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م.م غيداء احمد علي

مثال :اكتب برنامج بلغة  C++على شكل  Eالذي يتكون من حرف :x
># include<iostream.h
)( void main
{
;cout<<"xxxxxxxx"<<endl
;<< endl

" cout<<"x

;<< endl

" cout<<"x

;cout<<"xxxxxxxx"<<endl
;<< endl

" cout<<"x

;<< endl

" cout<<"x

;cout<<"xxxxxxxx"<<endl
}
مثال:اكتب برنامج يقوم بحساب مساحة الدائرة بداللة نصف القطر:
># include <iostream.h
)( void main
; { float R ,area
;float pi =3.14
;"cout<<"enter radius of circle
;cin>>R
;area=pi*R*R
;cout <<area
}
إضافةالتعليقات:التعليقات مهمة جدا بجانب األسطر البرمجية حتى في ما بعد إذا أردنا فهم
البرنامج الذي كتبناه في وقت مضى مجرد نقرا التعليقات بجانب األسطر نفهم ما يعني الكود
في  C++نضع التعليقات بعد هذه العالمة //
#include<iostream.h> // declaration of Lab we will use it

األسبقيات وطرق معاملتها:





يبدأ تنفيذ العمليات من اليسار إلى اليمين
يقارن كل عمليتين معا العملية التي لها أسبقية أعلى تنفذ أوال
إذا تساوت اسبقيتان يبدأ بالتنفيذ من اليسار إلى اليمين
ما بين األقواس ينفذ أوال ألنه أعلى أسبقية من غيره) وما في داخل ما بين األقواس إي
إذا كان أكثر من عملية بين األقواس تعامل حسب األسبقية الذي أسبقيته أعلى ينفذ أوال(

في جداول الرموز(في المحاضرة الثانية ) وضعنا أمام كل رمز األسبقية الخاصة به على سبيل
المثال إذا جاءت عملية ضرب وعملية جمع في تعبير واحد فيكون للضرب أسبقية على الجمع ألن
أسبقيته الضرب هي ( )3وأسبقية الجمع هي ) ( 4إي الضرب أعلى أسبقية) الرقم األقل أعلى
أسبقية من جدول االسبقيات (وينفذ قبله وهذا هو من أصول عمل المترجم لذالك يجب فهم
األسبقيات حتى ال تخطئ في طريقة تحليل التعبيرالرياضي ألي مسئلة .في المثال التالي نشاهد
األسبقيات) a-b/d) :
مثال:1

لو الحظنا كيف تغلبت عملية القسمة على عملية الطرح في المثال وربما نحن كنا نريد أن تنفذ
عملية الطرح أوال لكن المترجم نفذ حسب االسبقية لذالك يجب مراعاة التعبير واالسبقيات واستخدام
االقواس للتخلص من االسبقية االعلى الن االقواس اعلى اسبقية من الجميع.

مالحظة مهمة :عند مقارنة عمليتان ويجد أن االسبقيتان متساويتان سينفذ من اليسار إلى اليمين
أول عملية تقع في اليسار تنفذ أوال.
مثال:2

دوال الرياضية في مكتبة>:<math.h
تستخدم دوال هذه المكتبة في حل العمليات الرياضية كإيجاد جيب أو جيب تمام أو قيمة مطلقة
وغيرها من الدوال لتسهيل عملية حساب هذه القيم وهذا شرح لبعض دوالها

