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التص ف
البمة التقدمة ف الس تت نظام لينكس

بسم ا الرحن الرحي 
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مقدمة الكتاب :
           الد ا الي شاء ان اكتب هذا الكتيب الي اطمع  ان يكون قربن ل و ينفع ك

طالب عل ف امة.
ام بعد

         دون اطال ف الكم لن ساحول تطبيق "خي الكم ما قل ودل" وعدم تكرار ماسFبق  
 ان كتب لال ف بعض الفصول سأ_ضع اسمء لكتب ووثئق وحت مواقع  ان شاء ا  فالاعي

 لكتابة الكتاب عدة اسFباب وساذكر بعضها ث حلول لبعض الشاك ف رسال الكتاب ث كتب ينصح
ها.

:   اول
       ان الكتبة العربية تعان من نقص كبي ف الكتب الؤلفة او التجة ف جيع العلوم وخاصة مال 

العلوماتية .
:   ثنيا

      ان الكتبة العربية تعج وتعان من كثة الكتب الت تعتب عب علىيا من حيث التوى الكرر  
ول جديد فيا.

:   ثلثا
  "  الي ل اجدكتاب الشامل ف الس    كتاب اروع بي ك الكتب ف تصصه وهو " 

 اكسي  " و "الشامل ف اللينكس منافس لهذا الكتاب سو كتابي ف الكتب العربية وهم  " 
  "  فل اجد افضل منم ف الس ه  اروع ما كتب وه كتب جيدة للمبتدئي .ف س  بلس

 فبعد انائ لهذا الكتاب اردة التعل الزيد عن اللغة فبحثت ف الكتبة العربية والواقع العربية عن
 السFتوى التال للغة فل اجد ولكتاب ا بعض الشاركت ف القيقة كنت الشاركة الواحدة منا

 موقع بي منتدى و مدونة …..  عل اقل كننا ل نيد سو النسخ للسف .20تنسخ ف 
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:    تقدي الكتاب
  هذا الكتاب هو تت رخصة " وقف " لراجعة الرخصة  ارجو مراجعة الوقع الرسي لها  

".أ_عوبة" 
   لقد كنت ل ماولت ول اكل والسبب هو ان ل اكن ف حاجة لك اترن عل لوحة الفاتيح و ل

يكن ل واجب لك الص او اعيد صياغة ما كتب 
    ففكرة ف جع بعض القالت والشاركة وترجة بعض الوثئق  مع بعض اجتاد الشخص تت

 كتيب يكو بب للمسFتوى التقدم للغة و مكل لكتاب اول "الشامل ف الس" واضافة جديدة
لكتبتنا و للمة وارجو من ا القبول.

    سFيكون هذا الكتاب موجه لوي السFتوى التوسط ف اللغة الس نو السFتوى التقدم ان شاء
 ا وثنيا ساحول تبسFيط امور قدر السFتطاع  مع امثل بصورة ملخصة ومباشة لن لحبذ

 التعقيد واسFتعمل اساليب اللغة معقدة , هدف الكتاب وضع امثل برمية تكون عامة  بشح متص
ومباش شح امور الديدة والهامة.

: ملحظة الكتاب
   لك شء وقت فل تقلق ول تزن وبعضها يتاج ال الوقت ليفهم.

   اغلب فصول الكتاب ليست متسلسل فيكن كس التسلسل التبع ولكنه ليسFتحسن لقليل البة.
: رسال الكتاب

:    هذه الرسال عبارة عن نظرة شصية لل نقص العلومة ف كتبنا وه عبارة عن نقاط
: - تعل بلغة ام1

      العربية لغة القران اجل لغة لن هناك احصائية تقول التعل بلغة تكون نسFبة التعل عالية ونسFبة
% بين عكس ذل بلغة غريبة .80الفهم فد تصل ال 

:  - التجة والتجة ث التجة2
   ك تغي اياب عب التاري  وك ثورة ونظة ف امة ما كن نشاط حركة التجة ال لغة ام.

: - التاليف3
   لنريد ك ف كتب بل نريد ك ف العلومة .

: - افضل طريق لتعل4
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   ابداء مشوع ماول تطبيق ك ماتتعلمه او عل واشح -شارك اخرين - ما تعلمت. 

 ال_ول :الفصل
     تويل بي ال_نواع 

مقدمة: 
 ف القيقة هذا الفصل يكن القول انه خدع وتقنيات ف لغة الس و يكن القول ان اي من ما سيد ف هذا الفصل سFتحتاج اليه خلل        

مشواك مع الس فيث يكن اعتباه هدية الكتاب لن حاولت فيه جع ك الطرق والتقنيات الشائعة وغيها .
   عداة أ_ثناء كتابة برنمج ما قد تضطر أ_ل تغي نوع متغي للستنفاد منه ف بقية البنمج ل سنتعل طرق تويل بي ال_نواع وبعدة طرق متلفة      

ن شاء ا . Þوالوضوع سهل ا
ن كثي  من البامج تعتد عليه ف برمتا وخاصة ف مال برمة الشFبكت تعدد السال  وغيها- Þتجد اFيقدم سFن ك ما س Þحيث ا 

ن شاء ا  Þنخصص دروس ف هذه الالت اFوس
تويل بلوال القياسFية :

> ويكن اطلع عل معلومات اكث وذل عن طريق الطرفية :stdio.hه دوال موجودة مسFبقا ف مكتبات الس القياسFية حيث توجد ف <

man atoi
........
man atol
........
man atof
........ 

حيث سFتجد معلومات كثية عنا 
  

(1)-int atoi(const char*  c);  int (int)strtol(str0,(char**)NULL,10);
(2)-long atol(const char*  c);   long strtol(str0,(char**)NULL,10);
(3)-double atof(const char*  c);   double strtod(str0,(char**)NULL);

ل عدد صيح من نوع 1 Þتقوم بتحويل من سلسل حرفية ا - int
ل عدد صيح من نوع 2 Þتقوم بتحويل من سلسل حرفية ا - long int
ل عدد طبيعي من نوع 3 Þتقوم بتحويل من سلسل حرفية ا - double 
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ل عدد صيح من نوع  1 Þتويل من سلسل حرفية ا-   int  :  

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
main (int argc, char *argv[]) 
{ 

char *str0="epidemic"; 
printf("\nstr0 = %s\n",str0); 

int in0; 
in0=atoi(str0); 
printf("str0 ---> int0 = %d\n\n",in0); 

char *str1="123456"; 
printf("str1 = %s\n",str1); 

int in1; 
in1=atoi(str1); 
printf("str1 ---> int1 = %d\n\n",in1); 

char *str2="123.456"; 
printf("str2 = %s\n",str2); 

int in2; 
in2=atoi(str2); 
printf("str2 ---> int2 = %d\n\n",in2); 

return 0; 
}

خراج البنمج Þا
[aye7@localhost ~]$ gcc -o cvrt1 cvrt1.c 
[aye7@localhost ~]$ ./cvrt1

str0 = epidemic 
str0 ---> int0 = 0 

str1 = 123456 
str1 ---> int1 = 123456 

str2 = 123.456 
str2 ---> int2 = 123 

ل عدد طبيعي من نوع 2 Þتويل من سلسل حرفية ا - double: 
 

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
main (int argc, char *argv[]) 
{ 

char *str0="epidemic"; 
printf("\nstr0 = %s\n",str0); 

double in0; 
in0=atof(str0); 
printf("str0 ---> double0 = %f\n\n",in0); 

char *str1="123456"; 
printf("str1 = %s\n",str1); 

double in1; 
in1=atof(str1); 
printf("str1 ---> double1 = %f\n\n",in1); 

char *str2="123.456"; 
printf("str2 = %s\n",str2); 

double in2; 
in2=atof(str2); 
printf("str2 ---> double2 = %f\n\n",in2); 
return 0; 
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}

خراج البنمج Þا
[aye7@localhost ~]$ gcc -o cvrt2 cvrt2.c 
[aye7@localhost ~]$ ./cvrt2 
str0 = epidemic 
str0 ---> double0 = 0.000000 
str1 = 123456 
str1 ---> double1 = 123456.000000 
str2 = 123.456 
str2 ---> double2 = 123.456000 
 

الشح: 
خراج    Þتعمل دال التحويل من نوع  سلسل حرفية ال عدد صيح و عدد طبيعي أ_م بق ملحظ ف اFالبنمج ال_ول والثان  عبار عن كفية اس   

شFي واض بعد تشعيل البنمج  ول يتاج ال شح مطول.البنمج ك 
   هناك دوال كثية ولكن اختت اكث اسFتعمل وتداول .

 :Types Casting تويل القصي 
   وهو سهل وبسFيط تعتد عليه ك برامج وحت أ_لوال السابقة وعلية التحويل هذه ه علية مؤقتة, و تسFتخدم ف الالت الت تل فيا بيانت  

 ضن نوع من التغيات, و أ_نت تريد تطبيق عليات عل هذه البيانت. العمليات تسFتلزم أ_ن تكون هذه البيانت منظمة و معب عنا بطريقة غي تل
الت يؤمنا النوع الال للمتغي .

:تتبع علية التحويل الطريقة الهجائية التالية 
 type-name ) cast-expression(

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 

float a=2; 
float b=5; 
float c =a/b;      /*    2/5=0.4  */
printf("c = %f \n",c); 
printf("(int)c = %i\n",(int)c); 
return 0; 

}

[aye7@localhost ~]$ gcc -o enn env.c 
[aye7@localhost ~]$ ./enn 
c = 0.400000 
(int)c = 0 

مثال:
ف هذا الثال سFنعرف حل الشك التال:

ل وسFيط واحد ومن نوع مدد فا الل Þتقبل اFف بعض الرات تريد ان ترر ثلث او اثني من الوسائط متلفة لال ما, فوجدة ان الال ل تس 
تبع الثال  
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#include <unistd.h> 
#include<stdio.h> 
#include<errno.h> 
#include<stdlib.h> 
#include<pthread.h> 
int x =0; 
struct struct_arg 

{ 
int val; 
char ch; 
char *str; 

} ; 
typedef struct struct_arg argument ; 

void *mythread(void* arg) 
{ 

argument *arg1=(argument*)arg; 
printf("thread1 :: %d\n"); 
printf("\t val  :: %d\n",arg1->val); 
printf("\t str  :: %s\n",arg1->str); 
printf("\t char :: %c\n",arg1->ch); 
return NULL; 

} 
int main (int argc, char *argv[]) 
{ 

pthread_t thread1; 

argument argt; 
argt.val=2011; 
argt.ch='c'; 
argt.str="Epidemic"; 
if(pthread_create(&thread1,NULL,mythread,(void*)&argt)!=0){ 
perror("pthread_create"); 
exit(-1); 
} 
if(pthread_join(thread1,NULL)!=0){ 
perror("pthread_join "); 
exit(-1); 
} 

return 0; 
}
out:
[aye7@localhost ~]$ ./cast 
thread1 :: 12046472 

 val  :: 2011 
 str  :: Epidemic 
 char :: c 

الشح:
 - دوال السFتوى العال سيت شحا أ_جل أ_ما ما ييم هوthreadف هذا  الثال اسFتعملنا دوال اليوط -     
 -: عبار عن تركيب يوي أ_نواع متلفة يكن القول ان دوره هو عبارة حاوية لع وضغط  ما أ_ريد تريره لال الهام   struct ال-

 -VOID-: لبناء اليوط لها أ_ربعة وسائط وسFيل ربط البنمج الرئيس بلال الهام وترر لها وسFيط دائا يكون من نوع -pthread_createالال -
ليه كم يوض الشك ف الوسFيط ال_خي للال Þوان ل يكن يب عليك ان تقوم بتحويل القصي  ا

 -VOID-  : ه دال الهام و الفعلية للخيط حيث ك ما تود فعل يكون داخلها اي ه نواة اليوط وه دائا من نوع -mythreadوالال –
 - وكم نلحظ انه ت ترير ل وسFيط به ثلث وسائط دون الÞخلل با ث بعد ذال ت فتح الضغط عن تلVOIDوتسFتقبل وسFيط واحد من نوع -

الوسائط بتحويل القصي
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 تويل بواسطة علية السابية:
ن تقول أ_نا حلية جيل لكن لها شوط وه ان النوع الي تريد يكون ذا منل واحد اي ل يب ان يكون سلسل     Þيطة يكن اFوه علية بس 

حرفية او عدد تبي ذال ف هذا الثال
#include <stdio.h> 

int main() 
{ 

char id; 
id='9';   id=”1235”;   
int var=id-'0'; 
printf("var :%i\n",var); 

int id1=5;   id1= 123;   
char var1=id1+'0'; 
printf("var1 : %c\n",var1); 

return 0; 
} 

[aye7@localhost ~]$ ./enn 
var : 9 
var1 : 5 

:من نوع الرقي ال نوع الرف  تويل 
 اي ان يكون مصور الرق مراد تويلففي التحويل السابق هناك شط ان يكون ذا رتبة واحدة   sprintf()ف هذا التحويل سنسFتعمل دال جيل وه      

ولل هذا الشك نسFتعمل هذه الالبي صفر والتسعة ل غي 
  sprintf(char* , const char*  , ….)

مثال
/*
  OS : Win , UNIX 
*/
#include <stdio.h> 
int main() 
{ 

char txt[10]; 
int nbr=50;

printf("nbr :%d\n",nbr);
sprintf(txt,"%d",nbr);
printf("txt :%s\n",txt);
return 0; 

}

[aye7@localhost ~]$ ./enn 
nbr :50
txt :50

 :voidشح نوع 
سFناد ل قي هو متغي لي يكن  اسFتعمل ف حالت كثية  Þتعمل الؤش وذل لنه ليس ل حم ك يت اFل بس Þعلن عن اÞوالس ف ليونته هو هو نوع ل يكن ال 

 ف  التال:انوع  وسوف نرى امثل ف كيفية معرف احام  -صفر – كم يكن ان يكن ل حم النوع السFند ل 0حمه فهو كم قولنا ل حم 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 

void *p_void; 

p_void="fffff"; 
printf("void <-- string : %s\n",p_void); 

p_void=20; 
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printf("void <-- int    : %i\n",p_void); 

p_void='h'; 
printf("void <-- char   : %c\n",p_void); 

return 0; 
}

[aye7@localhost ~]$ ./enn 
void <-- string : fffff 
void <-- int    : 20 
void <-- char   : h 

 كم تلحظ أ_ن هذا التغي ل القدرة عل التعامل واسFتقبال ك ال_نواع

يصال ف هذا الزء  . Þتام هذا الزء الي هو تهيد لبقية الروس حيث ستتكز ك برامج القادمة بك ما حاولنا ا Þلقد ت ا

 الثان:الفصل
     كتابة ملفات التكيب والتصنيف لبنمك   

القدمة:
 -COMPILATIONعندما كتابتك لبنمج ما فانت دائا باجة لتجريبه ولك تفعل عليك ترجته أ_ي تصنيفه -

ذا كن  مشوع مكون مثل من  Þملفات عل ال_قل فا العمل هذا من جة.10ولكن أ_مر سهل مع برنمج مكون من ملف مصدر واحد أ_ما ا 
لنفرض مثل انك تنجح دائا ف ذال فهل غيك ينجح ؟

لن عندما تكتب شء فانك تكتبه عل أ_ساس تشارك به ال/خرين ويطلعوك عل رأ_ى ك منم أ_و لينتفع به غيك
 – وه اداة الت تسFتعمل لتكيب برامج اللينكس الت تكون عبارة عن حزمة مصدرية م يكننا من اسFتعمل هذه اداة  Makeالل هو ف برنمج  -

 – ول نو خاص به وبعد ذال ك ما عليك فعل هو فتح الطرفية ث اكتب makefileويكون اسFتعملها بواسطة كتابة سكريت يكون دائا تت اس -
[aye7@localhost ~]$ make

نفرض ان ملفات الشوع ف دليل النل وا كن عليك تتبع السار 
ف البداية نفرض ان لنا  مشوعي الشوع اول مكون من ملف واحد 

اما الثان من ثلث ملفات ونرب الطريقتي معا عليم .
 - .main.cتقدي الشوع ال_ول: اي كود مصدري مكتوب ف ملف واحد تت اس مثل  -

تقدي الشوع الثان : كود مصدري يكون مقسم كلتال :
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 - mian.cاللف ال_ول: تت اس  -
 - file.hاللف الثان : تت اس  -
 -  file.cppاللف الثالث: تت اس  -

بلطريقة التقليديةأ_ول: التصنيف العادي 
الشوع ال_ول:

[aye7@localhost ~]gcc -o nameProg main.c 

[aye7@localhost ~]./nameProg
الشوع الثان:

[aye7@localhost ~]$g++ -c file.cpp
[aye7@localhost ~]$gcc -c main.c

[aye7@localhost ~]$g++ -o nameProg main.o file.o 
[aye7@localhost ~]$./nameProg

ثنيا: بواسطة السكريبت
الشوع اول:

متوى السكريبت
# this Commons 
nameProg: main.c
        gcc -o nameProg main.c
#test u'r prog
test:
        ./nameProg

انتباه للفراغ فهو مم–
:يكن اسFتعمل التغيات  عل النحو التال  –

GCC  = gcc
– MAIN = main.c
– OBJ  = main.o

$(MAIN):
       $(VAR) -c $(OBJ)

-يكن اسFتعمل اوامر الشل والطرفية وغيها
 ات ه مثل لو غية اس ملف ف مشوعك فك ماعليك فعل هو ف الثال التال  دون العبث ف السكريبت التصنيف, هذا من جةوفائدة التغي

.اويكن تغي مكن تثبيت برنمج عب التغيات وغيها من اليارات 
[aye7@localhost ~]$ Make GCC= g++  MAIN=main.cpp 
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الشوع الثان:
# this Commons
nameProg:

g++ -o nameProg main.o file.o 
file.o:

g++ -c file.cpp
main.o:

gcc -c main.c
test:

./nameProg

ويكن 
# this Commons
PRO     = nameProg
GPP     = g++
GCC     = gcc
MAINOBJ = main.o
FILEOBJ = file.o
$(PRO):

$(GCC) -o $(PRO) $(MAINOBJ) $(FILEOBJ)
$(FILEOBJ) :

$(GPP)-c file.cpp
$(MAINOBJ) :

$(GCC) -c main.c
test:

./$(PRO)   

وهناك الكثي ا ان اختص لنه موضوع كبي ومتشعب ولك تعرف عنه الزيد ك ماعليك هو قراءة اللفات الت تأ_ت مع تطبيقات اللينكس .
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 الثان :الفصل
برمة وكتابة برامج ذات نوعية ف لينكس

مفهوم برمة وكتابة برامج ذات نوعية ف لينكس ..1
>.getopt.h<شح كتابة برنمج بسFتخدام مكتبة .2
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.مفهوم برمة وكتابة برامج ذات نوعية ف لينكس :1

 ه عبارة خطة اتفق عليا البمون لبناء برامج عل منصة للينكس  فن العلوم عند بناء اي برنمج فان برنمك ليقوم بعملية واحدة وانا عدة علية مبمة    
ولكن للوصول لها يب بناء طريق للوصول لك علية أ_و ممة لال جاء الل ببناء مكتبة خاصة للتعامل معها.

شارة نقص ث رمز اختيارls للتوضيح مثل  Þليا  نضيف لل_مر السابق  ا Þلعرض اللفات توجد به اختيارات  أ_خرى للوصل ا  
-

[aye7@localhost ~]$ ls / 
bin   dev  home  lost+found  mnt  proc  sbin     srv  tmp  var 
boot  etc  lib   media       opt  root  selinux  sys  usr

[aye7@localhost ~]$ ls / -l 
total 100 
dr-xr-xr-x   2 root root  4096 2011-01-12 03:28 bin 
dr-xr-xr-x   4 root root  4096 2010-12-29 21:14 boot 
drwxr-xr-x  20 root root  3980 2011-01-12 15:18 dev 
drwxr-xr-x 126 root root 12288 2011-01-12 15:20 etc 
drwxr-xr-x   3 root root  4096 2010-12-29 21:16 home 
......................................
....................................

 اضن أ_ن ال_مر قد اتضح
  > :  getopt.h  <  شح كتابة برنمج بسFتخدام مكتبة 

  لبنمج الي انت بصدد برمته لنطلع عليا الهم فيا توجد ف السار :  arguments    ه مكتبة ت بنائا تسهيل التعامل 
/usr/include/getopt.h
[aye7@localhost ~]$ cat/usr/include/getopt.h 

or
[aye7@localhost ~]$ gedit /usr/include/getopt.h 

 اول شFي شفو هذا الكود الهم  :
1.struct option 
2.{ 
3.  const char *name; 
4.  int has_arg; 
5.  int *flag; 
6.  int val; 
7.}; 

شح اسFتعمل الكود:
const struct options* long_options[]={

   {"help",0,NULL,'h'},
   {NULL,0,NULL,0}
  };
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علن عن جدول من اختيارات  حيث: Þت ا
option اس الكمل للختيار أ_و الهمة  القل ال_ول :
 0:                                                                    تأ_خذ قية   القل الثان 

$exp -h -opt
                                                                               

 1                                                                                        تأ_خذ قية 

$exp  -h -opt

NULL: تأ_خذ  القل الثالث  
:اختصار للس ال_ول القل الرابع  

ثن  شFي شفو هذا الال الهمة  :
  الغليظ و لون  هذه دال الربط بي الكود السابق بعض التغيات الت خط

extern int getopt_long (int ___argc, char *const *___argv, 
const char *__shortopts, 

        const struct option *__longopts, int *__longind)

شح اسFتخداما وطريقة اسFتدعاء:

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#include<getopt.h> 

const char* program_name; 

void print_usage(FILE* stream,int exit_code) 
{ 
fprintf(stream,"Utilisation :%s options [fichier_entree ..]\n",program_name); 
fprintf(stream, 

"-h -- help                  affiche ce message .\n" 
"-a -- about                 About.\n"); 

exit(exit_code); 
} 

main (int argc, char *argv[]) 
{ 

int nxt_opts; 
const char* const short_options="ha"; 
const struct options* long_options[]={ 

   {"help",0,NULL,'h'}, 
   {"about",0,NULL,'a'}, 

لتنف
ذ

تنفذ

تنفذ

تنفذ

0

1
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   {NULL,0,NULL,0} 
}; 

program_name=argv[0]; 
const char* output_filename=NULL; 

do 
{ 

nxt_opts=getopt_long(argc,argv,short_options,long_options,NULL); 
switch(nxt_opts) 

{ 
case'h':print_usage(stdout,0); 
break; 
case'a':printf("the :%s \naye7 <Aye7_2020@hotmail.com>\n",program_name); 
break; 
case'?':print_usage(stderr,1); 
break; 
case -1: 
break; 
default: 
abort(); 

} 
} while (nxt_opts!=-1); 

return 0; 
}

ملحظة:
 لحقا سيت شح ما يل 

FILE* stream, stderr, stdout

mailto:aye7?subject=about
mailto:Aye7_2020@hotmail.com


 aye7_2020@hotmail.com                                                                       التص ف البمة التقدمة ف الس تت نظام لينكس                                                                                16

 الثالث :الفصل
برمة وكتابة برامج تتعامل مع بيئة النظام تشغيل

برمة وكتابة برامج تتعامل مع بيئة النظام تشغيل مفهوم.1
أ_مثل للتطبيق.2
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  .مفهوم برمة وكتابة برامج تتعامل مع بيئة النظام تشغيل:  1
                      ف هذا الوضوع سFتصبح قادرا عل بناء برامج قوية لها قدرة عل اندماج مع نظام التشعيل من حيث تبادل معلومات بي تطبيقك ونظام

التشغيل الي تعمل عليه وبعض التغيات الوجودة ف نظامك نأ_خذ عل سبيل الثال  ال_مر ف الطرفية ث ماول برمة ذال
    نأ_خذ التال :

[aye7@localhost ~]$ echo $HOME 
/home/aye7 
[aye7@localhost ~]$ echo $USER 
aye7 

 فالتغيات ف بيئة أ_للينكس تكتب بشك التال :
$VAR..
[aye7@localhost ~]$export VAR=......
[aye7@localhost ~]$echo $VAR
[aye7@localhost ~]$........

أ_ما بنسFبة بل س فيكون ال_مر كلتال:
#include<stdio.h> 

main (int argc, char *argv[]) 
{ 

printf("$USER = %s\n",getenv("USER")); 
printf("$HOME = %s\n",getenv("HOME")); 
return 0; 

}

 الت تقوم بسFتدعاء التغيات من النظامgetenvفقد ت اسFتعانة بلال  
[aye7@localhost ~]$ ./enn 
$USER = aye7 
$HOME = /home/aye7 

مثال أ_خر لعرفة ك متغيات النظام :
#include<stdio.h> 
extern char **environ; 
main (int argc, char *argv[]) 
{ 

char **var; 
for (var = environ; *var != NULL; ++var) 
{ 

printf("%s\n",*var); 
} 
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return 0; 
}

الÞخراج:
ORBIT_SOCKETDIR=/tmp/orbit-aye7 
HOSTNAME=localhost.localdomain 
GPG_AGENT_INFO=/tmp/seahorse-XzpVry/S.gpg-agent:1606:1; 
TERM=xterm 
SHELL=/bin/bash 
XDG_SESSION_COOKIE=456b4822975f096f94a8f7ef0000000a-1294841917.495671-608830466 
HISTSIZE=50000 
GTK_RC_FILES=/etc/gtk/gtkrc:/home/aye7/.gtkrc-1.2-gnome2 
WINDOWID=88080387 
GNOME_KEYRING_CONTROL=/tmp/keyring-mDBQ9x 
QTDIR=/usr/lib/qt-3.3 
QTINC=/usr/lib/qt-3.3/include 
USER=aye7 
....................................
..................................
..........................
.................................
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 الامس:الفصل
Regular Expretions                    التعابي القياسFية أ_و العادية 
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مقدمة :
          سنى اليوم  درس جديد وجيل و هو حول التعابي القياسFية ففي هذا الكتاب ل اريد التكي عل تري ك تقنية لن ذال قد نكون خرجنا عن فكرة

 الكتاب وهو كيفة اسFتعمل ل غي و وهذاه التقنية جيل ومفيدة جيدا وسنى ذال  سFناخذ ف هذا الفصل اساسFيات ث امثل وبعد ذال امثل برمية مع لغة
الس .

: regexمفهوم التعابي القياسFية  
 يكن تلخصيا بن اول ضهور لها كن ف انظمة اليونكس ث بعد ذال انتشت ف ك انضمة و ه حاليا توجود ف ك لغات البمة كم ين اسFتعملها ف

 ,هذا من جة ومنعمل الصنفات تقوم عليا ف مال البحث و القارنة و ابدال حيث ان اله من أ_قوى الطرق السFتخدمة للتعامل مع النصوصالطرفية , و
 جل مركت البحث خورزميات البحث الديثة تعتد عليا تسFتخدم هذه الطريقة ان اسع واقوى اما اليل فيا ه ان تعتد عل مبداء " اكتبجة اخرى ان 

القليل وافعل الكثي " .
 اين توجد ؟؟؟ 

 ف ما ل علقة بلتحقق و امن الكتون مثل :
تكد من نو البيد الكتون صيح بطاقات اعتد وحت سييل …  .

<>....." وغيها٫{}٫؟٫|٫*٫/٫-٫تقق من حقول ادخال خالية من الرموز الشFبوهة  "+
ولتعرف الزيد جرب هذا :

http://www.gskinner.com/RegExr
http://www.regular-expressions.info

   : اساسFيات
 http://www.eng-mmf.comمد مود فؤاد توجد وثقية رائع للخ 

كيفية اسFتعمل ف الس :
 يت اسFتدعائا وبرنمج يكون كلتال :regex.h   توجد مكتبة ف الس تت اس 

#include <regex.h>
#include<stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
regex_t rg1;
char *pat1="1",*str1="2";
regcomp(&rg1,pat1,3);
if (regexec(&rg1,str1,0,NULL,0)==0) {
        printf("%s Matches %s\n",str1,pat1);
}
 else {
        printf("No Match\n");
}
regfree(&rg1);

return 0;
}

 الشح :
: التعبي القياس 1
: النص الراد تطبيق عليه2
 "  |:وسFيط لال ويكون من الدول التال كم ين ترير اكث من وسFيط عن طريق اضافة " 3

REG_EXTENDEDضافيةÞقبول التعابي ال
REG_ICASEن كبية أ_و صغية Þا (نلييةÞال) همل حال الروف Þا

REG_NOSUB(تل الصورة بي أ_قواس هللية)عدم توليد السلسل الفرعية
REG_NEWLINEمعامل السطر الديد"\n" كحال خاصة

A يةFتركيب يت فيه التعابي والنصوص القياس : 
B يط الثالث ت شحه سابقاFية والوسFدال يت ترير لها التعبيالقياس مع  عنوان تركيب الي يت تزين فيه التعابي والنصوص القياس : 

B
A

C

D
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C ية عل النص الدخل او الراد وسنى امثل للتوضيح اكث  : دال تقوم بتنفيذFالتعابي والنصوص القياس 
D لتحرير الاكرة : 

 امثل :
#include <regex.h>
#include<stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
regex_t rg1;

char *pat1="epidemic",*str="EpIdEmIc";
regcomp(&rg1,pat1,REG_ICASE);
if (regexec(&rg1,str1,0,NULL,0)==0) {
        printf("%s Matches %s\n",pat1,str1);
}
 else {
        printf("%s No Match\n %s",pat1,str1);
}
regfree(&rg1);

return 0;
}

[aye7@localhost ~]$ ./reg 
epidemic  Matches EpIdEmIc 

#include <regex.h>
#include<stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
regex_t rg1;

char *pat1="epidemic",*str="Aye7";
regcomp(&rg1,pat1,REG_ICASE);
if (regexec(&rg1,str1,0,NULL,0)==0) {
        printf("%s Matches %s\n",pat1,str1);
}
 else {
        printf("%s No Match\n %s",pat1,str1);
}
regfree(&rg1);

return 0;
}

[aye7@localhost ~]$ ./reg 

epidemic  No Match Aye7
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#include <regex.h>
#include<stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
regex_t rg1;

char *pat1="P",*str="epidemic";
regcomp(&rg1,pat1,REG_ICASE);
if (regexec(&rg1,str1,0,NULL,0)==0) {
        printf("%s Matches %s\n",pat1,str1);
}
 else {
        printf("%s No Match\n %s",pat1,str1);
}
regfree(&rg1);

return 0;
}

[aye7@localhost ~]$ ./reg 
P Matches epidemic

#include <regex.h>
#include<stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
regex_t rg1;

char *pat1="^P",*str="epidemic";
regcomp(&rg1,pat1,REG_ICASE);
if (regexec(&rg1,str1,0,NULL,0)==0) {
        printf("%s Matches %s\n",pat1,str1);
}
 else {
        printf("%s No Match\n %s",pat1,str1);
}
regfree(&rg1);

return 0;
}

[aye7@localhost ~]$ ./reg 
P  No Match epidemic
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 السادس:الفصل

PROCESSECالعمليات أ_و العالات
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MultiThreading الثامن : اليوط وتعدد السال       الفصل
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