython.org/code/lumpy_demo2.py
http://thinkpython.org/code/lumpy_demo2.py
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 رمس الاكئن 3-الشلك ج

from swampy.Lumpy import Lumpy 

 

def countdown(n): 

    if n <= 0: 

        print 'Blastoff!' 

        lumpy.object_diagram() 

    else: 

        print n 

        countdown(n-1) 

 

lumpy = Lumpy() 

lumpy.make_reference() 

countdown(3) 

ن هذا الاقرتان يبني النتيجة.  2-الشلك ج ميثل لك ا طار بصندوق يكون امس الاقرتان خارجه و املتغري بداخهل. و مبا أ 

 للك مرحةل من ال جرتارات. ا جرتاري، يكون هناك ا طار

تذكر بأ ن الرمس التستيفي يظهر حاةل الربانمج عند نقطة حمددة يف تنفيذه. و لتحصل عىل الرمس اذلي تريده، أ حياان عليك 

ن تس تدعي   منه. object_diagramالتفكري يف املاكن اذلي جيب أ 

ال جرتار، و يف هذه احلاةل سرييين الرمس مبارشة بعد تنفيذ احلاةل القاعدة ل object_diagramو هنا اس تدعيت 

أ كرث من مرة لتحصل عىل لقطات  object_diagramالتستيفي لك مرحةل من مراحل الاجرتار. ميكنك اس تدعاء 

 من مراحل تنفيذ الربانمج.

 

لاكئن  3-ج  رسوم ا
 . ميكنك حتميهل من 10.1هذا املثال يودل رمس اكئن يعرض القوامئ يف القسم 

http://thinkpython.org/code/lumpy_demo3.py. 

 

from swampy.Lumpy import Lumpy 

 

lumpy = Lumpy() 

lumpy.make_reference() 

 

cheeses = ['Cheddar', 'Edam', 'Gouda'] 

http://thinkpython.org/code/lumpy_demo3.py
http://thinkpython.org/code/lumpy_demo3.py
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 .رمس الاكئن :4-الشلك ج

numbers = [17, 123] 

empty = [] 

lumpy.object_diagram() 

العنارص. هذا المتثيل خادع قليال، و ذكل ل ن ا ىل يبني النتيجة. القوامئ ممثل بصناديق تظهر توصيل املؤرشات  3-الشلك ج

سهل للقراءة. القامئة الفارغة هنا متثل بصندوق فارغ.  املؤرشات ليست جزءا من القامئة يف احلقيقة، لكنه يف رأ يي جيعل الرمس أ 

. ميكنك حتميهل من  11.4و هنا مثال يعرض القواميس من القسم 
http://thinkpython.org/code/lumpy_demo4.py. 

from swampy.Lumpy import Lumpy 

 

lumpy = Lumpy() 

lumpy.make_reference() 

 

hist = histogram('parrot') 

inverse = invert_dict(hist) 

 

lumpy.object_diagram() 

 

بني احلروف )حمارف من حرف واحد( و بني ال عداد الصحيحة، و  histيبني النتيجة. يصل القاموس  4-الشلك ج

inverse  قوامئ احملارف.ا ىل من الاعداد الصحيحة يصل 

 . ميكنك حتميهل من 15.6يف القسم  . كامRectangleو  Pointو هذا املثال يودل رمس اكئن لـ 

http://thin;python.org/code/lumpy_demo5.py. 

http://thinkpython.org/code/lumpy_demo4.py
http://thinkpython.org/code/lumpy_demo4.py
http://thin;python.org/code/lumpy_demo5.py
http://thin;python.org/code/lumpy_demo5.py
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 : رمس الاكئن5-الشلك ج

 
 : رمس الاكئن6-الشلك ج

   

import copy 

from swampy.Lumpy import Lumpy 

 

lumpy = Lumpy() 

lumpy.make_reference() 

 

box = Rectangle() 

box.width = 100.0 

box.height = 200.0 

box.corner = Point() 

box.corner.x = 0.0 

box.corner.y = 0.0 

 

box2 = copy.copy(box) 

 

lumpy.object_diagram() 

 

 

و عرضه اخلاص طوهل box1و  boxنسخة حضةل، فيكون للك من  copy.copyيظهر النتيجة. توجد  5-الشلك ج

width  وheight لكهنام يتشاراكن نفس اكئن .Point  املضمن. ل بأ س هبذا النوع من التشارك عندما تكون الاكئنات

 غري متبدةل، لكن لل مناط املتبدةل فهو مصدر كبري لل خطاء.

 

لفئات  4-ج  اكئنات الاقرتاانت و ا
س تخدم مليب لعمل رسوم الاكئنات، فأ ان عّر ف الاقرتاانت و الفيف العا عندما أ  ئات قبل معل النقطة املرجعية. و هبذه دة أ 

 الطريقة ل تظهر اكئنات الاقرتان و الفئة يف الرمس.
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 رمس الفئة 7-الشلك ج

ن تظهر يف الرمس. هذا املثال يبني كيف ستبدو، ميكنك  ن كنت مترر الاقرتان و الفئات كربمرتات، فقد تريد لها أ  لكن ا 

 .http://thinkpython.org/code/lumpy_demo6.pyحتميهل من 

import copy 

from swampy.Lumpy import Lumpy 

     

lumpy = Lumpy() 

lumpy.make_reference() 

     

class Point(object): 

    """Represents a point in 2-D space.""" 

 

class Rectangle(object): 

    """Represents a rectangle.""" 

 

def instantiate(constructor): 

    """Instantiates a new object.""" 

    obj = constructor() 

    lumpy.object_diagram() 

    return obj 

 

point = instantiate(Point) 

 

ننا ن 6-يبني الشلك ج طار  object_diagramس تدعي النتيجة. مبا أ  داخل اقرتان، س نحصل عىل رمس تستيفي اب 

 .instantiateللمتغريات عىل مس توى املديول و لس تدعاء 

ما typeاكئن فئة )و اذلي منطه  Rectangleو  Pointعىل مس توى املديول يكون مرجع  ( ، أ 

instantiate .مفرجعه اكئن اقرتان 

. و Pointاليت يه لـ  objو التجلية  Point(  الفرق بني اكئن الفئة 1ائعتان: )ملتبس تان شقد يوحض الرمس نقطتان 

نشئ عندما عرف 2) نشئ به عندما نودي. instantiate( الفرق بني اكئن الاقرتان اذلي أ   و بني الاطار اذلي أ 

 

لفئة  5-ج  رمس ا
فّر   نين أ  هنرمغ أ  ل أ  ا يف الغالب نفس اليشء: فهيي تظهر حاةل الربانمج ق بني رمس احلاةل و الرمس التستيفي و رمس الاكئن، ا 

 الشغال يف حلظة ما من الزمن.

http://thinkpython.org/code/lumpy_demo6.py
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 رمس الفئة 8-الشلك ج

هنا  رسوم الفئة خمتلفة. فهيي تظهر الفئات اليت يقوم الربانمج علهيا و العالقات بيهنا. فهيي ل عالقة لها ابلوقت من حيث أ 

ن اكنت جتلية من الفئة تصف الربانمج كلك و ليس يف حلظة زمنية معينة. م  Bحتتوي عىل مرجع لتجلية من الفئة  Aثال ا 

هنا   .HAS-Aعالقة العالقة بني هاتني الفئتني يه س نقول أ 

 . ميكنك حتميهل من HAS-Aهذا مثال يبني عالقة 

http://thinkpython.org/code/lumpy_demo7.py. 

from swampy.Lumpy import Lumpy 

lumpy = Lumpy() 

lumpy.make_reference() 

 

box = Rectangle() 

box.width = 100.0 

box.height = 200.0 

box.corner = Point() 

box.corner.x = 0.0 

box.corner.y = 0.0 

 

lumpy.class_diagram() 

ق حيتوي امس الفئة و أ ي الطرائق توفر و أ ي متغريات فئة و أ ي متغريات يظهر النتيجة. لك فئة ميثلها صندو  7-الشلك ج

 مغريات جتلية، لكن مل يكن هلام متغريات فئة و ل طرائق. Pointو  Rectangleجتلياهتا. يف هذا املثال اكن لـ 

يضا بأ ن  Pointا ىل  Rectangleالسهم من  و  Rectangleيبني بأ ن يف املس تطيالت نقطة مضمنة. و يبني أ 

Point  تراثن منobject.و اذلي بدوره ميثل يف الرمس ابلسهم ذو الرأ س املثلث ، 

ليك الان مثال أ كرث تعقيدا ابس تخدام حيل للمترين   . تس تطيع حتميهل من  18.6ا 

http://thinkpython.org/code/lumpy_demo8.py 

يضا س    .http://thinkpython.py/code/PokerHand.pyا ىل تحتاج أ 

from swampy.Lumpy import Lumpy 

 

http://thinkpython.org/code/lumpy_demo7.py
http://thinkpython.org/code/lumpy_demo7.py
http://thinkpython.org/code/lumpy_demo8.py
http://thinkpython.org/code/lumpy_demo8.py
http://thinkpython.py/code/PokerHand.py
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from PokerHand import * 

lumpy = Lumpy() 

 

lumpy.make_reference() 

deck = Deck() 

 

hand = PokerHand() 

deck.move_cards(hand, 7) 

lumpy.class_diagram() 
 

و  Deck. و للك من Deck، و اليت ترث من  Handترث من  PokerHandيبني النتيجة.  8-الشلك ج

PokerHand .بطاقات لعب 

يضا، ل نه ل توجد جتليات يف الربانمج لـ Handظهر هذا الرمس بأ ن لـ ل يُ  . يربز هذا املثال حمدودية Hand  بطاقات أ 

 .تاأ وجدت لها جتليبني الاكئنات اليت  HAS-Aفهو يعمل فقط عن اخلصال و عالقات  للميب،
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