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 وهذا يعن أنك تستطيع نسخ وتعديل وإعادة توزيع هذه الصفحات بحرية تامة، ش ط أن تتبع عدًدا من قواعد هذا التخيص.

 دا لنفستتك حقتتوقِّدل أو غيتت معتتدل) محتتدعتتوفي الساس، اعلم أنك ل يمكنك الحصول على ملكية هذا النص وإعادة تتتوزيعه (م
 تأليف ونش أخرى. الستند الذي قمت بإعادة توزيعه، معدل أو غي معدل، يجب أن يتضمن النص الكامتتل للرخصتتة أعله وهتتذا
ًرا للجميع. يمكنك طلب مساهمة ماليتتة لتوزيتتع  العشعار والتمهيد الذي يأتي بعده. الوصول إلى هذه اللحظات يجب أن يبقى ح
 هذه اللحظات، لكن البلغ الطلتتوب يجتتب أن يرتبتتط بتكلفتتة النستتخ. ل يمكنتتك إعتتادة توزيتتع هتتذه اللحظتتات وجعلهتتا بحقتتوق

تأليفك ونش،ك، ول يمكنك أن تحد من حقوق الستنساخ للنسخ الت قمت بتوزيعها.



 .

: الترخيص
–: النسبة  الستخدام غي التجاري  الشاركة باللثل. 2٫0 هذا العمل متاح ضمن رخصة الشاع البداعي –

: لك الحرية في أن
 أن تنسخ وتوزع وتنقل العمل.–تشارك 

 أن تقوم بتطويع هذا العمل ليناسب احتياجات معينة.–تعّدل 

: ضمن الشوط التالية
 يجب ان تنسب العمل بصفته الخاصة إلى اللؤلف أو الرّخص.–النسبة 

ًا   يجب أن ل تستخدم هذا العمل لهداف تجارية.–عدم الستخدام تتجاري

  إذا قمت بتعديل أو تغيي أو تحويل البناء على هذا العمل، فبإمكانك توزيع–الشاركة بالثل 
 العمل الناتج ضمن نفس الرخصة أو ضمن رخصة مشابهة لها فقط، وليس ضمن أي رخصة

أخرى.

: مع العلم بما يلي
 من صاحب اللكية.موافقة يمكن تخطي أي من الشو ط الذكورة أعله إذا حصلت على –  التنازل

: النّص القانونّي للرخصة
 : يمكن الحصول على النّص القانونّي للرخصة باللغة النجليّية عب هذا الرابط

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/legalcode
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تمهيد
ًا لككوجهه الكريككم. ونشكككر متجتمككع لينكككس  نحمد الله على منته وفضله في إنتجاح هذا العمل، ونرجو أن يكون خالصكك
 العربي الذي كان اللظلة الت عمل تحتها مشوع ترجمة هذا الكتاب، والنصة الت انطلق منها هككذا العمككل، والحاضككنة الككت

 فكي ترجمكة أو تنقيكح ومراجعكة أو تنسكيق أو إخكراج هكذامعنكا احتضنت هذا الكتاب. ونتقدم بتجزيل الشكر لكل مكن سكاهم 
ًا. الكتاب ًا أو معنوي ًا أو إبكداء ملحلظكات سكاهمت علكى تحسكي سكي، أو دعمه مادي ًا لنا بدعمنا معنوي  وإلى كل من كان عون
ًا العمل.   متجتمع البمتجيات الحّر ة ومفتوحة الصدر لتككوفيهم الدوات الكت اعتمككدنا عليهككاأن نتقدم بالشكر لول ننس أيض

 في تحرير هذا الكتاب. ونأمل أن يكون هذا الكتاب منار ة تني درب السالكي في طريق البمتجة، وبالخص البمتجككة بلغككة
 بيثككون،  الكت تعكد لغكة هامكة للمكبمتجي فككي بيئككة نلظكام التشككغيل جنككو/لينككس وفكي إدار ة الخكوادم خالصكة، وفكي أنلظمكة

الحاسوب عامة، وأن يشكل إضافة قيمة إلى الحتوى العربّي التقن.

3Aprendre     ختنككا كتككاب القكد  à programmer avec Python،لكا رأينككاه مكن جكود ة هكذا الكتككاب  
 وللمنهتجية الكت اتبعهكا الؤلكف فكي ترتيبكه، ولغنكاه بالمثلكة والتمكارين العمليكة علكى ككل موضكوع، ولتجكود ة هكذه المثلكة
 وواقعيتهككا، ولتسلسككله النطقككي، وبسككاطة شككحه. لقككد حاولنككا قككدر اسككتطاعتنا أن نخككرج بتجمككة ذات جككود ة عاليككة قككدر
ًل بشيًا يحتمل النقكص، فكإذا ككانت لكديك أيكة ملحلظكات حكول حكول هكذا الكتكاب، فل تكتدد  الستطاع، ومع هذا يبقى عم

//:بمراسككككلتنا عككككب متجتمككككع لينكككككس العربككككي علككككى  .http LinuxAC org> أو بمراسككككلة الككككتجم علككككى بريككككده ،
[ ] .hichemraz at gmail com.<

 نأمل أن يساعدك هذا الكتاب عزيزنا القارئ في دراسة وتعلم البمتجة بلغككة بيثككون،  وفككي مسككاعد ة الخريككن علككى
 تعلم هذه اللغة، وعلى نش العرفة بأنواعها. ونأمل كذلك بأن نراك من السككاهمي التجككادين فككي صككح البمتجيككات الحككر ة

تطبيقات الفيد ة عربًيا وعالًيا.رمتجيات والومفتوحة الصدر، ومن مقدمي الب

! ونرجو لك الستمتاع بما تتعلمه
نا من لصالح الدعاءَول تنس

فريق العمل
 الربعاء، السادس من جمادى الثانية

 هك1434– 
 م17/4/2013الوافق 
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مّدةمة المؤلف ةمق
 س البمجة بالتوازي مع التخصصات الخرى، أعتقد أنه يمكنن القول بأن هذا أحتد أعشتتكال التعليتتم غايتتة فتتيّبصفت معلما يدر

 الفتتادة والتتثاء، ووستتيلة لتتتدريب الشتتباب وبنتتائهم فكريتتا، ممتتا لتته متتن قيمتتة عظيمتتة تتستتاوى -إن لتتم تكتتن تتفتتوق- متتع بعتتض
التخصصات التقليدية ملثل دراسة اللتينية. 

 إنها فكرة عظيمة إذن، لذا أقتح أن يتم تعلم هذا في بعض القطاعات بما في ذلك التعليم اللثانوي. دعونا نكون واضحي: ليس
 مبكرا تدريب مبمجي محتفي في الستقبل. ونحن نعتقد ببساطة أن تعلم البمجة لها مكانتها في التعليم العتتام عنتتد الشتتباب

(أو على القل البعض منهم)، لنها مدرسة غي عادية من النطق والصامة، وحت الشجاعة. 

 تب هذا الكتاب للطلب الذين حصلوا على دورة علتتم "البمجتتة واللغتتات" و"وتكنولوجيتتا العلومتتات" فتتي الصتتفُفي الساس، ك
 اللثالث للتعليم اللثانوي البلجيكي. ويبدو أن هذه الدورة قد تكون مناسبة لي عشخص لم يسبق له أن برمج من قبل، ولكنتته يريتتد

تعلم هذا التخصص بنفسه. 

 ظهتتر بعتض الفوضتت فتتي نظتتر بعتتضتنقتح عملية التعلم غي الخطية، وهي بالتأكيتتد مشتتكو،ك فيهتتا. ونحتن نتتدر،ك أنتته ستتوف 
 التمرسي، ولكننا قصدنا ذلك لننا مقتنعون بأن هنالتتك العديتد متن الطترق للتعلتم (ليستتت البمجتة فحستتب)، ويجتب علينتا أن
 نتقبل على الفور أن الفراد الختلفي ل يتعاملون مع نفس الفاهيم في نفس التتيب. ولذلك سعينا قبل كل شء إثارة الهتمام

وفتح أكب عدد من البواب، ونحن نسعى إلى مراعاة الرعشادات التالية:

 التعليم الذي نسعى إليتته عتتام: نحتتن نريتتد تستتليط الضتتوء علتتى ثتتوابت البمجتتة وتقنيتتة العلومتتات، دون أن يكتتون القتتارئ•
متخصصا، أو لديه قدرات فكرية غي عادية.

  يجب أن تكون الدوات الستخدمة عند التعلم حديلثة وفعالة، حت ولو وجب شاؤها، لكن يجب أن تكون قانونية وبأسعار•
 منخفضة للستخدام الشخص. وعنواننا في الواقع هو الولوية للطلب، وكل خطواتنا للتعلم تهتتدف إلتتى إعطتتائهم فرصتتة

لبدء العمل في أقرب وقت ممكن لتحقيق إنجازاتهم الشخصية الت يمكن أن يطوروها ويستخدموها في أوقات فراغهم.
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 وسوف نناقش برمجة واجهة الستخدم الرسومية في وقت مبكر، حت قبل أن نتعرف على جميتتع هياكتتل البيانتتات التاحتتة،•
 لن هذا النوع من البمجة يشكل تحديا واضحا في نظر البمج البتدئ. نلحظ أيضا أن الشباب الن التذين فتتي صتتفوفنا
 الدراسية "منغمسون" بالفعل في اللثقافة الحاسوبية العتمدة على النوافذ وغيهتتا متتن الكائنتتات التفاعليتتة الرستتومية. فتتإذا
 اختاروا تعلم البمجتتة، فستتيكونون حريصتتي بالضتتورة علتتى إنشتتاء تطبيقتتات بأنفستتهم (ربمتتا بستتيطة جتتدا) حيتتث نظتترة
 الرسومية موجودة. لقد اختنا هتذا النهتج غيتت العتتادي قليل لنستتمح للقتتراء أن يبتدؤوا مبكترا جتدا فتتي صتتناعة مشتتاريعهم
وعن عمد- بيئات البمجة التطورة الت تكتب  –الخاصة الصغية الجذابة، وليشعروا بقيمة عملهم، ومع ذلك، نطرح جانبا 

ًرا عديدة من الكود، لننا ل نخفي التعقيدات الكامنة وراءها. تلقائيا أسط
 بعض العشخاص ينتقدون أن نهجنا ل يركز بما فيه الكفاية على خوارزميتات البستاطة والوضتوح. نحتن نعتقتد أنته أصتبح أقتل
 أهمية مما كان عليه في الاض. تعلم البمجة الحديلثة يتطلتب كائنتات تتواصتتل فتتي أقترب وقتت ممكتن متع الكائنتات والكتبتات
 للفئات الوجودة. وهكذا يجب أن يتعلم بالستتعة الكافيتتة وفتتي وقتتت مبكتتر التفكيتت فتتي التفتتاعلت بيتت الكائنتتات، بتتدل متتن بنتتاء

الجراءات، للستفادة من الفاهيم التقدمة، ملثل الياث، والتجسيد وتعدد العشكال.

  من هياكل البيانات، لننا نعتقد أن هذا انعكاس علىىخرأولقد قمنا أيضا بتوفي مكان كبي بما فيه الكفاية للتعامل مع أنواع 
البيانات يجب عليه أن يظل العمود الفقري لي تطوير للبمجيات.

اختيار لغة البرمجة اللولى
 هنالك عدد كبي من لغات البمجة، ولكل منها مزاياه وعيوبه. يجب علينا أن نختار لغة واحدة. عنتدما بتدأنا بتالتفكي فتتي هتتذه

 Visual تتتالستتألة خلل إعتتدادنا لنهتتاج جديتتد لخيتتار العلتتوم والعلوماتيتتة، تراكمتتت خباتنتتا الشخصتتية الطويلتتة فتتي البمجتتة ب

Basicوفي كلريون (ا (م (يكروسوفتTopspeed) ولقد جربنتتا أيضتتا قليل متتن دلفتتي .(Borlandولتتذلك كتتان متن الطتبيعي .( 
 أننا استخدمنا في البداية لغة واحدة أو أكث من هذه اللغات. وكان أمام هذه اللغات إذا أردنا استخدامها كأدوات أساستية لتعلتم

البمجة العامة اثنان من العوائق الرئيسية:

 اءرترتبط ببيئات برمجية (معناها برامج) خاصة. وهذا يعن أنه يجب على الدرسة ليس فقط أن تكون على استعداد لشتت•
 ترخيص لستخدام ملثل هتذه البامتج لكتل محطتتة عمتتل (والتت يمكتن أن تكتتون مكلفتة)، ولكتن حتت بالنستبة للطلب التذين
 يرغبون في استخدام الهارات البمجية في أمتتاكن أختترى ختتارج الدرستتة، وهتتذا المتتر ل يمكتتن أن نتقبلتته. وثمتتة عيتتب آختتر
 خطي وهو أن هذه النتجات تحتتتوي علتتى "صتتناديق ستتوداء" أي أننتتا ل نستتتطيع أن نعتترف محتواهتتا، ووثائقهتتا ستتتكون

ناقصة وغي ملؤكدة.
 هذه اللغات مرتبطة بنظام تشغيل واحد وهو وينتدوز. فهتتي ليستت "محمولتتة" علتتى أنظمتتة تشتغيل أخترى (يتونكس، متا،ك،•

 إلخ). وهذا ل يتناسب مع مشوعنا التعليمي الذي يهدف إلى تعليم عام (وبالتالي متنوع) حيتث يتتم تستليط الضتوء علتتى
لثوابت الحاسوبية إلى أقص حد ممكن.ال
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 قررنا بعد ذلك دراسة العرض البديل، وهتتذا معنتتاه اللغتتات القتحتتة مجانتتا متتن قبتتل حركتتة البمجيتتات الحتترة. وجتدنا أننتتا كنتتا
  ليس لنه يوجد في عالم الصادر الفتوحة مفسات ومتجمات مجانيتتة لجموعتتة كتتبية متتن اللغتتات، ولكتتن لن هتتذه،متحمسي

 لينكتتس ومتتا،ك)،، اللغات حديلثة وذات كفاءة عالية ومحمولة (وهذا معناه أنها تستخدم على أنظمة تشغيل مختلفتتة ملثتتل وينتتدوز
وهي موثقة توثيقا جيدا.

 اللغات السائدة هي بل عشك: س وس بلس بلس. هذه اللغة تفرض نفسها بوصفها الرجع الطلق، وكتتل ختتبي حاستتوب ستتوف
 جل. ولكتن للستف هتذه اللغتتة عشتاقة ومعقتدة جتدا، وقريبتتة متن الحاستتوب. وتركيتتب جملهتتا ضتتعيف القابليتتةآ ميتعلمها عاجل أ

 للقراءة وقوي الربط. وإن البامج الكبية الكتوبة بلغة س أو س بلس بلس طويلة ومرهقة. (وينطبق نفس الشتتء علتتى لغتتة
.)جافا

 من ناحية أخرى، فإن المارسة الحديلثة لهذه اللغة تستخدم على نطاق واسع مولدات التطبيقات وأدوات الدعم التطورة الختترى
  إلخ. ويمكن لهذه البيئات أن تكون فعالة جدا فتتي أيتتدي التتبمجي ذوي الختتبة، لكنهتتا تقتتدمKdevelop وC++Builderملثل 

 العديد من الدوات العقدة كلثيا جدا، وهي صعبة على الستخدم البتدئ والذي من الواضح ل يتقنها. ولذلك ستيكون فتتي نظتره
أنه قد يخفي الليات الساسية للغة نفسها. سوف نت،ك س وس بلس بلس لوقت لحق. 

 في بداية تعلمنا البمجة، يبدو من الفضل أن نستخدم لغة عالية الستتتوى، وأقتتل تقييتتًدا، وتكتتوين الجمتتل أكتتث قابليتتة للقتتراءة.
، قررنا أخيا أن نعتمد على بيلثون،  لغة حديلثة وعشعبيتها متايدة.Tcl/tk وPerlبعد أن فحصنا وواجهنا عدة لغات ملثل 

تقديم لغة بيثون

ستيفان فرميجيا المؤرخة منذ زمن قريب، ولكن ل تزال ذات صلة للنص الساسي وقد تم .هذه العبارة  لـ  " " 
كـانون الول مـن سـنةProgrammez"!نقلها من مقال في مجلة  / عـدد شـهر ديسـمبر  . كمـا أنـه1998"

ستيفان فرميجيا هومؤســسhttp://www.linux-center.org/articles/9812/python.htmlمتاح على  " و " . 
الرابطة الفرنسية لمستخدمي لينكس والبرمجيات الحرةAFULمشارك لـ   .( )

 مجانية وموسعة، وهي تسمح (ولكنها ل تتطلتتب ذلتتك) باتبتتاع نهتتج الوحتتدات، حيوية (ديناميكية)، لغة بيلثون هي لغة محمولة
 من قبل غيدو فان روسم وعدد كبي من التطوعي والساهمي.1989). تم تطوير لغة بيلثون سنة OOPوالبمجة الشيئية (

مميزات اللغة

سوف نقوم بوضع الميات الرئيسية لبيلثون مع بعض تفاصيلها:

،BeOS ،لغة بيلثون لغة محمولة، وليس فقط على مختلف أنظمة يونكس، ولكن حت أنظمتتة تشتتغيل: متتا،ك•  NexTStep 

MS-DOS ومختلف إصدارات ويندوز. وهنالك متجم جديد، يدعى JPython .تم كتابته بالجافا ويولد كودبايت جافا ،
بيلثون مجانية، ولكن يمكنك استخدامها في الشاريع التجارية دون قيود. •



ك

سطر إلى الشاريع العقدة الت تحتوي على عشات اللف من السطر. أ 10بيلثون مناسبة لسكريبتات من •
 تكوين جمل بيلثون بسيط جدا، ويعمل جنبا إلى جنب مع أنواع البيانات التقدمة (القوائم والقواميس)، والت تصنع برامتتج•

  مرات من برنامتتج ستت أو ستت بلتتس5 إلى 3مدمجة جدا وقابلة للقراءة. وللمقارنة، برنامج بيلثون غالبا ما يكون أقص من 
 مرات أقص وسهل جدا في الصيانة. 10 إلى 5بلس (أو حت الجافا) أو ما يعادلها، ووقت تطوير من 

َبتتلبيلثون تدير الوارد بنفسها (الذاكرة، واصفات اللفتتات) دون تتتدخل متتن •   البمتتج عتتن طريتتق آليتتة عتتد الراجتتع (مشتتابهةِق
لجامعي القمامة، لكن مختلفة).

ل توجد ملؤشات واضحة في بيلثون.•
بيلثون متعددة الخيو ط (اختياري).•
 بيلثون تدعم البمجة الشيئية، وهي تدعم الوراثة التعتتددة ومشتتغلت الحمولتتة الزائتتدة. فتتي نمتتاذج الكائنتتات، وعتن طريتتق•

اتخاذ مصطلحات س بلس بلس (جميع الساليب افتاضية). 
 بيلثون تدعم (ملثل الجافتتا أو الصتتدارات الخيتتة متن ستت بلتتس بلتتس) نظتتام الستتتلثناءات، التذي يستتمح بتبستتيط معالجتتة•

الخطاء بشكل كبي.
  (عتتددةبيلثون حيوية (ديناميكية) (الفس يمكنه تقييم السلستتل النصتتية التتت تملثتتل عبتتارات أو تعليمتتات بيلثتتون) ومتعامتتد•

 قليل من الفاهيم كافية لتوليتتد بنتت غنيتتة) وانعكاستتية (وهتتي تتدعم اليتابروغراميتتك، علتتى ستتبيل اللثتتال، يستتتطيع الكتتائن
  (عتتدد كتتبي متتن أدوات التطتتوير، ملثتتلئيةإضتتافة أو إزالتتة ستتمات أو أستتاليب أو حتتت تغييتت صتتنف قيتتد التنفيتتذ)، واستتتقرا

الصحح أو الحلل، موجودة في بيلثون نفسها).
 ، يتم كتابة بيلثون بشكل حيوي. جميع الكائنات الت يتم معالجتهتتا متن قبتتل البمتج يتتمSmallTalk أو Schemeملثل •

تعريف نوع واضح عند التشغيل، والذي ل يحتاج إلى أن تعلن نوعه مسبقا.
 بيلثون حاليا هي تطبيقان. الول، وهو الفس، حيتث ستيتم تجميتتع برامتج بيلثتون فتتي تعليمتات محمولتتة، ثتم يتتم تشتتغيلها•

 بواسطة آلة افتاضية (ملثل الجافا، مع فتتارق مهتم: يتتم كتابتتة الجافتتا بشتتكل ثتتابت، ويصتبح متن الستتهولة تستيع تشتتغيل
برنامج جافا أسع من بيلثون). واللثاني يولد مباشة كود بايت جافا.

 ، أي أننتتا يمكننتتا بستتهولة التعامتتل متتع مكتبتتات ستت الوجتتودة. ويمكننتتا أيضتتا أنGuile وTclبيلثتتون لغتتة موستتعة: ملثتتل •
نستخدمها كلغة موسعة لنظمة برامج تمديد معقدة.

  بيلثون القياسية، وحزم  الساهمة، توفر لك الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات: سلستل نصتتية وتعتتابياتإن مكتب•
 FTP، الخيتتو ط... إلتتخ)، بروتوكتتولت النتتتنت (ويتتب، الخبتتار، socketsملفتتات، العاديتتة، ومعتتايي ختتدمات اليتتونكس (

CGI،و HTML .قواعد البيانات وواجهات الستخدم الرسومية ،(



ل

 تزال تتطور، بتدعم متتن مجتمتتع الستتتخدمي والتديرين التحمستتي، ومعظمهتتم متن أنصتتار البمجيتتات الحتترة.ما بيلثون لغة •
 ، ومفس ثاٍن، مكتوب بالجافا، وهتتو قيتتدانع بيلثون بهُبالتوازي مع الفس الرئيس، الكتوب بلغة س وهي اللغة الت تم ص

التطوير. 
.XML، بيلثون هي اللغة الختارة لعالجة الت اوأخي•

للستاذ الذي يريد استخدام هذا الكتاب كدعم لدرلوسه
 متتن الهتتم إظهتتار أن برمجتتةأنتته نحن نأمل مع هذه اللحظات فتح أكب عدد ممكن من البواب. على مستوى التعليم لدينا، يبدو 

 الحاسوب هو عالم واسع من الفاهيم والساليب، الت يمكن لكل عشخص أن يجد مجاله الفضل. نحتتن ل نعتقتتد أن جميتتع الطلب
 يجب أن يتعلموا بالضبط نفس العشياء. نحن نريد أن يكونوا قادرين على تطوير مهاراتهم فتتي مشتتاريع فرديتة تختلتف إلتى حتد

ما، والت تسمح لهم بتطوير برامجهم الخاصة وبرامج أقرانهم، وكذلك الساهمة عندما يقتح أحدهم التعاون لعمل كبي. 

  حال، يجب أن يكون عملنا الرئيس إثارة الهتمام، للذي ل يزال بعيدا عن تحصتتيل حاصتتل لتتادة صتتعبة ملثتتل برمجتتةةوعلى أي
 الحاسوب. نحن ل ندعي العتقاد بأننا سوف نحمس الشباب على الفور لبناء خوارزميات جيدة. نحن مقتنعون تماما أنتته ستتيتم
 تلثبيت مصلحة عامة بمجرد عشعورهم بأنهم أصبحوا قادرين على تطوير مشاريعهم الشخصية، بقدر معي من الستقلل الذاتي.

 ومن هذه العتبارات الت أدت بنا إلى تطوير هيكل دراس والذي يعتقد البعض أن به القليل من الفوض. سوف نبدأ مع سلسلة
 من الفصول القصية جدا لفتة وجيتة، والتت تفستت متا نشتتا ط البمجتتة وتشتتكل الساستتات القليلتتة التتت ل غنتت عنهتتا لتحقيتتق
 برامج صغية. قد يعتقدون أنه من البكر البدء بمكتبتتات الكائنتتات الرستتومية، علتتى ستتبيل اللثتتال، واجهتتات الستتتخدم الرستتومية

tkinterبحيث يصبح مفهوم الكائن مألوفا لديهم. وينبغي علينا أن نكون جذابي بما فيه الكفاية للذين يشعرون أنهم اكتستتبوا ، 
  (واجهتتة الستتتخدم الرستتومية) صتتغي فتتي نهايتتةGUIبالفعل إتقان مهارة معينة. ونود حقا أن يتمكن الطلب من برمجة تطبيق 

السنة الولى من الدراسة.

 بشكل ملموس جدا، هذا يعن أننا نتوقع استكشاف أول ثمانية فصول من هذه اللحظات خلل السنة الولى متتن التتدورة. وهتتذا
 نتتواع البيانتتات والتغيتتات والتعليمتتات، التحكتتم فتتي التتتدفق والتتدالتأنتتا ستتنتناول أول مجموعتتة متتن الفتتاهيم الهامتتة (نيعنتت أ

  متتنلوالحلقات) بصورة سيعة ودون الحاجة إلى القلق كلثيا على ما يتم فهمه من كل مفهوم قبل النتقتتال إلتتى مفهتتوم آختتر، بتتد
 محاولة غرس الذوق الشخص في البحوث والتجارب. وغالبا ما سيكون أكث كفاءة لعادة شتح مفتاهيم والليتات الطلوبتة فتتي

وقت لحق في حالت وسياقات متنوعة.

 فتتي الستتنة اللثانيتتة ستتوف نستتعى إلتتى تنظيتتم العرفتتة وتعميقهتتا. وستتوف يتتتم تشتتيح ومناقشتتة الخوارزميتتات. وستتوف ننتتاقش
الشاريع والواصفات وأساليب التحليل. ونحن نطلب منك دفت ملحظات لكتابة تقارير تقنية على وظائف معينة. 



م

 والهدف النهائي لكل طالب هو إكمال مشوع برمجتتي لتته بعتتض الهميتتة. وستتنعمل جاهتتدين لنهتتاء الفتتاهيم الساستتية النظريتتة
الكافية في وقت مبكر من السنة الدراسية. بحيث يستطيع أي عشخص لديه وقت فراغ صنع مشوع. 

 يجب أن يفهم أن العلومات التوفرة فتتي هتذه اللحظتتات تحتتتوي علتتى مجموعتتة واستعة متن الجتتالت (إدارة واجهتتات الستتتخدم
  إلتخ.) اختياريتتا. وهتتذه ليستتت ستتوى سلستتلة متن القتاحتتات والعتتايي  التتت أدرجناهتتا،التصالت وقواعد البيانتتات، الرسومية

 لساعدة الطلب على اختيار وبدء مشاريعهم الشخصية للتخرج. نحن ل نسعى بأي عشكل من العشتتكال إلتتى تتتدريب متخصصتتي
 في لغة معينة أو في مجال تقنية معي: نحتن نريتد ببستاطة إعطتاء لحتتة عتن الفترص الهائلتة لولئتتك التذين يواجهتون العانتاة

لتعلم البمجة بمهارة.

إصدارات اللغة
 ف متتع النستتخّيتتبامتج للتكالر، لكن الهدف من هتتذا التطتتور هتتو تحستتي أو ترقيتتة النتتتج. ويجتتب تعتتديل ّطوُ تزال تمالغة بيلثون 

  الكتاب تطورت على متتدى فتتتة طويلتتة نستتبيااالجديدة الت من عشأنها أن تصبح غي متوافقة مع تلك السابقة. والملثلة في هذ
  بحاجتتة إلتتى تغييتت قبتتل أنهتتم إلخ. و،2.4 و2.3 ،2.2،تت 2.1 ،2.0 ،1.6، ثم ببيلثون 1.5.2من الزمن: بعض تم تطويره ببيلثون 

.3يتكيفوا لبيلثون 

 هذا الصدار الجديد من اللغة، يحمل بعض التغييات الفنيتتة التتت تعطتتي الزيتتد متتن التماستتك وستتهولة  أكتتب للستتتخدام، ولكتتن
 هنالك حاجة إلى تحديث صغي لكافة السكريبتات الكتوبة للصدارات السابقة. وقد تم إعادة تصميم النسخة الحاليتتة متتن هتتذا
 الكتاب، ليس فقط للتكيف مع أملثلة الصدار الجديد، ولكن للستفادة أيضا من هذه التحسينات، والت هي علتتى الرجتتح أفضتتل

وسيلة لتعلم البمجة اليوم.

  أو أحتتدث)،3.1إذن قم بتلثبيت أحدث إصدار بيلثون متاح على نظام التشغيل الخاص بك (بعض الملثلة لتتدينا تتطلتتب الصتتدار 
 نظتتر خاصتتةا للصتتدار الستتابق، لحتتظ وجتتود أدوات تحويتتل (ُقّدمتتةواستمتع! ولكتن، إذا كنتتت بحاجتتة إلتتى تحليتتل ستتكريبتات م

  للصدار السابق متتنhttp://inforef.be/swi/python.htm). والت موجودة على النتنت في موقعنا 2to3.pyللسكريبت 
هذا النص، والت تم تكييفها للصدارات السابقة من بيلثون،  ودائما تستطيع التحميل مجانا.

توزيع بيثون لوقائمة المراجع
 يتونكس إلتخ)، والتدرس التعليمتتي الصتتلي والتدليل الرجعتي ووثتائق مكتبتات التدالت والصدارات الختلفة من بيلثون (لويندوز

http://www.python.orgإلخ... متوفرة للتحميل مجانا من النتنت، من الوقع الرسمي: 

أمثلة الكتاب
يمكنك تحميل الكود الصدري من أملثلة هذا الكتاب من خلل موقع الكاتب:



ن

http://inforef.be/swi/python.htm 

أو على العنوان التالي:
http://infos.pythomium.net/download/cours_python.zip

وكذلك على عشكل كتاب ورقي مطبوع:
http://www.editions-eyrolles.com
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في ةمدرسة السحرة1
  بتتل تعّلمهتتا يفتتتح أمامتتك الطريتتق لنجتتاز،م البمجة شء مهم في حد ذاته يمكن أن يحفز فضولك الفكري، ليس هذا فحسبّلتع

 مشاريع قوية (مفيدة أو مسّلية) والت ستجعلك فتتي الغتالب فختتوًرا وراضتًيا. قبتل التدخول فتتي صتلب الوضتتوع ستنقتح عليتك
 بعض اللحظات حول طبيعة البمجة والسلو،ك الغريب لمارسيها وشتتح بعتتض مفاهيمهتتا الساستتية. ليتتس متتن الصتتعب تعلتتم

البمجة لكنها تتطلب منهًجا وقدًرا من اللثابرة لنها علم غي محدود فتواصل التقدم فيه باستمرار.

الصناديق السوداء لوالتفكير السحري

 من اللحظ في مجتمعنا الحديث أننا نعيش محاطي بالصناديق السوداء بشكل متايد. من عادة العلماء تحديد أسماء مختلتتف
 التقنيات الت نستخدمها بسهولة دون معرفة بنيتها وطريقة عملها بشكل دقيق. ملثل الجميع يعرف كيفية استتتخدام الهتتاتف لكتتن

يوجد عدد قليل جدا من التقنيي ذوي درجة عالية من التخصص قادرين على تصميم نموذج جديد.

 الصناديق السوداء موجودة في جميع الجالت ومتوفرة للجميع. ل يهمنا هذا عموًما، بإمكاننا أن نكتفي بمعرفة سطحية لليتها
 لستخدامها دون هواجس. فتي الحيتاة اليوميتة ملثل، ل نهتتم فعلًيتا بمعرفتتة مكونتات البطاريتة الكهربائيتتة فبمجترد أن نعترف أن
 البطارية تنتج الكهرباء عن طريق تفاعلت كيميائية ندر،ك وبسهولة أنها ستتتنفذ بعتتد متتدة معينتتة متتن استتتخدامها وتصتتبح بعتتد

ذلك مادة ملِّوثة ل ينبغي رميها في أي مكان، ل حاجة إذن لعرفة الزيد.

 قد يحدث وتصبح بعض الصناديق السوداء معّقدة ول نستطيع أن نفهمها بقدر كاٍف لنستخدمها بشكل صحيح تحت أي ظتترف،
 قد نميل إلى التمسك بالوقوف ضد ما يرتبط بالتفكي السحري، وهذا يعن عشكل من أعشكال الفكر الذي ينطوي على تتتدخل قتتوى
 خارقة للطبيعة أو خصائص لتشح لعقلنا ما ل يمكن أن نفهمه. هذا ما يحدث عندما يظهتتر ستاحر خفيتتف اليتتدين، ونحتتن  نميتتل
 إلى العتقاد بأن له قوة خاصة، ملثل تبع "مشهد مضاعف"، أو لقبول وجود آليات خارقة ("السائل الغناطيس"، إلتتخ)، ونحتتن

ل نفهم استخدامه.



في مدرسة السحرة 2

 نظًرا لتعقيدها فالحواسيب ملثال واضح للصناديق السوداء فحت لتو كنتتَت تشتتعر أنتتك عشتتَت دائمتتا محاًطتتا بالشاعشتتات ولوحتات
ُتحتتّر،ك الفتتأرة ستيتحر،ك علتتى الشاعشتتة ًل عنتتدما   الفاتيح فغالًبا ليس لديك فكرة كتتبية حتتول متتا يحتتدث وستتط اللتتة حقيقتتة، ملث

  بالتفصتتيل دون نستتيانرحه-وحسب رغبتك- رسم صغي يشبه السهم، ما الذي يتحر،ك بالضبط؟ هل تشتتعر أنتتك قتتادر علتتى عشت
 (في جملة أمور) اِلَجّسات ومنافذ الواجهات والذاكرات وبوابات القاييس النطقية والتانزستورات والِبتات والبايتات وانقطاعات

العالج وعشاعشات العرض البلوري السائل وعشفرة اليكرو والبكسلت وترمي اللوان…؟

 في زماننا هذا ل يمكتن لحتتد أن يتدعي أنتته متمكتن متن كافتتة العتتارف التقنيتتة والعلميتتة الستتخدمة لتشتتغيل الحواستيب. عنتدما
 نستخدم هذه اللت فنحن مجبون على التعامل معها عقلًيا أو على القل مع أحد أجزائها، كالغراض السحرية والت يحتتق لنتتا

أن نمارس عليها قوة معينة هي الخرى سحرية.

ًل، نفهتتم جّيتتًدا تعليمتتة كتحريتتك نافتتذة تطتتبيق متتن خلل شتتيط العنتتوان ونعتترف تماًمتتا متتا يجتتب فعلتته لتنفيتتذها فتتي العتتالم  ملث
 معقتتدة ليكتتونا الحقيقي، كالتعامل مع الجهزة التقنية (الفأرة ولوحة اللمس…) الت ستنقل ذبذبات كهربائية من خلل آلية جّد

 الناتج هو تغيي عشفافية أو سطوع جزء من بكسلت الشاعشة، لكن في أذهاننا لن تدور أي تساؤلت حتول التفتاعلت الفييائيتة
  علتتى الشاعشتتة) وستيكون بملثابتتة عصتتا ستتحرية للتحكتم فتتيروالدوائر العّقدة فهذا غرض افتاضتت ستيتم تفعيلتته (تحتتّر،ك اللؤعشتت

ًل داخل الجهاز تراجتتع إذن لصتتالح  الغرض الذي بدوره افتاض وسحري أيًضا (نافذة التطبيق). التفسي العقلني لا يحدث فع
استنتاج متصّور أكث سهولة لكنه في الحقيقة مجّرد وهم.

 إن كنَت مهتًما بالبمجة فاعلم أنك ستواجه باستمرار أعشكال مختلفة من هذا "التفكيتت الستتحري" ليتتس متتع العشتتخاص الخريتتن
 فحسب (كَمن َيطلب منك إنشاء برنامتتج معيتت) بتتل وأيًضتا متتع تصتتّوراتك الذهنيتتة خاصتتة. يجتتب عليتتك أن تزيتتل هتتذه الوهتتام
 الزائفة والت هي في الحقيقة مجرد تخمينات والعتماد على تفسيات مجازية مبسطة من الواقع حت تستتتطيع تستتليط الضتتوء

ولو جزئًيا على الثار العلمية الحقيقية.

 وهذا متناقض إلى حد ما ويفس عنوان هذا الفصل، أي مع تطور مهارتك ستسيطر على الجهاز أكث وبالتالي ستصبح مع مرور
الوقت كساحر في أعي الناس!

أهل بك إذن في مدرسة السحرة ملثل الشهي هاري بوتر!

السحر البيض لوالسحر السود

 ليست لدينا النّية بالطبع لساواة البمجة بعلم التنجيم وإن كنا نرحب بك هنا كساحر مبتتتِدئ فهتتذا فقتتط لثتتارة انتباهتتك علتتى
 الثار التتبة على هذه الصورة الت قد تعطيها لنفسك (ربما عن غي قصد) لعاصيك. قد يكون من اللثي للهتمام أن تستعي

بعض الكلمات من الفردات السحرية لظهار التعجب من هذه المارسات.



3 السحر اليبيض والسحر السود

 البمجة هي فن تلقي جهاز لينجز مهاما جديدة لم يكن قادًرا على تنفيذها سابًقا، تمنحك مزيًدا من سيطرة علتتى كافتتة الجهتتزة
 الرتبطة بالشبكة وليس على جهاز،ك فحسب. بطريقة أخرى يمكن مساواة هذا بشكل خاص من السحر يعطي القوة لن يمارسه،

وهي غامضة بالنسبة للكلثيين وحت ملثية للقلق عندما ندر،ك إمكانية استخدامها لغراض غي شيفة.

 في عالم البمجة نقصتد بمصتطلح هتتاكر التبمجي الحّنكيتت التذين قتتاموا بتحستي أنظمتتة التشتغيل الشتبيهة بيتونكس ووضتع
 تقنيات التصال الت كانت أساس التطور الذهل للنتنت وهم مستمرون أيًضتا فتتي إنتتاج وتحستي البمجيتتات الحتّرة/الصتادر

الفتوحة، إذن حسب ما سدناه؛ فالهاكرز هم أسياد السحر يمارسون السحر البيض.

 ولكن هنالك مجموعة أخرى من الناس أطلقت عليهم الصحافة عتتن طريتتق الخطتأ علتتى أنهتم الهتاكرز، حيتت كتتان يجتتب عليهتم أن
 هلؤلء الناس يطلقون علتتى أنفستتم استم الهتتاكرز لنهتتم يريتتدون أن نعتقتد علتتى أنهتم محتتتفون للغايتتة، ولكتنويسمونهم كراكرز. 

 ، لنهتم يستتتخدمون معرفتهتم للعلثتتور علتتى بعتض ثغتترات فتتي أنظمتتةةبشكل عام إنهم بالكاد متخصصون، ولكنهم ضارون للغايتت
 ية والحتيتتال،ر معلومتتات ستتستتقة: لالحاسوب (الت تم صنعها من الهاكرز الحقيقيي) لتنفذ جميع عملياتهم الغيتت قانونيتتة ملثتت

 هتا (ستبام) والفيوستات والتواد الباحيتتة والتقليتد وتتدمي الواقتتع …إلتخ. طبعتا هتتلؤلء الستتحرةبإرسال الرسائل الغي مرغوب 
 منحرفي بشكل خطي في السحر السود. وهنا،ك أيضا مجموعة أخرى، القراصنة الحقيقيتتون يستتعون إلتتى تعزيتتز أخلقهتتم التتت

 ي أيضتتا بالتأكيتتد تكتتونهتتتبادل العلومات (معرفة) والذين يستطيعون بناء برامج تتستتم بالكفتتاءة ووتقوم أساسا على الحاكاة 
  من السهل إنتاج الكلثي من البامج الت تعمتتل ولكتتن أغلبهتتاه ستكتشف بسعة أن،أنيقة وذات بنية نظامية تماما ولديها وثائقها

 غامضة ومربكة وغي مفهومة لغي مبمجيها. هذا النوع من البمجتتة يكتتون فتتي الغتتالب غامًضتتا ويطلتتق عليهتتا متتن قبتتل الهتتاكرز
بالسحر السود.

نهج المبرمج

  أوكاتبتتةلتتة حاستتبة إلتتى آلتتة آ على سبيل اللثال تستطيع تحويل جهاز إلتتى جهتتاز آختتر و،ملثل الساحر، يكون للمبمج قوة غريبة
 رسم وقليل من السحر بعد تستطيع تحويل المي إلى ضفدع وذلك باستخدام لوحة الفاتيح لتدخل بعض التعويتتذات الغامضتتة

نتنت. لكن كيف يكون هذا ممكنا؟الملثل الساحر. وهو قادر على علج التطبيقات سيئة أو تلقي فتات عن طريق 

 وقد يبدو هذا متناقضا، كما لحظنا سابقا، العلم الحقيقي هتتو فتتي الواقتتع التذي ل يتتلؤمن بتتأي ستتحر وأي هبتتة ول تتتدخل ختتارق.
فيظل بارًدا وعنيًدا يسعى وراء النطق غي الريح.

 تفكي البمج يجمع بيت البنتت الفكريتتة العقتدة، الماثلتتة لتلتتك التت قتتام بهتا علمتتاء الرياضتتيات والهندستون والعلمتتاء. كمتتا فتتي
 الرياضيات فإن البمجة تستخدم لغات رسمية لوصف النطتتق (أو الخوارزميتتات) ملثتتل الهنتتدس، التتذي يصتتنع الجهتتزة، فيجمتتع

ليات وتقييم أداءها. ملثل العالم يلحظ سلو،ك النظام العقد ويصنع النماذج ويختبها.آعناص لتنفيذ 
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.النشاط الساس للمبمج هو حل الشاكل
 على إعادة صياغة الشكلةا ويجب أن يكون على مستوى عاٍل من الكفاءة، الت تشمل مختلف الهارات والعارف، وأن يكون قادر

 تعتبي عتتن هتذه الحلتتولالعلتتى ا  علتتى وضتتع حلتتول مبتكترة وفعالتتة، وقتادرا أيضتابطرق عديدة ومختلفة ويجتتب أن يكتتون قتتادر
ثار العملية العقلية "سحرية" البسيطة أو اللخصة جدا.لبوضوع وكمال. كما ذكرنا سابقا، يجب علينا أن نلقي الضوء على ا

 البمجة هي في الواقع "شح" بالتفصيل للجهاز ما يجب عليه القيام به، مع العلم أن الجهاز ل يفهتتم لغتتة النستتان، ولكتتن فقتتط
 تنفيذ معالجة آلية لتسلسل من الحرف، في الغالب يتم التعبي عن رغبة في تحويتتل الصتتدر متتن حيتتث "الستتحرية" إلتتى منطتتق

صحيح منظم تماما وكل تفاصيله مفهومة، وهذا ما يسمى بالخوارزمية.

  … كيف لنا أن نحصل من الحاسوب47،19،23،15،21،36،5،12على سبيل اللثال أنظر إلى هذه السلسلة من الرقام بالتتيب: 
؟على ترتيب هذه الرقام

 الرغبة "السحرية" ليست فقط النقر على الزر، أو إدخال تعليمة واحدة في لوحة الفاتيح ليتم ترتيب كل رقم فتتي مكتتانه. بتتل إن
 عمل البمج هو صنع البنامج لتتيبه ويجب عليه شح جميع الخطوات لعملية الفرز (في الواقع هنالك طريقة فريدة أو أكث

 "قارن أول رقمي، وبدلهما إذا لتتم يكونتتال ) ويجب علينا ترجمة جميع الخطوات في سلسلة من التعليمات البسيطة، ملثالعمل هذ
بدأ مع غيه، (اللثاني واللثالث...إلخ)".افي التتيب الطلوب، ثم 

 إذا كانت التعليمات، وذلك حتت ضتتوء بستتيطة بمتتا فيتته الكفايتتة، يمكتن ترميهتتا فتتي الجهتاز وفقتا لجموعتتة صتتارمة للغايتتة متن
 التفاقيات القررة سابقا، والعروفة باسم لغة الحاسوب، لفهم هذا يجب توفي جهاز مع وجتتود برنامتتج لتجمتتة هتتذه التعليمتتات

من خلل ربط كل كلمة مع عمل معي للغة. وهكذا فقط يمكن أن يحقق السحر.

لغة اآللة، لغة البرمجة

 بالعن الحرفي للكلمة، الحاسوب ما هو إل جهاز ينفذ عمليات بسيطة عن طريق إعشتتارات كهربائيتتة متسلستتلة، يتتتم عشتتحنها عتتن
 طريق إعشارتي ل غي (على سبيل اللثال أقص أو أدنى جهد محتمل) هذه العشارات التتالية يستطيع فهمهتتا الحاستتوب بتتالنطق

 . يطلق عليها بالنظام الرقمي وهتتي1 و0"كل شء أو ل شء" ويمكن أن تعتب تقليدية حسب تسلسل الرقام بدئا من القيمتي 
تقتص على رقمي اثني، وتسمى أيضا النظام اللثنائي.

 خر. لذا يجب تحويتتلآن أن الحاسوب في عملياته الداخلية يتعامل مع الرقام اللثنائية، وهو ل يتعامل مع أي شء للقد عرفنا ا
 صتورالنصتوص والجميع العلومات (الشفرة أيضا) إلى الشكل اللثنائي. وهذا ل ينطبق فقط على البيانتات التت نتود معالجتهتتا (

ينطبق حت على البامج (التعليمات التتالية الت ستخب الحاسوب ماذا يفعل).وعداد) بل الصوات والو



5 لغة اآللة، لغة البرمجة

  (تستتمى0 و1واللغة الوحيدة الت يفهمها الحاسوب بالفعل بعيدة جدا عن اللغة الت نستخدمها، حيتتث إنهتتا سلستتلة طويلتتة متن 
 . و"لغتتة اللتتة" هتتذه غيتت مفهومتتة غالبتتا64 أو حتتت 32 أو 16بتات) ويتم التعامل معها على عشكل مجموعات: ثمانية (بايت) أو 

 لية قادرة علتتى تحويتتل الكلمتتات التتت نفهمهتتا (عتتادةآبالنسبة لنا. وللتخاطب مع جهاز الحاسوب، فسوف نستخدم أنظمة ترجمة 
 . ويتتتم إنشتتاء نظتم التجمتتة هتتذه علتتىلنتتااللغة النجليية) إلى سلسل من العداد اللثنائيتتة، لتكتتون ذات معنتت بالنستتبة الت ب

 أساس مجموعة من الصطلحات، وسيكون واضحا العديد من الختلفات. يطلق على نظم التجمة اسم التجم أو الفس حستتب
الطريقة الت استخدمتها لتنفيذ التجمة.

 إننا ندعو مجموعة من كلمات مفتاحية (مختارة تعسفيا) من لغة البمجة مرتبطة مع مجموعة من القواعتتد الحتتددة حتتول كيفيتتة
 تجميع هذه الكلمات لتصبح عبارات يمكن للمفس أو التجم ترجمتها إلى لغة اللة (اللثنائيتتة). لكتتل لغتتة برمجتتة مستتتوى معيتت
 فملثل اللغات ذات الستوى النخفض (على سبيل اللثال لغة التجميع) أو ذات الستوى العالي (على ستتبيل اللثتتال باستتكال وبيتتل
 وبيلثون…) اللغات ذات الستوى النخفض تتكون متتن الرعشتتادات الساستتية جتتدا جتتدا "القريبتتة متتن لغتتة اللتتة" واللغتتات رفيعتتة

ًراالستوى تكون أكث تجريدا وأكث "قوة" وبالتالي أكث "  بتلِ". وهتذا  يعنتت أنته يمكتن أن تتتجم كتل هتذه التعليمتات متن قستح
 التجم أو الفس بعدد كبي من تعليمات الجهاز البدائية. لغة البمجة الت سنتعلمها أول هتتي بيلثتتون،  بيلثتتون هتتي لغتتة برمجتتة

 ضتعف اللغتة، لكتنُ هتذا الوضتتع يأنعالية الستوى، والت تتجم إلى رمز ثنائي معقتد ودائمتا متا يأختذ بعتض التوقت. قتد يبتدو 
 الحقيقة أن اللغات ذات الستوى العالي تتمي بمميات هائلتتة: إن كتابتتة برنامتتج بلغتتة رفيعتتة الستتتوى أستتهل كتتلثيا ويستتتغرق
 وقتا أقل لكتابته واحتمال الخطاء فيه قليلة، وصيانته (وذلك معنتتاه الستتاهمة فتتي التعتتديلت اللحقتتة) والبحتتث عتتن الخطتتاء

  للغاية. بالضافة إلى أن البنامج الكتوب بلغة عالية الستوى يكون غالبا "محمول" هتتذا يعنتت أن نغيتت تغيتتاتٌ سهل"العلل"
 قليلة في البنامج ليعمل على عدة أجهزة وأنظمة تشغيل مختلفة. والبنامتتج الكتتتوب بلغتتة ذات مستتتوى منخفتتض ل يمكتن أن

 ختر. متتا شتتحناه فتتي فقتترةآيعمل إل على نوع واحد فقتط متن الجهتزة، ويجتتب أن يتتتم إعتتادة كتتتابته كتامل ليعمتتل علتتى جهتاز 
 : متجم ونظام تشغيل واللغة وتعليمات الجهتاز والكتتود اللثنتائي ومتا إلتى"ءمختص: ربما لحظتم العديد من "الصناديق السودا

ذلك.

 . العديد من كائنتتات العلوماتيتتة التتت تتتمكّلي ومع ذلك ل يمكنك أن تقوم بفتح ، إن تعلم البمجة سوف يسمح لك بفتح جزئي
 ، علتتى ستتبيلاصنعها بواسطة أعشخاص آخرين يمكن بالنسبة لك أن تظل "سحرية" لفتة طويلة (بدءا متتن لغتتة البمجتتة نفستته

 اللثال). ويجب عليك أن تلثق بأصحابها، وربما تصاب أحيانا بخيبة أمل من أن النتيجة ليست دائمتتا متتا تستتتحق اللثقتتة. إذن كتتن
 يقظا، وتعلم كيفية التحقق من الوثائق. في مشاريعك الخاصة، كن حذرا وتجنب بأي ثمن استتعمال "الستتحر الستتود" (البامتج

: فإن الهاكر الجدير باللثقة ليس لديه ما يخفيه.)المتلئة بالحيل الت تفهمها أنت فقط
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–تعديل المصدر  المفسر 

 البنامج الذي نكتبه في أي لغة برمجة هو نص بسيط، يمكنك البحث عن كل أنواع البامج الكث والقل تعقيتتدا وستتوف تجتتد
 أنها تنتج فقط نصا بسيطا وهذا يعن دون تنسيق أو سمة نمط معي (يعن ل مواصفات للخط، ول عناوين ول ختتط غتتامق أو

 ن بالشيفرة الصدرية. كما ذكرنا سابقا، لبد من ترجمة تعليمات البنامتتجلالنص الذي تنتجه يسمى ا .1مسطر أو مائل …إلخ)
 الصدر إلى سلسلة من التعليمات اللثنائية مفهومتتة مباشتتة متن قبتل الجهتاز: "عشتتيفرة الكتائن فتتي حالتتة بيلثتتون" ويتتم دعتم هتتذه
 التجمة بواسطة مفس تم ترجمته سابقا. هذا السلوب الهجي (الذي يستخدم أيضا من قبل لغة جافا) يهدف إلى تعظيتتم فوائتتد
 التفسي والتجميع مع تقليل عيوب كل منهما. يرجى منك أن تبحث عن كتاب يشح هتتاتي التقنيتتتي فتتي حالتتة تريتتد أن تعتترف
 الزيد. اعلم أنه يمكنك صنع برامج عالية الداء مع بيلثون،  على الرغم من أنتته ل جتدال فتتي أن اللغتتة التجمتتة بدقتتة ملثتل لغتتة

س يمكنها أن تفعل أفضل من حيث توقيتها.

تصحيحها )لوضع البرنامج  البحث عن أخطاء  ) –

  عملية معقدة جدا، كما هو الحال في أي نشا ط بشي، في بعض الحيان قد نقع في أخطاء كلثية لسباب عديدة وهيالبمجة
  وجميع التقنيات الت يتم تنفيذها لكشفها وتصحيحها تسمى بالتصحيح. في الحقيقة؛ قد يكتتون2تسمى أخطاء البمجة "العلل"

في البنامج ثلثة أنواع مختلفة من الخطاء وينبغي أن نتعرف عليها لنميها.

أخطاء التعليمات

 يمكن تشغيل برنامج بيلثون في حالة كان خاليا من الخطاء، خلفا لتتذلك فتتإن عمليتتة التجمتتة ستتتتوقف وتحصتتل علتتى رستتالة
 خطأ. "بناء الجملة" هي مصطلح يشي إلى قواعد اللغة الت وضعها مبمجوها ولقتتد وضتتعت لهيكلتتة البنامتتج. كتتل لغتتة لتتديها
 بناء لغة فملثل في الفرنسية على سبيل اللثال يجب على الجملة أن تبدأ بحرف كبي وتنتهي بنقطة. وهتذه الجمتتل لتديها خطئتتان
 في بناء الجملة. في النص العادي، وجود بعض الخطاء في بناء الجملة هنا وهنالتك ل يهتم. قتتد يحتتدث هتتذا (فتي الشتتعر ملثل)
 كما ترتكب الخطاء النحوية عن طريق الخطأ وهذا ل يعن أننا ل نستطيع فهم النص. في القابل في جهاز الحاستتوب، أي خطتأ

  خلل السابيع الولتى متن مستتيتك للتعلتم ستتوف تجتد،لغوي يقع، فإنه يحدث دائما تحطم، بالضافة إلى عرض رسالة خطأ
 بالتأكيد العديد من الخطاء وسوف تبقى وقت طويل لتصحيحها. ولكن الحتفي سيفعلون ذلك فتي وقتت أقتل متن ذلتك بكتلثي.

  وغ الب ا م ا تكون ق ادرة على، وتسومى  هذه البامج برامج مع الة النصوص. على الرغم من أن ا توفر موموعة مةتنوعة من المتةتة1
  ل تدث بدقة سوى على النص غي النسق. فهي،إبراز بعض عن اصر النص الع ال (تلوين، تركيب الوملة، على سبيل الاث ال)

 مةتلفة مت ام ا عن برامج مع الة النصوص، الت تةتوماثل مهومةته على وجه الةتحديد تيطيط وتوميل النص مع س ات من أي نوع،
بيطريقة تعله ق ابل للقراءة قدر المك ان.

2
bugسةتخدم لوصف الرشرات الصغية الزعجة ماثل البق. الواسيب الول الت تعومل بس اعدةُ هي مصيطلح إنليزي الصل ي 

 الص ابيح والراديو الت تةتيطلب كهرب اء ذات فولةتية ع الية نسبي ا، ت حرقه ا عدة مرات بسبب دخول هذه الرشرات الصغية إل
الدوائر العقدة فةتسبب أجس اده ا دوائر قصية ث عيطب غي مفهوم.
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 ضع في اعتبار،ك أن الكلمات والرموز  ليس لها معن في حد ذاتها بل هي مجرد تسلسل من الرموز الت يجتتري تحويلهتتا تلقائيتتا
 إلى أرقام ثنائية. لذلك يجب أن نكون حذرين للغاية للحفاظ على النحو الصتتارم فتتي بنتاء الجملتتة اللغويتتة. أخيتتا، تتذكر أن كتتل

 مهمتتا كتتان صتتغيا ملثتتل- (على سبيل اللثال: الحرف الكبي والحرف الصغي) وعلمات التتتقيم ويمكتتن لي خطتتأ ةالتفاصيل مهم
  أن يغي الكلثي من معنتت الجملتة ويستبب لتك مشتاكل كتلثية. فمتن حستن حظتك أن تتعلتم لول مترة متع بيلثتون-نسيان فاصلة

 التفسيية. لن البحث عن الخطاء سيكون أمرا سهل للغاية. ولكن مع اللغات الت تستعمل متجما ملثتتل ستت بلتتس بلتتس يجتتب
عليك إعادة ترجمة البنامج بأكمله بعد كل تغيي مهما كان صغيا.

دالالت الخطاء

 أما النوع اللثاني من الخطاء هو الخطأ النطقي أو الخطأ الدللي. إذا كان هنا،ك هذا النتوع متن الخطتتاء فتتي أحتد البامتج فيتتم
 تشغيل هذا البنامج بدون أن تحصل على أية رسالة خطأ ولكن النتيجة غي متوقعة، فلقد كنت تقصتتد عشتتيئا آختتر. فتتي الواقتتع،
 ينفذ البنامج ما طلب منه بالضبط، لكن الشكلة أنه ل يطابق ما تريد أن تفعله أنت. تسلستتل التعليمتتات فتتي البنامتتج ل يلتتب
 الهدف. النطق أو الدللة خاطئة. إن البحث عن الخطاء النطقية مهمة عشاقة جدا. من عشأنها أن تلثبت قدرتك على إزالة أي عشكل
 من "التفكي السحري" في حججك. وسوف تحتاج إلى الصب ويجب عليك كتابة سطر وراء سطر في الفس لتعترف أيتن الخطتأ

النطقي.

أخطاء وقت التشغيل

 النوع اللثالث من الخطاء هو خطأ وقت التشغيل والتذي يظهتر فقتط عنتدما يكتون البنامتج قيتد التشتغيل، ولكتن يجتتب أن تنشتأ
  وتستتمى هتتذه الخطتتاء،ظروف خاصة ليظهر هذا الخطأ (على سبيل اللثال، عندما يحاول البنامج قراءة ملف لم يعتتد موجتتودا)

 بالستلثناءات لنها تشي إلى شء استلثنائي (ولكنه وقع) وستوف تتواجه هتذه الخطتتاء عنتد جدولتة الشتتاريع الكتبية وستوف
نتعلم في وقت لحق من الدورة كيفية التعامل مع هذه الخطاء.

البحث عن الخطاء لوالتجارب

  (تصتحيح). هتذا النشتا ط قتد"debuging"من أهم الهتارات للحصتتول علتتى تتدريب ختاص بتك هتو وضتع البنامتج فتي حالتتة 
 يصيبك بالجنون أحيانا لكنه دائما غن بالعلومات، حيث ستتعلم الكلثي من العشياء والفكار. وهذا العمتتل هتتو مماثتتل فتتي كتتلثي
 من النواحي لتحقيق الشتتطة. حيتتث يمكنتتك تفحتتص مجموعتتة متتن الحقتتائق ويجتتب عليتتك أن تضتتع فرضتتيات عمليتتات التفستتي

وإعادة بناء الحداث الت أدت منطقيا إلى حدوث هذه النتائج الت نراها.

 ويرتبط هذا النشا ط أيضا بالعمل التجريب في العلوم. حيث يمكنك الحصول أول على ماهية الخطأ، ويمكنتتك تغييتت برنامجتتك
 والحاولة مرة أخرى وجعله فرضية تتيح لك التنبلؤ بماهية التغييات الت ستغيها. إذا كتتان التنبتتلؤ صتتحيحا فستتتتقدم خطتتوة
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 إلى المام نحو برنامج يعمل بدون مشاكل وإذا كتتان التنبتتلؤ يلثبتتت الخطتتأ يجتتب عليتتك إجتتراء فرضتتية جديتتدة. كمتتا قتتال شتتلو،ك
  (أ. كونتتان دويتتل، التتبج"هولز: "عندما تقض على الستحيل، ما يتبقى، حت لو كان هذا غي محتمتتل، يجتتب أن يكتتون الحقيقتتة

رابع).

  لهم نفس الشء، وهذا معناه أن نشا ط البمجة هتتو فتتي الواقتتع تعتتديلان يبدو"التصحيح" و"البمجة"بالنسبة لبعض الناس، 
 وتصحيح البنامج نفسه باستمرار، حت يعمل كما تريده. والفكرة هي بناء برنامج يبدأ دائما مع الخطتتو ط العريضتتة التتت هتتي
 بالفعل عشيئا ما (والت يتم تصحيحها بالفعل)، والت يتم إضافة طبقة طبقة من التغييات الصغية، وتعديل الخطتتاء تتتدريجيا

وذلك يتم في كل مراحل من عملية البنامج الذي يعمل. 

 على ستبيل اللثتتال أنتتم تعلمتتون أن لينكتتس هتتو نظتتام تشتتغيل (يعنتت برنامتتج كتبي) وهتو يحتتتوي علتتى اللف متن الستطر متن
 . ووفقتتا للري غرينفيلتتد80386التعليمات البمجية، ولقد بدأ لينوس تورفالدس ببنامج صغي بسيط لختبار ملمح من إنتل 

  وهتتذاBBB إلتى AAAوكان من بي الشاريع الولى للينوس هو برنامج لتحويل سلستتلة " إصدار بيتا: "دليل مستخدم لينكس"
  ول تعتقتد أننتا نريتد أن نتدفعك لتعلتم البمجتتة عتن طريتق التجربتة والخطتأ".ما أصبح في نهاية الطاف نظام تشغيل لينكس

 للتقريب من فكرة غامضة عندما تبدأ مشوع برمجي له حجم معي، يجب أن تقوم بعمل مواصفات بتتأدق تفصتتيل ممكتتن، وعلتتى
 أساس متي يبن عليه البنامج. توجد أساليب مختلفة للتحليل. لكن هذه الدراسة هي خارج هذه اللحظات، ومع ذلتك ستنقدم

).15لفصل لنظر أفي وقت لحق بعض الفكار الساسية (





2

الخطوات الأولى2
 البمجة هي فن قيادة الحاسوب ليفعل ما تريده بالضبط، وبيلثون هي واحدة من اللغات القادرة علتتى فهمتتك متتن أجتتل الحصتتول

  بتتأوامر بستتيطة جتتدا أل وهتتي الرقتتام؛ لن الرقتتام هتتي الفضتتلة لتتدي، وستتنقدم أولًاعلتتى أوامتتر،ك، ستتنحاول أن نبتتدأ فتتور
"التعليمات"، ونحدد طريقة تعريف بعض مفردات الحاسوب الساسية، الت سنعمل عليها .

  لقتتد اختنتتا استتتخدام الصتتدار الجديتتد متتن بيلثتتون،  أل وهتتو،نظتتر إصتتدارات اللغتتة، الصتتفحة اللثامنتتة)أوكما شحنا في القدمة (
ًا- بالختلفتتات بيتت ًا للصدارات السابقة. وسأخبكم -مت كتتان ممكنتت ُأدخلت عليه بعض التغييات النحوية خلف  اللثالث، والذي 

.2 أو 1إصدارات بيلثون حت تتمكنوا من تحليل أو استخدام برامج قديمة مكتوبة ببيلثون 

الحساب مع بيثون

 تتمي بيلثون بأنها ُتستخدم بطرق عدة، وسنستخدم بيلثون أول فتتي وضتع تبتادلي وهتذا يعنتت التحتدث متع بيلثتون مباشتة عتب
 لوحة الفاتيح. وهذا سيجعلنا نكتشف سيعا مميات لغة بيلثون. ثم سنتعلم كيفية إنشاء برامجنا الولى النصتتية (ستتكريبتات)

وحفظها على القرص.

 " فتي نظتام التشتتغيل وينتدوز) نحتتاج إلتىdos" أو فتتي نافتذة "shellيمكن تشغيل التجم من الطرفية مباشتة (فتي لينكتس "
ًا وإصدار بيلثون هتتو  python3 كتابة المر ًا صحيح ُا تلثبيت  فقتتط (إذا python) أو نكتتتب 3فقط (نفتض أن البنامج كان ملثبت

)3كان إصدار بيلثون اللثبت على جهاز،ك أقدم من الصدار 

  فربما تفضل العمل في "نافذة الطرفيتتة" أو فتتيWindowMaker كدي أو ،إذا كنت تستخدم واجهة رسومية ملثل ويندوز، جنوم
 : 3 هذه صورة لنافذة الطرفية لواجهة جنوم في نظام تشغيل لينكس (توزيعة أبونتو)، على سبيل اللثالIDLEمحطة عمل ملثل 

  والت، الت ت تيطويره ا من قبل غويدو ف ان روسيمIDLE ف الغ الب يب عليك الخةتي ار بي بيئة ،ف نظ ام ترشغيل ويندوز3
 ماثل، يطويره ا من قبل م ارك ه امونك. وتوجد أيض ا بيئ ات أخرى أكاثر تيطورات ت واجهة تيطوير ،PythonWin وبي ،نفضلن ا نن

Boa Constructor(الت تعومل برشكل م اثل لدلفي) لكنن ا نعةتقد أنه غي من اسب جدا للومبةتدئي. لزيد من، على سبيل الاث ال  



11 الحساب مع يبيثون

 في ويندوز، سيكون مكان عملك كهذا:IDLEفي 

العشارة < "أكب من" الكررة ثلثا هي إعشارة سيعة أو موِّجه فوري يخب،ك أن بيلثون مستعد لتلقي الوامر.

  تستطيع استعمال الفس على أنتته آلتة حاستبة بستتيطة لستطح الكتتتب. أرجتو منتك أن تختتتب الوامتر التاليتتة،على سبيل اللثال
بنفسك (تعود على استعمال كراس التمارين لكتابة النتائج الت تظهر على الشاعشة):

>>> 5+3

المسافات اختيارية #          9 – 2 <<<

التسلسل الهرمي للعمليات الحسايبية #      4 * 3 + 7 <<<

>>> (7+3)*4

2انتباه: هذا يعمل يبشكل مختلف في يبيثون  #         3 / 20 <<<

>>> 20 // 3
 

 –كما ترون، فإن العوامل الحسابية للجمع والطترح والضتتب والقستتمة هتتي علتتى التتتوالي + و و* و\. ومتتا بيتت القوستتي نتتتيجته
متوقعة: 

العلوم ات يرجى زي ارة موقع بياثون.
 ، نن نفضل شخصي ا العومل ف ن افذة اليطرفية البسييطة لةترشغيل مفسر بياثون أو ترشغيل السكريبةت ات،ف نظ ام ترشغيل لينكس

.Geany أو واحد أكاثر تصص ا ماثل Kate أو Gedit ماثل يواسةتخدام مرر نص ع اد
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عــدد حقيـقـي وإذا أردت أن تحصــل عـلـى قســمة ـعـدد،3ـفـي بيـثـون  ). عاـمـل القســمة  يـقـوم بقســمة حقيقـيـة  ) / 
 //.  ويرجــى ملحظــة أن هــذه التغييــرات أدخلــت علــى تكــوين جمـلـة يجــب عليــك اســتخدام المعامــل،صــحيح
  يرجــى ملحظــة أن،.مقارـنـة ـمـع الصــدارات الســابقة ـفـإذا كـنـت تســتخدم إحــدى ـهـذه الصــداراتـ،ـ 3بيـثـون 

 سـمة عـددق إذا قمـت بتمريـر برامـترات أعـداد صـحيحة و،/العامل  يقوم بقسمة عدد صحيح بشـكل إفتراضـي
على القل عددا حقيقيا واحدا لحسن الحظ تم التخلي عن السلوك القديم من بيثــون،،حقيقي . إذا أدخلت  ( ) 

.لنها كانت تؤدي إلى خلل في بعض الحيان من الصعب اكتشافه

>>> 20.5 / 3

!خطأ #          5 / 8,7 <<<
 

 طّبق في جميع لغات البمجة هي الصطلحات الرياضيات السارية في البلدان الناطقة باللغتتةُيرجى ملحظة أن هنالك قاعدة ت
 من بينها الفاصلة العشتية التت هتي دائمتا نقطتة، وليستتت فاصتتلة كمتتا عنتدنا. وستوف نلحتظ أيضتا أن فتي عتتالموالنجليية 

الحاسوب يشار غالبا إلى العداد الحقيقية كأرقام "النقطة العائمة".

البيانات لوالمتغيرات

 سيكون لدينا الفرصة لتعلم تفاصيل أكث لنواع مختلفة من البيانات الرقمية. ولكن قبل ذلك سنتناول الن مفهوما أكث أهميتتة.
 ،العمل الرئيس الذي يقوم به برنامج الحاسوب هو معالجة البيانات. ويمكتتن لهتتذه البيانتتات أن تكتتون متنوعتتة جتتًدا (فتتي الواقتتع

 . للوصول إلى البيانات يقومة لكن في ذاكرة الحاسوب تحول دائما في النهاية إلى تسلسل محدد من الرقام اللثنائي،)4كلها رقمية
 برنامج الحاسوب (بغض النظر عن اللغة الستخدمة في كتابته) باستخدام أعداد كبية متتن التغيتتات مختلفتتة النتتواع. التغيتت

 ولكن عند الحاسوب يكون مرجعا يشي إلى عنوان ذاكرة، وهتتذا، نظر أدناه)أيظهر في لغة البمجة كأي اسم متغي آخر تقريبا (
 ). في هذا الوقع يتم تخزين قيمة محددة (وهي البيانات) في سلسلة متتنramمعناه موقع محدد في ذاكرة الوصول العشوائي (

 الرقام اللثنائية، ولكن ليس بالضورة رقم واحد في نظر لغة البمجة الستخدمة، ويمكن أن يتم هذا عن طريق أي "كائن" ويتم
 وضعه في ذاكرة الحاسوب. علتتى ستبيل اللثتال: عتتدد صتتحيح، عتدد حقيقتتي، سلستتلة نصتية، ناقتتل، سلستلة مطبعيتتة، جتدول أو

وظيفة … إلخ، سوف نشح في الصفحات التالية التميي بي كل هذه الحتويات المكنة ولغة البمجة الستخدمة لنواع 

مختلفة من التغيات (عدد صحيح، عدد حقيقي، سلسلة نصية، قائمة … إلخ). 

 ويب عليك البحث ف دراسةتك ف العلوم الع امة.،م اذا يكن فحصه ب الضبط؟ هذا السؤال مهم جدا4



13 أسماء المتغيرات والكلمات المحجوزة

 المتغيرات لوالكلماتت المحجوزةأسماء

 أسماء التغيات هي السماء الت تستطيع تسميتها بحرية (تقريبا)، حاول اختيارهم بشكل جيتتد ويفضتتل أن يكتتون قصتتيا جتتدا
 وواضحا بقدر المكان؛ وذلك للتعبي بوضوح عما يفتض أن يحتوي التغي، على سبيل اللثال، أسماء التغيات ملثتتل الرتفتتاع

.xأو الرتفاع البديل أكث ملئمة للتعبي من ارتفاع 

البمج التجيد هو الذي يتجعل أسطر برنامتجه سهلة القراء ة.
في بيلثون يجب أن تتبع أسماء التغيات بعض القواعد البسيطة:

 ) ويجتتب أن يبتتدأ9 إلتتى 0 الصتتغية) والرقتتام (z إلتتى a الكتتبية) و(Z إلتتى Aاسم التغي يتكون من سلسلة من الحتتروف (•
دائما بحرف.

 ل يستتمح إل بتتالحرف العاديتتة ويمنتتع استتتعمال الستتاحات والرمتتوز (أحتترف خاصتتة ملثتتل!@#$%^&* ومتتا إلتتى ذلتتك)•
باستلثناء الرمز  _ (خط تحت السطر).

من الهم التميي بي الحرف الكبية والصغية.•
 متغيات مختلفة فكن حذرا .Joseph، joseph، JOSEPHانتبه: 

 . استخدم الحرف الكبية ضمن نفتتسعتعود على كتابة معظم السماء بأحرف صغية. هذه مجرد اتفاقية ولكنها باحتام واس
.TableofContentsالسم، ذلك لزيادة سهولة القراءة، كما هو الحال في 

  كلمة) البينة أدنتتاه؛ يتتتم33بالضافة إلى تلك القواعد، يجب أن نضيف أيضا أنه ل يمكننا استخدام أسماء متغيات محجوزة (
استخدامها من قبل اللغة نفسها:

and as assert break class continue def

del elif else except False finally for

from global if import in is lambda

None nonlocal not or pass raise return

True try while with yield

 قيمة متغيرتعيين

 لقد أصبحنا نعرف الن كيف نختار اسم التغي بحكمة، الن سوف نشح كيفية تعيي قيمة للمتغي والصطلح "تعييتت قيمتتة"
 هي دللة على عملية إقامة صلة بي اسم التغي وقيمته (محتوياته). في بيلثون،  كما هو الحال في العديد من اللغتتات الختترى،

تملثل هذه العملية بواسطة علمة الساواة (=):
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>>> n = 7                     # n  للمتغير7اعطاء القيمة 
>>> msg = "Quoi de neuf ?"    # msg تعيين القيمة (? Quoi de neuf)  للمتغير
>>> pi = 3.14159              # pi اعطاء قيمة للمتغير

و توضح الملثلة أعله تعيي البيانات في بيلثون،  بعد أن تم تنفيذها في ذاكرة الحاسوب، في أماكن مختلفة:

pi وn، msg أسماء ثلثة متغيات:•

 بعدد 3,14159 لعددابسلسلة و  ?Quoi de neuf بعدد صحيح وجملة 7 تسلسل البيانات اللثلثة، والت يتم ترمي•
صحيح.

البيانات اللثلثة الذكورة أعله للتعيي، كان لكل منها أثر في تنفيذ عدة عمليات في ذاكرة الحاسوب:

إنشاء وتخزين اسم متغي.•
تعيي نوع محدد جيد (سيتم توضيحه في الصفحة التالية).•
إنشاء وتخزين قيمة معينة.•
ارتبا ط (عن طريق ملؤشات داخلية) بي اسم التغي وموقع الذاكرة من القيمة الطابقة.•

أفضل طريقة للشح هي تملثيل كل هذا برسم تخطيطي:

 أسماء التغيات اللثلثة مخزنة ولديها مراجع في منطقة معينة من الذاكرة تسمى مساحة السماء، في حي تقتتع القيتتم النتتاظرة
في أماكن أخرى، وأحيانا بعيدة جدا عن بعضها البعض، وسوف نوضح هذا الفهوم أكث في الصفحات القادمة.

عرض قيمة متغير

 لعرض قيمة متغي على الشاعشة، هنالك طريقتان، pi وn، msg بعد التمارين الذكورة أعله، سيكون لدينا ثلثة متغيات
، فسيستجيب بيلثون فيعرض القيمة:"Enter"الولى هي كتابة اسم التغي ثم النقر على مفتاح الدخال 

>>> n
7
>>> msg
'Quoi de neuf ?'
>>> pi
3.14159
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 هذه مية ثانية للمفس، الذي يهدف إلى جعل الحياة أسهل عند القيام بتمارين بستيطة فتتي ستطر الوامتر، فتتي داختل البنامتج،
:print()5 سوف تستخدم دائما

>>> print(msg)
Quoi de neuf ?
>>> print(n)
7

 

 ل تظهر بدقة قيمة التغي كما أنه ()print لحظ الفرق الدقيق بي طرق العرض الت تم الحصول عليها مع كل طريقة. وظيفة
 تم ترميها، في حيت أن الطريقتة الخترى (وهتي فقتط إدختال استم التغيت) يعترض ملثل علمتات القتبتاس لكتي يتذكركم أنكتم

تتعاملون مع متغي ملثل سلسلة (سنتعرف إلى هذا في وقت آخر).

مـمـا يجعلـهـا ـمـن print هو التعليمة ()print  دور دالة الطباعة،في الصدارات السابقة لبيثون  (الخاصة 
  يجــب علـيـك إًذا كتاـبـة،. وهــذه التعليمــة تســتخدم ـبـدون أـقـواس فــي التمــارين الســابقة،)الكلمــات المحجــوزة

print n أو print msg . ـفـي برامـج مكتوبـة بإحــدى نسـخ بيثـون3وإذا أردت لحقا اسـتخدام بيثـون  
يمكـن للدوات المـسـاعدة print  يجب عليك إضــافة القـواس بعـد كــل تعليمـةة،القديم  (لتحويلـهـا إلـى دالـة 

).القيام بذلك تلقائيا

سـوف نتحـدث عـن هـذا بالتفصـيل،في هذه الصدارات القديمة  ( يتم معالجة السلسل النصـية بشـكل مختلـف 
  سـوف تـواجه بعـض الرمـوز الغريبـة عنـدما تتعامـل مـع سلسـل،).لحقا واعتمادا على تكوين جهـاز حاسـوبك

: مثل،نصية تحتوي على أحرف معلمة
>>> msg = "Mon prénom est Chimène" 
>>> msg 
'Mon pr\xe9nom est Chim\xe8ne'

 لكن سوف نرى لحقـا كيـف أن المبرمـج الجـدير بهـذا السـم يجـبو ،هذا الشياء الغريبة تنتمي إلى الماضي
  لن تحدـيــد هـــذه،أن يـعــرف كـيــف يـتــم ترمـيــز المحـــارف اـلــتي ـتــواجهه ـفــي مصـــادر مختلفـــة مـــن البياـنــات

. ويجب أن نعرف التقنيات لتحويلها،الترميزات تغيرت على مر السنين

 المتغيراتكتابة

 في بيلثون ليس من الضوري كتابة أسطر معينة من التعليمات البمجيتتة لتعريتتف نتتوع التغيتت قبتتل استتتخدامها. لنتته ببستتاطة
عند تعيي قيمة إلى اسم التغي يقوم بيلثون بوضع نوع التغي تلقائيا مع النوع الذي يطابق القيمة القدمة. 

: عدد حقيقي).pi ،: سلسلةmsg ،: صحيحn(في التمرين السابق، على سبيل اللثال، يتم إنشاء أنواع التغيات تلقائيا ملثل 

 هذه هي مية ملثية للهتمام في بيلثون،  الت تتبع لعائلة معينة من اللغات حيتث يوجتد متن نفتس العائلتة علتى ستبيل اللثتال،
 ليسب وسكيم…إلخ، طريقة كتابة التغيات في بيلثون حيوية على عكس الكتابة اللثابتة الت هي على قاعدة ثابتة، على سبيل

).51  (انظر الصفحة7و 6سيةتم تديد اله ام ب الةتفصيل ف الفصول 5
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  يجب العلن أول مرة عن اسم ونوع التغي، عندها فقط يمكنك تعيي الحتوى، والذي يجب بتتالطبعااللثال في لغة س أو جاف
أن يكون متوافقا مع النوع العلن. 

الكتابة اللثابتة هي الفضل في حالة اللغات التجمة؛ لنه يحسن عملية الجمع (الت نتيجتها برنامج بالبيناري).

 الطباعة الديناميكية أكث سهولة لكتابة بنيات النطقية لستوى عال (النعكاسية، متابروغراميك) ول ِسّيما فتتي ستتياق البمجتتة
الكائنية (تعدد العشكال) كما يسهل استخدام هياكل البيانات الغنية ملثل القوائم والقواميس.

تعدد المهامت

في بيلثون يمكنك تعيي قيمة لتغيات عدة في نفس الوقت، على سبيل اللثال:
>>> x = y = 7
>>> x
7
>>> y
7

 

يمكنك أيضا إعطاء قيمة لكل متغي من التغيات في آن واحد معا:
>>> a, b = 4, 8.33
>>> a
4
>>> b
8.33

 

.8,33 و4 -في وقت واحد- هي b وa في هذا اللثال، تم تعيي قيم مختلفة لكل من

  وأمـــا لغـــات البرمجـــة،)العـــرب أيضـــا لـــديهم عـــادة باســـتخدام الفاصـــلة كفاصـــل عشـــريو(الفرنكوفـــونيين 
 طــةق وهــذا معنــاه أن تســتخدم الن،فتســتخدم دائمــا التفاقيــة الحاليــة بيــن البـلـدان الناطقــة باللغــة النكليزيــة

,العشرية والفاصلة  التي نستخدمها نحن  برامـترات،.  )إـلـخ وكـمـا رأيـنـا، ( تستخدم لفصل مختلف العناصر 
. لقيم المتغيرات التي قمنا بتعيينها،في مثالنا

تمارين
وضح ماذا يحدث عند كتابة كل واحدة من التعليمات اللثلثة للملثال في السفل:2.1

>>> largeur = 20
>>> hauteur = 5 * 9.3 
>>> largeur * hauteur
930 

 وفس النتيجة التحصل عليها.a-b//c. ثم قم بتنفيذ a،b،c إلى التغيات 3،5،7قم بتعيي 2.2
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 لوالتعابيرالعوامل

ل:قم بالتلعب بقيم التغيات مع العاملت لتشكيل التعبيات. على سبيل اللثا
a, b = 7.3, 12
y = 3*a + b/5

 

.12 و7,3 القيم b وa  بدأنا بتعيي للمتغيين،في هذا اللثال
.b  والنوع "صحيح" للمتغي،a  يقوم بيلثون تلقائيا بتعيي نوع "حقيقي" للمتغي،كما شحنا سابقا

 ،a، b مع العاملت / و+، *  نتيجة التعبي الذي يحتوي على العواملy يقوم بتعيي للمتغي الجديد ،السطر اللثاني من ملثالنا
 . والعوامل هي رموز خاصة تستخدم  لتملثيل العمليات الحسابية البسيطة ملثل الجمع والطرح والعاملت هتتي قيتتم تجمتتع5 و3

بمساعدة العوامل.

 يقوم بيلثون بتقييم كل تعبي يقدم إليه، ولو كان معقد، ونتيجة هذا التقييم هو دائما قيمة، لهذه القيمة يتم تلقائيا تعيي نوعهتتا،
  نوع حقيقي، لن التعبي الذي تتتم تقييمتته يحتتتوي علتتى القتتلyوهي تعتمد على ما يوجد في التعبي. في اللثال أعله، سيكون 

عدد حقيقي.

  ويوجتتد أيضتتا.// عوامل بيلثون ليست فقط العوامل الربعة الرياضية الساسية. ولقد رأينا بالفعل وجود عامل القسمة الصحيح
 يوجد العديد من العوامل النطقية، ملثل عوامل السلسل النصية، وعوامل اختبار الهويتتة أو النتمتتاءوللسس (القوة)،  ** العامل

وإلخ. سوف نتحدث على كل هذا في الصفحات القادمة.

َلثل)، اmoduloوبالناسبة يوجد عامل مودولو (  هذا العامل يقوم بتوفي ما تبقى من عملية القسمة لعتدد صتحيح.. %  بالرمزّلم
:لحاول على سبيل اللثا

>>> 10 % 3 (!لظحظ ما يحدث) #
>>> 10 % 5

 

 % a  ويكفي للتحقق كتابة.b يقبل القسمة على a هذا العامل سيكون مفيدا في وقت لحق، وخاصة لختبار ما إذا كان العدد

b .ليعطي نتيجة صفر إذا كان يقبل القسمة

تمارين
اختب أسطر التعليمات، وِصف ما يحدث:2.3

>>>  r , pi = 12, 3.14159
>>>  s = pi * r**2 
>>>  print(s)
>>>  print(type(r), type(pi), type(s))
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؟()type في رأيك، ما فائدة الدالة
).7 و6(ملحظة: سيتم وصف الهام بالتفصيل في الفصلي 

 المعاملتترتيب

 عندما يكون هنالك أكث من عامل في التعتبي، فيجتتب علينتتا أن نعتترف ترتيتب العمليتتات التت تعتمتد علتى القواعتد الوليتة، فتتي
 PEMDASبيلثون،  القواعد الولية هي نفس قواعد الرياضتتيات التتت كنتتت تدرستها، ويمكنتتك حفظهتتا بستتهولة باستتتخدام خدعتتة 

إختصارا لت:

•P .ما بي قوسي، ما بي القوسي له أولوية قصوى، حيث تستطيع أن ترتب التعبي بالتتيب الذي تريده
.8) = 2-5)**(1+1( و،4) = 1-3*(2 هكذا

•E للسس (القوة)، الولوية اللثانية للسس قبل غيها من العمليات.
!). 59049 ليس (3 = 10**1*3 و)،4 ليس (3 = 1+1**2 هكذا

•Mو D للضب والقسمة، الت لهما نفس الولوية. يتم تقيمهما قبل الجمع A والطرح S .اللذان يجران آخر المر
).1.0 بدًل من (...0.3333 = -1-2/3 و،)4بدًل من  (5 = 1-3*2 هكذا

إذا كان هنا،ك أكث من عاملي لهما نفس الولوية، يتم التقييم من اليسار إلى اليمي. •
 ، إذا أجريتتت98 التتذي يعطتتي 60//5900يجتتب إجتتراء الضتتب أول، ثتم ينفتتذ الجهتتاز   ،60//100*59 وبالتتتالي فتتي التعتتبي•

*(59 وقتم بتالتحقق متن خلل ، (تذكر هنا أن العامتتل // يقتوم بعمليتتة قستتمة عتتدد صتتحيح59القسمة أول ستكون النتيجة 
100//60.((

البنية

 التعليمات ولكن دون معالجتتة، كيتتف يمكننتتا أنون اطلعنا على مختلف عناص لغة البمجة وهي: التغيات، التعبيات لحت ا
نوحدها بعضها مع بعض؟

 نأتي إلى ذكر واحدة من نقا ط القوة الكبية ِلُلغات البمجتتة عاليتتة الستتتوى هتتي أنهتا تتيتح بنتتاء مجموعتتة تعليمتتات عتتن طترق
 تجميع أجزاء مختلفة، على سبيل اللثال، إذا كنت تعتترف كيفيتتة إضتافة رقميتت وكيفيتتة عتترض قيمتتة، يمكنتتك الجمتتع بيت هتتاتي

التعليمتي: 
>>> print(17 + 3)
>>> 20

 

هذا قليل من كلثي، ستتوضح هذه الية عندما تقوم بخوارزميات معقدة بوضوح واختصار، على سبيل اللثال:
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>>> h, m, s = 15, 27, 34
>>> print("عدد الثواني المنقضية منذ منتصف الليل = ", h*3600 + m*60 + s)

 

تنبيه: هنا،ك حد لا يمكن جمعه:

 في العبارة، يجب عليك أن تضع اسم التغي على الجانب اليس من علمة الساواة وليس التعبي وذلك لنهتتا ل تمتلتتك نفتتس
 العن كما في الرياضيات: كما لحظنا في وقت سابق وهذه هي مهمة هذا الرمز (وضع بعض الحتويات إلى متغي) وهتتو ليتتس

ا للمساواة. وسوف نتحدث على رمز الساواة (على سبيل اللثال في الجمل الشطية) فيما بعد.ًرمز

.خاطئة  m + 1 = b  على سبيل اللثال، العبارة

  لنه أمر غي مقبتول فتي الرياضتتيات، فتتي حيت أن هتذا النتوع متن الكتابتة عشتائع جتدا فتتيa = a + 1  من السلبيات، كتابة
.1هو زيادة قيمة التغي بقيمة  a = a + 1 البمجة. معن

سوف نتحدث حول هذا الوضوع قريبا. نحن نحتاج أول إلى فهم مفهوم أكث أهمية.
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التحكم في تلقيم التنفيذ3
 في الفصل الول، عرفنا أن النشا ط الساس للمبمج هو إيجاد حلول للمشاكل، ومن أجل حل مشكلة في الحاسوب، يجب دائمتتا

القيام بسلسلة من الجراءات بتتيب معي، ويطلق على هذه الجراءات والتتيب الذي ينبغي القيام به بالخوارزمية. 
في بيلثون يسمى هذا البنامج بتلقيم التنفيذ، وتسمى الهياكل الت تعدلها بتعليمات التحكم في التلقيم ببنية التحكم. 

 وهي مجموعات من التعليمات الت تحدد ترتيب الجراءات الت يتتم تنفيتذها. وفتي البمجتة الحديلثتتة، توجتد ثلثتة أنتواع فقتط:
السلسلة والشو ط -الت سنناقشها في هذا الفصل- والتكرار الذي سنناقشه في الفصل القادم.

 التعليماتتسلسل

الذي لم نذكره هو أنه يتم تنفيذ تعليمات البنامج الواحدة تلو الخرى بالتتيب كما هي مكتوبة في السكربت.

 قد يبدو لك هذا تافها للوهلة الولى، ومع ذلك فإن التجربة تدل على أن عددا كبيا متن الخطتاء الدلليتتة فتتي برامتج الحاستتوب
 هي نتيجة لتعليمات سيئة (خاطئة). كلما تقدمت أكث في فن البمجة، سوف تدر،ك أكتث حتول الحتتذر بشتتأن الكتان التذي يجتتب

وضع التعليمات الخاصة بك واحدة تلو الخرى. على سبيل اللثال، في تسلسل التعليمات التالية:
>>> a, b = 3, 7
>>> a = b
>>> b = a
>>> print(a, b)

 

سوف تحصل على نتيجة عكسية إذا كنت قد بدلت بي السطر اللثاني واللثالث.

 كمتتا هتتو واضتح أدنتتاه if بيلثون يدير التعليمات في الوضع الطتبيعي متن البدايتتة إلتى النهايتتة، إل إن واجتته جمل شتتطية ملثتتل
  الحلقتتات التكراريتتة)، وهتذه التعليمتتات تستتمح للبنامتتج بمتابعتتة الستتارات الختلفتتة تبعتاِستّيما(سوف نتعرف على غيهتتا ول 

للظروف.
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تحديد ألو تنفيذ شرط

 إذا كنا نريد كتابة تطبيقات مفيدة، فنحن بحاجة إلى توجيه تقنيات تشغيل البنامج في اتجاهات مختلفة، تبعتتا للظتتروف التتت
تواجه البنامج، وللقيام بذلك نحن بحاجة إلى تعليمات لختبار ش ط وتعديل سلو،ك البنامج وفقا لذلك. 

، ولختبار عملها يجب عليك إدخال هذين السطرين إلى محرر بيلثون:if أبسط هذه الجمل الشطية هي التعليمة
>>> a = 150
>>> if (a > 100):
...

 

ن ل شء جديد.لحت ا. a  إلى التغي150المر الول هو لتعيي قيمة 
 و عند النتهاء من إدخال السطر اللثاني، ستجد أن بيلثون سيتفاعل بطريقة جديدة، في الواقتتع إذا لتتم تنتتَس الرمتتز ":" فتتي نهايتتة

إلى موجه ثانوي يتكون من ثلثة نقا ط.) >>> (السطر، ستجد أنه قد تم استبدال الوجه الرئيس

  يجب عليك الن إدخال تبويت (أو أدخل أربعة مسافات) قبل التتدخول إلتتى الستتطر التتتالي، بحيتتث،إذا كان لديك محرر ل تلقائي
يبدأ بذلك، وينبغي أن تظهر الشاعشة على النحو التالي:

>>> a = 150
>>> if (a > 100):
...     print("a dépasse la centaine")
...

 

) ستى أن البنامج سيعمل وستحصل على:Enterانقر مرة أخرى زر الدخال (
a dépasse la centaine

 

في السطر الول: في هذه الرة، بيلثون لم يظهر عشيئا. a = 20 كرر نفس العملية لكن مع

ُتستخَدم  لختبار صحة هذا الش ط، فإذا كتتان الشتت ط صتتحيحا فستتوف يتتتم if التعبي الذي وضعته بي قوسي نسميه ش ط، 
 اختياريتتة، if تنفيذ ما بعد الرمز ":" وإذا كان الش ط غي صحيح، ل يحدث شء، لحظ أن القواس الستخدمة هنا مع عبارة

لقد استخدمناها لتحسي إمكانية القراءة، في اللغات الخرى، قد تصبح إلزامية.

  بعد إضافة أول سطرين كما هو متبي فتتي الستفل. تأكتد متن أن الستطر الرابتع بتدأ علتى اليستار (بتدون مستتافة،أكرر مرة أخرى
 ولكن مرة أخرى نضيف بادئة جديدة في السطر الخامس (ويفضل نفس مسافة بادئة السطر اللثالث):،البادئة)

>>> a = 20
>>> if (a > 100):
...     print("a dépasse la centaine")
... else:
...     print("a ne dépasse pas cent")
...

) سيعمل البنامج وسيعرض:Enterأنقر مرة أخرى زر الدخال (
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a ne dépasse pas cent
 

 "إذا" تسمح للمبمج بتعيي تنفيذ بديل في برنامج من احتمالي. ويمكننا فعتتل أفضتتل متتن هتتذا else  العبارة،كما فهمت أنت
):else if(دمج  elifعن طريق استخدام العبارة

>>> a = 0
>>> if a > 0 :
...     print("a est positif")
... elif a < 0 :
...     print("a est négatif")
... else:
...     print("a est nul")
...

 

مقارنة المعاملت

 للتحقق من الشو ط، قد تحتوي على عوامل القارنة التالية:ifالتعليمة 
x == y       # x يساوي y
x != y       # x ل يساوي y
x > y        # x أكبر من y
x < y        # x أصغر من y
x >= y       # x أكبر من أو يساوي y
x <= y       # x أصغر من أو يساوي y

 

مثال
>>> a = 7
>>> if (a % 2 == 0):
...     print("a est pair")
...     print("parce que le reste de sa division par 2 est nul")
... else:
...     print("a est impair")
... 

 

 مساواة وليس واحًدا. علمة مساواة واحدة هي عامل تعيي وليس عامتتلرمزّي لحظ أن عامل الساواة بي القيمتي يتكون من 
مقارنة. وسوف تجد نفس الرمز في لغات أخرى كجافا وس بلس بلس.

–بيانات المشّغل  عبارة الكتل

 هتتو ملثالتك الول متن مشتّغل البيانتات. قريبتا ستوف تجمتتع آخريتن. فتتي بيلثتون،  البيانتات if البناء الذي استخدمته مع العبارة
الركبة لديها نفس البنية: نقطتان عموديتان تليهما عبارة أو أكث البادئة تحت خط العمود، على سبيل اللثال:

Ligne d’en-tête:
    première instruction du bloc
    ... ...
    ... ...
    dernière instruction du bloc
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 4إذا كان هنالك عبارات متعددة مسبوقة ِببادئة تحت الخط العمودي، يجب أن يكونوا علتتى نفتتس الستتتوى (علتتى ستتبيل اللثتال 
ُتشتِّكل ِوحتدة  مساحات فارغة)، بادئة هذه التعليمة هي ما نسميه الن كتلة العبارات. كتلة العبارات هي سلسلة متن التعليمتات 
 اَلنطق، والت ل يتم تنفيتذها إل فتتي ظتتروف معينتتة يتتتم تحديتدها فتتي الختتط العمتتودي. فتتي اللثتتال فتتي الفقتترة الستابقة، ستطرّي

 هما كتلتتة النطتق نفستتها فستتيتم تنفيتذ هتتذين الستطرين (علتتى حتتد ستواء) إذا كتتان if العبارة تحت السطر الذي يحتوي العبارة
 ل شء.2اختبار الش ط مع العبارة صحيحا وهذا معناه باقي القسمة على 

التداخلت

من المكن أن تتتداخل في كل الركبات عدة تصاريح أخرى من أجل تنفيذ الشّغل هياكل صنع القرار، على سبيل اللثال:
if embranchement == "vertébrés":                     # 1
    if classe == "mammifères":                       # 2
        if ordre == "carnivores":                    # 3
            if famille == "félins":                  # 4
                print("c’est peut-être un chat")     # 5
        print("c’est en tous cas un mammifère")      # 6
    elif classe == "oiseaux":                        # 7
        print("c’est peut-être un canari")           # 8
print("la classification des animaux est complexe")  # 9

 

 " إل إن كتتانت نتائتتج اختبتتار أول c’est peut-être un chat تحليل هذا اللثال، هذا الجتتزء متتن البنامتتج ل يطبتتع عبتتارة "
أربعة شو ط صحيحة.

 " يجب أن يتحققتا شتتطان. العبتتارة الطبوعتتة فتتي هتتذه الجملتتةc’est en tous cas un mammifèreليتم عرض جملة "
 (السطر" if ordre == "carnivores (السطر الرابع) هي في الواقع على مستوى السافة البادئة لنفس التعليمات:

 اللثالث) وبالتالي هما -على حد سواء- جزء من الكتلة نفسها، والت ُتعرض إذا كانت نتائج اختبتتار الشتتو ط فتتي الستتطرين الول
واللثاني صحيحة.

 ،"vertébrés" يحتوي علتتى embranchement " يجب أن يكون التغيc’est peut-être un canariليتم عرض عبارة "
."oiseaux"  يحتوي علىclasse ومتغي

أما بالنسبة للجملة في السطر التاسع، فيتم عرضها في جميع الحالت، لنها جزء من كتلة نفس البيانات في السطر  الول. 

بعض القواعد لبناء جملة في بيثون

كل ما سبق يقودنا إلى بعض قواعد بناء جملة : 
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تعريف حدود التعليمات والكتل بالتخطيط

 كلثي من لغات البمجة، يجب عليك إتمام كل ستطر متن التعليمتتات برمتز ختاص (غالبتا متا يكتتون الفاصتلة النقوطتة )، فتتيالفي 
 بيلثون،  هذا الحرف في نهاية السطر يلعب هذا الدور، (سنى لحقا كيفية استعمال هتذه القاعتدة لتوستتيع مشتتّغل البيانتتات إلتتى

 يتم تجاهل كل ما يتم و# أسطر متعددة) وأيضا إستكمال خط التعليمة مع التعليق. تعليق بيلثون يبدأ دائما مع الحرف الخاص
َبل الشّغل. تضمينه والنتقال إلى السطر التالي من ِق

 و في معظم لغات البمجة الخرى، يجب أن تكون كتلتتة البيانتات متع رمتوز معينتة (حتت فتي بعتض الحيتان تعليمتتات البدايتة
beginالنهاية و end .(في س بلس بلس وجافا على سبيل اللثال، يجب وضع كتلة البيانتتات داختتل أقتتواس، وهتتذا يستتمح 

 لكتابة كتل من التعليمات واحدة تلو الخرى، متن دون قلتتق أو فواصتتل أو ستطر الستافة البادئتة ولكتن هتذا يمكتن أن يتلؤدي إلتى
 ارتبا،ك في كتابة البامج، فنحن البش من الصعب علينا قراءة هذه الفقرات. ولذلك ينصتح جميتتع التبمجي التذين يستتخدمون

هذه اللغات باستخدام فواصل السطر والسافات البادئة لتسم كتل بصية.

 مع بيلثون،  يجب استخدام فواصل السطر والسافات البادئة، ولكن في القابل ل يوجد ما يدعو للقلق من رموز كتلتة التحديتدات
 الخرى. في النهاية، بيلثون يدفعك لكتابة عشفرة مصدرية قابلة للقراءة وأخذ العادات الجيدة الت كنت تحتفظ بها عند استخدام

لغات أخرى.

:مشّغل البيانات الرأس، النقطتان وكتلة بادئة للبيانات

سيكون لدينا فرصا عديدة لستكشاف مفهوم "تعليمة الكتلة" والقيام بتمارين حول هذا الوضوع في الفصل التالي.

و يلخص الرسم البياني أدناه البدأ.

 ترتبط التعليمات دائما مع الخط العمودي الذي يحتوي علتتى تعليمتتات محتتددة•
 …إلخ) الت تنتهي بنقطتي .if ،elif ، else، while ، defللغاية ( 

 الكتل محددة من قبل مسافة البادئة: يجب أن تكون جميع السطر على طريقتتة•
 (طتتول البادئتتة ) (و هتتذا يعنتت التحتتول إلتتى نفتتس العتتدد متتن الستتافات) يمكتتن
 استخدام أي عدد للمسافات ولكن معظم البمجي يستخدمون مضتاعفات الرقتم

4.
  ) فتتي حتتد ذاتهتتا يمكتتن إزالتهتتا متتن1لحظ أنه يمكن للكود الكتابة بعيدا (كتلتتة •

الهامش اليس (تداخل في أي شء ) 
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مهم
 يمكنك أيضا وضع مسـافة البادئـة مـن خلل علمـات التبـويت، ولكـن يجـب أن تكـون بعـد ذلـك حـذرا جــدا بعـدم
 .استخدام المسافات في بعض الحيان، وفي بعض الحيان الخرى مسافات البادئةلتعريف أسطر نفــس الكتـلـة

 :وحتى لو تبدو مطابقة على الشاشـة، فالمـسـافات وعلمـات التبـويت هـي رمـوز ثنائـيـة منفصـلة  ولـذلك ينظـر
.بيثون إلى هـذه السـطر علـى أنهـا جـزء مـن كتـل مختلفـة والـذي قـد يـؤدي إلـى أخطـاء يصـعب تصـحيحها . 

، ذكــي "وـلـذلك يفضــل معظــم الـمـبرمجين اســتخدام علـمـات التـبـويت إذا كـنـت تســتخدم محــرر نصــوص  " . 
استبدال علمات التبويت بمسافات  .فمن الفضل تفعيل خيار  " "

المسافات والتعليقات عادة ما يتم تجاهلها

 بصف النظر عن تلك الستخدم لسافة البادئة (في بداية السطر)، الساحات الوضتتوعة داختتل التعليمتتات والتعتتبيات دائمتتا متتا
 يتم تجاهلها (ما لم تكن جزء من سلسلة نصية). وهذا نفس الشء بالنسبة للتعليقات: فهي تبدأ برمز # وتمتد إلى نهاية السطر

الحالي (يتم تجاهلها).
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تعليمات التكرار4
 من الهام الت تبذل فيه اللت قصارى جهدها هي تكرار الهتتام التماثلتتة متن دون خطتأ. هنالتتك العديتتد متن الطتترق لبمجتتة هتذه

.whileالهام التكررة. سنبدأ مع واحدة تعتب الكث أساسية وهي حلقة تكرار 

إعادة التعيين

حت الن لم نخب،ك بأنه يجوز إعادة تعيي قيمة جديدة لتغي واحد، مرة واحدة أو عدة مرات على النحو الطلوب.

عندما نقوم بإعادة تعيي، نحن نقوم باستبدال القيمة القديمة بقيمة جديدة لنفس التغي .
>>> altitude = 320
>>> print(altitude)
320
>>> altitude = 375
>>> print(altitude)
375

 

 هذا يجعلنا نلفت انتباهكم مرة أخرى إلى أنه يجب علينا أن ل نخلط بي رمز التعييتت فتي بيلثتون ورمتز الستتاواة كمتا يفهتم فتتي
 كتتأن هتذا الرمتز للمستتاواة، وهتتي altitude = 320 الرياضيات ، لن هنالك العديد من العشخاص يفسون هذه العبتتارة

ليست كذلك!

= 7 أو a = 7 أول الساواة هي عملية تبادلية، في حي أن التعيي ليس كذلك فملثل في الرياضيات كتابة•  a  نفتس 
) سيكون غي منطقي. altitude = 375 الشء في حي أن في البمجة (على سبيل اللثال

 ثانيا، الساواة تكون دائمة، في حي يمكتتن استتتبدال قيمتتة التغيتت فتتي بيلثتتون باستتتخدام رمتتز التعييتت كمتتا رأينتتا للتتتو. فتتي•
الرياضيات نلؤكد أن هذه مساواة أ = ب في بداية البهان، ثم نواصل لتكون مساوية لت ب في جميع التطورات القادمة .

، والعبارة الخرى لستبدال قيمة الولى، على سبيل اللثال:نفي البمجة، عبارة التعيي الولى هي معادلة قيمتي
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>>> a = 5
>>> b = a         # لديهم نفس القيمة a و b 
>>> b = 2         # أصبحوا مختلفان اآلن a و b 

 

تذكروا أن بيلثون تسمح لك بتعيي عدة قيم متغيات في نفس الوقت :
>>> a, b, c, d = 3, 4, 5, 7

 

هذه مية من ميات بيلثون الكث إثارة للهتمام عند النظرة الولى.
  نريتتد عكتتس القيمتتتي) كيتتف نفعتتل5و 3 هما يحتويان على القيمتي وc وa على سبيل اللثال، لنفتض أننا صنعنا التغيين

هذا؟

تمرين
(فوق). اكتب الكود اللزم لتحقيق هذه النتيجة4.1

 بعد القيام بالعملية القتحة أعله، سوف تجد بالتأكيد وسيلة، وسيطلب منك العلتتم علتتى الرجتتح التعليتتق فتتي الصتتف. لن
 هذه هي عملية مشتكة، إن لغات البمجة غالبا ما تقدم اختصتارات لداء (التعليمتتات التخصصتة علتتى ستبيل اللثتال،

ملثل تعليمة البادلة الساسية) في بيلثون،  يمكن تعيي مساوي في البمجة التبادل بشكل أنيق وخاص:
>>> a, b = b, a

(ويمكن بالطبع عكس متغيات أكث (ملثل ثلثة) في نفس الوقت بنفس التعليمة)

while–حلقات التكرار  العبارة 

 في البمجة، نسمي حلقتتة التكتترار بنظتتام التعليمتتة التذي يكتترر الهمتتة الحتتددة عتتدة مترات (أو بشتتكل ل نهتائي) جميتتع العمليتتات
 قويتتة جتتدا وستتوف ندرستتها فتتي الفصتتل العاشتت والبيتتان … for … in .بيلثتتون يقتتتح عبتتارتي لستتتعمال الحلقتتات: العبتتارة

while .الذي سندرسه الن

الرجاء ادخال الوامر التالية:
>>> a = 0
>>> while (a < 7):        # (!ل تنَس النقطين)
...    a = a + 1          # (!ل تنَس مسافة البادئة)
...    print(a)

 

.Enterاضغط مرة أخرى على 

ماذا حدث؟

 قبل قراءة التعليقات التالية، خذ وقتا لفتح دفت اللحظات ودون هذه السلستتلة متن الوامتر. وصتتف أيضتتا نتيجتتة ذلتتك وحتتاول
تفس كيف حدث هذا بأكب قدر ممكن من التفصيل.
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التعليقات

 ". هذه العبارة الستخدمة في السطر اللثاني تخب بيلثون بأنه يجتتب عليتته تكتترار الكتلتتةعندمابالنكليية " while تعن كلمة
.7 أقل من a التالية من البيانات باستمرار، عندما يكون التغي

 بعبتتارة الجمتتع. النقتطيتت العتتاموديتي فتتي while الت ناقشناها في الفصل السابق، في حي تبتتدأ العبتتارة وif ملثل عبارات
 نهاية السطر تخب بيلثون أنه سيبدأ بدخول مجمع يجب تكراره والذي يجب أن يبدأ بمسافة. كما تعلمت في الفصل السابق يجب

أن تكون بادئة جميع البيانات داخل الكتلة متساوية بالضبط في نفس الستوى (وهذا يعن البدء بالعدد نفسه من السافات).

لقد قمنا ببناء حلقتنا الولى، الت تكرر كتلة البادئة للبيانات عدة مرات، ولكن كيف تعمل:

 يبتدأ بيلثتتون بالتأكتتد متتن الشتت ط الوضتتوع داختتل القوستتي (القوستتي اختيتتاري ونحتتن استتتخدمناها،تت while مع العبتتارة•
للتوضيح فقط).

.6إذا كان الش ط غي صحيح، يتم تجاهل الكتلة كلها ويتم إنهاء البنامج•
إذا كان الش ط صحيحا، يقوم بيلثون بتنفيذ كتلة البايانات والت تشكل هيئة حلقة وهذا معناه:•

 معناها زيادة واحد إلى قيمة التغي (وهذا معناه إعادة تعيي قيمتتة لتغيتت بقيمتتته القديمتتة a = a + 1 التعليمة–
زائد واحد).

.a لظهار قيمة الحالية للمتغي ()print استدعاء دالة الطباعة–
 وعند تنفيذ هاتي التعليمتي يتم الرجوع مرة أخرى إلتتى عبتتارة التكتترار، وهتتذا معنتتاه الرجتتوع إلتتى عبتتارة التكتترار وإجتتراء•

.جالش ط إذا كان صحيحا يكمل وإذا كان غي صحيح يخر
يتم تنفيذ الحلقة مرات أخرى وتستمر الحلقة.سليزال صحيحا،  a < 7 في ملثالنا هذا، إذا كان الش ط

ملحظات

 يجب أن يكون التغي الذي يتم اختباره موجوًدا بالفعتتل (أي أنتته يجتتب صتتنع التغيتت ويجتتب أن يكتتون يحتتتوي علتتى قيمتتة•
)1ملثل: 

إذا كان الش ط غي صحيح من البداية، لن يتم تنفيذ ما داخل الحلقة أبدا (الكتلة)•
 إذا كان الش ط صحيحا دائما، يتم تكرار الحلقة إلى مال نهاية (عندما تكون بيلثون يعمل) .لذا يجب علينا أن نضع في•

 الكتلة حلقة واحدة على القل تغي قيمة التغي الذي يلؤثر على الحلقة في الوقت الناسب (حت يصبح هذا الش ط غي

 على القل ف هذا الاث ال. سوف نرى فيوم ا بعد أن الةتنفيذ يسةتومر مع أول تعليومة تلي كةتلة الب ادئة, والت هي جزء من نفس كةتلة6
 نفسه ا .whileالعب ارة 
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صحيح وتنتهي الحلقة).
ملثال على الحلقة اللنهائية (تجنبها !):

>>> n = 3
>>> while n < 5:
...    print("hello !")

تطوير الجداول

أعد كتابة التمرين الول مع تغيي طفيف أدناه:
>>> a = 0
>>> while a < 12:
...     a = a +1
...     print(a , a**2 , a**3)

 

.12 إلى 1يجب عليك أن تحصل على قائمة من الربعات والكعبات من 

 لظهار عدة تعبيات في نفس الوقت واحدة تلو الخرى ()print اعلم أنك تستطيع أن تمرر أكث من برامت في دالة الطباعة
على نفس الخط: فقط ضع فاصل بي كل واحدة وأخرى. بيلثون سيضع مسافة بي العناص العروضة.

البناء الرياضي

  "تسلسل فيبواناتش". هذه سلسلة من الرقام كلتالبنامج الصغي الذي بالسفل يعرض أول عشة أرقام من تسلسل يسمى ب
 رقم من هذه السلسلة يساوي مجمتتوع رقميتت ستابقي متن نفتتس السلستتلة. جتترب تحليتتل هتتذا البنامتتج (التذي يستتتخدم التعييتت

الوازي) وصف أكب قدر ممكن دور كل سطر من التعليمات.
>>> a, b, c = 1, 1, 1
>>> while c < 11 :
...    print(b, end =" ")
...    a, b, c = b, a+b, c+1

 

عندما تشغل البنامج ستحصل على ما يلي:
1 2 3 5 8 13 21 34 55 89

 

=" "end يتتتم عتترض تسلستتل فيبوناتشتت علتتى نفتتس الستتطر. هتتذا متتا ستنفهمه حتتت البتتارامت اللثتتاني  التتت بهتتا دالتتة الطباعتتة. 
 تقوم بإضافة رمز خاص ل يظهر ليقوم بالقفز إلى السطر التالي عندما نقوم بعرض شء ما. ()print افتاضيا، دالة الطباعة

=" "end والبارامت  يخب بيلثون أن يستبدل القفزة بمسافة صغية. إذا حذفت هذا البارامت، سيتم عرض الرقتتام واحتتدا تحتتت 
خر.لا
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 في برامجك الستقبلية، سوف تضع في برامجك في كلثي من الحيان حلقات تكرارية كما الت حللنها هنا. وسيتبادر إلى ذهنك
سلؤال أساس، هل ستتعلم البمجة بإتقان. تأكد أنك ستصل إلى ذلك تدريجيا، بفضل التمارين.

 عندما تختب مشكلة من هذا النوع، يجب عليك النظتتر إلتتى أستطر التعليمتتات، بطبيعتتة الحتتال، لكتتن انظتتر خاصتتة فتتي التغيتتات
 الختلفة الشاركة في الحلقة. هذا ليس سهل دائما، على العكتس ذلتك لستاعدتك علتتى النظتر بوضتوح، بتدون تكبتد مشتقة رستم

جدول على الورق وضعنا في السفل جدول يشح برنامجنا "سلسلة فيبوناتش":

التغيات a b c

القيم الولية 1 1 1

القيم الت تعيينها خلل 
التكرارات

1 2 2

2 3 3

3 5 4

5 8 5

... ... ...

عبارة الستبدال b a+b c+1

 في هذا الجدول، الذي صنعناه إلى حد ما "بأيدينا"، مشيا سطرا بسطر التغيات الت تأخذ كل واحدة متن هتذه التغيتات كمتا
 كتابة في أعلى الجدول أسماء التغيات العنية. في السطر التالي، القيم البدئية لهذه التغيتتاتالفي التكرارات القادمة. سنبدأ ب

 (القيم قبل بداية الحلقة). أخيا في الجزء السفلي من الجدول، نضع التعبيات الستخدمة داختتل الحلقتتة لتغيتت قيمتتة كتتل متغيتت
في كل تكرار.

 امل بضعة السطر القابلة للتكرار الول. لصنع متغي لسطر، فقط طبق ما فعناه في السطر السابقة، والتعبي عتتن الستتتبدال
.ر، يجب عليك البحث عن تعبي آخةموجود أسفل كل عمود. افحص واحصل على نتيجة البحث. إذا لم تكن في هذه الحالة جيد

تمارين
.7 في نتيجة لعملية الضب 20 لاكتب برنامجا يعرض أو4.2
 اكتب برنامجا لعرض جدول لتحويل اليورو إلى التدولر الكنتتدي، تبتدأ بالزيتتادة إلتتى الجتتدول ستتكون "هندستتية"، ملثتتل4.3

التالي:
دولر 1.65 = يورو 1
دولر 3.30 = يورو 2
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دولر 6.60 = يورو 4
دولر 13.20 = يورو 8

.) يورو16384توقف عند . (إلخ
 مرات الرقم الذي قبله.3 رقما كل واحد من هذه الرقام يساوي 12اكتب برنامجا يعرض4.4

سكريبتك اللول، ألو كيفية حفظ برامجنا

 حت الن، نحن نستخدم بيلثون في وضع تبادلي (وهذا معناه أنه كل مرة أدخلت الوامر لم يتم حفظها). وهذا يسمح لك بتعلتتم
 أساسيات اللغة بسعة، من خلل التجارب مباشة هذه الطريقة لديها عيب واحد كبي : كل التعليمات التتت تكتبهتتا تختفتتي عنتتد
 إغلق الفس. قبل مواصلة دراستك، حان الوقت لتعلم كيفية حفظ برامجك في ملفات على القرص الصلب أو مفتاح يو أس بي

)USB بطريقة تستطيع بها إعادة عمل الراحل ، ونقلها على حواسيب أخرى ، ...إلخ ، (

 ...فتتي لينكتتس وGedit وGeany وKateللقيتتام بتتذلك، ستتوف تكتتتب الن التعليمتتات الخاصتتة بتتك علتتى أي محتترر (ملثتتل 
wordpadو Komodoو Geany علتتى وينتدوز، أو اكتتب فتتي واجهتتة التطتوير الرستومية... IDLEالتتت تتوزع متع بيلثتون فتتي  

ويندوز) 

و هكذا تكتب السكريبت، وثم تستطيع حفظه وتغيه ونقله وإلخ … ملثل أي مستند آخر مكتوب بالحاسوب. 

 بعدها، عندما ترغب في اختبار تنفيذ البنامج الخاص بك ، يجتتب عليتتك فتتح مفستت بيلثتون واكتتب (اكتتب كتأنه بتارامت) استم
 "، يكفتتي أن تكتتتب هتتذاMyScriptاللف الذي يحتوي على السكريبت. على سبيل اللثال، إذا كتبت السكريبت داخل ملف يدعى "'

المر ليشتغل :
python3 MonScript 7

 

py .من الفضل أن تتأكد من أن اسم ملف البنامج ينتهي بت

 إذا اتبعت هذه النصيحة ، يمكنك تشغيل اللف النص لبنامج ، وذلك ببساطة عن طريق النقتتر علتتى استتمه أو رمتتزه فتتي متتدير
 على لينكس …)Konqueror أو Nautilus في ويندوز، أو Explorerاللفات(و هو 

 (و هذا بالطبع يجب أن يكون قد تتتم تكوينهتتا بشتتكل py. مديرو اللفات هلؤلء يعرفون أنهم يفتحون بيلثون مع أي ملف ينتهي بت
صحيح). نفس الشء مع الحررات "الذكية" الت تعرف تلقائيا سكريبتات بيلثون وتتكيف مع بناء التعليمات. 

 على لينكس "أبنتو" لكتابة السكريبت : Geditالشكل التالي يوضح استخدام محرر 

 .python MonScript   على جه ازك كومفسر بياثون افةتراضي, يب أن تكون ق ادرا على أن تكةتب ببس اطة :3إذا ت تاثبيت بياثون 7
 )2لكن انةتبه : إذا ك انت هن الك إصدارات مةتعددة من بياثون ماثبةتة على جه ازك, رب ا سيةتم اسةتخدام إصدار س ابق من بياثون (الصدار 

.



33 سكريبتك الول، أو كيفية ظحفظ يبرامجنا

 سكريبت بيلثون يحتوي على سلسلة تعليمات مماثلة لتلك الت اختبناها الن. وسوف تخزنها وبعد مدة سوف تشغلها وتقرأها
 من قبلك أو من قبل الخرين ، وينصح وبشدة توضيح النصوص الخاصة بك إلى أقص حتد ممكتن ، ويجتتب أن تتضتمن الكتلثي
 من التعليقات ، والصعوبة الحقيقية في تطوير البامج هي الخوارزميات الصحيحة ، بحيث يمكتن التأكتد متن هتذه الخوارزميتات
 وتصحيحها وتغييها وما إلى ذلك ، في أفضل ظروف ، ومن الضوري أن يصف البمتتج الكلمتتات جيتتدا وبتتأكب قتتدر ممكتتن متتن

الوضوح .

 .المبرمج الجيد يدخل دائما أكبر عدد من التعاليق في سكريبتاته وبذلك، ليسهل فهم الخوارزميات للقــراء
.المحتملين الخرين فقط، ولكنه يفرض  أن سكريبته يكون أكثر وضوحا 

بحيث ل يضيع )و أفضل مكان لهذا الوصف هو في جسم السكريبت  )

 يمكننا إدراج تعليقات من أي نوع في أي مكان تقريبتتا فتتي البنامتتج النصتت. ببستتاطة ضتتع قبتتل التعليتتق الرمتتز # حيتتث يعتتتب
الفس هذا الرمز هو دللة على تجاهل كل ما يأتي بعد هذا الرمز إلى نهاية السطر. 

 يرجى منك أن تفهم أنه يجب عليك أن تضع التعليقات كلما تقدمت في عملك في البمجة. ل تنتظر حت تنتهتتي متتن الستتكريبت
 الخاص بك. عليك أن تدر،ك أن البمج ينفق الكلثي من الوقت لقتتراءة التعليمتتات البمجيتتة الخاصتتة بتتك (علتتى ستتبيل التغييتت،

والبحث عن الخطاء ، إلخ …) وسيكون هذا سهل إذا وضعت العديد من التعليقات واللحظات والتفسيات. 

افتح الحرر النص ، واكتب السيناريو التالي :
 .أول اختبار لسكريبت يبيثون #
 .يبرنامج صغير ويبسيط يعرض تسلسل فيبوناتشي #
. كل عدد في هذه السلسلة يساوي مجموع اثنين سايبقين #

a, b, c = 1, 1, 1           # لحساب العداد المتتالية  a وb  تستخدم
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c هو عداد يبسيط #                            
print(b)                    # عرض العدد الول
while c<15:                 #  عدد15سوف نعرض 
    a, b, c = b, a+b, c+1
    print(b)

 

 لنوضح لكم الن هذا اللثال جيدا ، نحن بدأنا هذا السكريبت بلثلثة أسطر من التعليقات، الت تحتتتوي علتتى وصتتف ستتيع لعمتتل
البنامج. اجعل هذه عادة، بفعل نفس الشء في سكريباتاتك. 

 يجب أن تكون السطر البمجيتة موثقتة تمامتا. إذا فعلتتت ملثلمتتا فعلنتا نحتن هنتا ، وهتذا معنتاه أنتك وضتعت التعليقتات بجتانب
السطر البمجية ، تأكد أنك أزلت ما يكفي لكي ل تتداخل مع القراءة. 

عندما تريد التأكد من نصك، احفظ البنامج وعشغله .

 .py. و على الرغم من أن هذا ليس ضروريا، نحن نقترح عليك اختيار أسماء الملفات النصــية اـلـتي تنتـهـي بـــ
مستكشــف وينــدوز، نوتيـلـوس (لنــه ســوف يســاعدك كــثيرا عـلـى التعــرف إليــه ومــدراء الملفــات الرســومية  . 
.وكونكيورر تستخدم هذا المتداد لوضع أيقونة معينة ويجب عليك أيضا تجنب اختيار الـسـماء اـلـتي ـهـي ( 

! tkinter.py أو  math.py :أسماء وحدات بيثون بالفعل  مثل أسماء

 بالضافة python3 إذا كنت تعمل في الوضع النص في لينكس أو في نافذة دوس تستطيع تشغيل سكريبتك بمساعدة المر
لسم السكريبت. إذا كنت تعمل في الوضع الرسومي في لينكس ، تستطيع فتح نافذة الطرفية وفعل نفس الشء :

python3 monScript.py
 

في مدير اللفات الرسومي ، يمكنك البدء في تشغيل البنامج النص بالضغط على أيقونته. لكن هذا ل يمكن إل إذا كتتان بيلثتتون
 (قد تحدث مشاكل في الواقع إذا كان هنا،ك عتتدة إصتتدارات متتن بيلثتتون py.  تم تعيينه كالفس الفتاض للفات الت تنتهي بت3

ملثبتة على جهاز،ك. راجع العلم لزيد من التفاصيل). 

Ctrl ، يمكنك تشغيل البنامج النص الذي كتبته ، مباشة باستخدام IDLEإذا كنت تعمل مع   + F5في بيئتتات عمتتل أخترى . 
 F ستجد رموز أو اختصار للوحة الفاتيح لتشغيل البنامج(و هذا يكون غالبتتا الفتتتاح Geanyمتخصصة لتحديد بيلثون،  ملثل 

). استش عشخصا أو معلما عن طرق التشغيل الخرى على أنظمة تشغيل مختلفة .5

مشاكل محتملة مع الرموز

 إذا قمت بكتابة السكريبت الخاص بك مع الحرر الخي (ملثل التقارير الت لدينا )ينبغي أن يعمل السيناريو الذكور أعله بتتدون
 . إذا كان البنامتتج قتتديما أو  تتتم تكتتوينه بشتتكل غيتت صتتحيح ، قتتد تحصتتل علتتى رستالة3مشاكل مع الصدار الحالي مع بيلثون 

مشابه لهذه :
File "fibo2.py", line 2 
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SyntaxError: Non-UTF-8 code starting with '\xe0' in file fibo2.py on line 2, but no 
encoding declared; see http://python.org/dev/peps/pep-0263/ for details

 

  أوISO-8859-1هتتذه الرستتالة تشتتي إلتتى أن الستتكريبت يحتتتوي علتتى أحتترف مطبعيتتة مشتتفرة وفقتتا لعتتايي قديمتتة (ربمتتا 
Latin-1 (. 

نحن سنشح مقاييس التمي الختلفة في وقت لحق في هذا الكتاب ، في الوقت الراهن ، اعلم أنك ستحتاج في هذه الحالة :

  (أو الحصول على محرر يعمل بهذه العايي). هذا هتتو الحتتلutf-8إما إعادة تكوين محرر النص بحيث  يتم التمي برموز •
 الفضل، لنه بعد ذلك يمكنك التأكد في الستقبل أن العمل وفقا للتفاقيات الحالية لتوحيد القاييس ، والت ستتوف عتتاجل

أو أجل يتم استبدال جميع القديم. 
أو أن تشمل هذا التعليق في السطر الول أو اللثاني:•

# -*- coding:Latin-1 -*-

  القابلتتة لهتم لغتات أروبتتا الغربيتتةACSIIالتعليق الذي فوق يخب بيلثون باستعمال السكريبت الختتاص بتك يشتتبه برمتتوز 
  ….. وغالبتتا متتا يشتتار إليتته فتتي التستتمية بتتتISO(الفرنستتية واللانيتتة والبتغاليتتة ...إلتتخ) الشتتفر علتتى بتتايت واحتتد بعتتد 

Latin-1. 
 يمكن لبيلثون التعامتل علتى النحتتو الناستب متع الحتترف الشتفرة للمعتايي. لتذللك لستاعدة بيلثتون يجتب أن تضتع التعليتق فتي

 ،  تحتتت معيتتار اليونيكتتود الجديتتدة، والتتت تتتمutf-88البنامج النص. من دون هذه العشارة ، بيلثون يفتض أنه تتتم ترميتته بتتت 
 تطويرها لتوحيد التملثيل الرقمي لجميع الرمتتوز متن لغتات العتالم الختلفتتة بالضتتافة لرمتتوز الرياضتتيات والعلتتوم ...إلتتخ. هنالتك
 العديد من التميات في هذا العيار، سنعمل على هذه السألة ، في الوقت الراهن، نعرف أن تماما أن التمي الكث عشتتيوعا فتتي

 ) في بايت واحد، والذي يوفر بعض التوافتتق متعACSII. في هذا النظام ، التمي القياس (utf-8أجهزة الحاسوب الحديلثة هو   
 بايت .4 أو حت 3 أو 2  ولكن الحرف الخرى (بما في ذلك الحرف العلمة)يمكن ترميها على Latin-1ترمي 

سوف نتعلم كيفية إدارة وتحويل هذه التميات ، عندما ندرسها بالتفصيل في معالجة اللفات النصية (الفصل التاسع)

تمارين
اكتب برنامجا  يقوم بحساب متوازي الستطيلت اعتمادا على الطول والعرض والرتفاع4.5
).% اكتب برنامجا يحول اللثواني إلى سنوات وأعشهر وأيام وساعات ودقائق وثواني (استخدم العامل موديلو 4.6
 .3 نتيجة لجدول الضب على سبعة،مشيا بنجمة مضاعفات العدد 20اكتب برنامجا الذي يعرض أول 4.7

 ...49 * 42   35   28 * 21   14   7  على سبيل اللثال :

 . ولذلك ك ان يب دائوم ا وضع الةترميز ف بداية السكريبت  (ب اASCIIف الصدارات الس ابقة لبياثون, ك ان الةترميز الفةتراضي هو 8
) .Utf-8ف ذلك 
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 .7 ، لكن لن يظهر سوى الت تتقسم على 13 نتيجة بجدول ضب 50اكتب برنامجا لحساب أول 4.8
: اكتب برنامجا يعرض التالي4.9

*
**

***
****

*****
******

*******





5

أهم أنواع البيانات5
 في الفصل اللثاني تعاملنا بالفعل مع العديد من أنواع البيانات : العداد الصحيحة أو الحقيقية والسلستل النصتية. حتان التوقت

الن لنختب ونقتب قليل إلى هذه النواع من البيانات ، بالضافة إلى التعرف على أنواع أخرى .

البيانات الرقمية

 في تماريننا حت الن ، لقد استخدمنا نوعي من البيانات : الصحيحة العادية والعداد الحقيقية (و تسمى أيضا العائمة وأرقتتام
النقطة الواحدة) سنسعى الن جاهدين لتسليط الضوء على خصائص (و قيود) هذه الفاهيم .

العدد الصحيح

 لنفتض أننا نريد عمل تعديل طفيف على تماريننا السابقة بشأن تسلسل فيبوناتش ،و ذلتتك للحصتتول علتتى عتترض أكتتب عتتدد
  شت ط ،49: ستنغيها لنحصتل علتتى  while c <50 من الصطلحات .مبدئيا ، سنغي ش ط الحلقة ، في الستتطر اللثتتاني، متتع

دعونا نغي التمرين قليل ، لعرضه كنوع رئيس للمتغي :
>>> a, b, c = 1, 1, 1
>>> while c <50:
        print(c, ":", b, type(b))
        a, b, c = b, a+b, c+1
...
...
...  (affichage des 43 premiers termes)
... 
44 : 1134903170 <class 'int'> 
45 : 1836311903 <class 'int'> 
46 : 2971215073 <class 'int'> 
47 : 4807526976 <class 'int'> 
48 : 7778742049 <class 'int'> 
49 : 12586269025 <class 'int'>
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 التمرين الذي قمنا به للتو ، يمكن للعدد الصتتحيح يمكننتتا متتن معرفتتة التملثيتتل التتداخلي للرقتتام فتتي الحاستتوب. لعلتتك تتتدر،ك فتتي
 الواقع أن قلب الحاسوب يتكون من دوائر متكاملة إلكتونية (رقاقات السيليكون) تتم دمجهتتا بطريقتتة عاليتتة ، ويمكنهتتا أن تتتلؤدي

 . مجمتتوع القيتم العشتية التت8 بتت ،32أجهزة . 9أكث من مليار عملية في اللثانية ، ولكن الرقام اللثنائية محدودة الحجم : حاليا
+ .2147483647- إلى 2147483648 بت هو من 32يمكن ترميها في صيغة أرقام ثنائية 

 العمليات على العداد الصحيحة بي هذين الحدين هي دائما سيعة جدا ، وذلك لن العالج قادر علتى التعامتتل معهتا بستعة ،
 ومع ذلك عندما يتعلق المر مع أكب العداد الصحيحة ، أو العداد الحقيقية (أرقام ذات فاصلة)، ستتتقوم الفستتات والجمعتتات

 أقص حد .32بعمل كبي بتمي\فك ترمي ، وهذا موجود في عمليات العالج النهائية على العداد اللثنائية ، 

 ل يوجد شء يدعو للقلق حول هذه العتبارات التقنية. عندما تطلب من بيلثون معالجة أي عدد صحيح فإنه يقوم بمعالجة هذه
  بت كلما أمكنه ذلك، لتحسي سعة الحساب وتتتوفي مستتاحة التتذاكرة.32الرقام وتحويلها إلى عشكل من أعشكال الرقام اللثنائية 

 وعندما تكون القيم الت يتم معالجتها أعدادا صتتحيحة تكتتون ختتارج الحتتدود الشتتار إليهتتا أعله ، التتتمي فتتي التذاكرة الحاستتوب
 يصبح أكث تعقيدا، وبيلثون يعالج هذا الرقم من قبل معالج يتتطلب عمليات متتالية عديدة. ويتم كل هذا تلقائيا ، دون الحاجتتة

.10للقلق

 ستستطيع إذا مع بيلثون حساب أعداد صحيحة تحتوي على أي أعداد كبية. ويقتص هذا العدد في الواقتتع علتتى حجتتم التتذاكرة
التوفرة على الحاسوب الستخدم. إن الحسابات الت تتضمن أعداًدا كبية جدا

 سيتم تقسيمها من قبل التجم علتتى عتدة حستتابات أكتث بستاطة ، وهتذا قتتد يتطلتتب قتتدرا أكتتب متن التتوقت لعالجتهتتا فتتي بعتتض
الحالت .

على سبيل الثال :
>>> a, b, c = 3, 2, 1
>>> while c < 15:
        print(c, ": ", b)
        a, b, c = b, a*b, c+1

1 :  2
2 :  6
3 :  12
4 :  72
5 :  864
6 :  62208
7 :  53747712

  بت قريب ا64 بت (حت لو ك ان ثن ائي النواة). سوف تكون مع ال ات 32معظم أجهزة ال اسوب الكةتبية تةتوي على مع ال بسجلت 9
ش ائعة .

  لكن الةتحويل بي هذين, long integerو integer ف الصدارات الس ابقة لبياثون لديه ا نوع ان من العداد الصحيحة :10
 .2.2النوعي أصبح تلق ائي ا منذ الصدار 
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8 :  3343537668096
9 :  179707499645975396352
10 :  600858794305667322270155425185792
11 :  107978831564966913814384922944738457859243070439030784
12 :  64880030544660752790736837369104977695001034284228042891827649456186234
582611607420928
13 :  70056698901118320029237641399576216921624545057972697917383692313271754
88362123506443467340026896520469610300883250624900843742470237847552
14 :  45452807645626579985636294048249351205168239870722946151401655655658398
64222761633581512382578246019698020614153674711609417355051422794795300591700
96950422693079038247634055829175296831946224503933501754776033004012758368256
>>> 

 

 في اللثال أعله، قيم الرقام تم عرضها بشكل ستتيع جتتدا ، لن كتتل واحتدة منهتتا تستتاوي اثنيتت متن الشتو ط الستتابقة. بتتالطبع،
 يمكنتتك الستتتمرار فتتي هتتذا التسلستتل الرياضتت إذا كنتتت تريتتد ، ستتيداد نمتتو العتتداد الهائلتتة ، ولكتتن ستتعة الحستتاب تنخفتتض

تدريجيا .

  ـبـت ـفـي ذاكــرة32الـعـداد الصـحيحة للقيـمـة اـلـتي تشـمل حــدين مـشـار إليـهـا ـفـي العـلـى تحـتـل كــل واحــدة 
.الحاسوب العداد الصحيحة الكبيرة جدا تحتل مكان متغير، إعتمادا على حجمها  .

العداد الحقيقةت

 لقد تعرفنا في وقت سابق على هذا النوع من البيانات الرقمية ، عدد "نوع الحقيقتي" مشتتار إليهتا فتتي اللغتة النكلييتة متن قبتل
أرقام النقطة ولذلك السبب يتم تسميتها أعدادا حقيقة في بيلثون .

 و هذا يسمح بالقيام بالعمليات الحسابية على أعداد كبية جدا أو أعداد صغية جدا (البيانات العلمية علتتى ستتبيل اللثتتال)، متتع
وجود درجة ثابتة من الدقة .

 للحصول على أعداد رقمية بواسطة بيلثون تعتب من النوع العشي، يكفي أن يحتوي فتتي صتتيغته علتتى رمتتز ملثتتل نقطتتة أو رقتتم
 .10أس (أو قوة)  

على سبيل اللثال :
3.14      10.      .001      1e100      3.14e-10

 

 يتم تفسي العبارات السابقة بأنها أرقام حقيقية تلقائيا من بيلثون. دعونا إذا نجرب هذا النوع متتن البيانتتات فتتي برنامتتج صتتغي
(مستوحى من اللثال أعله) :

>>> a, b, c = 1., 2., 1             # => " float - هي أعداد من نوع "عدد عشري a وb
>>> while c <18:
...     a, b, c = b, b*a, c+1
...     print(b)

2.0
4.0
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8.0
32.0
256.0
8192.0
2097152.0
17179869184.0
3.6028797019e+16
6.18970019643e+26
2.23007451985e+43
1.38034926936e+70
3.07828173409e+113
4.24910394253e+183
1.30799390526e+297
         Inf
         Inf

 

 على الرجح أنت فهمت ذلك جيتدا ، وستنعرض لتك مترة أخترى سلستل متن الرقتام ،التت تتم إنهاؤهتتا بستتعة كتل واحتدة منهتا
  + رقتم معنتتاه "عشتة أضتعاف أس\قتوةE“تساوي نتيجتي سابقتي. في النتيجة التاسعة ، تحول بيلثون تلقائيا إلى علمتتي ( 

 ) لتعتتبInf، نحن نرى أنها فاقت الحد (بدون رسالة خطأ) ، الرقام في الواقع كبية جدا ولحظ ببساطة عبتتارة (15الرقم) بعد 
عن اللنهاية .

 متتع دقتتة. هتتذه 10308 و308-10 الرقام الحقيقية الستخدمة في ملثالنتتا تستتتخدم لعالجتتة العتتداد (الوجبتتة والستتالبة) تكتتون بيتت 
  رمز كبي وأختتر12 بت) في ذاكرة الحاسوب : جزء من الشيفرة يتوافق مع 64 بايت (8الرقام يتم ترميها بطريقة معينة على 

).10بحجم (أس 

تمارين
اكتب برنامجا يحول زاوية بالرديان القدمة أصل بالدرجة والدقائق واللثواني .5.1
اكتب برنامجا يحول الدرجة والدقائق واللثواني لزاوية زودت أصل بالراديان .5.2
اكتب برنامجا يحول درجة الحرارة من الدرجة الئوية إلى الفهرنهايت أو العكس5.3

Tصيغة التحويل : F=T C ×1 ,8+32.
  يورو وضعت في البنك بمعتتدل100 عاما ، برأس مال قدره 20اكتب برنامجا يقوم بحساب الفلؤائد الحققة سنويا لدة 5.4

%4.8ربح ثابت بت 

 تقول أسطورة من الهند القديم أن لعبة الشطرنج اختعت من قبل رجل يبلغ من العمر الحكمة، فشكره اللتتك وستيهديه5.5
 أي هدية كمكافأة. أخبه العجوز أنه يريتتد ببستتاطة القليتتل متن الرز ليتتامه الستتابقة. وعلتتى وجتته التحديتتد ، عتتدد متتن

  لللثاللثة وهكذا4حبات الرز تكفي لوضعها في أتش جي واحدة على الربع الول للعبة الت اختعها ،اإثني لللثانية و
 مربع.64إلى 

 في اللعبة. بطريقتي:64اكتب برنامج لحساب عدد حبات الرز في الربعات ال 
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العدد الدقيق من الحبوب (عدد كامل)•
عدد الحبوب بالطريقة العلمية (العدد الحقيقي)•

المعطياتت البجدية

 حتت الن لتم نتعامتل ستوى متع الرقتام، ولكتن برنامتج الحاستوب يحتتتاج أيضتا إلتى التعامتل متع الحتروف البجديتة والكلمتتات
 والعبارات والسلسل من الرموز. في معظم لغات البمجة، وهذا من أجل استتخدامها لنتتواع خاصتة متن هياكتتل البيانتات تستتمى

"السلسل النصية" .
سلســلة بايـتـات10ســوف نتعـلـم ـفـي الفصــل  سلســلة نصــية و " أـنـه ل نبـغـي لـنـا أن نخـلـط بـيـن مصــطلحي  " " " 

بمـا ـفـي ذلـك الصـدارات القديمـة لـبيثون وفـي ).كمـا فعلـت لـغـات البرمجـة القديمـة ـمـن سـوء اسـتخدامهما  ) 
 الوقت الراهن، يقوم بيثون بمعالجـة متماـسـكة لكـل السلسـل النصـية، الـتي يمكـن أن تكـون جــزءا ـمـن الحـروف

.11البجدية

 

السلسلة

 و يمكن تقريبا تعريف نوع البيانات السلسلة ملثل أي سلسلة من الحروف. في سكريبت بيلثون ، يمكن للمرء أن يعتترف ملثتتل هتتذه
 السلسل من الحرف. إما عن طريق علمات التنصيص الفردة أو علمات التنصيص الزوجية (علمة اقتباس). أملثلة على ذلك

:
>>> phrase1 = 'les oeufs durs.'
>>> phrase2 = '"Oui", répondit-il,'
>>> phrase3 = "j'aime bien"
>>> print(phrase2, phrase3, phrase1)
"Oui", répondit-il, j'aime bien les oeufs durs.

 

متغيات من نوع سلسلة . phrase3 وphrase1، phrase2 التغيات اللثلثة

 لحظ استخدام علمات القتباس لتحديد السلسلة الت توجد فيها علمة تنصيص مفردة، أو استخدم علمتتة القتبتتاس الفتتردة ،
لحظ أيضا مرة أخرى أن دالة الطباعة تدرج مسافة بي العناص العروضة .

”الرمز الخاص "\ (الخط الائل) يسمح ببعض الميات الضافية :

 ) مق ارنة ب الصدارات الس ابقة. وف هذه النسخة,3و لذلك فإن ا واحدة من الوميزات الرئيسية للصدار الديد لبياثون (بياثون 11
  ك انت سلسلة من الب ايةت ات وليس سلسلة من الروف. وهذا ل يرشكل مرشكلة كبية ف الةتع امل مع النصوصstringالبي ان ات من نوع 

 الت تةتوي فقط على الروف الرئيسية للغ ات أروب ا الغربية, لنه ك ان من الومكن ترميز كل هذه الحرف ف ب ايت واحد (على سبيل
 ). وهذا أدى إل صعوبة كبية إذا أردن ا جيع الحرف ف نص واحد من الروف الجبدية الخةتلفة, أوLatin-1الاث ال, معي ار 

  من الروف والرموز الري اضية ال اصة ...إل. يكنك العاثور256ببس اطة اسةتخدام الروف الجبدية الت تةتوي على أكاثر من 
 .10على الزيد من العلوم ات حول هذا الوضوع ف الفصل 
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 أول، لنها تتيح لك كتابة أسطر متعددة الت من عشأنها أن تأخذ وقتا طويل لحتواها على سطر واحد(هذا ينطبق على أي•
نوع من التعليمات)

 ضمن السلسة يتم استخدامها لدخال عدد من الرموز الخاصة(سطر جديد، علمة تنصيص مفردة، علمات القتبتتاس، إلتتخ•
…) أملثلة على ذلك :

>>> txt3 = '"N\'est-ce pas ?" répondit-elle.'
>>> print(txt3)
"N'est-ce pas ?" répondit-elle.
>>> Salut = "Ceci est une chaîne plutôt longue\n contenant plusieurs lignes \
... de texte (Ceci fonctionne\n de la même façon en C/C++.\n\
...     Notez que les blancs en début\n de ligne sont significatifs.\n"
>>> print(Salut)
Ceci est une chaîne plutôt longue
 contenant plusieurs lignes de texte (Ceci fonctionne
 de la même façon en C/C++.
    Notez que les blancs en début
 de ligne sont significatifs.

 

لحظاتم

.في السلسة معناه القفز إلى سطر جديد n\ إن الرمز•
 لدختتال \" لدراج علمة تنصيص مفردة في سلسلة محددة بواسطة علمة تنصيص مفردة ونفتتس الشتتء متتع '\ إن الرمز•

علمات القتباس في سلسلة محددة بواسطة علمات القتباس .
تذكر قواعد أسماء التغيات ( يجب أن نحدد بدقة حالة الحرف كبية أو صغية )•

االقتباس الثليثي

 لدراج أحتترف خاصتتة أو غريبتتة بستتهولة فتتي السلستتلة  دون استتتخدام رمتتز الختتط الائتتل أو باستتتعمال رمتتز الائتتل نفستته فتتي
السلسلة ، يمكن للمرء استعمال سلسلة بعلمة اقتباس ثلثية أو علمات التنصيص الفردة اللثلثية :

>>> a1 = """ 
...   Exemple de texte préformaté, c'est-à-dire 
...      dont les indentations et les 
...         caractères spéciaux \ ' " sont 
... conservés sans 
...       autre forme de procès.""" 
>>> print(a1) 

  Exemple de texte préformaté, c'est-à-dire 
     dont les indentations et les 
        caractères spéciaux \ ' " sont 
conservés sans 
      autre forme de procès. 
>>> 
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الوصول إلى الحرف الفردية في السلسلة

 السلسل تملثل حالة خاصة من أنواع البيانات الكث عمومية تدعى ُمركب. الركب العيتت هتتو التتذي يجمتتع فتتي واحتتدة مجموعتتة
 منه أكث بساطة في حالة وجود سلسلة ، على سبيل اللثال، وهذه متن الواضتتح أنتته أبستتط متن الحتروف نفستها. تبعتتا للظتروف
 نحن نرغب بمعالجة السلسلة، وأحيانا الكائن الواحد ، وأحيانتتا مجموعتتة أحتترف. لغتتة البمجتتة بيلثتتون تستتمح بالوصتتول بشتتكل

منفصل إلى كل من الحرف في السلسة، كما ستى، وهذه ليست معقدة للغاية .

 بيلثون تفتض أن السلسلة هي كائن من فئة السلسل، وهي الت طلبت مجموعات من العناص. وهذا معناه ببستتاطة أن أحتترف
 السلسلة ترتب دائما في ترتيب معي. ولذلك ، يمكن لكل حرف في السلسلة أن يكون له تسمية فتتي مكتتانه فتتي السلستتلة، وذلتتك

باستخدام اللؤش .

 للوصول إلى حرف محدد، يجب علينا وضتتع استم التغيتت التذي يحتتتوي علتتى السلستتلة ونضتع رقتتم اللؤشتت (و هتتو رقتم موضتتع
الحرف في السلسلة) داخل معقوفي .

 انتبه : سوف يكون لديك فرصة للتحقق (لحقا) من أن العداد الرقمتتة تبتتدأ دائمتتا متتن الصتتفر (و ليتتس واحتتد). وهتتذا هتتو الحتتال
بالنسبة لحروف السلسلة .

: على سبيل اللثال
>>> ch = "Christine"
>>> print(ch[0], ch[3], ch[5])
C i t

 

 . علتتى عكتتس متتا قتتد يحتتدث فتتيnon-ASCIIتستطيع إعادة التمرين في العلى ، وهذه الرة استخدم حرفا أو حرفي غي أكس
، تحصل هنالك مفاجئة في النتيجة التوقعة :3.0بعض الحالت مع إصدارات بيلثون قبل الصدار 

>>> ch ="Noël en Décembre"
>>> print(ch[1],ch[2],ch[3],ch[4],ch[8],ch[9],ch[10],ch[11],ch[12])
o ë l   D é c e m 

 

 ل داعي للقلق في الوقت الحالي حول كيفية قيام بيلثون بالتخزين والتعامل مع الحرف في ذاكرة الحاسوب. فقتط اعلتم أن هتذه
 التقنية تستغل العايي الدولية يونيكود. فيستطيع تميي أي حرف من الحروف البجدية. لذلك يمكنك في نفس السلستلة خلتط

اللتينية واليونانية والسييلية والعربية ..إلخ والرموز الرياضية و إلخ … 

انظـر للصـفحة10سوف نـرى فـي الفصـل   كيفيـة عـرض الحـرف غيـر الـتي يمكـن الوصـول إليهـا) 129 ( 
.مباشرة من لوحة المفاتيح 
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العمليات اللسالسية على السللسل

 بيلثون يحتوي على العديد من الدالت الت تلؤدي إلى تعاملت مختلفة على سلسل  (الحترف الكتبية \ الصتتغية، قطتع أجتزاء
  (انظتتر10من السلسلة والبحث عن كلمات … إلخ ). مرة أخرى يجب أن تصبوا لنه سيتم وضع شح هذه الدالت في الفصل 

).129 الصفحة

 الن ، يمكننا أن نعرف ببساطة أنه يمكن الوصتتول إلتتى كتتل حتترف فتتي السلستتلة، كمتتا هتتو موضتح فتتي الفقتترة الستتابقة ، دعونتتا
نضيف قليل على ما سبق :

 نجمع العديد من السلسل الصغية لبناء واحدة كبية. هذا ما يسمى التسلسل وهذا يتحقق في بيلثتتون باستتتخدام الرمتتز +•
(هذا الرمز معناه إضافة سلسلة لسلسلة أخرى كما في الرياضيات وهذا يعمل في السلسلة النصية ) ملثال :

a = 'Petit poisson'
b = ' deviendra grand'
c = a + b
print(c)
petit poisson deviendra grand

: ()len تحديد طول السلسة (أي عدد الحرف ) وذلك باستخدام •
>>> ch ='Georges'
>>> print(len(ch))
7

هذه الدالة تعمل بشكل جيد حت لو كانت السلسلة تحتوي على أحرف أخرى :
>>> ch ='René' 
>>> print(len(ch))
4

تحويل رقم يملثل سلسلة نصية إلى عدد رقمي ، على سبيل اللثال :•
>>> ch = '8647' 
>>> print(ch + 45)

ل يمكن إضافة سلسلة إلى رقم *** : خطأ ***  →   
>>> n = int(ch) 
>>> print(n + 65)

: يمكننا إضافة رقم إلى رقم آخر نعم #                  8712                     
 تحول السلسلة إلى عدد صحيح. سيكون ذلك من المكن أيضا تحويل سلستتلة أحتترف إلتتى عتتدد ()int في هذا اللثال، دالة

.()float حقيقي، وذلك باستخدام

تمارين
" أو ل .aاكتب سكريبت يحدد إذا كانت السلسلة تحتوي على حرف "5.6
" في السلسلة .aاكتب سكريبت يحسب عدد تواجد الحرف "5.7
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اكتب سكريبت يقوم بنسخ سلسلة (في متغي جديد) وإدراج نجمة بي الحرف.5.8
"g*a*s*t*o*n" تصبح "gaston" على سبيل اللثال ،

اكتب سكريبت يقوم بنسخ السلسلة (في متغي جديد) في اإتجاه العاكس.5.9
."mahsih" تصبح "Hisham"  على سبيا اللثال :

 استنادا إلى التمارين السابقة ، اكتب سكريبت يحدد إذا كانت السلسلة تعطي سياق متناظر أو ل (أي أن سلسلة يمكن5.10
" .SOS" أو "Radarقراءتها من التجاهي) ، ملثل "

النهج اللول )القوائم  )

 قدمت السلسل الت ناقشناها في الجزء السابق ملثال أولي من البيانات الركبة. هياكل البيانات الت تستتتخدم لتجميتتع مجموعتتة
 من القيم. وسوف تتعلم تدريجيا طريقة استخدام غيها من مركبات عدة أنواع من البيانتات. بمتا فتتي ذلتك ، القتوائم والقتواميس

 سوف نناقش هنا أول هذه النواع اللثلثة، وهذا وهذا مختصتت إلتى حتد متا. لكنته بالفعتل موضتوع واستع. و12والصفوفة الغلقة
جدا، وسنعود إليه مرارا وتكرارا .

في بيلثون،  يمكننا تحديد قائمة من العناص مفصولة بفواصل موضوعة كلها داخل نصفي مربع ، على سبيل اللثال :
>>> jour = ['lundi', 'mardi', 'mercredi', 1800, 20.357, 'jeudi', 'vendredi']
>>> print(jour)
['lundi', 'mardi', 'mercredi', 1800, 20.357, 'jeudi', 'vendredi']

 

هو قائمة. jour في هذا اللثال، التغي

 كما يمكن أن نرى في نفس اللثال، فإن العناص الفردية الت تشكل القائمة قد تكون من أنواع مختلفة. في هذا اللثال، في الواقع،
 أول ثلثة عناص من السلسلة  هي حروف والعنص الرابع هو عدد صحيح والخامس هو عدد حقيقي وما إلى ذلك. (سنناقشها

مصتتفوفة" (  ) أو " متغيتتarray”لحقا ، يمكن للقائمة أن يكتتون أحتد عناصتتها  قائمتتة !) فتتي هتتذا الشتتأن ، القائمتتة قتتد تكتتون "
إنديسا" حسب لغة البمجة .

 لحظ أيضا ، انه كما في السلسل ، فإن القوائم هي سلسلة وهذا يعن أنها مرتبة. مختلف العناص الت تشكل القائمة هتتي فتتي
 الواقع دائما أعدت في نفس التتيب. ويمكن الوصول إلى كل واحدة منها على حدة إذا كنا نعرف ملؤشها في القائمة. كمتتا كتتان

حال الحرف في السلسلة ، يجب أن نعرف أن التقيم يبدأ من الصفر وليس واحد .

: أمثلة
>>> jour = ['lundi', 'mardi', 'mercredi', 1800, 20.357, 'jeudi', 'vendredi']
>>> print(jour[2])
mercredi

.)175 يكنك إنرش اء أنواع من البي ان ات الركبة بنفسك, عندم ا تةتحكم ف مفهوم الصنف  (انظر إل صفحة 12
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>>> print(jour[4])
20.357

 

 على عكس السلسل ، والت هي نوع من البيانات غي قابلة للتعديل (سيكون لدينا العديد من الفرص للعودة إليها مرة أختترى )
، فإنه من المكن تغيي العناص الفردية للقائمة :

>>> print(jour)
['lundi', 'mardi', 'mercredi', 1800, 20.357, 'jeudi', 'vendredi']
>>> jour[3] = jour[3] +47
>>> print(jour)
['lundi', 'mardi', 'mercredi', 1847, 20.357, 'jeudi', 'vendredi']

 

يمكننا استبدال بعض عناص القائمة بأخرى ، كما هو مبي أدناه :
>>> jour[3] = 'Juillet'
>>> print(jour)
['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'Juillet', 20.357, 'jeudi', 'vendredi']

 

 التت استتعملناها بالفعتتل فتتي السلستل ، ينطبتق نفتس مفهومهتا علتتى القتوائم ، لكتن تقتوم بإظهتار عتدد العناصتت،ت ()len دالتتة
الوجودة في القائمة :

>>> print(len(jour))
7

 

: del() 13 دالة أخرى تقوم بحذف عنص من القائمة (باستخدام اللؤش). وهذه الدالة هي
>>> del(jour[4])
>>> print(jour)
['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'juillet', 'jeudi', 'vendredi']

 

 و من المكن إضافة عنص إلى القائمة، ولكن للقيام بذلك، يجب علينا أن نعتتتب القائمتتة كتتائن، وستتوف نستتتخدم إحتتدى الطتترق،
سيتم شح مفاهيم الحاسوب للكائن والساليب في وقت لحق ، ولكن ما يهمنا الن "كيف تعمل" في القائمة :

>>> jour.append('samedi')
>>> print(jour)
['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'juillet', 'jeudi', 'vendredi', 'samedi']
>>>

 

 "appendلتن ل يعتترف كلمتتة ". jourلضافة السبت للقائمة  ()appendفي السطر الول من اللثال أعله ، قمنا بطريقة 
 هو أسلوب يتم بطريقة أو بأخرى دمج أو إضافة عنص ()append تعن إضافة في النكليية. ونحن نستطيع أن نفهم أن

إلى القائمة. البامت الذي يستخدم مع هذه الدالة هو بالطبع العنص الذي نريد إضافته إلى نهاية القائمة .

 ف الواقع يوجد عدد مةتنوع من الةتقني ات الت تسومح لك بقيطع ق ائومة إل شرائح, وإدراج موموع ات من العن اصر, أو إزالة13
موموع ات أخرى ...إل. وذلك ب اسةتخدام تكوين جل خ اص  يةتضومن الؤشر .

 و تسومى هذه الجوموعة من الةتقني ات (و الت يكن أيض ا تيطبيقه ا على السلسل) ب الةترشريح. بوضع عدة مؤشرات بدل من الواحد بي
’] .mardi’, ’mercredi] الذي هو jour[1:3’]قوسي (نصف مربع) ث نضيف اسم الةتغي ؟ ماثل 

).وم ا يليه ا 129 و سيةتم شرح ب الةتفصيل هذه الةتقني ات لحق ا (انظر لصفحة
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 سوف نرى لحقا مجموعة كبية من هذه الطرق (و هذا معناه دالت بنيت، أو بالحرى "غلفت" في نوع قائمة). لحظ أنتته يتتتم
 تطبيق أسلوب الكائن من خلل ربطه مع النقطة. (السم الول للمتغي التذي يشتتي للكتائن ، ثتم نقطتة ثتم استم الستلوب، وهتذا

يكون دائما برفقة زوج من القواس) .

 نحن ل نعرف ما يكفي للبتدء فتي استتخدام برنامجنتتا.). 150كالسلسل، سيتم التعمق في القوائم في وقت لحق (انظر الصفحة 
يرجى قراءة اللثال. لتحليل السكريبت الصغي أدناه والتعليق على كيفية عمل ذلك  :

jour = ['dimanche','lundi','mardi','mercredi','jeudi','vendredi','samedi']
a, b = 0, 0
while a<25:
     a = a + 1
     b = a % 7
     print(a, jour[b])

 

 السطر الخامس فتتي هتذا اللثتال يستتتخدم العامتتل "موديلتو" التذي درستناه فتي وقتت ستابق ويمكتن أن يكتتون ذا فائتدة كتبية فتي
 البمجة. ويتم تملثيله بت % فتتي العديتد متن لغتات البمجتة (بمتا فتتي ذلتك بيلثتون). حستنا ، متا هتتي العمليتتة التت يقتوم بهتا هتذا

العامل ؟

تمارين
انظر في القوائم التالية :5.11

t1 = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]
t2 = ['Janvier', 'Février', 'Mars', 'Avril', 'Mai', 'Juin',
      'Juillet', 'Août', 'Septembre', 'Octobre', 'Novembre', 'Décembre']

 هتتذه القائمتتة يجتتب أن تحتتتوي علتتى جميتتع العناصتت متتن القتتائمتي. وt3 اكتتتب برنامجتتا صتتغيا يقتتوم بإنشتتاء قائمتتة جديتتدة
بالتناوب ، بحيث يتبع كل اسم عدد أيام الشهر .

['Janvier',31,'Février',28,'Mars',31, etc...].

 الوامر الذكورة أعله t2 اكتب برنامجا  يعرض بشكل صحيح جميع عناص القائمة. إذا طبقت على سبيل اللثال إلى5.12
يجب أن تحصل على :

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre 
Décembre

اكتب البنامج الذي يبحث في القائمة على أكب عنص. فملثل إذا طبقته على قائمة5.13
[32, 5, 12, 8, 3, 75, 2, 15]

يجب عليك أن تحصل على :
le plus grand élément de cette liste a la valeur 75.

 اكتب برنامجا الذي يقوم بفحص كل عناصتت واحتدا تلتتو الختتر لقائمتتة أرقتام (علتتى ستبيل اللثتال متن التمريتتن الستتابق)5.14
 لنشاء قتتائمتي جديتتدتي .تحتتتوي الولتتى علتتى الرقتتام الزوجيتتة واللثانيتتة علتتى الرقتتام الفرديتتة ، نصتتيحة : استتتخدم

العامل موديلو الذكور أعله .
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اكتب برنامج الذي يحلل واحد تلو الخر كل عناص القائمة من الكلمات، على سبيل اللثال:5.15
['Jean', 'Maximilien', 'Brigitte', 'Sonia', 'Jean-Pierre', 'Sandra']

 أحرف أو أكث.6 أحرف، وواحدة أخرى 6لتولد قائمتي جديدتي، واحدة للكلمات أقل من  





6

الدالات المعرفة ةمسبقا6
 الدالتة تجعلتتك تحلتتل برنامجتتا معقتدا إلتى سلستلة متن البامتج البستيطة، والتت. 14واحدة من أهم مفاهيم في البمجة هي الدالة

 بدورها يمكن تقسيمها إلى أجزاء أصغر، وهكذا. وإضافة إلى ذلك فإن  الدالة قابلتتة لعتتادة الستتتخدام فملثل إذا كتتان لتتدينا دالتتة
تحسب الجذر التبيعي، يمكن أن نستخدمها في كل مكان في برنامجنا دون الحاجة إلى إعادة كتابتها كل مرة .

print()الدالة  

 لقد تعرفنا سابقا بهذه الدالة. أردت أن أعشي هنا إلى أنه يسمح بعرض أي عدد من القيم التتوفرة ،ك برامتتات (و هتذا يعنتت متا
بي أقواس). افتاضيا، سيتم فصل هذه القيم عن بعضها البعض بمسافة، وفي النهاية يتم القفز إلى سطر جديد .

: ملثال :.sep يمكننا استبدال السافة الفتاضية بأي شء آخر  (أو حت بل شء) من خلل البارامت
>>> print("Bonjour", "à", "tous", sep ="*") 
Bonjour*à*tous
 >>> print("Bonjour", "à", "tous", sep ="") 
Bonjouràtous 

 

: end و يمكنك استبدال القفز إلى سطر جديد باستخدام البارامت
>>> n =0
>>> while n<6: 
...     print("zut", end ="") 
...     n = n+1 
... 
zutzutzutzutzut

 

 ف بياثون, يسةتخدم مصيطلح "دالة" للش ارة إل الدالت القيقية ويسةتخدم أيض ا للش ارة إل الجراءات. وسوف نرشرح لحق ا14
الةتومييز بي هذين الفهومي الةترش ابي .
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()التفاعل مع المستخدمت  الدالة  :input

 حاليا معظم مدخلت الستخدم تتم عن طريق (إدخال برامتات، النقر بواسط الفأرة، الضغط على زر في لوحة الفاتيح، إلتخ.).
  هتتذه الدالتتة تستتبب.()input في سكريبت الوضع النص (ملثل الت صنعناها حت الن) ، أبسط طريقة هتتي استتتخدام الدالتتة 

 ).Enterتوقف البنامج لتدعو الستتخدم لدختال حتروف متن لوحتتة الفاتيتح ويجتتب أن ينتهتتي متتع الضتغط علتتى زر الدختال (
وعندما يضغط الستخدم زر الدخال تقوم الدالة بأخذ ما كتبه الستخدم ويمكن إسناد قيمة لي متغي بهذه الدالة أو تحويله .

 ، وتر،ك القواس فارغة ويمكنه أيضا أن يضع بارامت به رسالة تفستتيية للمستتتخدم ، ()input يمكن للمبمج استدعاء دالة
على سبيل اللثال :

prenom = input("Entrez votre prénom : ")
print("Bonjour,", prenom)

 

: أو
print("Veuillez entrer un nombre positif quelconque : ", end=" ")
ch = input()
nn = int(ch)             # تحويل السلسلة إلى عدد صحيح
print("Le carré de", nn, "vaut", nn**2)

 

 إذا كنتتت تريتد أن يقتتوم الستتتخدم بإدختتال قيمتتة رقميتتة، ستتوف. فتت15تقوم دائما بإرجاع سلسلة نصية ()input لحظ أن دالة 
 ()int تحتاج إلى تحويل قيمة الدخلت (و الت ستكون  سلسلة نصية) إلى النوع الرقمي الذي يناسبك، متتن خلل وضتتع دالتتة

(إذا كنت تتوقع عدد حقيقي) .على سبيل اللثال : ()float(إذا كنت تتوقع عدد صحيح) أو
>>> a = input("Entrez une donnée numérique : ")
Entrez une donnée numérique : 52.37
>>> type(a)
<class 'str'>
>>> b = float(a) تحويل السلسلة إلى عدد ظحقيقي #   
>>> type(b)
<class 'float'>

 

استدعاء لوحدة دالت

 الذي يسمح بمعرفة طول السلسلة. مع ذلك ، ليس من المكن، ()lenلقد تعرفت بالفعل على العديد من دالت اللغة ، ملثل دالة 
 دمج جميع الدالت في بيلثون القياسية ، لنه يوجد عتدد لمتنتاهي متن التدالت : والتت ستوف تتعلتم قريبتا كيفيتتة صتنع دالت
 جديدة بنفسك. الدالت في بيلثون القياسية هي قليلة نسبيا : فيوجد بها فقط التتدالت التتت يتتتم استتتخدامها بشتتكل متكتترر جتتدا ،

والبعض الخر يتم وضعها في ملفات خاصة تدعى وحدات .

 ك انت من نوع مةتغي, إعةتوم ادا على م ا ق ام السةتخدم ()input ف الصدارات الس ابقة لبياثون, القيم الت يةتم إرج اعه ا من خلل15
.والذي يفضله معظم البمي, ()raw_input بإدخ اله. السلوك ال ال ك ان س ابق ا دالة
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.16الوحدات هي ملفات التي تحتوي على مجموعات من الدالت

 ستى في وقت لحق أن تقسيم البنامج إلى عدة ملفات أمر مريح لسهولة الصيانة. تطبيق بيلثون يتألف متتن برنامتتج رئيستت،
يرافقه وحدة واحدة أو أكث ، كل منها يحتوي على تعريفات عدد من الدالت الضافية .

 هنالك العديد من وحدات بيلثون الت يتم توفيها تلقائيا مع بيلثون. تستطيع العلثور على غيها من مختلتتف الصتتادر. كتتلثيا متتا
نحاول جمع مجموعة من دالت لها ذات الصلة في نفس الوحدة، الت نسميها مكتبات .

  على سبيل اللثال، تحتوي على تعريفات الدالت الرياضية ملثل الجذر التبيعي … إلخ. لستتتخدام هتتذه الميتتات،mathوحدة 
يمكنك ببساطة إدراج السطر التالي في بداية السكريبت الخاص بك :

from math import *
 

الجوكر" ) لوحدة الرياضيات،  “هذا السطر يخب بيلثون أن يتم إدراج جميع الدالت في البنامج الحالي (هذا  معناه أن الرمز * 
والت تحتوي على دالت رياضية مبمجة مسبقا .

: في داخل السكريبت ، سوف تكتب على سبيل اللثال
racine = sqrt(nombre( لتعيي التغي racine الجذر التبيعي لت nombre،
sinusx = sin(angle( لتعيي التغي sinusx جيب angle ... (بالراديان!)، إلخ.

على سبيل اللثال :
# math تجريبة : استخدام دالت وظحدة

from math import *

nombre = 121
angle = pi/6        # 30 إذا كانت °
                    # (piمكتبة الرياضيات تتضمن أيضا تعريف) 
print("racine carrée de", nombre, "=", sqrt(nombre))
print("sinus de", angle, "radians", "=", sin(angle))

 

عندما تشغل هذا السكريبت سوف يظهر التالي :
racine carrée de 121 = 11.0
sinus de 0.523598775598 radians = 0.5

 

هذا اللثال القصي يوضح بشكل جيدة بعض الخصائص الهمة للدالت :

()sqrt يجب كتابة اسم الدالة بجانب قوسي ملثال :•

 ب العن الدقيق للكلومة, يكن للوحدة أن تةتوي أيض ا على معرف ات الةتغيات وكذلك الصن اف. وسوف نةترك هذه الةتف اصيل ج انب ا16
(لبعض الوقت
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)sqrt(121 داخل القوسي يمكننا كتابة برامت واحد أو أكث ملثال :•
11.0 تقوم الدالة بإرجاع قيمة، ملثال :•

 سنضع كل هذا في الصفحات القادمة. يرجى ملحظة أن الدالت الستخدمة هنا ليست سوى ملثال أولي. فإن نظتترت ستتيعا فتتي
 وثتتائق مكتبتتات بيلثتتون ستتوف تجتتد العديتتد متتن دالت لتنفيتتذ العديتتد متتن الهتتام ، بمتتا فتتي ذلتتك خوارزميتتات الرياضتتية العقتتدة
 ( وتستخدم على نطاق واسع في الجامعات الت تستخدم بيلثون لحل الشاكل العلمية ذات الستوى العتتالي ). ليتتس هنالتتك عشتتك

هنا لتوفي قائمة مفصلة. ملثل هذه القائمة الت يمكن الوصول إليها بسهولة في النظام باستخدام بيلثون :
Documentation HTML → Python documentation → Modules index → math

←  وثائق بيلثون  فهرست الوحدات  HTML: وثائق   أي ← ←math(رياضيات) 

في الفصل القادم سوف نتعلم كيفية صنع دوال خاصة بنا .

تمارين

.لدخال البيانات ()input في جميع التمارين استخدم الدالة

 مت ) .1609 ميل : 1اكتب برنامجا لتحويل ميل/ساعة إلى الت/ اللثانية وإلى كم/ثانية  (ل تنس أن 6.1
اكتب برنامجا  يقوم بحساب محيط ومساحة أي ملثلث. (سيدخل الستخدم أضلع اللثلث اللثلثة) .6.2

(تذكي يتم حساب مساحة أي ملثلث باستخدام هذه الصيغة :
S=√ d⋅(d −a)⋅(d−b)⋅(d −c)

 هي أطرافه اللثلثة)a ، b ، c هو طول نصف الحيط وdحيث 
اكتب برنامجا يقوم بحساب فتة من بندول بسيط لدة معينة.6.3

√T=2π الصيغة لحساب فتة البندول البسيط هو :     l
g

،

Lتملثل قيمة البندول و G. تملثل قيمة التسارع الناتج عن الجاذبية بدل الخبة 
 اكتب برنامجا  يسمح لك بوضع القيم في القائمتتة. البنامتتج يجتتب أن يحتتتوي علتتى حلقتتة، ويتتتم طلتتب متتن الستتتخدم6.4

 الحصول على القيم وعند إنتهائه يضغط على زر الدختتال دون أن يكتتتب عشتتيئا ويتتتم إنهتتاء البنامتتج.  متتع إنهتتاء يتتم
عرض القائمة، ملثال على العملية :

Veuillez entrer une valeur : 25
Veuillez entrer une valeur : 18
Veuillez entrer une valeur : 6284
Veuillez entrer une valeur :
[25, 18, 6284]



turtle 55السترخاء قليل مع وظحدة 

turtleالسترخاء قليل مع لوحدة 

كما رأينا سابقا،  واحدة من أهم مميات بيلثون هو أنه من السهل للغاية إضافة العديد من الدالت عن طريق استياد الوحدات .

 لتوضيح هذا، وللحصول على بعض التعة مع الكائنات الخرى (بدل الرقام) ، سوف نستكشف وحدة بيلثتتون التتت تستتمح بتتت "
 رسومات السلحفات " وهذا يعن، رسوم هندسية مناظرة إلى السار الت خلفها  "سلحفاة" صغية ظاهرية ، سناقب تحركاتها

على عشاعشة الحاسوب باستخدام تعليمات بسيطة .

بتفعيل هذه الساحفاة فهي لعبة حقيقية للطفال. بدل من إعطاء تفسيات طويلة ، نحن ندعو،ك لحاولتها على الفور :
>>> from turtle import *
>>> forward(120)
>>> left(90)
>>> color('red')
>>> forward(80)

 

  التمرين سيصبح أكث غن إذا تم استخدام الحلقات
>>> reset()
>>> a = 0
>>> while a <12:
        a = a +1
        forward(150)
        left(150)

 

  لنتته إذا كتتان)،30  تحذير : قبل أن تبدأ تشغيل هذا السكريبت، تأكد دائما من أنه ل يتضمن حلقة بدون إنهائها (راجع الصتفحة
به حلقة غي منتهية قد تكون غي قادر على استعادة السيطرة على العمليات(و خاصة على نظام تشغيل ويندوز) .

 هي :turtleاستمتع بكتابة السكريبتات الت تجعل من الرسوم التالية علمة لتقدمك. والدالت الرئيسية التاحة لك في وحدة 

reset() إزالة كل شء والبدء من جديد
goto(x, y) x, y الذهاب إلى مكان الحداثية
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forward(distance) التقدم إلى المام لسافة معينة
backward(distance) الرجوع إلى الخلف
up() (رفع القلم (الض قدما دون الرسم
down() (إخفض قلم الرصاص (لبدء الرسم
color(couleur) لون القناة محدد مسبقا
left(angle) (التجاه يسارا بزاوية معينة (بالدرجة
right(angle) اتجه إلى اليمي
width(épaisseur) حدد سمك الخط
fill(1) تعبئة محيط مغلق باستخدام لون محدد
write(texte) يجب على النص أن يكون سلسلة نصية

مزيف \تعبير حقيقي

  يجتتب علتتى الحاستوب التذي يشتغل البنامتج فحتص صتتحة،ت if وwhile عندما يحتوي البنامتج علتتى عبتارات معينتتة ملثتل
 : ستبقى  :while c<20  الش ط ، فهو يتأكد إذا كان ش ط التعبي صحيحا أو خاطئا.  على سبيل اللثال : الحلقة الت تبدأ بت

 .20 أصغر من cتعمل مادام 

لكن كيف يمكن لجهاز الحاسوب تحديد ما إذا كان الش ط صحيحا أو خاطئا ؟

 في الواقع أنت تعرف مسبقا أن الحاسوب يعالج الرقتام بدقتتة. يجتتب أول علتى الحاستتوب أن يحتتول العلومتتات إلتى قيتم رقميتة.
 وهذا ينطبق على مفهوم الصح /خطأ. في بيلثون ، كما هو الحال في س والعديد من لغات البمجة الخرى، يعتب الحاسوب أي

قيمة رقمية أخرى غي الصفر هي "صحيحة". فقط الصفر هو "الخطأ" ، على سبيل اللثال :
ch = input('Entrez un nombre entier quelconque')
n =int(ch)
if n:
    print("vrai")
else:
    print("faux")

 

السكريبت الصغي  في العلى سيظهر خطأ إذا أدخلت أي قيمة بخلف الصفر ، وإذا أدخلت قيمة أخرى ستحصل على واحد .

 إذا 1 أول سيحول الحاستتوب هتذه العبتارة إلتتى قيمتتة رقميتتة (،a > 5 الوسائل الذكورة أعله يجب أن يتم فحص التعبي، ملثل 
 كان التعبي صحيحا ، وصفر إذا كان التعبي خاطئا). هذا ليس واضحا كلثيا، وذلتتك لن مفستت بيلثتتون يتتتجم هتتاتي القيمتتتي

: على سبيل اللثال. False أو True إلى
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>>> a, b = 3, 8
>>> c = (a < b)
>>> d = (a > b)
>>> c
True
>>> d
False

 

.d17  وباللثل نتيجة لتغي عكس ، يتم التسجيل في التغي.c (صحيح) في متغي a < b  سيتم تخزين نتيجة  التعبي

 ) .0 و1باستخدام القليل من الحيل ، يمكننا التحقق إذا كانت هذه القيم صحيحة أو خاطئة (هي في حقيقة الرقمي 
>>> accord = ["non", "oui"]
>>> accord[d]
non
>>> accord[c]
oui

 

 .1 وصحيح = 0نحن نتأكد أن خطأ =  ،accord ملؤشات لستداد العناص من قائمة d وc باستخدام التغيين 

السكريبت الصغي التالي يشبه كلثيا السكريبت السابق. فهو يسمح لنا باختبار الحرف صحيح أو خطأ لسلسة نصية : 
ch = input("Entrez une chaîne de caractères quelconque")
if ch:
    print("vrai")
else:
    print("faux")

 

 " لكل سلسلة فارغة ، و"صحيح" لكن سلسلة تحتوي على القل على حرف. فهل تستتتطيع أن تختتتب سوف تحصل على "خطأ
.18بنفس الطريقة إذا كانت السلسلة فارغة تظهر "خطأ" وإذا كانت تحتوي على أي شء تكون "صحيحة"

: if ch في السطر اللثالي من هذا اللثال ،هو ما يعادل،تت :if ch : العبارة  ن وجهة نظرنا كبش ، أما بالنسبة للحاستتوبم!="" 
 هو متغي فارغ أو ل ، كما نتتراه نحتتن، امتتا فتتي ch هي للتحقق مباش من أن قيمة التغي :if ch فهي ليست كذلك ، فالعبارة

 بقيمة القدمة الت وضتتعناها فتتي برنامجنتتا (سلستتلة فارغتتة)، ثتتم ch يتطلب البدء في مقارنة محتوى  "": != if ch العبارة 
 اختبار نتيجة هذه القارنة صحيحة أو خاطئة (أو بعبارة أخرى، يتأكد إذا كانت النتيجة صحيحة أو خاطئتتة). لتتذا فهتتو يتطلتتب

عمليتي متتاليتي، العبارة الولى هي الكث كفائة .

للسباب نفسها، في هذا السكريبت :
ch =input("Veuillez entrer un nombre : ")
n =int(ch)
if n % 2:

 True ". الةتغيات من هذا النوع ل يكن أن تأخذ سوى قيومةتيBooleanهذه الةتغيات من نوع صحيح خ اص : نوع "منيطقي - 17

.)0 و1ف الواقع,  (Falseو
 , والت سةتكون10هي اكل البي ان ات الخرى تةتصرف بيطريقة مةترش ابة. سوف تدرس الصفوف ات الغلقة والقواميس ف الفصل 18

"خيطأ" ف ح الة أن ا ف ارغة, وصحيحة إذا ك ان لديه ا مةتوى .
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     print("Il s'agit d'un nombre impair.")
else:
     print("Il s'agit d'un nombre pair.")

 

 =! if n % 2 و هو أكث فاعلية ما فعلناه لبمجة السطر اللثالث ، كما فعلنا في العلى، أو بالحرى كتابة هذا بشتتكل واضتتح

 لن هذه الصيغة تتطلب من جهاز الحاسوب أداء عمليت مقارنة متتالية بدل من واحدة .، 0 

 هذا التعليل "قريب متن الحاستتوب"، ربمتا ستيبدو لتك خفيتا فتتي البدايتة، ولكتن نعتقتد أن هتذا الشتكل متن الكتابتتة ستوف تتعلمتته
بسعة.

مراجعة

في ما يلي، لن نتعلم مفاهيم جديدة، ولكن مجرد استخدام كل ما تعلمناه سابقا لصنع برامج صغية حقيقية .

–التحكم في تلقيم التنفيذ  بالستخدام قائمة بسيطة

دعونا نبدأ مع عودة صغية لفروع الجمل الشطية (ربما هذه مجموعة التعليمات الكث الهمية في أي لغة ):
استخدام قائمة مع شروط متفرعة #

print("Ce script recherche le plus grand de trois nombres")
print("Veuillez entrer trois nombres séparés par des virgules : ")
ch =input()
 ملظحظة : إن ريبط الدالتين ()listو ()eval  يسمح يبتحويل #
19: في القائمة جميع سلسل مفصولة يبفواصل #

nn = list(eval(ch))
max, index = nn[0], 'premier'
if nn[1] > max:                      # ل تنسى النقطتين !
    max = nn[1]
    index = 'second'
if nn[2] > max:
    max = nn[2]
    index = 'troisième'
print("Le plus grand de ces nombres est", max)
print("Ce nombre est le", index, "de votre liste.")

 

  ، والتت كتان يجتب عليتك4 و3فتتي هتذا التمريتن، نجتد مترة أخترى مفهتوم "تعليمتتة الكتلتتة" ، التت بتدأنها بالفعتتل فتي الفصتلي 
 ، علتى ستبيل اللثتال ، هنالتك نوعتان متن بادئتة أستطرifاستيعابها ( للتذكي، كتل التعليمات محددة بمستتافة ). بعتد أول عبتارة 

صحيح. nn[1] > max تحديد كتلة البيانات. سيتم تنفيذ هذه البيانات إذا كنا الش ط

  تقوم بفحص مةتوى السلسلة الت ت توفيه ا على شكل برامةتر كةتعبي بياثون الذي يب أن يةتم()evalف القيقة, إن دالة 19
 فإذا قومت بةتوفي سلسلة من القيم .12  يب أن يةتم إرج اع العدد الصحيح")eval("7 + 5إرج اع نةتيجةته, على سبيل الاث ال:  

 مفصولة بفواصل, وهذه تةتوافق مع الصفوفة الغلقة. الصفوف ات الغلقة هي مةتسلسلت مةتصلة بقوائم. وسيةتم شرحه ا ف الفصل
).163الع اشر (أنظر إل صفحة
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 ثانية). لم يبدأ ببادئة ، ولذلك فإن هذا السطر يتم تعريفه كجزء من جستتم البنامتتج. فيتتتم)  if السطر التالي ( استعمال عبارة
 تنفيذ هذا الجزء دائما ، في حي أن السطرين التاليي (و الت يتم تنفيذها حتتت الن ككتلتتة) لتتن يتتتم تنفيتتذه إل إذا كتتان الشتت ط

 nn[2] > max صحيحا.

نتقدم بنفس النطق، ونرى أن على السطرين الخيين هما جزء من الكتلة الرئيسية والت يتم تنفيذها دائما .

– التداخل while حلقة 

نواصل السي في نفس السار عن طريق دمج هياكل أخرى :
1# <while> - <if> - <elif> - <else> تعليمة مركبة  #
2#
3# print('Choisissez un nombre de 1 à 3 (ou 0 pour terminer) ', end=' ')
4# ch = input()
5# a = int(ch)             # تحويل السلسلة المدخلة إلى عدد صحيح
6# while a:                # تعادل à : < while a != 0: >
7#     if a == 1:
8#         print("Vous avez choisi un :")
9#         print("le premier, l'unique, l'unité ..."

10#     elif a == 2:
11#         print("Vous préférez le deux :")
12#         print("la paire, le couple, le duo ...")
13#     elif a == 3:
14#         print("Vous optez pour le plus grand des trois :")
15#         print("le trio, la trinité, le triplet ...")
16#     else :
17#         print("Un nombre entre UN et TROIS, s.v.p.")
18#     print(’Choisissez un nombre de 1 à 3 (ou 0 pour terminer) ’, end =' ')
19#     a = int(input())
20# print("Vous avez entré zéro :")
21# print("L’exercice est donc terminé.")

،if  مرتبطة لجموعة عبارة ،تت while نجد هنا أن حلقة  elifو else .لحظ مرة أخرى بنية النطقية للبنامتتج الصتتنوع 
”بمساعدة التبويتات (… ل تنس الرمز ": في نهاية السطر)

  لتفهمها فقتتط تتتذكر أن كتتل القيتتم الرقميتتة:  57 كما هو موضح في الصفحة  while في السطر السادس، يتم استخدام عبارة 
 إذا كنتتت تفضتتل:  while a != 0 غي الصفر تعتب صحيحة من قبل مفس بيلثون .تستطيع تغيي هذا الشكل متتن الكتابتتة بتتت

“تختلف عن ")، لكن أقل فاعلية . != هذا ( لنتشكر هنا أن العامل القارنة

" تحفز باستجواب بعد كل إجابة من الستخدم (على القل حت قرر الخروح ولم يدخل أي قيمة )whileهذه "حلقة 

،if في داخل الحلقة، نجد مجموعة من العبارات  elifو else  الت توجه تدفق البنامتتج إلتتى17 إلى السطر 7(من السطر ،( 
 ) يتتتم تشتتغيله فتتي جميتتع الحتتالت : يرجتتى19 و18(الستتطر  ()input التعليمتتة  و()print أمتتاكن مختلفتتة ، ثتتم تعليمتتة 

 بعد هذه التعليمات، تستأنف حلقة البنامج تنفيذها. else وif، elif كتلة ملحظة مستوى مسافة البادئة، والذي هو نفس
).6السطر  (while مع العبارة 
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 مجتمعي .5 و4، استخدامنا تركيبة الكتابة لكتابة الكود أكث إيجازا، وهو ما يعادل السطرين 19في السطر 

) اللتي ستعملن عند الخروج من الحلقة .21 و20الخيتي (السطر  ()print يتم تنفيذ عبارتي

تمارين
؟ 15 أو 3، 2، 1 يساوي a ما يفعل هذا البنامج (في السفل)، في هذه الحالت الربعة : إذا كان6.5

if a !=2:
    print('perdu')
elif a ==3:
    print('un instant, s.v.p.')
else :
    print('gagné')

ماذا تفعل هذه البامج ؟6.6
a)   a = 5
     b = 2
     if (a==5) & (b<2):
         print('"&" signifie "et"; on peut aussi utiliser\
                le mot "and"')
b)   a, b = 2, 4
     if (a==4) or (b!=4):
         print('gagné')
     elif (a==4) or (b==4):
         print('presque gagné')
c)   a = 1
     if not a:
         print('gagné')
     elif a:
         print('perdu')

. ماذا حدث ؟ هل دخل !a =1 بدل من a = 0) مع cجرب البنامج 6.7
  بي هذين الحدين. على ستتبيل5 و3، ثم يضيف رقمي الضب لت b وaاكتب برنامجا  يقوم بتحديد عددين صحيحي 6.8

. 45 = 30 + 15 + 0 ويجب أن يكون الناتج b = 32 وa = 0اللثال 
+ 0 يكون الناتتتج :  32 و0. وبحدي b وa بي حدي 5 أو 3قم بتعديل طفيف على البنامج لضافة أرقام ضب   3 

 +5 + 6 + 9 + 10 + 12 + 15 + 18 + 20 + 21 + 24 + 25 + 27 + 30 = 225 .
 . ولتن تكتون4اكتب برنامجا  يحدد إذا كانت السنة كبيسة أو ل ، والسنة الكبيسة هتي الستنة التت تقبتل القستتمة علتى 6.9

) .400 ليس من مضعفات رقم A (على القل 100 من مضعفات Aكبيسة إذا كان 
 اكتب البنامج الذي يطلب من الستخدم اسمه وجنسه (ذكر أو أنث) وبناءا على هتتذه البيانتتات، البنامتتج ستتيعرض "6.10

عزيزي السيد " أو عزيزيت السيدة " متبوعة باسم الشخص .



61 مراجعة

 ). حتتدد متتا إذا كتتان متتن المكتتن إنشتتاء ملثلتتث بمستتاعدة هتتذه الطتتوالc وb وa أطتتوال (3أطلتتب متتن الستتتخدم إدختتال 6.11
 اللثلثة. ثم حدد ما إذا كان هذا اللثلث قائمة الزاوية أو متساوي الضلعي أو متساوي الضلع أو إلخ. انتبه : يمكن أن

يكون اللثلث متساوي الضلعي .
 اكتب برنامجا يطلب من الستخدم إدخال رقم :  ثم يعرض له الجذر التبيعي لهذا العدد ، فإذا لم يوجتتد جتتذر تربيعتتي6.12

لذلك الرقم تظهر له رسالة تخبه بذلك .
 ) ،إلتتى درجتة85 متتن 27اكتب برنامجا  يحول علمة الدرستتة التتت أدخلهتتا الستتتخدم بشتتكل نقتتا ط (علتى ستبيل اللثتال 6.13

قياسية ملثل التالي :
          Note                Appréciation
          N >= 80 %                 A
          80 % > N >= 60 %          B
          60 % > N >= 50 %          C
          50 % > N >= 40 %          D
          N < 40 %                  E

: انظر في القائمة التالية6.14
['Jean-Michel', 'Marc', 'Vanessa', 'Anne', 'Maximilien',
 'Alexandre-Benoît', 'Louise']

اكتب برنامجا  يعرض كل هذه السماء مع عدد الحروف الت تتكون منها
 اكتب حلقة برنامج تطلب من الستخدم إدخال نتائج الطلب. الحلقة ل تتوقف إل عندما يدخل الستخدم قيمتتة ستتالبة.6.15

 مع النتائج الت تم إدخالها ، يتم وضعها في قائمة. بعد كل دخول نتيجة (بالتالي كل تكرار للحلقتتة)، يظهتتر البنامتتج
عدد النتائج الت تم إدخالها،  الدرجة الكث تقديرا والدرجة القل ، ومعدل جميع النتائج .

 5 ، بداية من 2لسافة  تزيد هندسيا عن  ، kg 000 10 اكتب سكريبت يظهر قيمة قوة الجاذبية الت تعمل بي كتلتي6.16
 مت) .0,05سم (

F=6 تخضع قوة الجاذبية لهذه الصيغة :  ,67.10−11⋅
m⋅m'

d 2

: ملثال
d = .05 m :  la force vaut  2.668 N
d = .1 m  :  la force vaut  0.667 N
d = .2 m  :  la force vaut  0.167 N
d = .4 m  :  la force vaut  0.0417 N

.لخإ
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الدالات الأصلية7
 البمجة هي فن تعليم الحاسوب لداء مهام  لم يكن قادرا على أدائها سابقا. أحتد الستتاليب الكتتث إثتتارة للهتمتتام لتحقيتتق هتذا

هو إضافة تعليمات جديدة للغة البمجة الت تستخدمها، في عشكل دالة أصلية .

تعريف الدالة

 السكريبتات الت كتبتها حت الن قصية للغاية ، وذلك لن هدفها هو تعلم أساسيات اللغتتة ، بمجتترد أن تبتدأ بتطتتوير مشتتاريع
حقيقية، سوف تواجه الكلثي من الشاكل العقدة، وتبدأ أسطر البنامج بالتاكم …

 الطريقة الفعالة لحل الكلثي من الشاكل هي تقسيم الشاكل إلى مجموعة مشاكل صتتغية أكتتث بستتاطة لدراستتة كتتل واحتتدة علتتى
 حدة (يمكن لهذه الشاكل الصغية أن تحلل نفسها بنفسها بتدورها) ومتتن الهتم أن يتتتم تقستتيم هتتذه الشتتاكل بشتتكل صتتحيح فتتي

يجب أن تكون واضحة . و20خوارزميات

 و من ناحية أخرى، فإنه غالبا ما تستخدم نفس تسلسل التعليمات مرارا وتكرارا في أحد البامج، ولن يكون  جيدا إعتتادة كتابتتة
الكود كل مرة .

 الكائنات هي هياكتتل مختلفتتة متن الوظتتائف الفرعيتتة التتت تتم تخيلهتا متن قبتتل التبمجي للغتات عاليتتة الستتوى لحتل و21الدالت
 الصعوبات الذكورة أعله. سنقوم هنا للمرة الولى بشح تعريف التتدالت فتتي بيلثتتون. وستتوف ننتتاقش الكائنتتات والصتتفوف فتتي

وقت لحق .

لقد التقيت بالفعل مع الدالت البمجة سابقا لداء مهام مختلفة. سوف نتعلم الن كيف صنع دالت بأنفسنا .

. الوارزمية هي سلسلة مفصلة من العوملي ات اليطلوبة من أجل حل مرشكلة20
 و يوجد ف لغ ات البمة الخرى روتين ات (و الت تسومى أيض ا برامج فرعية) والجراءات. ل يوجد روتين ات ف بياثون. وب العن21

الدقيق للكلومة الدالة (تقوم بإرج اع قيومة) والجراءات (ل تقوم بإرج اع قيومة) .
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تركيب الجملة في بيلثون لتعريف الدالة هو :
def nomDeLaFonction(liste de paramètres):
    ... 
    bloc d'instructions
    ...

 

  يجتتب عليتتك أن ل تستتتعمل أي، 22يمكنك اختيار أي اسم للدالة الت تقوم بإنشتتائها، متتع استتتلثناء الكلمتتات الحجتتوزة للغتتة•
 رموز (باستلثناء هذه _ ) كما هو الحال لسماء التغيات، وأنصح باستتتخدام الحتترف الصتتغية فتتي معظتتم الوقتتات، وفتتي

بداية اسم التغي (السماء الت تبدأ بحرف كبي محجوز للصفوف والت سوف نتحدث عنها لحقا) .
 هي عبارة مجمع. السطر الذي يحتوي على هذه العبارة def لت قد عرفتها سابقا، والعبارة while وif ملثل العبارات•

ينتهي بالضورة بنقطتي، والذي يحتوي على مجموعة من التعليمات الت يجب أن ل تنسهى فيها مسافة البادئة .
 قائمة البامتات هي العلومات الت تريد إعطاءها للدالة لستعمالها ( القوسي قد يكونا فارغي إذا كتانت الدالتة ل تحتتتاج•

إلى بارمتات)
 يتم استخدام الدالة ملثل أي تعليمة تقريبا. في قلب البنامج. يتم استدعاء الدالة عن طريق استتمها يليهتتا قوستتان. وإذا كتتان•

 ضوريا، يتم وضع البارمتات الت تريد أن تحيلها إلى الدالة. ويجب عادة إدختال بتارامت واحتد فتتي تعريتف الدالتة، علتى
الرغم من أنه يمكنك أن تحدد القيم الفتاضية لهذه البامتات( سنتعرف إلى هذا لحقا)

دالة بسيطة بدون برامترات

 من أجل عمل برنامجنا الول بالتطبيق العلمي للدوال ، سوف نستعمل مرة أخرى بيلثون في الوضع التبتتادلي. الوضتتع التبتتادلي
لبيلثون هو في الواقع اللثالي إجراء اختبارات صغية ملثل التالية. هذه الية ل تجدها في جميع لغات البمجة !

>>> def table7():
...     n = 1
...     while n <11 :
...         print(n * 7, end =' ')
...         n = n +1
...

 

 عن طريق إدخال هذه السطر القليلة، عرفنا وظيفة بستتيطة جتتدا وهتتي تحستتب وتظهتتر أول عشتتة نتائتتج لجتتدول الضتتب علتتى
النقطتي، والعبارة ومسافة البادئة (هي الكتلة الت تشكل جسم الدوال نفسه) .، 23سبعة. لحظ جيدا القواس

لستخدام دالة محددة أنشأناها، يمكننا استدعاءها بواسطة اسمها : 

.13 تد ق ائومة الكلوم ات الحجوزة ف صفحة22
 اسم الدالة يب أن يكون دائوم ا مصحوب ا بقوسي, حت لو ك انت الدالة ل تأخذ أي برامةترات. وهذه هي نةتيجة اتف اقية كةت ابة23

 تنص على أن ف أي نص يةتع امل مع برمة ال اسوب, يب أن يص احب اسم الدالة قوسي ف ارغي. ونن نلةتزم بذه التف اقية ف
النص الةت ال .
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>>> table7()
 

مما يلؤدي إلى عرض :
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

 

 يمكننا الن إعادة استخدام هذه الدالة مرارا وتكرارا، مرات عديدة كما نرغب. يمكننا أيضا دمجها في تعرف دالة أخرى ، كما فتتي
اللثال التالي :

>>> def table7triple():
...     print('La table par 7 en triple exemplaire :')
...     table7()
...     table7()
...     table7()
...

 

يمكننا استخدام هذه الية الجديدة عن طريق إدخال المر :
>>> table7triple()

 

: عرض الناتج سيكون كالتالي
La table par 7 en triple exemplaire :
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

 

 و يمكن للدالة اللثانية استدعاء الولى ونفس الشء مع الدالة اللثاللثة وإلخ ... فتتي هتتذه الرحلتتة التتت وصتتلنا إليهتتا، قتتد ل تعتترف
بعد ما فائدة هذه ولكن يمكن ملحظة فائدتي:

 إنشتتاء دالتتة جديتتدة تستتمح لنتتا بإعطتتاء استتم لجموعتتة متتن التعليمتتات. وبهتتذه الطريقتتة، يمكنتتك تبستتيط الجستتم الرئيستت•
 للبنامج، عن طريق إخفاء خوارزمية ثانوية معقدة تحت أمر واحد، والت يمكن إعطاؤها اسما واضحا جدا، بالفرنستتية إذا

أردت .
 صنع دالة جديد يمكننا من إنشاء تصغي حجتتم البنامتتج، متتن خلل إزالتتة الجتتزاء التكتتررة. علتتى ستتبيل اللثتتال، إذا أردت•

إظهار جدول سبعة مرات في نفس البنامج، يمكنك أن ل تكتب كل مرة الخوارزمية الت تقوم بهذا العمل .
الدالة هي تعليمات جديدة خاصة بك، تستطيع إضافتها بحرية إلى لغة البمجة الخاصة بك .

دالة مع بارمترات

 . الن نفتتتض أنتته يجتتب علينتتا أن نفعتتل نفتتس الشتتء متتع7في الملثلة السابقة، لقد عرفنا واستعملنا دالة تظهر جدول الضب 
 13. هل يجب علينا أن نصنع دوال جديد لهذا ؟ ولنفتض أيضا أننا أردنا بعتتد ذلتتك أن نفعتتل نفتتس الشتتء متتع جتتدول 9جدول 

وهل يجب علينا البدء من جديد. أليس من الفضل أن نعرف دالة قادرة على عرض أي جدول، على الطلب ؟
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 عندما نسمي هذه الدالة، يجب أن نكون طبعا قادرين على العشارة إلتتى أي جتتدول نريتتد عرضتته. هتتذه العلومتتات يجتتب تمريرهتتا
 علتتى ستتبيل اللثتتال ، يحستتب،تت )sin(a للدالة والت تسمى بارمت. لقد التقينا عدة مرات مع دالت متكاملة تأخذ بتتارمت. الدالتتة

استعملت إذا قيمة عددية كبامت للقيام بالعمل . ()sin الدالة. a جوف الزاوية

 في تعريف الدالة، يجب أن يكون هنالك متغي خاص لتلقي البارامت. هتتذا التغيتت يستتمى بتتارمت. نختتتار لتته استما لبنتاء قواعتتد
التعليمة كالعادة، ونضع السم في ما بي قوسي الصاحبة لتعريف الدالة .

هذا الذي يجب كتابته في حالتنا :
>>> def table(base):
...    n = 1
...    while n <11 :
...       print(n * base, end =' ')
...       n = n +1

 

لحساب أول عشة نتائج لجدول الضب الوافق . base كما هو معرف أعله تستعمل البامت ()table الدالة

اختبار هذه الية الجديدة، يجب علينا استدعاؤها مع البارامت. ملثال على ذلك :
>>> table(13)
13 26 39 52 65 78 91 104 117 130

>>> table(9)
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

 

في هذه الملثلة، يتم تلقائيا تعيي قيمة بي قوسي عندما نستدعي الدالة (و بالتالي فهو بارامت) إلى البامت القاعدة. 

  نحتتن هنتتا نقصتد اللتتة التت تنفتذ،)table(9 تلعب دورا ليس كأي متغي آخر. عندما نتدخل المتتر . base في جسم الدالة، 
.base للمتغي 9 عن طريق إعداد القاعدة لتغي ()table الدالة

الستعمال المتغير كبرامتر

 ). هتتذا ليتتس9 ثتتم التغيتت 13فتتي كتتل متترة عتتدد ثتتابت ( التغيتت  و()table في اللثالي أعله، البامت الذي استخدمناه للدالة 
ًيا أيضا، ملثل اللثال أدناه. حلل اللثال جيتتدا، حتتاول  إلزاميا. لكن البامت الذي استخدمناه عند استدعاء الدالة يمكن أن يكون متغ
 تشغيله، وصف في كراس التمتارين الختتاص بتك متا يحتتدث. موضتتحا بشتتكل جيتتد. هتذا اللثتتال بعطيتتك دراستتة أوليتة لستتعمال

الدالت للقيام ببساطة مهام معقدة :
>>> a = 1
>>> while a <20:
...    table(a)
...    a = a +1
...
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ملحظة مهمة 

 داختل الدالتة، هتذا البامتت يتتم تعيينته. a هو القيمة الت يحتويها التغيتت ()table في اللثال أعله، البامت الذي مررناه لت
الذي هو متغي آخر. إذا لحظ الن أن :، base لبماتر

.اسم المتغير الذي تم تمريره كبرامتر ليس له أي علقة باسم البرامتر المقابل في الدالة 

 قد تكون هذه السماء هي نفسها إذا أردت، لكن يجب أن تعرف أنها ل تعب عتتن نفتتس الشتتء (علتتى الرغتتم متتن أنهتتا قتتد تحتتتوي
على نفس القيمة الختيارية) .

تمرين
  لداء رسوم بسيطة. يمكنك رسم مجموعة من اللثللثات متساوية الضلع مختلفة اللتتوان.turtleقم باستدعاء وحدة 7.1

 الذي يقوم برسم ملثلث بلتتون محتتدد (و هتتذا يعنتت أن تعريتتف ()triangle وللقيام بذلك، يجب عليك تعريف متغي
 الدالة يجب أن يحتوي على برامت لخذ اللون). ثم استعمل هذه الدالة لرسم اللثلث نفسه في أماكن مختلفة، مع تغيي

اللون كل مرة .

دالة مع عدة برامترات

 ثية للهتمام بالتأكيد، لكنها ل تظهر سوى أول عشة نتائج لجدول الضتتب، ربمتتا نرغتتب أن نظهتتر أكتتث متتن ()table الدالة
: ()tableMulti ذلك. الن، سوف نحسن الكود بإضافة برامتات أخرى في النسخة الجديدة الت سنطلق عليها هذه الرة

>>> def tableMulti(base, debut, fin):
...    print('Fragment de la table de multiplication par', base, ':')
...    n = debut
...    while n <= fin :
...       print(n, 'x', base, '=', n * base)
...       n = n +1

 

 هذه الية الجديدة سوف تستخدم ثلثة برامتات : الولى هي قاعدة الجدول ملثتل اللثتال الستابق، اللثانيتة هتتي أول عتدد ضتب
يبدأ به ، واللثالث هي آخر عدد ضب ينتهي به .

جرب هذه الدالة عن طريق إدخال هذا على سبيل اللثال :
>>> tableMulti(8, 13, 17)

 

سوف يظهر :
Fragment de la table de multiplication par 8 :
13 x 8 = 104
14 x 8 = 112
15 x 8 = 120
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16 x 8 = 128
17 x 8 = 136

 

ملحظات

لتحديد دالة مع عدة برامتات ، يجب عليك كتابتها في ما بي القوسي الت تلي اسم الدالة، مفصولة بفواصل .•

 عند استدعاء الدالة، يجب أن يكون البامتات فتتي نفتتس أماكنهتتا الصتتحيحة (و يتتتم فصتتلها أيضتتا بفاصتتلة). ستتيتم تعييتت•
البامت الول للبامت الول للدالة ، والبامت اللثاني للبامت اللثاني في الدالة وإلخ ...

كتمرين، حاول تسلسل التعليمات التالية وصف في كراس التمارين النتيجة :•
>>> t, d, f = 11, 5, 10 
>>> while t<21:
...    tableMulti(t,d,f)
...    t, d, f = t +1, d +3, f +5 
...

 

متغير محلي، متغير عام

 عندما نحدد متغيات داخل جسم الدالة، هذه التغيتات هتتي فقتط للوصتتول إلتى الدالتة نفستها. نقتول أن هتذه التغيتات محليتة
للتمرين السابق. n وbase، debut، fin للدالة. هذا على سبيل اللثال حالة من التغيات 

 محتويتتات. 24تحجز لهتتا (فتتي ذاكتترة الحاستتوب) مستتاحة جديتتدة للستم بيلثون ()tableMulti في كل مرة يتم فيها استدعاء 
،base التغيات   debut،  finو n يتم تخزينها في مساحة السم الت ل يمكتن الوصتول إليهتا متن ختارج الدالتة. علتتى  

بعد القيام بالتمرين السابق، سوف تحصل على رسالة الخطأ التالية : base سبيل اللثال، إذا أردت إظهار محتوى الدالة
>>> print(base) 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
NameError: name 'base' is not defined

 

 نفستتها. ()tableMulti غيتت معتتروف، فتتي حيتت أنتته تتتم طبتتاعته متتن قبتتل الدالتتة base اللة تقول لنا بوضوح أن الرمتتز
 يتم حتتذفها تلقائيتتا عنتتدما تنتهتتي الدالتتة، و()tableMulti مقتصة فقط للدالة base مساحة السماء الت يحتويها الرمز

من عملها .

 التغيات العرفة خارج الدالة هي متغيات عامة. محتواها " مقروء " للدالة، لكن الدالة ل تستطيع تغيي محتواها. على ستتبيل
اللثال :

 هذا الفهوم لس احة الس اء سوف نةتعومق به تدريي ا. وسوف نةتعلم أيض ا ف وقت لحق أن الدالت هي ف الواقع ك ائن ات يةتم24
إنرش اء نسخة جديدة منه ا كلوم ا ت اسةتدع اؤه ا .
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>>> def mask():
...     p = 20
...     print(p, q)
...
>>> p, q = 15, 38
>>> mask()
20 38
>>> print(p, q)
15 38 

 

حلل بعناية هذا اللثال :

 متتع القيمتتة p سوف نبدأ من خلل تعريف دالة بسيطة جدا (و الت ل تستعمل أي برامتات). في هذه الدالة، يتم تعريف الدالة
 هذا التغي سوف يكون داخل الدالة أي محلي . 20 الولية لهذا التغي هي

 .38 و15 التذان يحتويتان علتى القيمتتي q وp بمجرد النتهاء من تعريف الدالة، نعتود للمستتتوى الساست ونعترف متغييتن
هذان التغيان يتم تعريفهما في الستوى الساس سيكونان إذا متغيات عامة .

 مرتي، لتحديد اثني متتن التغيتتات الختلفتتة : واحتد عتام واللثتاني محلتتي. يمكتتن النظتتر إلتتى p و هكذا تم استخدام نفس التغي
 هتذين التغييتن علتى أنهمتا متغيتان مستتقلن ومنفصتلن عتن بعضتهما البعتض، حستب القاعتدة فتإن فتتي الدالتتة (حيتث يكتتون

التنافس)، يكون للمتغيات الحلية أولوية .

 يبتدو أنته يمكتن الوصتول إليهمتا، منتذ يتتم yو q التغيتان العامتان ()mask في الواقع يبتدو أنتته عنتدما يتتم تشتغيل دالتة
.على العكس، القيمة الحلية هي الت يتم إظهارها .، p طباعتهم بشكل جيد، لت

 (بمتتا أنتته يمكتتن الوصتتول إليتته). الستطر p ببساطة تغي محتتتوى التغيتت العتتام ()mask قد يعتقد الرء في البداية أن دالة 
إلى قيمته الولية . p يعود التغي العام، ()mask التالية تظهر أنه ليس كذلك : عند الخروج من الدالة

 يبدو هذا كله معقدا في البداية، لكن سعان ما سنعرف كم هو مفيد تعريف التغيات كمحلية، وهتذا معنتتاه بطريقتة أخترى أنهتا
 تقتص فقط على الدالة. هذا يعن أنك تستطيع دائما استتخدام عتدد ل نهتائي متن التدالت دون الحاجتتة إلتى القلتق متن أستمائها

سواء أكانت مستخدمة سابقا أو ل : هذه التغيات ل تستطيع أبدا أن تتداخل مع تلك الت عرفتها بنفسك في مكان آخر .

  تستطيع تغيي هذا إذا أردت. لعلك على سبيل اللثال قد عرفت الدالتة التت يجتتب عليهتا تغييتت محتتتوى متغيتت عتام. لفعتل هتذا،
 هذه التعليمة تمكنك من العشارة داخل تعريف الدالة - تمكنك من التعامل مع التغيتتات. global ببساطة استعمل التعليمة 

بشكل عشامل .
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 ليس فقط للوصول، بل حت تغيي محتواهتتا، لنتته تتتم تعريفتته ()monter داخل الدالة a في اللثال أدناه، يستخدم التغي 
 : global على أنه متغي باستعمال عشتامل. وعلتى ستبيل القارنتة، قتم بعمتل نفتس التمريتن لكتن هتذه الترة احتذف التعليمتتة 

التغي ل يزداد مع كل استدعاء للدالة .
>>> def monter():
...     global a
...     a = a+1
...     print(a)
...
>>> a = 15
>>> monter()
16
>>> monter()
17
>>>

 

الدالت الحقيقيةت لوالجراءاتت

 الدالتتة. 25للمتمرسي، الدالت الت وصفناها هنا هتتي فتتي العنتت التدقيق للكلمتتة ليستتت كتذلك، ولكتن بشتتكل أكتث دقتتة الجتراءات
 "الحقيقيتتة" (بتتالعن التتدقيق) يجتتب عليهتتا أن تعتتود قيمتتة واحتتدة عنتتدما تنتهتتي. الدالتتة "الحقيقيتتة" تستتتطيع استتتعمال علمتتة

 الذي) a تعيد قيمة (في داخل البامت ()sin نفهم من هذا أن هذه العبارة، الدالة. )y = sin(a الساوات في التعبيات ملثل
.y تم تعيينه مباشة إلى التغي

دعونا نبدأ مع ملثال بسيط للغاية :
>>> def cube(w):
...    return w*w*w
...

 

 تحدد القيمة الت يجب إرجاعها من الدالتتة. فتتي هتتذه الحالتتة، هتتذا هتتو مكعتتب البامتت التذي تتم تمريتتره عنتد return العبارة
استدعاء الوظيفة. على سبيل اللثال :

>>> b = cube(9)
>>> print(b)
729

 

 الذي عملنا به عمل ل بأس به، سوف ()table على سبيل اللثال أكث قليل تعقيدا، سوف نقوم الن بتغيي صغي على دالة 
 نجعله يعود بقيمة. هذه القيمة في هذه الحالة هتي قائمتة ( قائمتة متكونتتة متن أول عشتة نتائتج لجتدول الضتب الختتار. هتذه

فرصة جيدة لعادة الحديث عن القوائم. في هذه العملية، يجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة لتعلم عشيئا جديدا .

 def pour يةتم تعريف اله ام والجراءات ب اسةتخدام تعليوم ات مةتلفة، بياثون يسةتخدم الةتعليومةة، ف بعض لغ ات البم 25
définir les unes et les autres.
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>>> def table(base):
...    resultat = []             # النتيجة الولى هي قائمة فارغة
...    n = 1
...    while n < 11:
...       b = n * base
...       resultat.append(b)     # إضافة قيمة إلى القائمة
...       n = n +1               # (انظر إلى الشرح أدناه)
...    return resultat
...

 

لتجربة هذه الدالة، نستطيع أن ندخل على سبيل اللثال :
>>> ta9 = table(9)

 

، في عشكل لئحة :9أول عشة نتائج لجدول الضب على  ta9 و بالتالي نحن خصصنا للمتغي
>>> print(ta9)
[9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90]
>>> print(ta9[0])
9
>>> print(ta9[3])
36
>>> print(ta9[2:5])
[27, 36, 45]
>>> 

 

)0(تذكر: العنص الول في الدالة هو اللؤش 

ملحظات

  تحدد ما هي القيمة الت يجب أن تعود من الدالة. في هذه الحالة، هذا هنا return كما رأينا في القال السابق، العبارة•
.26هذا معناه قائمة الرقام الت تم صناعتها من قبل الدالة، resultat هو محتوى التغي 

 هي اللثال اللثاني لنا لستخدام مفهوم الستدعاء الذي ل يتتزال الكتتلثي متتن العشتتياء )resultat.append(b العبارة•
.resultat للكائن ()append  منه لم نضعها : هذه العبارة، نحن نطبق طريقة

-
 سوف نشح الن خطوة بخطوة ما القصتود ببمجتة الكتائن. الن، نعتتف ببستاطة بتأن هتذا الصتطلح عتتام جتدا ينطبتق
 بشكل خاص على قوائم بيلثون. السلوب ليس أكث من مجتترد دالتتة (و يمكنكتتم أيضتتا معرفتهتتا بوجتتود القتتواس)، لكتن هنتتا
 الدالة مرتبطة بكائن. وهي جزء من تعريف هذا الكائن، أو بشتتكل أكتتث دقتتة فئتتة معينتتة تنتمتتي لهتذا الكتائن (ستتوف نتدرس

مفهوم الطبقة في وقت لحق). 
-

 بدون أي برامةتر داخل الدالة, م ا يةتسبب ف إغل ق البن امج مب اشرة. والقيم الت يةتم إرج اعه ا ف هذه returnيكن اسةتخدام26
(ك ائن خ اص, "ل شيء") . None ال الة ك ائن
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 يتم تنفيذ السلوب الرتبط بالكائن بطريقة أو بأخرى "بتشغيل دالتة" هتذا الكتائن بطريقتتة معينتتة. علتتى ستبيل اللثتال يتتم
 ، وهتتذا ()objet3.methode4: بمساعدة تعليمة النوع ،تت objet3 لكائن ()methode4 تطبيق السلوب 

 معناه اسم الكائن، ثم اسم السلوب، متصلة ببعضها البعض بواسطة نقطة. هذه النقطة لها دور أساستت : يمكتتن اعتبارهتتا
معامل حقيقيا. 

-
 التتذي هتتو قائمتتة. فتتي بيلثتتون،  القتتوائم هتتي فئتتة،تت resultat إلى كتتائن ()append في ملثالنا، نحن نطبق السلوب 

 معينتتة متتن الكائنتتات،  يمكتتن أن تطبتتق بشتتكل فعتتال علتتى مجموعتتة متنوعتتة متتن الستتاليب. فتتي هتتذه الحالتتة، الستتلوب
append() مجموعة كائنات "قوائم" يستخدم لضافة عنص إلتتى النهايتتة. الكتتائن التتذي ستتيتم إضتتافته ستتيكون داختتل 

أقواس، ملثل جميع البامتات .
 " ]resultat = resultat + [b " كنا قد حصلنا علتتى نتيجتتة مماثلتتة إذا استتخدمنا بتدل متتن هتذه العبتارة التعليمتتة•

 (معامل السلسلة يعمل في الواقع أيضا مع القوائم)، هذه الطريقة هي أقل كفاءة وفعالية، لنها تقوم بإعادة تعريف قائمتتة
جديدة عند كل تكرار جديد للحلقة. حيث القائمة الكاملة السابقة تقوم بكل مرة بإعادة نسخها مع إضافة عنص إضافي. 

  أن الحاسوب يقوم في الواقع بتعديل قائمة موجودة بالفعل (دون نسخه في، ()append من سلبيات استخدام أسلوب
 متغي جديد). إذا هذا السلوب هو الفضل، لنه يستخدم موارد أقل، بالضافة إلى أنه أسع ( وخاصتتة عنتتد التعامتتل متتع

القوائم الكبية) .
 ليس لزاًما علينا أن كل قيمة يتم إرجاعها من دالة يجب أن تكون بواسطة التغي (كمتتا فعلنتتا حتتت الن فتتي هتتذه الملثلتتة).•

عن طريق إدخال هذين المرين : ()table و()cube وبالتالي، يمكننا اختبار الدالتي
• >>> print(cube(9))

>>> print(table(9))
>>> print(table(9)[3])

أو بشكل أكث بساطة :
• >>> cube(9)...

استعمال الدالت داخل سكريبت

ومن أجل هذا السلوب الول من الدالت، قمنا فيما سبق باستخدام الوضع التفاعلي لبيلثون. 

 فمن الواضح أنه يمكننا استخدام الدالت في البامج النصية (سكريبت) كتتذلك. الرجتتاء حتتاول فعتتل ذلتتك بنفستتك متتع البنامتتج

=Vالصغي في السفل، والت تحسب حجم الكرة باستخدام الصيغة الت ربما قد تعرفها :  
4
3

πR3 
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def cube(n):
   return n**3

def volumeSphere(r):
   return 4 * 3.1416 * cube(r) / 3

r = input('Entrez la valeur du rayon : ')
print('Le volume de cette sphère vaut', volumeSphere(float(r)))

 

ملحظات

 الجسم الساستت، و()volumeSphere و()cube بنظرة أقرب، يتكون هذا البنامج من ثلثة أجزاء رئيسية : الدالتان
للبنامج. 

 سوف نمرر لها القيمة الدخلة من قبل الستتتخدم، و()volumeSphere في الجسم الساس في البنامج، استدعينا الدالة
.()float لقطر نصف الدائرة، ويتم تحويلها إلى عدد حقيقي بمساعدة الدالة الدمجة

.()cube هنالك استدعاء للدالة، ()volumeSphere داخل الدالة

 لحتتظ أن الجتتزاء اللثلثتتة فتتي البنامتتج مرتبتتة بتتتتيب معيتت : أول نبتتدأ بتعريتتف التتدالت، ثتتم نقتتوم بكتابتتة الجتتزء الساستت
 للبنامج. هذا التتيب ضوري، لن الفس يقوم بتنفيذ أسطر التعليمات واحدة تلو الخرى، وفقا لتتيب ظهورها في الستتورس

كود (عشفرة البنامج) .

يجب عليك تعريفها في البداية ).في السكريبت، يجب أن يكون تعريف الدالت سابقا لستخدامها  )

 لتقتنعوا، اعكس هذا النظام (على سبيل اللثتال، ضتتع جستم البنامتح فتتي البدايتة )، ثتم لحتظ ظهتور رستالة خطتأ عنتد تشتغيل
السكريبت العدل. 

 في الواقع، الجسم الساس للبنامج الكتوب ببيلثون هو جزء خاص إلى حد ما، الذي يعرف دائما عند العمال الداخلية للمفس
 " تعنتت أساستت باللغتتة النكلييتتة. يكتتون الستتم محتتدد بعلمتتت ختتط علتتىmain(الكلمة " __main__ تحت السم الحجوز

 ،__main__ جانب السم، لتجنب الخلط بينه وبي غيه من الرموز). وعند تشغيل السكريبت، يبدأ دائما بعبتتارة هتتذا الجتتزء
 قد يكون هذا موجودا في القائمة. ويتم تنفيذ هذه التعليمات واحدة تلو الخرى، وذلتتك حتتت يتتتم استتتدعاء الدالتتة الولتتى. عنتتدو

 استدعاء دالة يكون ملثل التفاف في تدفق تنفيذ البنامج : بدل من النتقال إلى التعليمة التالية، يقوم الفس يتنفيتتذ الدالتتة التتت
 تم استدعاؤها، ثم يعود البنامج إلى السطر الذي كان فيه ليكمل العمل الذي انقطع عنه. لهذه اللية في العمل، يجتتب أن يكتتون

وهذا الخي يجب وضعه في نهاية سكريبت البنامج. ، __main__ الفس قادرا على قراءة وتعرف الوظيفة قبل
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 يستدعي الدالة الولى وهي تستدعي الدالة اللثانية. هذه الطريقة  عشائعة جدا في البمجتتة. إذاmain__ a__ في ملثالنا، جزء
 أردت أن تفهم بشكل صحيح ماذا يحدث في أحد البامتتج، يجتتب عليتتك إذا تعلتتم قتتراءة الستتكريبت، ليتتس متن الستتطر الول إلتتى
 السطر الخي، لكن باتباع مسار مشابه لا يحدث عند تشغيل البنامج. هذا يعن بالضبط أنه يجب عليك تحليل السكريبت بدأ

من السطر الخية !

لوحدات الدالت

 وحت تتمكن جيدا من التميي بي تعريف دالة واستخدامها في البنامج، نقتح عليك فتتي الكتتلثي متتن الحيتتان وضتتع تعريفتتات
الدالت في وحدة بيلثون،  والبنامج الذي يستخدمها في مكان آخر .

: مثال
 مطلوب منك إنتاج سلسلة من الرسوم على الجانب، وذلتتك

 : turtleبمساعدة وحدة 

 اكتتتب الستتطر البمجيتتة التاليتتة، وقتتم بحفظهتتا فتتي ملتتف
 : dessins_tortue.py باسم

from turtle import *

def carre(taille, couleur):
    "fonction qui dessine un carré de taille et de couleur déterminées"
    color(couleur)
    c =0
    while c <4:
        forward(taille)
        right(90)
        c = c +1

 

 يبدأ بسلسلة نصية. هذه السلسلة ل تلعب أي دور وظيفي في السكريبت : تتم معالجتتة ()carre قد تلحظ أن تعريف الدالة
 هذه السلسلة كتعليق بسيط من قبل بيلثون،  لكن يتم تخزينها داخل جزء نظام الوثائق الداخلية التلقائي ، ثتتم يمكتتن استتتغللها

من قبل الستخدمي والناشين (ذكي). 

 ، على سبيل اللثال، تستطيع هذه السلسلة النصية التوثيق "تلميح"، تستطيع في كل مرة يتم استتتدعاءIDLEإذا كنت في بيئة 
دالت موثقة جيدا. 

 " بجانبها خطان من كتتلdoc(الكلمة " __doc__ في الواقع، بيلثون يضع هذه السلسلة النصية داخل متغي خاص تحت اسم
 لتتمكن). و178 جهة)، ويرتبط بكائن دالة ملثل خصائصه ( سوف نتعلم عن هذه الصفات عندما نناقش طبقات الكائنات صفحة

من العلثور على سلسلة التوثيق لدالة معينة أعرض محتوى هذ التغي. ملثال :
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>>> def essai():
...     "Cette fonction est bien documentée mais ne fait presque rien."
...     print("rien à signaler")
...
>>> essai()
rien à signaler
>>> print(essai.__doc__)
Cette fonction est bien documentée mais ne fait presque rien.

 

 خذ إذا عناء كتابة السلسل وابذل كل جهد،ك لتعرف الدالت في الستقبل : هذه المارسة موص بها كلثيا. اللتتف التتذي صتتنعته
  الت قد عرفتها في وقتتت ستتابق. تستتتطيع الن استتتعمالهاmath أو turtleالن هو وحدة بيلثون صحيحة، تماما ملثل الوحدات 

في أي سكريبت آخر، ملثل هذا على سبيل اللثال، يلؤدي العمل الطلوب :
from dessins_tortue import *

up()                    # زالة القلمإ
goto(-150, 50)          # العودة إلى أعلى اليسار

: رسم عشرة مريبعات ظحمراء يبمحاذات يبعضها البعض #
i = 0
while i < 10:
    down()              # نزال القلمإ
    carre(25, 'red')    # رسم المريبع
    up()                # إزالة القلم
    forward(30)         # اليبتعاد
    i = i +1
a = input()             # النتظار

 

انتبه
 .يمكنك تسمية وحدات دالتك على النحو الذي تراه مناسبا ولكن يجب أن تدرك أنه ل يمـكـن اســتدعاء وحــدة

الموجودة في الصفحة  لن اسم الوحدة المستدعاة ستصبح متغيًرا في، 13 (إذا كان اسمها محجوزا لبيثون 
 .سـكريبتك، والكلـمـات المحجـوزة ل يمـكـن أن تـسـتخدم كأـسـماء متغيـرات ـتـذكر أيضــا أـنـه ل يمكـنـك إعطـاء
و لـكـل ســكريبتاتك بصــفة عاـمـة بنـفـس اســم لوحــدة موجــودة ـفـي بيـثـون ، وإل ســوف تحــدث )اســم لوحــداتك  ) 

 لتمريـن وضــعت فيـه تعليمـة لسـتدعاء وحــدة turtle.py .مشاكل على سـبيل المثـال، إذا أعطـيـت اسـم
turtle ، فسيتم استدعاء هذا التمرين نفسه!
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تمارين
.ca لت n الت تقوم بإرجاع سلسلة نصية )ligneCar(n, ca عرف الدالة7.2
 فتتي برامتتت. R هذه الدالة تقوم بإرجاع السطح (النطقة) لدائرة قدمنا لك قطرها. )surfCercle(R عرف الدالة7.3

على سبيل اللثال، عند تنفيذ التعليمة :
print(surfCercle(2.5((  19.63495:  يجب أن يكون الناتج...

 ,x1  الت تقوم بإرجتتاع حجتتم علبتتة متوازيتتة تتتم وضتتع أبعادهتتا اللثلثتتة )volBoite(x1,x2,x3 عرف الدالة7.4

x2, x3 . كبامت
: على سبيل اللثال، عند تنفيذ التعليمة

print(volBoite(5.2, 7.7, 3.3(( 132.132:  يجب أن يكون الناتج.
 الت هي في n1, n2, n3  أعداد3الت تقوم بإرجاع أكب عدد بي  )maximum(n1,n2,n3 عرف الدالة7.5

البامت. على سبيل اللثال عند تنفيذ التعليمة التالية
print(maximum(2,5,4(( 5:  يجب أن يكون الناتج.

. 74 الت تم وصفها في الصفحة وdessins_tortue.py أكمل وحدة الدالت الرسومية7.6
بحيث يمكن وضع الربعات في اتجاهات مختلفة .، ()carre لى دالة إangle ابدأ بإضافة البامت

 القادرة على رسم ملثلث متوازي الضتتلع بلتتون )triangle(taille, couleur, angle ثم حدد الوظيفة
 واتجاه موضوع كبامت. اختب الوحدة الخاصة بك بمستتاعدة برنامتج يقتوم باستتدعاء هتذه التدالت عتدة مترات، متع

مجموعة من البامتات التنوعة الت تقوم برسم مجموعة مربعات وملثللثات :

  التخصصتتة برستتم نجمتتة  بخمستتة أفتترع. داختتل البنامتتج ()etoile5 أضتتف إلتتى وحتتدة التمريتتن الستتابق الدالتتة7.7
 نجمات صغية بأحجام مختلفة :9الساس، أضف حلقة  ترسم مجموعة من 
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  أفرع، وهتتي تتكتتون متتن مربعيتت متتتداخلي8تقوم برسم نجمة بت  ()etoile8 أضف إلى وحدة التمرين السابق دالة7.8
  الت تم تعريفها سابقا. وبرنامجتتك يجتتب أن()carreفي بعضهما البعض. هذه الدالة الجديدة تقوم باستدعاء الدالة

يقوم برسم سلسلة من هذه النجوم :

 داختتل السلستتلة ca الت تقوم بإرجاع عدد مرات التتت يتكتترر فيهتتا الحتترف )compteCar(ca,ch عرف الدالة7.9
: على سببل اللثال، عند تنفيذ التعليمة. ch النصية

print(compteCar(’e’, ’Cette phrase est un exemple((’ 7:  يعطينا الناتج
 الت تقوم بإرجاع ملؤش العنص ذي القيمة العلى داختتل السلستتلة علتتى عشتتكل )indexMax(liste عرف الدالة7.10

برامت. ملثال للتشغيل : 
serie = [5, 8, 2, 1, 9, 3, 6, 7]
print(indexMax(serie))
4
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الت تقوم بإرجاع اسم عشهر للسنة على سبيل اللثال، عند تنفيذ التعليمة :  )nomMois(n عرف الدالة7.11
print(nomMois(4(( : تقوم بإعطاء الناتج   :Avril.

 الت تقوم بعكتتس ترتيتتب حتتروف فتتي أي سلستتلة. السلستتلة العكوستتة ستتيتم إرجاعهتتا )inverse(ch عرف الدالة7.12
للبنامج الذي استدعى الدالة .

 ونعتب الكلمة هي. ph الت تقوم بإرجاع عدد الكلمات الت تحتويها الجملة )compteMots(ph عرف الدالة7.13
مجموعة من الحروف ويكون بي الكلمات مسافات .

كتابة البرامترات

 لقد تعلمت كتابة التغيات في بيلثون بشكل فعال، وهذا معناه أنه يتم تعريف نوع التغي فتتي نفتتس التتوقت التتذي تقتتوم بوضتتع
 قيمته. هذه اللية تعمل أيضا لبامتات الدالة. نوع البامت يصبح تلقائيا عندما يتم تمرير القيمة كبامتتت للدالتتة. علتتى ستتبيل

اللثال :
>>> def afficher3fois(arg):
...     print(arg, arg, arg)
...

>>> afficher3fois(5)
5 5 5

>>> afficher3fois('zut')
zut zut zut

>>> afficher3fois([5, 7])
[5, 7] [5, 7] [5, 7]

>>> afficher3fois(6**2)
36 36 36

 

  تقبل جميع أنواع البامتات الت يتتم تمريرهتتا علتتى مختلتف أنواعهتا، ()afficher3fois في هذا اللثال، قد تجد أن الدالة
 وهي رقم، سلسلة نصية، قائمة أو حت تعتتبي. فتتي الحالتتة الخيتتة، بيلثتتون يقتتوم بفحتتص التعتتبي، ويقتتوم بتمريتتر ناتتج عمليتتة

التعبي كبامت للدالة .

القيمت الفتراضية للبرامترات

 في تعريف الدالة، من المكن (و مرغوب في الكلثي من الحيان) تعريف قيمة برامتتت افتاضتتية لكتتل برامتتت. وهتتذا يعطتتي الدالتتة
الت نستطيع تسكينها مع مجموعة فقط من البامتات النتظرة. على سبيل اللثال :

>>> def politesse(nom, vedette ='Monsieur'):
...    print("Veuillez agréer ,", vedette, nom, ", mes salutations cordiales.")
...
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>>> politesse('Dupont')
Veuillez agréer , Monsieur Dupont , mes salutations cordiales.

>>> politesse('Durand', 'Mademoiselle')
Veuillez agréer , Mademoiselle Durand , mes salutations cordiales.

 

 عند استدعاء هذه الدالة، القيمة الولى قد وضعناها أما القيمة اللثانيتتة ستتتأخذ القيمتتة الفتاضتتية. وإذا أدخلنتتا قيمتتتي، القيمتتة
الفتاضية اللثانية سوف تلغى. 

 يمكن تعيي قيمة افتاضية لكن البامتات، أو جتزء منهتا فقتط. فتي هتذه الحالتتة ، ومتع ذلتك ، البامتتات بتدون قيتم يجتب أن
تسبق بقية القيم. على سبيل اللثال، اللثال في السفل غي صحيح :

>>> def politesse(vedette ='Monsieur', nom):
 

: ملثال آخر
>>> def question(annonce, essais =4, please ='Oui ou non, s.v.p.!'):
...    while essais >0:
...        reponse = input(annonce)
...        if reponse in ('o', 'oui','O','Oui','OUI'):
...            return 1
...        if reponse in ('n','non','N','Non','NON'):
...            return 0
...        print(please)
...        essais = essais-1
...
>>>

يمكن استدعاء هذه الدالة بطرق مختلفة، على سبيل اللثال :
rep = question('Voulez-vous vraiment terminer ? ')

: وأ
rep = question('Faut-il effacer ce fichier ? ', 3)

: وأ
rep = question('Avez-vous compris ? ', 2, 'Répondez par oui ou par non !')

خذ وقتا في تشيح هذا اللثال .

برامترات مع علمات 

في معظم لغات البمجة، البامتات الت نضعها عند استدعاء الدالة تكون في نفس مكانها في تعريف الوظيفة. 
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 بيلثون تسمح بقدر كبي من الرونة. إذا حصتلت البامتتات فتي تعريفهتا فتتي الدالتة علتتى قيمتة ، كمتتا هتتو موضتح أعله، يمكننتتا
 استدعاء الدالة عتن طريتق تقتديم البامتتات علتتى أي ترتيتتب، علتى شت ط أن نكتتب استم البامتت بشتتكل صتتحيح، علتى ستبيل

اللثال :
>>> def oiseau(voltage=100, etat='allumé', action='danser la java'):
...     print('Ce perroquet ne pourra pas', action)
...     print('si vous le branchez sur', voltage, 'volts !')
...     print("L'auteur de ceci est complètement", etat)
...

>>> oiseau(etat='givré', voltage=250, action='vous approuver')
Ce perroquet ne pourra pas vous approuver
si vous le branchez sur 250 volts !
L'auteur de ceci est complètement givré

>>> oiseau()
Ce perroquet ne pourra pas danser la java
si vous le branchez sur 100 volts !
L'auteur de ceci est complètement allumé

 

تمارين
 الت تم تعريفها في التمرين السابق، بحيث يمكن استدعاؤها بباماتر واحد )volBoite(x1,x2,x3 عدل الدالة7.14

، على سبيل اللثال :10أو اثني أو ثلثة برامتات، أو بدون برامتات. استخدم القيم الفتاضية للقيم هي 
print(volBoite()) 1000:  نتيجته
print(volBoite(5.2)) 520.0:   نتيجته
print(volBoite(5.2, 3)) 156.0:   نتيجته

 الت في العلى بطريقة بحيث يمكننا استدعاؤها مع برامت واحد أو اثنيتت )volBoite(x1,x2,x3 عدل الدالة7.15
 أو ثلثة برامتات. في حالة استخدام برامت واحد، يكون الصندوق على عشتتكل مكعتتب (البامتتتات يجتتب أن تعتتب عتتن
 الحافة). إذا تم استخدام برامتين، يبدو كأنه مربع منشور (في هذه الحالة البامتتت الولتتى للجتتانب واللثانيتتة لرتفتتاع

النشور). وإذا كانت ثلثة، تكون على عشكل متوازي، على سبيل اللثال :
print(volBoite()) يشي إلى خطأ (1 -: نتيجته )

print(volBoite(5.2)) 140.608 :  نتيجته
print(volBoite(5.2, 3)) 81.12 :  نتيجته
print(volBoite(5.2, 3, 7.4)) 115.44 :  نتيجته
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 فتتي ca2 بحتتروف ca1 التت تبتدل كتل حتروف )changeCar(ch,ca1,ca2,debut,fin عرف دالتة7.16
 هذان البامتان الخيان يمكننا تركهما (وفي هتذه،تت fin وإلى اللؤش debut بداية من اللؤش،تت ch سلسة نصية

الحالة يتم التعامل مع سلسلة واحدة من البداية إلى النهاية )، أملثلة على الدالة التوقعة :
>>> phrase = 'Ceci est une toute petite phrase.'
>>> print(changeCar(phrase, ' ', '*'))
Ceci*est*une*toute*petite*phrase.
>>> print(changeCar(phrase, ' ', '*', 8, 12))
Ceci est*une*toute petite phrase.
>>> print(changeCar(phrase, ' ', '*', 12))
Ceci est une*toute*petite*phrase.
>>> print(changeCar(phrase, ' ', '*', fin = 12))
Ceci*est*une*toute petite phrase.

 الت تقوم بإرجاع القيمة العلتتى فتتي السلستتلة التتت تتم تمريرهتتا ، )eleMax(liste,debut,fin عرف الدالة7.17
 يشيان إلى اللؤشات الت ينبغي  البحث عنها، ويمكن حذفها (كما في التمريتن الستابق). fin وdebut البامتان

أملثلة على الدالة التوقعة :
>>> serie = [9, 3, 6, 1, 7, 5, 4, 8, 2]
>>> print(eleMax(serie))
9
>>> print(eleMax(serie, 2, 5))
7
>>> print(eleMax(serie, 2))
8 
>>> print(eleMax(serie, fin =3, debut =1))
6
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8

 استخدام النوافذ والرسوةمات8
 حت الن ، استخدمنا بيلثون فقتط فتتي "الوضتتع النصت" لنتتته يجتب علينتتا أن نتعلتم أول عتدًدا متن الفتاهيم الساستية والبنيتتة
 الساسية للغة، قبل أن نبدأ تعلم أعشياء أكث صعوبة وتطورا (ملثل النوافذ والصور والصوات، إلتتخ ...)يمكننتتا الن التوغتتل فتتي
 بيلثون والدخول إلى حقل واسع من الواجهات الرسومية ،  لكن هذا لن يكون سوى البداية : على الرغم متن أننتا لتم نتعلتم الكتلثي

ومازال أمامنا الكلثي من الساسيات يجب أن نتعلمها، وربما أصبح "الوضع النص " محبوبا لدى الكلثي منكم .

)GUI(لواجهات المستخدم الرسومية 

 إن كنت تجهل هذا حت الن ، اعلم أن مجال الواجهات  الرسومية في غايتتة التعقيتتد  والصتتعوبة. لكتتل نظتتام تشتتغيل يتتتوفر عتتدة
 "مكتبات" لوظائف الرسم الساسية ، الت تضاف (في كلثي من الحيان) إلى العديتتد متتن الكملت ، (أكتتث أو أقتتل بحستتب لغتتات

البمجة) وتعرض جميع هذه الكونات بشكل عام فئات للكائن (كلس أوبجيكت) والت سندرس سماتها وأساليبها. 

 مع بيلثون ، الكتبة الرسومية الكث استخداما حت الن ( هذا الكتاب قديم ) مكتبة تكنت التذي هتتو تكييتتف لكتبتتة تاكتتا وضتتعت
 ...إلخ Pygtk وPyQT : وهنا،ك أيضا عدة مكتبات رسومية للغة برمجة بيلثون ملثل   wxPython وTclأصل للغة برمجة 

 و هنا،ك إمكانية لستخدام مكتبات جافا ومكتبتتات ميكروستوفت أم أف ستت لنظتتام وينتدوز. إضتتافة إلتتى هتتذا نحتن ستنتعلم فقتتط
البمجة باستخدام تكنت الت توجد لحسن الحظ نسخ لعدة أنظمة تشغيل (وبشكل مجاني) منها ويندوز ولينكس وما،ك

Tkinterالخطوات اللولى مع 

 ملثبتة مسبقا على نظامك. لتكون قادرا على استخدام مميتتات Tkinter27للمزيد من اليضاح ، نحن نفتض بالطبع أن وحدة 
تكنت يجب عليك أن تستدعيه (بسطر واحد فقط) بإضافة هذا السطر إلى ملف البنامج :

from tkinter import *

ف إصدارات بياثون الس ابقة (قبل الصدار الاث الث) تبدأ اسم الوحدة برف كبي27
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 اعتمادا على هذه النسـخة مـن بيثـون ، سـوف نـرى نافـذة التطـبيق تظهـر مباشـرة بعـد إدخـال المـر الثـاني فـي
.29مثالنا هذا أو بعد السطر السابع فقط

دعونا الن نبحث عن المزيد في كل ألسطر الوامر المنفذة

 كما ستبق شتحه أعله، فتتإنه متن الستهل بنتاء وحتدات بيلثتون الختلفتتة، والتت تحتتتوي علتى ستكريبتات، تعريفتات التدالت،.1 
 أصناف الكائنات، إلخ ... يمكننا إذا استتدعاء جتزء أو كتل متن هتذه الوحتدات لي برنامتج، حتت لتو كنتا داختل مفستت يعمتتل

: بالوضع التفاعلي( هذا معناه مباشة إلى سطر الوامر). هذا ما فعلناه في السطر الول للثالنا

 from tkinter import*   معناه استدعاء جميع الصناف في وحدةtkinter .

 سيكون لدينا الزيد حول هذه الفئات. في البمجة، تسمي مولدات الكائنات، وهي جزء من البنامج يمكن إعتتادة استتتخدامه..2 
 نحن ل نريد أن نعطيك التعريف الحدد والدقيق للكئنات والصناف، لكن أقتح أن نستخدمهم بشكل مباشتت وليتتس جزئتتي.

سوف نفهم هذا تدريجيا. 

 ونحن أنشأنا ملثيل، ()Tk ، والصنفtkinterنحن استخدمنا صنفا للوحدة ، ()fen1 = Tk:  في السطر اللثاني من ملثالنا
.fen1 (اسم آخر يصف كائنا محددا)، أي النافذة

 هذه عملية تملثيل كائن من العمليتتات الساستتية فتتي التقنيتتات الحاليتتة للبمجتتة. هتتذه الطريقتتة فتتي الواقتتع الكتتث استتتخداما
 أي البمجة الوجهة). OOPوتعرف باسم البمجة الشيئية (أو 

 الودجة هي نةتيجة لنكوم اش عب ارة ن افذة الداة. ف بعض لغ ات البمة , هذه ليست م ا ييطلق عليه ا السييطرة أو الكون الرسومي28
هذا الصيطلح يرشي إل أي شئ يكن وضعه ف إط ار الةتيطبيق : ماثل الزر والصور إل … وأحي ان ا الن افذة نفسه ا. 

 إذا قومت بإجراء هذه العوملية تت نظ ام ويندوز , يب عليك اسةتخدام ويفضل أن يكون الصدار القي اسي من بياثون ف إط ار29
 بدل من ذلك. يكنك أن ترى أفضل , م ايدث بعد إدخ ال كل أمر .PythonWin أو  IDLEمةتك املة  بيئة تيطوير دوس ف 
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 الصنف هو نموذج عام يبدأ من أن نطلب من اللة بناء كائن حاسوبي معي. الصنف يحتتتوي علتتى مجموعتتة متتن التعريفتتات
 الذي يعد من، ()Tk للخيارات الختلفة، نحن لن نستخدم سوى جزء من الكائن الذي صنعناه إبتداءا منها. وبالتالي الصنف

 ، ويحتتتوي علتتى كتتل متتا هتتو مطلتوب لتوليتد أنتواع مختلفتتة متن نوافتتذ التطبيقتتات، مختلفتتةtkinterالفئات الرئيستتية لكتبتتة 
الحجام واللوان، مع أو بدون شيط أوامر ... إلخ. 

 يمكننتتا تحديتتد،تت ()Tk نحن نستخدمها هنا لصناعة كائن رسومي أساس، أي نافذة تحتوي علتتى كتتل متتا تبقتتى. فتتي أقتتواس
خيارات مختلفة، لكن سنت،ك هذا إلى وقت آخر. 

تجسيد التعليمة يشبه تعيي بسيط لتغي. أفهم من ذلك أنه يحدث هنا عشيئان في وقت واحد : 

إنشاء كائن جديد، (و الذي قد يكون معقدا للغاية في بعض الحالت، وبالتالي يحتل مساحة كبية في الذاكرة) ○

.30تعيي التغي، والذي سيعمل الن كمرجع لعالجة الكائن○

: في السطر اللثالث.3 
tex1 = Label(fen1, text='Bonjour tout le monde !', fg='red'),

.()Label )، وهذه الرة من الصنفةنحن سنصنع كائنا آخر (ودج 
 كما يوحي لنا اسمه، هذا الصنف يعرف جميع أنواع التسميات (أو العلمات). في الواقع، هو ببستتاطة هتتو جتتزء متتن النتتص،

يستخدم لعرض معلومات ورسائل مختلفة داخل النافذة. 

 بواستتطة ملثيتتل tex1 سنسعى جاهدين لتمريتتر الطريقتتة الصتتحيحة للتعتتبي عتتن العشتتياء، نقتتول هنتتا أننتتا صتتنعنا الكتتائن
.()Label الصنف

 لحظ أننا قمنا باستدعاء الصنف، بنفس الطريقة الت استدعينا فيها الدالة : وهذا معنتتاه تقتتديم عتتدد متتن البامتتتات داختتل
القواس. سوف نرى لحقا أن الصنف هو نوع من أنواع "الحاويات، والت تم تجميع فيها مجموعة من الدالت والعطيات. 

ما هي البامتات الت قدمناها لهذا اللثيل ؟ 

 ،ةستتابقاال ةجتددواليشي إلى أن الودجتتة الول التذي قمنتتا بصتتنعه داختل )،ت fen1 (الباماتر الول الذي تم تمريره هو○
 tex1 نستطيع أن نقول أن الكائن. tex1 هو الودجة السيد للكائن fen1  هنا ملثل "سيده" : الكائناي وضعناهتال

.fen1 هو ودجة تابعة للكائن
 أخرى تعليومة خ اصةاللغ ات التسةتخدم  هذا الخةتص ار ف اللغة هو نةتيجة لدين اميكية الكةت ابة من الةتغيات الس ارية ف بياثون، 30

ماث ال:. إنرش اء ماثيل ك ائن جديدل ،)new نو(
maVoiture = new Cadillac (instanciation d’un objet de classe Cadillac، الرش ار إليه ا ف الةتغي 

maVoiture.(
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 أخذ الودجة. هذا في الواقع اختياران للصنع، قدم لكل واحدتهذان البامتان يستخدمان ليصفان بالضبط ماذا يجب أن ○
 نحتتن نريتتد أن يظهتتر). fg  أو باختصتتارforegroundفي عشكل سلسلة نصية / في البدايتتة نتتص التستتمية، ثتتم اللتتون (

النص بشكل جيد، لذلك لوناه باللون الحمر. 
 و يمكننا أيضا تحديد الزيد من الخصائص الخرى : ملثل الخط أو اللون الخلفي على سبيل اللثتتال. كتتل هتتذه الخصتتائص

 ل يمكننا تحديد جميع الخيتتارات التاحتتة للخصتتائص الختلفتتة عتتن. ()Label لديها قيم افتاضية في تعريف الصنف
النموذج القياس. 

 لقتد التقينتا. ()pack الستلوب:  tex1 فّعلنتتا الستتلوب الرتبتتط بالكتائن،تت ()tex1.pack:  في السطر الرابع من ملثالنا.4 
 بالفعل مع هتتذا الستتلوب (عتتن القتتوائم خاصتتًة). وهنالتتك أستلوب الدالتتة مضتتمنة فتتي الكتتائن ( نقتتول أيضتتا كمتتا يتتتم تغليتتف

الكائن). وسوف نعلم عما قريب أن الكائن الحاسوبي هو في الواقع عنص لبنامج يحتوي دائما على : 

عدد من البيانات (رقمية أو غيها)، تحتوي في داخل التغيات من أنواع مختلفة : نسميها خصائص الكائن. ○

و يطلق على مجموعة من الجراءات والدالت (والت هي خوارزمية) : أساليب الكائن. ○

  بتل تطبتق فتتي،ت ()Label هو مجموعة من الساليب  الت تطبق ليتس فقتط علتتى ودجتة الصتتنف ()pack السلوب
 التت تتلؤثر علتى ترتيبهتا فتتي الطتار الهندست فتتي النافتذة. كمتا يمكنتك أن تترى، وtkinter معظم الودجات الختترى لتت

 يقلتل تلقائيتا حجتم نافتذة - الستيد - بحيتتث ()pack بنفسك إذا قمت بإدخال أوامر ملثالنا واحتدا تلتتو الختر، الستلوب
تكون كبية لضافة ما يكفي من الويدجات - التابعة - الحددة مسبقا. 

في السطر الخامس :.5 
bou1 = Button(fen1, text=’Quitter’, command = fen1.destroy),

 - "تابع" - : وزر ةصنعنا الودجة اللثاني

 مصتتحوبا بقوستتي بتتداخلها البامتتتات. لنتته فتتي هتتذه ()Button كما فعلنا مع الودجة السابقة، نحن استدعينا الصنف
 الحالة من الكائن التفاعلي، يجب علينتتا أن نضتتع خيتار متتاذا ستيحدث عنتدما يقتوم الستتتخدم بالضتتغط علتتى التتزر. فتتي هتذه

.31الذي ينبغي أن يتسبب بإغلق النافذة، fen1 الحالة، وضعنا خيار إغلق مرتبط بالكائن

حت يتكيف هندسيا في النافذة مع الكائن الجديد لدمجه.  ()pack في السطر السادس استخدمنا السلوب.6 

 " ل يةتم هن ا (أي داخل تعليومة وصف الزر) . و لذلك ل يب إل ا ق أقواس بإسه. لنdestroyتذير : إسةتدع اء السلوب "31
tkinter هو الذي سيةتول إسةتدع اء destroy.عندم ا يقوم السةتخدم بضغط الزر ()
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 مهم للغاية، لنه يتسبب ببدء الحداث الرتبطة بالنافذة. هذه التعليمتتة ضتتورية ()fen1.mainloop:  في السطر السابع.7 
 للغاية لتطبيقنا سواء لت - الطلع - على نقرات الفأرة، أو للضغطات على لوحة الفاتيح، إلتتخ ... إذا هتتذه التعليمتتة بتعتتبي

آخر - تجعله يعمل -. 

 الذي يفّعل حلقتة البنامتج، التذي يعمتتل فتتي الخلفيتة بشتكل،ت fen1هو أسلوب للكائن)،ت mainloop (كما يوحي اسمها
 مستمر، في انتظار رسائل من قبل نظام التشغيل اللثبت على الحاسوب. ينتظر فتتي الواقتتع بشتتكل مستتتمر فتتي بيئتتته، أجهتتزة
 الدخال (الفأرة، لوحة الفاتيح، إلخ ...). عندما يتم الكشف عن أي حالة، يتم إرسال رسائل مختلفة التتت تصتف الحالتتة إلتى

البنامج. سنتعرف على التفاصيل قريبا. 

برامج تتوجه حسب الحداث

 لقد صنعت برنامجك الول مستخدما الواجهة الرسومية. هذا النتتوع متتن البامتتج يتنظتتم بطريقتتة مختلفتتة عتتن الستتكريبتات التتت
درسناها سابقا. 

 جميتتع برامتتج الحاستتوب لتتديك تعمتتل بلثلثتتة مراحتتل رئيستتية : مرحلتتة التهيئتتة، التتت تحتتتوي علتتى
 التعليمات الت تّعد العمل الطلوب (استدعاء الوحدات الخارجية اللزمة،فتح ملفات، التصال بختتادم
 قواعد البيانات أو في عشبكة النتنات، إلخ ..)، الرحلة الوسطى (الركزية) حيث نجد هنتتا،ك التتدالت
 الرئيسية للبنامتج (هتذا معنتاه كتل شتء متن الفتتض أن يفعلته البنامتج : عتترض البيانتات علتتى
 الشاعشة، تنفيذ العمليتتات الحستتابية، تحريتتر محتويتتات للتتف، طباعتتة، إلتخ ...)، وفتتي النهايتتة مرحلتتة
 النتهاء والذي تعمل على إغلق العتتاملت - بشتتكل صتتحيح - (هتتذا معنتتاه إغلق اللفتتات الفتوحتتة،

قطع التصالت الخارجية، إلخ ...)

 في البنامج - بالوضع النص - ، يتم ترتيب هذه الراحل اللثلثتتة ببستتاطة فتتي نمتتط خطتتي كمتتا تتتم
ًء على ذلك، تتمي هذه البامج بتفاعلها الحدود جدا مع الستخدم. هتذه متن الناحيتة  توضيحه. وبنا
 العملية ليس لديك أي حرية : يطلب منك من وقت لخر إدخال بعتتض البيانتتات متتن لوحتتة الفاتيتتح،

لكن دائما في ترتيب محدد سابقا لسلسلة من تعليمات البنامج. 

 فتتي حالتة أن البنامتج يستتتخدم الواجهتة الرستومية، يكتتون التنظيتم التداخلي هتتو الختلتف. نقتول أن البنامتج يتتوجه بواستطة
 الحداث. بعد مرحلة التهيئة، البنامج من هذا النوع يبقى ينتظتتر، ويمتترر الستتيطرة علتتى برنامتتج آختتر، والتتت هتتي أكتتث أو أقتتل

اندماجا مع نظام التشغيل الوجود على الحاسوب.
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 اتيح، الفأرة، الساعة، التتودم، إلتتخ ...) ويتفاعتتل فتتور الكشتتف عتتنفهذا متلقي الحداث يقوم باستمرار بفحص اللحقات (لوحة ال
 حصول حدث. ويمكن أن يكون هذا الحدث من الستتتخدم : تحريتتك الفتتأرة، الضتتغط علتتى مفتتتاح فتتي لوحتتة الفاتيتتح، إلتتخ ...  أو

يمكن حدث خارجي أو تلقائي ( انتهاء اللؤقت، على سبيل اللثال) .

الذي هو مصمم ليد وفقا لذلك. ، 32عندما يتم كشف حدث، يرسل التلقي رسالة معينة إلى البنامج

 مرحلة التهيئة لبنامج يستخدم واجهة رسومية تتضمن مجموعة من التعليمات الت تضع مكونات الواجهة التفاعلية في مكانهتتا
 (النوافذ، الزرار، الخانات، إلخ ...). الزيد من تعليمات الت تعرف رسائل الحداث تكتتون مدعومتتة : فتتي الواقتتع، يمكتتن للمتترء أن

يقرر ردة فعل البنامج على أحداث معينة ويتجاهل البقية. 

 بينما الرحلة الوسطى في البنامج النص، تتكون من سلستتلة متتن التعليمتتات التتت تصتتف ترتيتتب الهتتام التتت ينبغتتي أن يلؤديهتتا
 البنامج (حت لو تم تقديمها في مسارات مختلفة استجابة للظروف الت تتواجهه)، ل توجتد مرحلتتة وستطى فتتي البنامتج التذي
 يستخدم الواجهة الرسومية بل تكون مجموعة من الدالت الستقلة. وتستدعى كل دالة خاصة عندما يتم الكشف عن حدث معيتت

.33من قبل نظام التشغيل : يتم تنفيذ الدالة لتقوم بالعمل التوقع للبنامج في استجابة لهذا الحدث، ثم ل شء آخر

  (رس ائل الن افذة) ف بيئة رسومية تةتكون من نوافذ (مع من اطق فع الة كاثية : الزرار, خ ان اتWMهذه الرس ائل غ الب ا م ا تدل على 32
الخةتي ار, القوائم, إل). ف وصف الوارزمي ات, كوم ا يدث ف كاثية من الحي ان تةتلط هذه الرس ائل مع الحداث نفسه ا .

 ). 70ب العن الدقيق للكلومة, أي دالة ل ترجع أية قيومة هي إجراء (انظر إل صفحة33
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 إذا َحَدَث حْدث آخر، يمكن أن يكون الترد متن الدالتة اللثانيتتة (أو اللثاللثتة، أو الرابعتة، إلتخ...)التت ستوف يتتم تفعيلهتا لتبتدأ عملهتا
 يمكن لنظمة التشغيل ولغتات البمجتة الحديلثتتة أن تعمتل بتالتوازي  والتت. 34بالتوازي مع الدالة الولى الت لم تكمل عملها بعد

نسميها أيضا تعدد الهام. 

 في الفصل السابق، لحظنا بالفعل أن بنية اللتتف النصتت لبنامتتج غيتت مشتتابه لبنيتتة اللتتف عنتتدما يتتتم تنفيتتذه. هتتذه اللحظتتة
 تنطبق أيضا على البنامج مع الواجهة الرسومية، حيث ترتيب الدالت الت يتم إستدعائها غي مسجلة بأي جزء متن البنامتج.

الحداث هي الت تتحكم ! 

كل هذا قد يبدو معقدا قليل. سوف نوضح هذا في بعض أملثلة. 

:مثال رلسومي  رلسم خطوط على اللوحة

 الستتكريبت التتذي بالستتفل يصتتنع نافتتذة متتع ثلثتتة أزرار ولوحتتة.
  - هتتتتتي مستتتتتاحةcanevas، اللوحتتتتتة - tkinterبمصتتتتتطلحات 

 مستطيلة محددة، يمكن أن يوضتتع بهتتا مختلتتف التصتتاميم والصتتور
.35باستخدام أساليب محددة

Tracerعنتتد الضتتغط علتتى زر "رستتم ختتط" - "  une  ligne،" 
 سيظهر سطر ملون جديد على اللوحة، كل واحد لتتديها ميتتل مختلتتف

عن سابقتها. 

  "، ستتيتمAutre couleurإذا تم الضغط على زر "لون آختتر" - " 
اختيار لون جديد من سلسلة اللوان الحددة. هذا اللون سيتم استخدامه في الرسم القادم. 

 " لنهاء التطبيق عن طريق غلق النافذة. Quitterزر "خروج" - " 
tkinter تمرين صغير يستخدم مكتبة الرسومية #

from tkinter import *
from random import randrange

--- : تعريف دالت لمعالجة الظحداث --- #
def drawline():
    "Tracé d'une ligne dans le canevas can1"
    global x1, y1, x2, y2, coul
    can1.create_line(x1,y1,x2,y2,width=2,fill=coul)

 نفس الدالة يكن أن يةتم اسةتدع اؤه ا عدة مرات ردا على وقوع بعض الحداث نفسه ا, ث يةتم تنفيذ نفس الهومة بنسخ مةتلفة ,34
سوف نرى لحق ا أنه يكن أن يؤدي إل "آث ار ح افة" مزعجة.

ف النه اية سيةتم تريك هذه الرسوم ف مرحلة لحقة .35
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: تعديل الظحداثيات للسطر التالي #    
    y2, y1 = y2+10, y1-10

def changecolor():
    "Changement aléatoire de la couleur du tracé"
    global coul
    pal=['purple','cyan','maroon','green','red','blue','orange','yellow']
    c = randrange(8)         # =>  7 و0توليد رقم عشوائي يبين
    coul = pal[c]

------- البرنامج الرئيسي ------#

: سيتم استخدام المتغيرات التالية يبشكل عام #
x1, y1, x2, y2 = 10, 190, 190, 10      # إظحداثيات السطر
coul = 'dark green'                  # لون السطر

: إنشاء الودجة الرئيسية ("السيد") #
fen1 = Tk()
: إنشاء الودجة  ("التايبع") #
can1 = Canvas(fen1,bg='dark grey',height=200,width=200)
can1.pack(side=LEFT)
bou1 = Button(fen1,text='Quitter',command=fen1.quit)
bou1.pack(side=BOTTOM)
bou2 = Button(fen1,text='Tracer une ligne',command=drawline)
bou2.pack()
bou3 = Button(fen1,text='Autre couleur',command=changecolor)
bou3.pack()

fen1.mainloop() يبدء إستقبال الظحداث #

fen1.destroy() تدمير (غلق) النافذة #
 

 و()drawline وفقتتتا لتتتا شتتتتحناه فتتتتي صتتتتفحات الستتتابقة، وظيفيتتتتة هتتتتذا البنامتتتتج تقتتتوم علتتتتى دالتتتتي أساستتتتيتي
changecolor() ، .الت يتم تفعيلها من خلل الحداث، لنها تم تفعيلها في مرحلة التهيئة

  التتت تقتتوم باختيتتار رقتتمrandom بالضافة إلى وحدة tkinterفي هذه الرحلة - مرحلة التهيئة -، نحن نبدأ باستدعاء وحدة 
،()Tk عشوائي. ثم صنعنا الويدجات الختلفة ملثل  Canvas()و Button() .لحظ أن بتالتمرير للصتتنف Button() 

 صنعنا مجموعة من الزرار، الت هي مشابهة لبعضها جدا، مع خيارات لكل واحدة منهتتا لصتتناعتها، والزرار تستتتطيع أن تعمتتل
بشكل مستقل عن الخرى .

 التتت تبتتدأ بتلقتتي الحتتداث. التعليمتتات التتت تتتأتي بعتتدها ستتتعمل ()fen1.mainloop مرحلة التهيئة تنتهي مع التعليمة
(انظر أدناه).  ()fen1.quit عندما يتم الخروج من الحلقة، ستخرج من خلل أسلوب

 خيار المر الستخدم في عبارة تجسيد الزرار الت ترسم الدالة االتتت ستتيتم استتتدعائها عنتتدما يعمتتل هتتذا الحتتدث " ضتتغط علتتى
  لراحتتتكtkinterالزر اليس للفأرة على الودجة". في الواقع يجب عمل اختصار لهذا الحتتدث حاصتتة، والتتذي يتتتم تقتتديمه متتن 
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 لن هذا الحدث يرتبط بشكل طبيعي مع الودجة من نوع زر. سوف نرى لحقا أن هنالك تقنيات أختترى أكتتث عموميتتة لربتتط أي
نوع من الحداث إلى أي قطعة. 

 يمكن للدالت في هذا السكريبت تعديل - تحرير - قيم التغي العرفة في الجزء الرئيس من البنامج. ولقد أصبح هذا ممكنا مع
 الستخدمة لتعريف هذه الدالت. نحن نسمح لنفسنا أن نفعل ذلك لبعض الوقت ( حت لو كان فقط للتعود global التعليمة

 على التميي بي التغيات الحلية والعامة)، لكن كما ستفهم في وقت لحق، هذه المارسة غي مستحسنة، خاصتتة عنتدما تكتتب
).175 برامج كبية. سوف نتعلم أفضل التقنيات عندما نصل لدراسة الصناف (بداية من الصفحة

 ()randrange يتم اختيار لون عشوائي من القائمة. وللقيام بذلك قمنا باستخدام  الدالة، ()changecolor في دالتنا
 و0 هذه الدالة تقوم بإرجاع عدد صحيح، متتا بيتت،تت N . الت يتم استدعاؤها مع البامتrandomالت تقوم باستدعاء الوحدة 

N-1.

 ويستتخدم هتذا الستلوب لغلق -. fen1 لنافتذة ()quit  - ختروج - التت تستتتدعي الستتوبQuitterزر المر مرتبتط بتتت - 
 الرتبط بهذه النافذة. عندما يتم تفعيل هذا السلوب، سيتواصل تنفيتتذ البنامتتج) mainloop (خروج - من متلقي الحداث

في ملثالنا، سيتم إزالة النافذة .. mainloop مع التعليمة بعد استدعاء الت

تمارين
؟green وmaroon وcyanكيف يتم تغيي البنامج لكي تكون ألوان الخطو ط : 8.1
كيف يتم تغيي البنامج لكي تكون جميع الخطو ط أفقية وعمودية ؟ 8.2
  وحتتدة. وغيتت أيضتتا حجتتم الخطتتو ط، لتكتتون حتتوافهم650 وحتتدة وارتفاعهتتا 500كتتب حجتتم اللوحتتة لتصتتبح عرضتتها 8.3

تتساوى مع حواف اللوحة. 
 الت تتبع خطي أحمرين بعلمة أكس في وسط اللوحة، واحدة أفقية والخرى عمودية. drawli ne2 أضف دالة8.4

وأضف أيضا زر "منظار"، عند الضغط عليه سوف تظهر علمة أكس. 
ماذا سيحدث ؟. create_rectangle بت create_line كرر كتابة البنامج الول. أستبدل السلوب8.5

.create_polygon وcreate_arc، create_oval و بنفس الطريقة حاول مع
 لكل أسلوب، اكتب خياراته في البامتات. (ملحظتتة : بالنستتبة للمضتتلع، فمتتن الضتوري القيتتام بتعتتديل صتتغي علتتى

البنامج ليعمل !) 
في البنامج الصلي. ماذا حدث؟ ولاذا؟ drawline في دالة global x1, y1, x2, y2 احذف السطر- 8.6

 بطريقة لتمريتتر التغيتتات،تت drawline " داخل القواس، في سطر تعريف الدالةx1, y1, x2, y2إذا وضعت "- 
للدالة كبامتات، هل يعمل البنامج ؟ ل تنَس أيضا تغيي السطر الذي يستدعي هذه الدالة ! 
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 ماذا سيحدث ؟ ولاذا ؟،ت ...e global x1, y1بدل x1, y1, x2, y2 = 10, 390, 390, 10 إذا عّرفت
ماذا استنتجت من هذا ؟ 

 Quitter). بالضتافة إلتى زر whiteأ) اكتب برنامجا قصيا  يرسم الحلقات الولبيتة الخمتتس فتي مستتطيل أبيتض (8.7

للخروج من الافذة. 
ب) عدل البنامج أعله بإضافة خمسة أزرار كل زر يرسم حلقة من الحلقات الخمس. 

 في دفت اللحظات، خطط جدول من عمودين. ستكتب على اليسار تعريفتتات الصتتناف التتت قتتد درستناها (متتع قائمتتة8.8
 البامتات)، وعلى اليمي الساليب الرتبطة بهتذه الصتتناف (متتع برامتاتهتتا). اتتتر،ك بعتتض الجتتال لكمتتاله فتتي وقتتت

لحق. 

:مثال رلسومي  رلسمان متناوبان

 اللثال التالي يظهر لك كيفية الستفادة من العلومات والعرفة الت قد حصلت عليها للقوائم  الحلقات والدالت، لرسم العديتتد متتن
الرسومات  بأسطر قليلة. هذا البنامج الصغي يظهر واحد من الرسمي الوجودين بالسفل، على حسب الزر الضغو ط :

from tkinter import *

def cercle(x, y, r, coul ='black'):
    "tracé d'un cercle de centre (x,y) et de rayon r"
    can.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, outline=coul)
    
def figure_1():
    "dessiner une cible"
: أظحذف أول أي رسم سايبق #    
    can.delete(ALL)
: أرسم خطين (أفقي وعمودي) #    
    can.create_line(100, 0, 100, 200, fill ='blue')
    can.create_line(0, 100, 200, 100, fill ='blue')
: أرسم عدة دوائر متحدة المركز #    
    rayon = 15
    while rayon < 100:
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        cercle(100, 100, rayon)
        rayon += 15 
     
def figure_2():
    "dessiner un visage simplifié"
: أظحذف أول أي رسم سايبقا #    
    can.delete(ALL)
  خصائص كل دائرة #    
مموضوعة في قائمة من القوائ #      :
    cc =[[100, 100, 80, 'red'],     # الوجع
         [70, 70, 15, 'blue'],      # العينان
         [130, 70, 15, 'blue'],     
         [70, 70, 5, 'black'],      
         [130, 70, 5, 'black'],
         [44, 115, 20, 'red'],      # الخدان
         [156, 115, 20, 'red'],
         [100, 95, 15, 'purple'],   # النف
         [100, 145, 30, 'purple']]  # الفم
: يتم رسم جميع الدوائر يبمساعدة ظحلقة #    
    i =0
    while i < len(cc):      # تدوير الحلقة
        el = cc[i]          # كل عنصر هو في ظحد ذاته قائمة
        cercle(el[0], el[1], el[2], el[3])
        i += 1

############ : البرنامج الرئيسي #####
    
fen = Tk()
can = Canvas(fen, width =200, height =200, bg ='ivory')
can.pack(side =TOP, padx =5, pady =5)
b1 = Button(fen, text ='dessin 1', command =figure_1)
b1.pack(side =LEFT, padx =3, pady =3)
b2 = Button(fen, text ='dessin 2', command =figure_2)
b2.pack(side =RIGHT, padx =3, pady =3)
fen.mainloop()

 

ابدأ بتحليل البنامج الرئيس، في نهاية السكريبت : 

.fen في التغي ()Tk لقد قمنا بإنشاء نافذة، بتملثيل كائن للصنف
 ثم قمنا بوضع ثلثتتة ويتتدجات فتتي هتتذه النافتتذة : لوحتتة،تت can  في التغي()Tkلقد قمنا بإنشاء نافذة، بتملثيل كائن للصنف 

 كما فتتي الستتكريبت الستابق، الويتتدجات تتم وضتعهم. b2 وb1 ، الزران في التغيcanوزران. ولقد أنشأنا اللوحة في التغي 
لكن هذه الرة استخدمنا هذه الخيارات :، ()pack في أماكنهم في النافذة بمساعدة السلوب

،TOP الذي يقبل القيم side الخيار•  BOTTOM،  LEFT أو RIGHT لوضع الودجة في الجانب الناسب في النافتتذة.،تت 
 ، ويمكتن أن تعتتتبه ،كtkinterهذه السماء تكتب بأحرف كبية وهم جزء من متغيات التت تتم استتدعاؤها متع الوحتدة 

"عشبه ثوابت ". 
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 :  اللذان يقومان بحجز مساحة صغية حول الودجة. هذه الساحة تعب عن عدد البيكسلت pady وpadx الخياران•
padx تحجز الساحة على يمي ويسار الودجة، وpady  .تقوم بحجز الساحة فوق وتحت الودجة

 بمتتا أننتتا سنستتم العديتتد متتن. ()figure_2 و()figure_1 الزرار تتحكتتم فتتي إظهتتار الرستتمي، باستتتدعاء التتدالتي•
 لرستم التدوائر. فتتي الحقيقتة، وربمتا لتم ()cercle الدوائر في هذه الرسومات، ففكرنا أنه من الفيد أن نبدأ بتعريتف دالتة

 تستطيع من خلله رسم أية أعشكال بيضوية ()create_oval  لديها أسلوبtkinterتكن تعرف سابقا أن اللوحة في 
 أيضا)، لكن هذا السلوب يجب أن يحتوي عتتل أربعتتة برامتتتات التتت هتتي إحتتداثيات أعلتتى وأستتفل ويميتت(و بالطبع دوائر 

 ويسار مستطيل وهمي، في أي عشكل بيضوي تريتتد أن ترستتمه. وهتذا ليتتس عمليتتا فتتي حتتالت معينتتة متن التتدائرة : والكتتث
 التتت تستتتدعي، و()cercle طبيعية هو أن يتم تمرير طول الركز ونصف قطر الدائرة وهذا ما سنحصتتل عليتته فتتي دالتنتتا

 عن طريق إجراء تحويل للتنسيق. لحظ أيضا أن هتذه الدالتتة يجتتب إعطاؤهتتا لتون التدائرة ()create_oval السلوب
الت تريدها (اللون الفتاض هو السود). 
 لقد صنعنا دالة بسيطة لتكتترار رستتم جميتتع التتدوائر (بنفتتس،تت ()figure_1 و عمل هذه الطريقة سهل وواضح في الدالة

 يتتزداد r الت تزيد قيمة التغي (في ملثالنا، التغيتت += الركز وبنفس القطر متايد). ملحظة أخرى وهي استخدام العامل
 قيمة في كل تكرار). 15

 الرسم اللثاني هو أكث تعقيدا نوعا ما، لنه يتكون من دوائر  مختلفة الحجام في أماكن مختلفة. نستطيع رسم كتل هتذه التدوائر
بمساعدة حلقة تكرار واحدة، إذا عرفنا كيفية الستفادة من القوائم. 

في الحقيقة أن الفرق بي الدوائر الت رسمناها يتلخص في ثلثة خصائص : 

 للوسط، والركز واللون. لكن دائرة، نستطيع أن نضع هذه الخصائص في قائمة صغية، ثتتم نقتتوم بجمتتع كتتل y وx إحداثيات
 هذه القوائم الضغية في قائمة أكب. هذا سيتيح لنا قائمة من القوائم، وبمساعدة حلقة التكرار ستتيتم رستتم التتدوائر فتتي المتتاكن

الصحيحة .

تمالرين
 ستوحي بعض الفكار من الستتكريبت الستتابق لكتابتتة برنامتج لظهتتار لوحتتة لعبتة التداما ( الرستم يتكتتون متن مربعتتات8.9

سوداء وبيضاء) عندما نضغط على الزر 
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 من برنامتج التمريتن الستابق، أضتف زًرا ستوف يظهتر بيتادق بشتتكل عشتتوائي فتتي8.10
لوحة الداما ( كل ضغطة على الزر سوف تظهر بيدق بشكل عشوائي). 

:مثال رلسومي  آلة حالسبة بسيطة

 على الرغم من أن الكود قصي للغاية، السكريبت التتذي بالستتفل ملثتتل التتة حاستتبة كاملتتة أي
 أنه يمكنك الحساب حت مع القتتواس والرمتتوز العلميتتة. ل يوجتد أي شتء غيتت عتتادي. كتتل

هذه الوضائف تستخدم مفس بدل من متجم لتنفيذ برامجك. 

 كمتتا تعلتتم، فتتإن التتتجم ل يتتأتي إل لتترة واحتتدة، لتحويتتل الكتتود الصتتدري لبنامجتتك إلتتى
 برنامج قابل للتنفيذ. أي أن دوره ينتهي قبل تنفيذ البنامج.  أما الفس يبقى نشطا خلل تنفيتتذ البنامتتج وبالتتتالي هتتو متتتوفر

لتجمة أي كود مصدري جديد، ملثل عبارة رياضية يتم إدخالها عن طريق لوحة الفاتيح من الستخدم. 

 أي أن لغات البمجة الت تعتمد على الفس، يكون مفسها موجود دائما ليفحص سلسلة نصتتية ملثتتل تعليمتتة متتن اللغتتة نفستتها.
 يصبح من المكن بناء بضعة أسطر برمجية متتن الهيكتتل البامتج دينتتاميكي للغايتتة. فتتي اللثتتال بالستفل، نحتتن استتتخدمنا الدالتتة

eval() . لفحص التعبي الرياض الذي تم إدخاله من قبل الستخدم، ثم نظهر نحن نتيجة
# math ووظحدة  tkinter تمرين يستخدم مكتبة رسومية

from tkinter import *
from math import *

 تعريف الحركة التي يجب اتخاذها عندما يفعله المستخدم #
مفتاح الدخال عة الذي يقوم يبتحرير ظحقل الدخال : #

def evaluer(event):
    chaine.configure(text = "Résultat = " + str(eval(entree.get())))

----- : البرنامج الرئيسي ----- #

fenetre = Tk()
entree = Entry(fenetre)
entree.bind("<Return>", evaluer)
chaine = Label(fenetre)
entree.pack()
chaine.pack()

fenetre.mainloop()
 

 هذا الخي ضوري في اللتة الحاستبة متن أجتل تتوفي،ت math وtkinter في بداية السكريبت، بدأنا باستدعاء الوحدتي
.إلخ، الجذر التبيعي، جيب التمام، الجيب:  جميع الدالت الرياضية والعلمية العتادة
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 هو في الواقع أمر ينفذه البنامج بعد أن يضغط الستخدم على زر الدخال بعد أن، و()evaluer بعد ذلك نحن عرفنا الدالة
يدخل التعليمة الرياضية في حقل الدخال. 

 لتعديل سمة النص. الستتمة فتتي الستتلؤال يحصتتل إذا علتتى،تت chaine36 لودجة ()configure هذه الدالة تستخدم السلوب
 قيمة جديدة، الحدد بما كتبناه على يميتت علمتتة الستتاوات : موجتتود بهتتا سلستلة نصتتية بنيتتت بشتتكل حيتتوي، بمستتاعدة دالتتي

.()get  : السلوبtkinterمرتبطة بودجة لت، و()str و()eval:  مدمجتي في بيلثون

 لفحص تعبي بيلثون المرر إليه في سلسلة نصية ، ناتج هذا الفحص في عشكل "رجوع" (إرجاع قيمة). علتتى ()eval يستخدم
سبيل اللثال : 

chaine = "(25 + 8)/3"    # سلسلة تحتوي على تعبير رياضي
res = eval(chaine)       # تقييم التعبير الموجود في السلسلة 
print(res +5)            # => رقمي res محتوي المتغير

 

 لتحويل تعبي رقمي إلى سلسلة نصية. لقد قمنا باستدعاء هتتذه الدالتتة لن العائتتد الستتابق يقتتوم بإرجتتاع قيمتتة ()str يستخدم
.  =Résultat رقمية، ويجب علينا تحويلها إلى سلسلة نصية لنكون قادرين على دمجها مع رسالة

 في برنامجنا الصغي (ملثال)، نحن استخدمنا الودجة من هذا النتتوع. Entry يرتبط مع الويدجات للصنف  ()get السلوب
 بأختذ متدخلت الستتخدم فتي ()get للستتماح للمستتتخدم بإدختال أي عبتارة رقميتة بمستتاعدة لوحتتة مفتاتيحه ويقتوم الستلوب

الودجة.

  ويوجتتد ملثيتتل للنافتتذة). mainloop (نص البنامج الرئيس يحتوي على مرحلة التهيئة، الت تنتهي مع مستقبل الحتتداث
Tk() تحتتتوي علتتى الودجتتات،تت chaine لتملثيتتل بدايتتة متتن الصتتنف Label()الودجتتة تتتدخل ملثيتتل بدايتتة متتن الصتتنف، و 

Entry().

 تحذير : الودجة الخية تقوم حقا بعملهتا، وهتتذا معنتتاه نقتل التعتبي التذي أدخلته الستتخدم إلتى البنامتتج، ونحتن ربطنتاه متع
: bind()37 الحدث بمساعدة السلوب

entree.bind("<Return>",evaluer)
 

. evaluerهذه التعليمة تعن : ربط الحدث - الضغط على زر الدخال - مع الكائن - الدخال -، وتعالجها الدالة 

لي ودجة موجودة لةتغيي خص ائصه ا ()configure يكن تيطبيق السلوب36
 معن اه ا ربط.bindكلومة 37
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 يوجتد عتدد كتبي متن هتذه الحتداث. و>"Return"< تم وصف الحتدث فتي سلستلة نصتية معينتة (فتي ملثالنتا، يقصتد السلستتلة
 (تحريك ونقرات الفأرة، ضغطات على لوحة الفاتيح، تحديد مواقع، وتغيي حجم النوافذ ...إلخ). سوف تجدون قائمة السلسل

. tkinterالحددة لكل هذه الحداث في مراجع مكتبة 

 في الحقيقة : في هذه التعليمات، نحن ل نريد استدعاء الدالة (هذا. evaluer لحظ جيدا أنه ل يوجد أقواس بعد اسم الدالة
 سيكون سابق لوانه)، ما نريده هو ربط نوع معي من الحداث مع هذه الوظيفة، بطريقة لنستدعيها في وقت لحقا، كلمتتا يقتتع

 ستتيكون قيمتتة رجتتوع هتتذه الدالتتة وليتتس ()bind الحتتدث، إذا وضتتعنا داختتل القوستتي، البامتتت التتذي ستتيتم تمريتتره لستتلوب
مرجعها.

سنغتنم هذه الفرصة لندرس عن تركيب التعليمات لتنفيذ أسلوب مرتبط بكائن : 

كائن.السلوب (البامتات) 
 نكتب أول اسم الكائن الذي نريده ثم نقطة (الت تعمل بملثابة عامل)، ثتم استم الستتلوب التذي نريتد تنفيتذه. ونضتتع فتتي متا بيتت

القوسي البامتا الت تريد تمريرها .

:مثال رلسومي  كشف وتحديد مكان ضغطة زر الفأرة

 في اللثال السابق، ربما لحظت أننا قد مررنا برامت الحدث (في ما بي القوسي). evaluerفي تعريف الدالة 

 يجتتب عليتتك، و()bind عنتتد تعريتتف دالتتة لعالجتتة الحتتداث مرتبطتتة بتتأي ودجتتة بمستتاعدة الستتلوب. 38هتتذا البامتتت إلتتزامي
 ، وهتتو ينقتتل لعالتتجtkinterاستخدامه دائما كأنه البامت الول. هذه البامتات في الحقيقة كائن تم صتتنعها تلقائيتتا متتن قبتتل 

الحداث عدد من سمات الحدث : 

 نوع الحدث : تحريك الفأرة، الضغط على أحد أزرارها، الضغط على زر من لوحة الفاتيح، وضع اللؤش فتتي مكتتان محتتدد،•
فتح أو إغلق نافذة، إلخ ... 

مجموعة من خصائص الحدث : لحظة وقعها، وخصائص الودجة أو الودجات إلخ ... •
لن ندخل في تفاصيل أكث من ذلك، إذا جربت السكريبت الذي بالسفل، سوف تفهم بسعة الفكرة. 

كشف وتحديد موقع نقرة الفأرة في النافذة #

from tkinter import *

def pointeur(event):

38
La présence d’un argument est obligatoire, mais le nom event est une simple 

convention. Vous pourriez utiliser un autre nom quelconque à sa place, bien que cela ne 
soit pas recommandé.
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    chaine.configure(text = "Clic détecté en X =" + str(event.x) +\
                            ", Y =" + str(event.y))

fen = Tk()
cadre = Frame(fen, width =200, height =150, bg="light yellow")
cadre.bind("<Button-1>", pointeur)
cadre.pack()
chaine = Label(fen)
chaine.pack()

fen.mainloop()
 

 صتتفراء مستتتطيلة الشتتكل،) Frame (السكريبت يعرض نافتتذة تحتتتوي علتتى لوحتتة
وتطلب من الستخدم النقر عليها. 

 للودجتة متن نتوع لوحتة ويرتبتط الحتدث "الضتغط بتالزر الولbind() d الستلوب
للفأرة" بمعالج الحدث "اللؤش". 

 التتذي أنشتت event للكتتائن y وx هذا معالج الحداث يستطيع استخدام الستتمات
  ، ثتتم لصتتنع سلستتلة نصتتية التتت تعتترض موقتتع الفتتأرة فتتيtkinterتلقائيتتا بواستتطة 

لحظة النقر .

تمرين
  ( سوف تستبدل أول عدل البنامج النص في العلى لظهار دائرة حمراء صغية في الكان الذي نقر عليه الستخدم8.11

).Canvas بودجة Frame الودجة

tkinterأصناف الودجة 

 .فـي هـذا الكتـاب، سـوف نعـرض لكـم ـتـدريجيا اسـتخدام عـدد مـن الويـدجات ولكـن ليـس فـي نيتنـا تقـديم دليـل
 . ونحــن نتقيــد هنــا فقــط بتفســير الويــدجات اـلـتي تبــدو الكــثر إثــارة للهتمــامtkinterمرجعــي كامــل ل

 .للتعلم الشخصي، وهذا معناه أن نسلط الضوء على المفاهيم البرمجية المهمة، مثل الصنف والكائن ويرجــي
.إذا أردت المزيد من التفصيل ) 13 (الرجوع إلى 

 :tkinter صنف أساس للودجة 15هنالك 

الودجة الوصف
Button زر تقليدي، يستخدم لتنفيذ أي أمر .
Canvas  مساحة لوضع مختلف العناص الرسومية. هذا الودجة تستطيع استخدامه للرسم، صنع وتعديل على رسوم، وأيضا

لتطبيق ويدجات خاصة .
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الودجة الوصف
Checkbutton خانة لختيار أحد الختيارين (من تحديد الربع أو ل) عند الضغط على هذا الودجة سيتغي الختيار .
Entry حقل للمدخلت، والذي من خلل يستطيع الستخدم أن يدخل للبنامج أي نص من لوحة الفاتيح .
Frame  سطح مستطيل الشكل في النافذة، أين نضع الويدجات الخرى. هذا السطح يمكن تلوينه. ويمكن أيضا أن تضع له

إطار (تزين حوافه). 
Label أي نص (أو حت صورة) .
Listbox  قائمة اختيارات تقدم للمستخدم، عادة ما تقدم في نوع من العلب. ويمكننا ضبطه بطريقة بحيث يصبح ملثل "أزرار

راديو" أو خانات .
Menu  " وهي تظهر في أيpop upقائمة. قد تكون قائمة منسدلة يتم وضعها في شيط العنوان، أو في قائمة "منبلثقة" - "

مكان بعد الضغط بزر الفأرة .
Menubutton فزر للقائمة، تستخدم بتشغيل قائمة منسدلة .
Message  )، يتكيف تلقائيا حسب النص العروض إلى حجم معي أوLabelتعرض نصا. هذا الودجة هو بديل ودجة مّلصق(

إلى عرض\ارتفاع معي .
Radiobutton  يّعرف أنه (نقطة سوداء في دائرة صغية) واحد من القّيم لتغي قد يمتلك أكث من قيمة. عندما تضغط على زر

الراديو يمرر قيمة الزر إلى التغي، ويمرر فارغ لجميع الزرار الخرى لنفس التغي .
Scale يسمح لك بتغيي قيمة متغي بطريقة مرئية عن طريق تحريك اللؤش على طول السطرة .
Scrollbar تستطيع استخدامه مع العديد من الحاجيات : لوحة، نص، قائمة مربعات ...إلخ
Text يستخدم لعرض نص منسق. كما يسمح للمستخدم تعدل (تحرير) النص العروض. ويمكن إدراج صور أيضا  .
Toplevel نافذة عرض منفصلة، تظهر عند البداية .

 هذه الصناف لويدجات تحتوى كل واحد منهم عدد كبي من الساليب. ويمكننا أيضا ربطها بالحداث، كما رأينا فتتي الصتتفحات
 ،()grid الستتابقة. وستتوف نتعلتتم كيفيتتة وضتتع كتتل هتتذه الحاجيتتات فتتي النوافتتذ باستتتخدام ثلثتتة أستتاليب مختلفتتة : الستتلوب

.()place السلوب و()pack السلوبو

 الفائدة من استخدام هذه الساليب هو أن نجعل هذه البامج محمولة ( وهذا معنتتاه أن تعمتتل جيتتدا فتتي جميتتع أنظمتتة التشتتغيل
الختلفة ملثل يونكس أو ما،ك أو ويندوز)، ويمكن تغيي حجم نوافذها .
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 للتحكم في أماكن الويدجاتgridاستخدامت السلوب 

 لوضتتع الويتتدجات. ()pack حت الن، نحتتن نستتتخدم دائمتتا الستتلوب
 علتتى النوافتتذ. هتتذا الستلوب يتميتت بتأنه بستيط للغايتتة، لكتن ل يعطينتتا
 الحرية الكاملة في وضع الويدجات كما يحلو لنا. ماذا نفعل، على سبيل

اللثال، للحصول على نافذة ملثل الت بالسفل ؟ 

 ="، ملثتتل التتت قمنتتا بفعلهتتاsideمتتع البامتتتات نتتوع " ()pack يمكننا أن نقوم بعدد من الحاولت لتجربة استخدام السلوب
سابقا، لكن هذه الطريقة ل تفيدنا كلثيا. ملثل لو كتبت :

from tkinter import *

fen1 = Tk()
txt1 = Label(fen1, text = 'Premier champ :')
txt2 = Label(fen1, text = 'Second :')
entr1 = Entry(fen1)
entr2 = Entry(fen1)
txt1.pack(side =LEFT)
txt2.pack(side =LEFT)
entr1.pack(side =RIGHT)
entr2.pack(side =RIGHT)

fen1.mainloop()
 

ستكون النتيجة ليس ما كنا نريده !

 لكل واحدة، side =TOP، side =BOTTOM يمكنك تجربة العديد من الخيارات، ملثل، ()pack لتفهم بشكل أفضل السلوب
 من الويدجات الربعة. لكنك بالتأكيد لن تحصل على ما أردناه هنا. يمكنك فعل هتتذا متتن خلل تعريتتف ودجتتتان متتن نتتوع إطتتار

Frame() sإضافية،  ثم ستقوم بدمج الويدجات Label()و Entry()سيكون هذا معقدا للغاية. . و

 لقد حان الوقت لتعلم استخدام أسلوب جديد لحل هذه الشكلة. يرجتتى منتتك الن تحليتتل الستتكريبت بالستتفل : يحتتتوي (تقريبتتا)
على الحل :

from tkinter import *

fen1 = Tk()
txt1 = Label(fen1, text = 'Premier champ :')
txt2 = Label(fen1, text = 'Second :')
entr1 = Entry(fen1)
entr2 = Entry(fen1)
txt1.grid(row =0)
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txt2.grid(row =1)
entr1.grid(row =0, column =1)
entr2.grid(row =1, column =1)
fen1.mainloop()

 

 بسيط ()grid كما ترون، إن استخدام السلوب. ()grid بالسلوب ()pack في هذا السكريبت، لقد قمنا باستبدال السلوب
 للغاية. هذا السلوب يعتب النافذة كأنها جدول (أو عشبكة). ثم ستكتفي أنت بالعشارة إلى الصف والعمود من الجدول الذي تريتتد

 tkinter ...إلتتخ : يقتتوم 2 أو 1 أو 0وضتتع بتته الودجتتة. يمكنتتك ترقيتتم العمتتدة والصتفوف كمتتا تريتتد ، ابتتتداء متن أي رقتتم، ملثل 

. 0بتجاهل الصفوف والعمدة الفارغة. إذا لم تضع أي رقم لسطر أو لعمود، ستكون القيمة الفتاضية 

  تلقائيا بتحديد عدد الصفوف والعمدة اللزمة. ولكن ليس هذا فقط : فتتإذا حللتتت النافتتذة الصتتغية التتذي أنتجهتتاtkinterيقوم 
 السكريبت الذي بالعلى، ستجد أننا لم نصل لهدفنا بعد. السلستتلتان فتتي الجتتزء اليستت متن النافتتذة موجودتتان فتتي الوستتط، إذا

 لهتذه الويتتدجات. ()grid يجب علينا أن نجعلها علتتى اليميتت. لتحقيتتق هتتذا، يكفتتي أن نضتتيف برامتتت عنتتد استتتدعاء الستتلوب
 (التجاهات الربعة باللغة النكليية). علتتى N, S, W, E : يمكن أن يأخذ واحدا من هذه القيم الربعة sticky الخيار

 أساس هذه القيم، ستكون محتتاذات الويتتدجات أعلتتى أو أستفل، أو علتتى اليميتت أو علتتى اليستتار. سنستتتبدل إذا الستتطرين الوليتت
: في السكريبت بت ()grid لتعليمات

txt1.grid(row =0, sticky =E)
txt2.grid(row =1, sticky =E)

 

و أخيا سنحصل على ما نريده. 

حلل الن النافذة التالية :
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  حقتول للدختال، وأمتا اللثاللثتة3 سلستلة نصتية، اللثانيتتة تتكتون متن 3هذه النافذة تتكون من ثلثة أعمتدة : الولتى تتكتتون متن 
فتتكون من صورة. أول عمودين يتكونان من ثلثة صفوف، لكن الصورة الت تقع في العمود اللثالث تنتش على ثلثة صفوف. 

كود هذه النافذة :
from tkinter import *

fen1 = Tk()

: 'Entry'و 'Label' صنع ودجتي #
txt1 = Label(fen1, text ='Premier champ :')
txt2 = Label(fen1, text ='Second :')
txt3 = Label(fen1, text ='Troisième :')
entr1 = Entry(fen1)
entr2 = Entry(fen1)
entr3 = Entry(fen1)

تحتوي على صورة نقطية 'لوظحة' صنع الودجة #  :
can1 = Canvas(fen1, width =160, height =160, bg ='white')
photo = PhotoImage(file ='martin_p.gif')
item = can1.create_image(80, 80, image =photo)

# "grid" تنسيق يباستخدام السلوب  :
txt1.grid(row =1, sticky =E)
txt2.grid(row =2, sticky =E)
txt3.grid(row =3, sticky =E)
entr1.grid(row =1, column =2)
entr2.grid(row =2, column =2)
entr3.grid(row =3, column =2)
can1.grid(row =1, column =3, rowspan =3, padx =10, pady =5)

: يبدء التشغيل #
fen1.mainloop()

 

  باسم الصورة الت تريتتدها ويجتتب أن تكتتونmartin_p.gifلتشغيل هذا السكريبت، يجب عليك أول أن تغي اسم ملف الصورة 
.GIF39  القياسية ل تقبل سوى عدد قليل من أنواع الصور. من هذه النواعtkinterبنفس مكان السكريبت. انتبه : مكتبة 

. التقنية الستخدمة لتضمي الصورة : 1يمكننا أن نلحظ بعض العشياء في السكريبت :.1

 )، ثم نضع الصتتورةcanevas ل تسمح لك بتضمي الصور مباشة في النافذة. يجب عليك أول وضع لوحة (tkinterإن 
bg ='g بتتت 'bg ='white في اللوحة. نحن اختنا اللوحة بلون أبيض، لكي نميها عن النافذة. يمكنك استبدال البامت 

ray' إذا أردت أن تصبح اللوحة غي مرئية. بما أنه يوجد العديد من أنواع الصور، يجب عينا أن نعرف كائن الصورة علتتى 
.()PhotoImage ، وذلك عن طريق الصنفGIFأنه صورة نقطية 

 ) والت هيPIL (Python Imaging Libraryالنواع الخرى من الرسوم مكنة, لكنه ا تةتيطلب وحدات رسومية لكةتبة 39
 /. وهذه الكةتبة تسومح لك بأداء العديد منhttp://www.pythonware.com/products/pilامةتداد لبياثون مةت احة على : 

الع ال ات على الصور, ولكن دراسة هذه الةتقني ات خ ارج إط ار دورتن ا. 
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: سطر الذي وضعنا الصورة في اللوحة.2
item = can1.create_image(80, 80, image =photo)

 (و الذي can1 مرتبطة بالكائن ()create_image لستخدام طريقة صحيحة، نحن ننصح هنا باستخدام السلوب
 للوحتة حيتث يتتم y وx هتي إحتداثيات) و80،ت 80 ( أول برامتتين يمترران). Canvas( هو كائن ملثيل للصنف "لوحة"

، وإن اختيارنا سيلؤدي إلى وضع الصورة في منتصف اللوحة. 160 × 160وضعها في النتصف. إن أبعاد اللوحة هي 

: ()grid طريقة ترقيم الصفوف والعمدة في أسلوب.3
  كما في السكريبت السابق). كما0 ( وليس 1يبدأ من الرقم  ()grid يمكنك أن ترى أن ترقيم العمدة والصفوف في أسلوب

قلنا سابقا أن التقيم حر (أي تبدأ بأي رقم تريده). 

 1 يقوم بتجاهل كل الصفوف والعمدة الفارغة. التقيم متتن الرقتتم tkinter... لن 5،10،15،20يمكننا اختيار أي رقم ملثل : 
سييد من سهولة قراءة الكود. 

: canevas لوضع اللوحة ()grid البامتات الستخدمة مع.4
can1.grid(row =1, column =3, rowspan =3, padx =10, pady =5)

 () ستتوف يتتم وضتتعها فتتي الصتف الول للعتتامود اللثتالث. والبامتت اللثتالثCanvasأول برامتتين تشتتي إلتى أن اللوحتتة (
rowspan =3 (يشي إلى أنه سيتم نشه على ثلثة صفوف. وأما عن) padx =10, pady =5 (تشي إلى أبعاد الفراغ 

حول الودجة (الطول والعرض). 

بما أننا كتبنا الكود واستفدنا من هذا السكريبت كملثال، سوف نقوم الن بتبسيطه قليل .5

تركيب تعليمات لكتابة كود أكثر إيجازا

بيلثون من لغات البمجة عالية الستوى، غالبا يكون من المكن (و مرغوب فيه) إعادة صياغة السكريبت لجعله أكث إيجازا. 

 الكود سيصبح أكث بساطة، وسيكون في الغالب أكث قابلية للقراءة. على سبيل اللثال تستطيع استبدال الستتطرين التتتاليي متتن
السكريبت السابق :

txt1 = Label(fen1, text ='Premier champ :')
txt1.grid(row =1, sticky =E)

بسطر واحد :
Label(fen1, text ='Premier champ :').grid(row =1, sticky =E)
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 لقد وضعنا التغي لكي نعيتتد استتتخدامه فتتي أمتاكن. وtxt1 في هذا السطر الجديد، يمكنك أن ترى أننا اختصنا كتابة التغي
 التذي يتتلؤدي إلتتى صتتنع ملثيتل لكتائن متتن هتذا ()Label أخرى، ولكن هذا ليس ضوريا، ببساطة لقتد قمنتتا باستتدعاء الصتتنف

  يحفظها على أيتتة حتال فتي التملثيتل التداخلي للنافتذة). فتتإذا تتمtkinterالصنف. حت لو لم نخزن مرجع هذا الكائن في متغي (
 فتتي لحظتتة تمتتلثيله، فتتي عبتتارة ()grid ذلك، يتم فقدان الرجع لبقية سكريبت بيلثون،  لكن يمكن أن يتم نقله إلى أستتلوب ملثتتل

مركبة واحدة. سوف نرى ذلك بأكث تفاصيل. 

 حت الن، أنشأنا العديد من الكائنات ( بواسطة تملثيل بداية من أي صنف)، والت عيناها في كل مرة إلى التغيات. على سبيل
اللثال، عندما نكتب :

txt1 = Label(fen1, text ='Premier champ :')

.txt1 لقد عيناها إلى التغي، و()Label نكون قد صنعنا ملثيل من صنف

 للعشتارة (مرجتع) لهتذا اللثيتل، فتي مكتان آختر لهتذا الستتكريبت، لكننتا فتي الحقيقتة ل txt1 و يمكن بعد ذلتك استتخدام التغيتت
 ) بستيط للوصتف. وصتنعLabelالودجة هي ليست سوى ملصتتق(،تت ()grid نستخدمه سوى لرة واحدة عندما نطبق السلوب

متغي جديد ليكون مرجعا لرة واحدة فقط (و مباشًة بعد إنشائه) ليست فكرة جيدة، لنه سيحجز بعض الساحة بدون داع. 

 عندما تكون في هذه الحالة، فمن الفضل أن تستخدم تعليمات التكيب. على سبيل اللثتتال، يفضتتل فتتي معظتتم الحيتتان استتتبدال
التعليمتي التاليتي :

somme = 45 + 72
print (somme)

بتعليمة واحدة مركبة :
print (45 + 72)

و بالتالي وفرنا متغي. 

 التت، و()Label و بنفس الطريقة، عندما نضع ويدجات ل نرغب في استخدامها في وقت لحق، كما في الويدجات متن صتنف
نقوم مباشة بصنع الودجة في تعليمة مركبة واحدة. ) ()place أو ()grid() ، pack (يمكنك أن تطبق عليها أسلوب

 يطبق هذا فقط للويدجات الت لن نشي (كمرجع) إليها بعد صنعها. ويجب على الباقي أن يتم تعيينهم إلى متغيتت، حتتت نتمكتتن
من التفاعل معهم في أماكن مختلف في السكريبت. 

 و في هذه الحالة، نحن ملزمي أن نستخدم تعليمتي منفصلتي، واحدة لتملثيل الودجتتة، والختترى لتطتتبيق الستتلوب عليهتتا. فل
يمكنك، على سبيل اللثال، كتابة هذه التعليمة الركبة :

entree = Entry(fen1).pack() !!! خطأ برمجي #
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 ثتم ستوف يتتم تخطيتط الصتفحة،ت entree و يجب في هذه الحالة، أن نقوم بتملثيل الودجة الجديد وإسناد ذلتتك إلتتى التغيتت
.()pack بمساعدة السلوب

 الت تضعها في النافذة، لكن القيمة التتت ()pack بأسلوب، و()Entry في الحقيقة، هذه العبارة تولد ودجة جديد من صنف
 إذا كنتتت تاستتتخدام:  ()pack  ليستتت مرجعتتا للودجتتة ! بتتل هتتو قيمتتة رجتتوع للستتلوب entree تتتم تخزينهتتا فتتي التغيتت

 للتحكم في أماكن الويدجات تذكر أن الساليب ملثل الدالت، ترجع دائما قيمة للبنامج الذي استدعاها. وأنتتت ل gridالسلوب 
تستطيع أن تفعل عشيئا مع قيمة الرجوع : لذا فهو في هذه الحالة كائن فارغ (لشء). 

و إذا أردت أن تحصل على مرجع حقيقي. يجب عليك استخدام هاتي التعليمتي :

entree = Entry(fen1) تملثيل الودجة #
entree.pack() تطبيق التخطيط #

 يمكنك ببساطة تبـسـيط التعليـمـات البرمجيـة قليل، بحــذف الـشـارة إـلـىـ،ـ ()grid عندما تستخدم السلوب
 لوضـع الوـيـدجات، ()grid .العديد من أرقام الصفوف والعـمـدة ـمـن اللحظـة الـتي تـسـتخدم فيهـا السـلوب

 فـإذا كــان رقـم صـف أو عمـود غـيـر موجـود ، سـيتم. 40 بوضـع الصــفوف والعمـدة الضـروريةtkinterسـيقوم 
.وضع الودجة في أول مربع فارغ متاح 

السكريبت الذي بالسفل بدون التبسيط الذي شحناه :
from tkinter import *
fen1 = Tk()

: ()Checkbuttonو ،()Label()، Entry صنع ويدجات #
Label(fen1, text = 'Premier champ :').grid(sticky =E)
Label(fen1, text = 'Deuxième :').grid(sticky =E)
Label(fen1, text = 'Troisième :').grid(sticky =E)
entr1 = Entry(fen1)
entr2 = Entry(fen1)                 # من المؤكد أن يتم استخدام مرجع هذه الويدجات لظحقا
entr3 = Entry(fen1)                 
entr1.grid(row =0, column =1)       # لذلك يجب أن يتم تعيين كل واظحدة في متغير مستقل
entr2.grid(row =1, column =1)       
entr3.grid(row =2, column =1)
chek1 = Checkbutton(fen1, text ='Case à cocher, pour voir')
chek1.grid(columnspan =2)

: صنع ودجة "لوظحة" يحتوي على صورة نقطية #
can1 = Canvas(fen1, width =160, height =160, bg ='white')
photo = PhotoImage(file ='Martin_P.gif')
can1.create_image(80,80, image =photo)
can1.grid(row =0, column =2, rowspan =4, padx =10, pady =5)

ل يكن جعه ا . ()place و()grid(), pack ل تسةتخدم عدة أس اليب لةتحديد أم اكن مةتعددة ف نفس الن افذة ! الس اليب40
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: يبدء التشغيل #
fen1.mainloop()

 

تحرير خصائص كائن  الرسومت المتحركة -تغيير  ( )

في هذه الرحلة من التعليم، ربما تريد أن تظهر رسما صغيا في اللوحة، ثم يقوم بالتحر،ك، على سبيل اللثال بمساعدة الزرار. 

يجب عليك إذا كتابة، وتجربة وتحليل السكريبت الذي بالسفل :
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 ولقتد صتتنعنا فتتي،تت fen1 جسم(محتوى) هذا البنامج يحتوي على العديد من العناص الت عرفناها : لقد قمنا بإنشاء النافذة
  أزرار للتحكم. لحظ أننا لم نصتتنع ملثيتتل للويتتدجات متتن نتتوع أزرار فتتي5داخلها لوحة تحتوي على دائرة ملونة، بالضافة إلى 

 مباشتتة فتتي اللحظتتة التت نصتتنع فيهتتا هتذه ()pack متغيات (لننا لن نسي إليها لحقا) : لذا يجب علينتا تطتبيق الستلوب
الكائنات. 

 الت تم تعريفها في بداية السكريبت. في كل مرة يتتتم إستتتدعائها، تقتتوم ()avance الشء الجديد في هذا البنامج هو الدالة
هذه الدالة بإعادة تحديد إحداثيات كائن "الدائرة اللونة" الت تم وضعها في للوحة، مما يتسبب في تحريك هذا الكائن. 

 هذه الطريقتة تتميتت بهتا البمجتة الشتتءية، التت تبتدأ متن صتنع الكائنتات ثتم يتتم العمتل علتى هتذه الكائنتات متن خلل تغييتت
خصائصها، من خلل الساليب. 

 في البمجة الحتمية "القديمة" (و هذا يعن بدون استخدام الكائنات). يتم تحريك الرقام عن طريق حذفها ثم إعادة رستتمها فتتي
 مكان أبعد قليل. أما في البمجة الشيئية، يتم التعامل مع هذه الهام تلقائيتتا متن قبتتل الفئتتات التتت يتتم اعشتتتقاق الكائنتتات منهتتا،

حت ل يتم تضييع الوقت في إعادة برمجة.

تمارين
 اكتب برنامجا يظهر نافذة بها لوحة. في هذه اللوحة يجب أن تكتتون بهتا دائرتتان ( بلتوني وحجميتت مختلفيت)، والتت8.12

  كليهمتتا إلتتى جميتتع التجاهتتات. تحتتت اللوحتتة، يجتتبvolontéمن الفتض أن يملثل كوكبي. وأزرار تسمح لنقلهم إلى 
  بي الكوكبي، ب) قوة الجاذبية الت يقوم بها كتتل واحتتد ضتتد الختتر (تستتتطيعالسافةعلى البنامج أن يظهر دائما أ) 

 أن تظهر في أعلى النافذة الكتل الختارة لكل واحد منهمتتا، ومستتافة النطتتاق). فتتي هتتذا التمريتتن، يجتتب عليكتم استتخدام
.الدليل الفييائي العام، و61 ، الصفحة6.16قانون نيوتن للجاذبية (التمرين 

 استوِح من برنامج  يكتشف نقرات الفأرة في اللوحة، عدل البنامج الذكور أعله وذلك للحد من عدد الزرار : لوضتتع8.13
الكوكب، يتم ببساطة باختيار زر، ثم يتم الضغط على اللوحة ليتم وضع الكوكب في الكان الذي يتم النقرة عليه. 

 امتتدادا للبنامتتج أعله. ضتتع كتتوكب آختر، وأعترض القتتوة التلؤثرة علتتى اللثلثتتة (فتتي الحقيقتتة: كتل واحتد وفتتي جميتتع8.14
الوقات قوة الجاذبية الت يبذلها من اثني أخرين) .

نفس التمرين مع الشحنات الكهربائية (قانون كولوم). أعِط هذه الرة لختيار الشحنات. 8.15
 اكتب برنامجا صغيا  يظهر نافذة مع حقلي : الول يشي إلى درجة الحراة الئوية، والخر درجة فهرنهايت. فتتي كتتل8.16

 مرة يتم تغيي أي واحدة من الدرجات الحرارة، يتم تصحيح الخرى وفقا لذلك. لتحويل الفهرنهايت إلى درجة مئويتتة،
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T والعكتتس بتتالعكس، يتتتم بتتذلك باستتتخدام العادلتتة F=T C×1  يمكنتتك أيضتتا مراجعتتة برنامتتج اللتتة. 80+32,
).96 الحاسبة البسيطة (الصفحة 

 اكتب برنامجا  يظهتر نافتذة بهتا لوحتتة. فتي هتذه اللوحتتة، ضتع دائتر صتغية التت متن الفتتض أن تكتتون كترة. تحتت8.17
 اللوحة، ضع زر. في كل مرة يتم الضغط على الزر، تتقدم الكرة مسافة قصي إلى اليمي حت تصل إلى نهاية اللوحة.

فإذا لزلت تضغط على الزر، سوف ترجع الكرة إلى الطرف الخر، وهكذا. 
 حسن البنامج أعله لكي تتحر،ك الكترة بشتتكل دائتتري أو بيضتتوي فتتي اللوحتتة (عنتد النقتر مترارا وتكتترارا). ملحظتتة :8.18

 وsinusللحصول على النتيجة الطلوبة، سوف تقوم بالضتتورة بتعريتتف متغيتت لتملثيتتل الزاويتتة، واستتتخدام التتدالتي 
cosinus .لوضع الكرة لوفقا لهذه الزاوية 

عدل البنامج الذي بالعلى بطريقة تجعل الكرة، عندما تتحر،ك تت،ك وراءها أثرا من السار. 8.19
 عتتتدل البنامتتتج التتتذكور أعله بطريقتتتة لتتتتوجيه أرقتتتام أختتترى .استشتتت أستتتتاذ،ك للحصتتتول علتتتى اقتاحتتتات (أرقتتتام8.20

Lissajous .(
 اكتتتب برنامجتتا يظهتتر نافتتذة متتع لوحتتة وزر. فتتي اللوحتتة، ارستتم8.21

 مستطيل رماديا غامقا،  والذي يملثل الطريق، ثم قم برستتم سلستتلة
 مستطيلت صفراء  تملثل ممتترا لعبتور الشتتاة. أضتف أربعتتة دوائتر
 ملونتتة تشتتي إلتتى إعشتتارات التترور للمشتتاة والستتيارات. ومتتع كتتل

ضغطة على الزر سوف يتغي لون الضواء. 

 اكتتتب البنامتتج التتذي يظهتتر لوحتتة مرستتوم عليهتتا دارة كهربائيتتة بستتيطة
 (مولد + مبدل + مقاوم). ويجب أن يكون في النافذة حقول إدخال لدخال برامت كل عنص. (و هتتذا معنتتاه تحديتتد قيتتم

 ) يجتتب أنLabelالقاومة والفولتية). ويجتتب أن يكتتون البتدل يعمتتل ( بتزر اعمتتل\توقتتف). بالضتافة للصتقات (لبتل - 
تعرض دائما الفولتية والتيارات الناجمة عن الخيارات الت قام بها الستخدم. 

رسوم متحركة تلقائية

 ، هذا هو آخر ملثتتال لرستتوم متحركتتة، والتتذي يعمتتل بشتتكل مستتتقلtkinterوفي الختام هذه أول مرة نتصل مع واجهة الرسومية 
عند الضغط على "اعمل" .

from tkinter import *
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: تعريف متلقي الظحداث #

def move():
    "déplacement de la balle"
    global x1, y1, dx, dy, flag
    x1, y1 = x1 +dx, y1 + dy
    if x1 >210:
        x1, dx, dy = 210, 0, 15
    if y1 >210:
        y1, dx, dy = 210, -15, 0
    if x1 <10:
        x1, dx, dy = 10, 0, -15
    if y1 <10:
        y1, dx, dy = 10, 15, 0
    can1.coords(oval1,x1,y1,x1+30,y1+30)
    if flag >0: 
        fen1.after(50,move)         # =>  ميلي ثانية50ضعه في الحلقة يبعد 

def stop_it():
    "arrêt de l'animation"
    global flag    
    flag =0

def start_it():
    "démarrage de l'animation"
    global flag
    if flag ==0:            # لكي ل يتم تشغيل سوى ظحلقة واظحدة
       flag =1
       move()

============= البرنامج الرئيسي ==========#

: سيتم استخدام هذه المتغيرات كمتغيرات عامة #
x1, y1 = 10, 10             # الظحداثيات الولية
dx, dy = 15, 0              # خطوة الزاظحة
flag =0                     # ّداد الع

: صنع ودجة الرئيسية الصل #
fen1 = Tk()
fen1.title("Exercice d'animation avec tkinter")
: صنع ودجة الفطفال #
can1 = Canvas(fen1,bg='dark grey',height=250, width=250)
can1.pack(side=LEFT, padx =5, pady =5)
oval1 = can1.create_oval(x1, y1, x1+30, y1+30, width=2, fill='red')
bou1 = Button(fen1,text='Quitter', width =8, command=fen1.quit)
bou1.pack(side=BOTTOM)
bou2 = Button(fen1, text='Démarrer', width =8, command=start_it)
bou2.pack()
bou3 = Button(fen1, text='Arrêter', width =8, command=stop_it)
bou3.pack()
: (يبدء متلقي الظحداث (الحلقة الساسية #
fen1.mainloop()
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 يمكتتن. ()after  هتتل لحظتتت استتتخدام الستتلوب:  ()move الشء الجديد في هذا السكريبت يقع عند نهاية تعريف الدالة
تطتتتبيق هتتتذا الستتتلوب علتتتى أي ودجتتتة. هتتتذا يتستتتبب فتتتي استتتتدعاء الدالتتتة بعتتتد فتتتتة زمنيتتتة معينتتتة. علتتتى ستتتبيل اللثتتتال،

window.after(200,qqc( تقوم الودجة window باستدعاء الدالة qqc()  ميلي ثانية. 200بعد توقف دام 

 نحتتن استتتخدمنا هنتتا ()move هتتي الدالتتة ()after في السكريبت الخاص بنا، الدالة الت تم استدعاؤها متن قبتتل الستتلوب
 ). لجعله بسيط، نقتول إن الستتدعاء التذاتي هتتوrécursivitéللمرة الولى تقنية برمجة قوية جدا وتدعى (الستدعاء الذاتي - 

 ما يحدث عندما تستدعي الدالة نفسها. وبالطبع سوف نحصل على حلقتة يمكتن أن تستتتمر إلتتى متتا لنهايتتة إذا لتم تضتتع طريقتتة
لوقفها. 

دعونا نرى كيف يعمل في ملثالنا. 

 ). ستتتبدأ عملهتتا (و هتتذا معنتتاه وضتتعDémarrerللمرة الولى عندما يتم النقر علتتى زر البتتدء ( ()move يتم استدعاء الدالة
 الت يتم استدعاؤها بعد فاصل قصي. ثم تبدأ التتدورة اللثانيتتة، التتت ستتوف تستتتدعي،تت ()after الكرة). ثم، من خلل السلوب

نفسها مرة أخرى، وهكذا إلى أجل غي مسمى. 

 هذا على القل ما سيحدث إذا لم نتخذ الحتياطات اللزمة لوضع تعليمتتة الختراج فتتي مكتتان متا. فتتي هتتذه الحالتتة، هتذا اختبتتار
 سوف flag فإذا كان محتوى التغي. if بمساعدة العبارة flag شطي بسيط : في كل حلقة، نحن نفحص محتويات التغي

 علتى أنته متغيتت عتام. وبالتتالي يمكننتا flag تتوقف الحلقة ويتوقف تحريك الرسوم. لحظ أننا حرصنا على تعريتف التغيتت
تغيي قيمته بسهولة بمساعدة دالت أخرى، ملثل تلك الرتبطة بأزرار بدء وإيقاف. 

 حصلنا على ألية بسيطة لتشغيل وإيقاف الرسوم التحركة : عند الضغطة الولى على زر البدء سيتم تعيي قيمتتة ليستتت لصتتفر
  ميلتتي ثانيتتة، إلتى أن50الت ستتعمل، وستستتتدعي نفستها كتتل . ()move ثم سيتم استدعاء لول مرة الدالة،تت flag للمتغي

 لن قيمتتة التغيتت ()move صفر. فإذا استمررت بالضغط على زر البتدء ، لتن يتتتم استتتدعاء الدالتة flag يكون قيمة التغي
flag  ولذلك سوف تبدأ حلقة مرات عديدة. 1هي .

القيمة صفر، وتتوقف الحلقة . flag ) يعي للمتغيArrêterالزر توقف (

تمارين
 (و السطرين التاليي اللذين يبدأن بمسافة البادئة ). ماذا: if flag == 0 احذف التعليمة، ()start_it في الدالة8.22

حدث ؟ (اضغط مرات عديدة على زر البدء. حاول أن تتكلم بأكب قدر من الوضوح لتفسي لاذا حدث .
عدل البنامج بحيث يتغي لون الكرة في كل دورة. 8.23
عدل البنامج بحيث تجعل حركات الكرة منحرفة كما كرة البلياردو (متعرج). 8.24
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).109 عدل البنامج لتحصل على حركات أخرى. على سبيل اللثال حركة دائرية (كما في التمرين صفحة8.25
 عدل البنامج، أو اكتب واحدا مشابها له، لحاكاة سقو ط الكرة (بسبب الجاذبية) وارتدادها. تنبيه : هذه الرة يجب أن8.26

تكون الحركة متسارعة (تزداد السعة مع الوقت). 
 بداية من السكريبتات الذكورة أعله، يمكنك الن كتابة لعبة تعمل على النحتتو التتتالي : كتترة تتحتتر،ك بشتتكل عشتتوائي8.27

 على اللوحة، بسعة بطيئة. يجب على اللعب الضغط على الكرة باستتتخدام الفتتأرة. فتتإذا نجتتح، يحصتتل علتتى نقطتتة،
لكن الكرة تزداد سعتها، وهكذا. أوقف اللعبة بعد عدد معي من النفرات وقم بعرض النتيجة .

 غي من السكريبت السابق : في كل مرة ينجح فيها اللعب في القبض على الكترة يصتبح حجمهتا أصتغر (يمكتن أيضتا8.28
تغيي لونها). 

اكتب البنامج الذي به العديد من الرات مختلفة اللون، والت تقفز في كل مكان، وعلى الجدران .8.29
 اصنع لعبة ملثالية من خلل السكريبتات السابقة، من خلل دمج الخوارزميات أعله. يجب على اللعب الضتتغط فقتتط8.30

على الكرات الحمراء. وإذا نقر بالخطأ على كرة من لون آخر يفقد بضعة نقا ط. 
 اكتتب البنامتج التذي يحتتاكي اثنيت متن الكتواكب التت تتدور حتول الشتتمس فتتي متدارات دائريتتة مختلفتتة (أو إثنيتت متن8.31

اللكتونات الت تدور حول نواة الذرة ...). 
 اكتب برنامجا للعبة اللثعبان : ثعبان (يتكون من خط قصي من الربعات) يتحر،ك علتتى اللوحتتة فتتي أربعتتة اتجاهتتات :8.32

 يسار ويمي وأعلى وأسفل. يمكن لللعب تغيي اتجاه اللثعبان من خلل السهم في لوحة الفاتيح. وفي القماش يوجتتد
 أيضا "الفريسة" (دوائر صغية مرتيتتة عشتتوائيا). يجتتب علتتى اللثعبتتان أن يأكتتل الفريستتة دون أن يصتتطدم متتع حتتواف
 اللوحة. في كل مرة يأكل فيها فريسة يزداد اللثعبان طول، ويربح اللعب نقطة ، وتظهر الفريسة جديدة في مكان آخر.

اللعبة تتوقف عندما يلمس اللثعبان أحد الجدران أو عندما يصل إلى طول محدد. 
طور اللعبة السابقة بإضافة : تتوقف اللعبة إذا تداخل اللثعبان .8.33
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التعاةمل ةمع الملفات9
 حت الن، جميع البامج الت صنعناها ل تتعامل سوى مع كمية صغية جدا من البيانات. وفتتي كتل متترة نريتد أن نتعامتتل متع
 هذه البيانات نضعها في جسم البنامج نفسه(على سبيل اللثال في قائمة). هذه الطريقة غي كافيتتة إلتتى حتتد بعيتتد عنتتدما نريتتد

التعامل مع كمية أكب ومهمة من العلومات .

فائدة الملفات

 لنفتض على سبيل اللثال أننا نريد كتابتتة برنامتتج صتتغي يظهتتر علتتى الشاعشتتة أستتئلة متعتتددة الخيتتارات، متتع معالجتتة تلقائيتتة
لردود الستخدم. كيف يمكننا تخزين نص السئلة ؟ 

أبسط فكرة هي وضع كل نص في متغي، في بداية البنامج، مع عبارات التعيي، ملثل :
a = "Quelle est la capitale du Guatemala ?"
b = "Qui à succédé à Henri IV ?"
c = "Combien font 26 x 43 ?"
        ... etc.

 

 للسف هذه الفكرة بسيطة جدا. وسيصبح باقي البنامج معقدا جدا، هتتذا معنتتاه أن التعليمتتات التتت ستتيتم استتتخدامها لختيتتار
 ... if سلؤال أو أكتث بشتتكل عشتوائي ليتتم تقتديمه للمستتتخدم. ستوف تستتخدم علتى ستبيل اللثتال مجموعتتة طويلتتة متن عبتارات

elif ...  elif ...  كما في اللثال في السفل وهو بالتأكيد ليس الحل الجيد (و سيكون متعبتا جتدا فتتي الكتابتة، ل تنستت أيضتا 
كتابة معالجة (إجابة) كل هذه السئلة! ) :

if choix == 1:
    selection = a
elif choix == 2:
    selection = b
elif choix == 3:
    selection = c
        ... etc.
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سيكون أفضل إذا استخدمنا القوائم :
liste = ["Qui a vaincu Napoléon à Waterloo ?",
         "Comment traduit-on ’informatique’ en anglais ?",
         "Quelle est la formule chimique du méthane ?", ... etc ...]

 

يمكن للمرء أن يستخرج أي عنص من هذه القائمة باستخدام اللؤش. على سبيل اللثال :
print(liste[2])        ===>  "Quelle est la formule chimique du méthane ?"

 

تذكير
العداد يبدأ من الصفر

في حي أن هذه الطريقة أفضل بكلثي من الطريقة السابقة، لكن مازلنا نواجه العديد من الشاكل الزعجة :

 إن قابلية قراءة هذا البنامج تتدهور بسعة كبية عندما يصبح عدد السئلة كبي جدا. وطبعا، سوف نزيد متتن احتماليتتة•
إدراج خطأ في تعريف هذه القائمة الطويلة . بعض الخطاء قد يصعب جدا العلثور عليها. 

 إضافة أسئلة جديدة، أو تعديل على السئلة الوجودة ، يجب علينتا فتي كتل مترة فتتح النتص الصتدري للبنامتج. وطبعتا•
سيصعب إعادة صياغة التعليمات البمجية في النص الصدري، لنه يشمل العديد من السطر الت بها معطيات معقدة. 

 تبادل البيانات مع برامج أخرى (ربما كتبت بلغات برمجة أخرى) هو بكتل بستاطة مستتتحيل، لن هتذه البيانتات هتتي جتزء•
من البنامج نفسه .

ملحظة أخية : حان الوقت لنتعلم فصل البيانات والبامج الت تعالجها في ملفات مختلفة. 

ليكون هذا ممكنا، سوف نقدم مجموعة متنوعة من الليات لنشاء اللفات وإرسال البيانات وإستجاعها في وقت آخر. 

 لغات البمجة تعرض تعليمات أكث أو أقل تعقيدا لداء هذه الهام. عندما يتم التعامل مع مجموعات كبية متن البيانتات، يكتتون
 من الهم (ضوري) تنظيم العلقة بي هذه البيانات ، وعلينا وضع أنظمة تسمى بقواعد البيانات، يمكن أن تكون إدارتها معقدة

 ،Oracleللغاية. عندما تواجه مشاكل من هذا القبيل، يجب أن تفوض هتتذا إلتى العديتتد متن البامتج التخصصتتة فتتي هتذا ملثتل : 
IBM DB2، Sybase، Adabas، PostgreSQL، MySQLإلخ. بيلثون يمكنها التواصل مع هذه النظمة، لكن سنت،ك هذا....  

).302 لوقت آخر (انظر : إدارة قواعد البيانات، صفحة

 طموحاتنا متواضتتعة جتدا. البيانتات التت لتدينا ليستتت بمئتتات اللف، نكتفتتي بأليتتة بستتيطة لحفتظ البيانتات فتتي ملتف متوستط
الحجم، ومن ثم استخراجها عندما نحتاجها .
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العمل مع الملفات

 استخدام اللف يشبه إلى حد كبي استخدام كتاب. لستخدام كتاب، يجب أن تجده أول (بمساعدة اسمه)، ثم يجتتب عليتتك فتحتته.
 وعندما تنتهتتي متن استتخدامه، تقتوم بتإغلقه. وعنتدما يكتتون مفتوحتتا، يمكنتك قتراءة العلومتتات الختلفتة، ويمكنتك أيضتا كتابتة
 تعليقات توضيحية، لكن عموما لن تقوم بعمل الثني في وقت واحد. في جميع الحالت، يمكنتتك معرفتتة أيتتن وصتتلت فتتي داختتل
 الكتاب، وذلك بمساعدة أرقام الصفحات. تقرأ معظتم الكتتتاب باتبتتاع نظتام الصتفحات، لكتن يمكنتتك أيضتتا قتتراءة أي فقترة بشتتكل

مضطرب. 

 كل ما قلناه عن الكتب ينطبق أيضا على ملفات الحاسوب .اللف يتكون متن بيانتتات مخزنتتة علتتى القترص الصتتلب، أو فتتي قتترص
 ). والتت يمكنتتك الوصتتول إليهتتا متن استتمها (و قتتد يشتتمل استتم التتدليل). كنظتترةcd أو فتتي قتترص مدمتتج (usbمرن، أو في إصبع 

 تقريبية، قد تنظر إلى محتويات اللف كأنه سلسلة من الحرف، مما يعن أنه يمكنك التعامل مع هذا الحتوى، أو أي جتتزء منتته،
.41بمساعدة دالت تتعامل مع سلسل الحرف

-اسم الملف  الدليل الحالي

 لتبسيط التفسيات الت تلي، سوف نقوم بتوضيح فقط السماء البسيطة للملفات الت ستتوف تعامتتل معهتتا. إذا كنتتت تفعتتل هتتذا
 في تمارينك، اللفات سوف يتم صنعها و\أو يتم البحث عنها من قبل بيلثون فتتي التتدليل الحتتالي. عتتادة متتا يكتتون هتتذا التتدليل فتتي

 ، فتتي هتذه الحالتتة، يتتم تعييتت التدليل الحتالي عنتدIDLEنفس مكان السكريبت، إل إذا كنت تشغل السكريبت من خلل نافتذة ال 
 (في ويندوز، تعريف هذا الدليل هو جزء من  خصائص أيقونة التشغيل). IDLEتشغيل ال 

 ، فإنك بالتأكيد تريد إجبار بيلثون تغيي الدليل الحالي، بحيث يكون ملثلمتتا تريتتده. وللقيتتام بتذلك، يجتتبIDLEإذا كنت تعمل مع 
 حتتت لتتو. home/jules/exercices/ عليك كتابة الوامر التالية عند بداية الحصة. نحن نفتض أن التتدليل التتذي تريتتده هتتو

 كنت تعمل في نظام ويندوز ( وهذه ليست قاعدة)، يمكنك استخدام نفس التعليمة ( ولكن يجب عليك استخدام \ بدل من / : لن
  أوLinux أو Mac OS). بيلثتتون ستيقوم بتالتحويلت اللزمتة، هتتذا إذا كنتتت تعمتتل علتتى UNIXالولى تعمل فقتتط علتتى أنظمتتة 

Windows42.
>>> from os import chdir
>>> chdir("/home/jules/exercices")

 

 بعب ارة أد ق, يب عليك أن تأخذ بعي العةتب ار أن مةتوى اللف هو تسلسل من الب ايةت ات. معظم الب ايةت ات ماثلة بواسيطة رموز,41
والعكس غي صحيح : سوف نةتعلم ف ن اية اليط اف الةتومييز الواضح بي سلسل الب ايةت ات والسلسل النصية .

 ف ح الة اسةتخدامك لنظ ام ترشغيل ويندوز, يكنك تضومي ف هذا الس ار الرس الة الت تعي جه از الةتخزين حيث يوجد اللف. على42
.D:/home/jules/exercices: سبيل الاث ال
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 (عل جميع الدالت الت تتعامل متتع أنظمتتة التشتتغيل os تحتوي وحدة. os من وحدة ()chdir المر الول يستدعي الدالة
os = operating system ،( .أي نظام تشغيل) بغض النظر عن نوعه

).chdir =change directory (المر اللثاني يتسبب في تغيي الدليل

التعليمات في بداية البرناـمـج النصــي، أو تحدـيـد اـسـم المـسـار الكاـمـل للمـلـف )يمكنك أيضا إدراج هذه الوامر  ) 
.الذي تريد معالجته، ولكن هذا قد يكون خطر على ثقل الكتابة في برامجك 

اختر أسماء ملفات قصيرة تجنب قدر المكان الحرف المعلمة والمسافات والعلمات المطبعية الخاصة في. . 
ماك، لينكس،  ، ينصح في أغلب الحيان باستخدام الحرف الصغيرة فقط BSD(بيئات عمل اليونكس   . (...

شكلي الستدعاء

 أسطر التعليمات الت سوف نستخدمها هي فرصة لشح آليات ملثية للهتمام. أنتتت تعتترف أنتته بالضتافة إلتى التدالت الدمجتتة
 في الوحدات الساسية، بيلثون يوفر لك كمية هائلة من الدالت الخاصة، والت تم تجميعها في وحدات. من الوحدات الت عرفتها

. tkinter والوحدة mathالوحدة 

 لستخدام الدالت من وحدة، يجب عليك استدعائها. لكن هتذا يتتم بطريقتتتي مختلفتتي، كمتتا ستنى بالستتفل، كتل واحتدة لتديها
ممياتها وعيوبها. 

هذا ملثال على الطريقة الولى : 
>>> import os
>>> rep_cour = os.getcwd()
>>> print rep_cour
C:\Python22\essais

 

 التت تحتتوي علتتى وظتائف كتلثية متلثية للهتمتتام التت تستتمح لنتا،ت os في السطر الول من هذا اللثال نحتن نستتدعي الوحتدة
 كمتتا تتترون، الدالتتة. os43 متتن وحتتدة ()getcwd بالوصتتول إلتتى نظتتام التشتتغيل. أمتتا الستتطر اللثتتاني فهتتو يستتتخدم الدالتتة

getcwd() تقوم بإرجاع اسم الدليل الحالي) getcwd = get current working directory .(للمقارنة، هذا 
ملثال على الطريقة اللثانية :

>>> from os import getcwd
>>> rep_cour = getcwd() 

 النقيطة الف اصلة تعب هن ا عن علقة النةتوم اء. وهذا ماث ال على الس اء الؤهلة الت سيةتم اسةتخدامه ا على نيط ا ق واسع ف م ا43
 تبقى من هذه الدورة. ربط الس اء بس اعدة النق اط هي وسيلة ل بأس ب ا للعن اصر الت ترشكل جزءا من الجوموع ات, والت هي

 الذي هو جزء, وtruc ترشي إل عنصر systeme.machin.truc رب ا قد تكون من موموعة أكب, وإل. على سبيل الاث ال, تسومية
  سوف نرى العديد من الماثلة عن هذه الةتقنية, وخصوص ا عندم ا. systeme الذي هو جزء من الجوموعة, وmachin من الجوموعة

ندرس أصن اف الك ائن ات .
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>>> print(rep_cour)
C:\Python31\essais

 

 بالستدعاء بهذه الطريقة، سيتم دمج الدالتة. os فقط من الوحدة getcwd في هذا هذا اللثال الجديد، قمنا باستدعاء الدالة
.os مع كود كما لو أننا كتبناه بأنفسنا. في السطر الت نستعملها، ليس من الضوري ذكر جزء الوحدة

و يمكننا استدعاء العديد من الدالت  من نفس الوحدة بنفس الطريقة :
>>> from math import sqrt, pi, sin, cos
>>> print(pi)
3.14159265359
>>> print(sqrt(5))         # 5 الجذر التريبيعي لـ
2.2360679775
>>> print(sin(pi/6))       #  درجة30جيب الزاوية 
0.5

 

و يمكننا استدعاء كل الدالت من وحدة ، كما في :
from tkinter import *

 

 لهذه الطريقة مية سهولة كتابة التعليمات البمجية للدالت الت تم إستدعائها. ولديها أيضا عيتتب (خاصتتة فتتي الشتتكل الخيتت،
 عند استدعاء جميع دالت الوحدة) تشتتوش مستتاحة الستم الحتتالي. قتتد تكتتون  بعتض التدالت التتت استتتدعيتها لتديها نفتس استم
 التغي الذي عرفته أنت، أو نفس اسم دالة تم إستدعائها من وحدة أخرى. فإذا حدث هذا، واحد من السمي التضتتاربي لتتن يتتتم

الوصول إليه بشكل جيد. 
 في البامج الت لديها بعض الهمية، والت تستدعي عددا كتبيا متن وحتدات متن مختلتتف الصتادر، ستيكون متن الفضتتل لهتتا أن

تستخدم الطريقة الولى، وهذا معناه استخدام أسماء ملؤهلة بشكل كامل. 
 ، لنه يحتوي على دالت مطلوبة بشدة (عندما تقتتررtkinterعموما، يوجد استلثناءات لهذه القاعدة في حالة معينة من الوحدة 

استخدام هذه الوحدة).

كتابة متسلسلة في ملف

 في بيلثون،  يتم توفي الوصول إلى اللفات عن طريق كائن الواجهة خاصة، الت تسمى كائن اللف. نحن نقوم بصنع هتتذا اللتتف
 الت تقوم بإرجاع الكائن متتع أستتاليب محتتددة، والتت تستتمح لتتك بقتتراءة وكتابتتة فتتي هتتذا. open()44 باستخدام الدالة الدمجة

اللف. 

هذه الدالة, هي قيومة رجوه لك ائن معي, وغ الب ا م ا تسومى مصنع الدالة44
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 اللثال الت يوضح كيفية فتح ملف ، ثم كتابة سلسلتي نصيتي فيه، ثتتم إغلقتته. لحتتظ أن إذا كتتان اللتتف غيتت موجتتود فستتوف
 ستم إنشاءه تلقائيا. ومن جهة أخرى، وإذا كان اللف موجود بالفعل وبه بعض البيانات، الحتتروف التتت ستتوف تستتجلها ستتتكون

بعد الوجودة. يمكنك أن تقوم بهذا التمرين مباشة على سطر الوامر :
>>> obFichier = open('Monfichier','a')
>>> obFichier.write('Bonjour, fichier !')
>>> obFichier.write("Quel beau temps, aujourd'hui !")
>>> obFichier.close()
>>>

ملحظات

 التتت ستشتتي (مرجتتع) إلتتى اللتتف الحقيقتتي(علتتى القتترص أو علتتى، وobFichier السطر الول يقوم بإنشاء ملف الكائن•
 تنتبيه : ل تخلتط بيت استم اللتف متع استم كتائن اللتف التذي يتيتح. Monfichier القرص الرن) وهتو ستيكون استمه

 الوصول إليه ! بعد هذا التمرين، يمكنك التحقق من أن هذا اللف تم إنشاؤه في نظامك (في الدليل الحالي) استم اللتف هتتو
Monfichier . (و الذي تستطيع عرض محتواه مع أي محرر)

 الذين يجب أن يكونا سلسلتي نصيتي. البامت الول سيكون اسم اللف الذي يجتتب، و45تنتظر برامتين ()open الدالة•
 )، وهتتذا يعنتت أن البيانتتاتappendيشي إلى فتح اللتتف بوضتتع إضتتافة        ( 'a'. فتحه، واللثاني هو اسم وضع الفتح

' الت سيتم حفظها سيتم إضافتها إلى نهاية اللف، إضافة إلى الت هي موجودة بالفعل. نستطيع أيضتتا استتتخدام الوضتتع
w ') - للكتابةwriteلكن عند استخدام هذا الوضع، سيقوم بيلثون بصنع ملف جديد (فارغ)، ويكتب فيه البيانات، بدايتتة ،( 

من بداية اللف. فإذا وجد ملًفا بنفس السم، يتم مسحه وصنع ملف جديد. 
 يكتب فعليا. ويجب أن تكون البيانات الت يجب كتابتها كبامت. هذه البيانات يتم حفظها فتي اللتف ()write  السلوب•

 تستتمر الكتابتتة فتي ()write واحًدا بعد الخر ( نحن نتحدث هنا عن الوصول التسلسل للملف). عند كل استدعاء للدالة
اللف (مع الوجود بالفعل). 

تغلق اللف. وهي متاحة لجميع الستعمالت . ()close السلوب•

قراءة متسلسلة من الملف

سوف نقوم الن بإعادة فتح اللف، لكن هذه الرة، من أجل قراءة العلومات الت سجلناها في الخطوة السابقة :
>>> ofi = open('Monfichier', 'r')
>>> t = ofi.read()
>>> print(t)
Bonjour, fichier !Quel beau temps, aujourd'hui !
>>> ofi.close()

 

).143يكن إض افة برامةتر ث الث للش ارة إل الةترميز الةتسةتخدم (انظر إل صفحة45
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 ). فإذا استخدمناstringيقرأ البيانات في اللف ويحوله إلى متغي من نوع سلسلة نصية( ()read كما كان متوقعا، السلوب
هذا السلوب بدون برامتات، يتم نقل كامل محتويات اللف .

ملحظات

  يجب علينا أن نكتب تعليمة فتح اللف ليشي إلى اللف. فإذا. Monfichier اللف الذي نريد استدعائه لقرائته يدعى•
كان اللف غي موجود سوف تحصل على رسالة خطأ. على سبيل اللثال :

>>> ofi = open('Monficier','r')
IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'Monficier'

  جهة أخرى، نحن غي ملزمي باختيار اسم محدد لكائن اللف. نستطيع اختيتار استم أي متغيتت. وبالتتالي فتي تعليمتنتتامن•
 التذي ستوف، وMonfichier الذي ستيكون إعشتارة للملتف الصتلي، وofi الولى نحن قمنا بصنع كائن ملف وسميناه

).’r’ يتم فتحه للقراءة منه (البامت
 السلسلتان النصيتان اللتان وضعناهما قي اللف تم دمجهما في سطر واحد. هذا طبيعي، لننا لم نستتتخدم أي رمتتز ختتاص•

عندما قمنا بحفظه. سوف نتعرف لحقا على طريقة حفظ أسطر منفصلة 
 يمكننا استخدامه مع برامتت. وستوف يشتي إلتى عتدد الحتروف التت يجتب أن تقترأ. بدايتة متن الوقتع ()read  السلوب•

الوجود بالفعل في اللف :
>>> ofi = open('Monfichier', 'r')
>>> t = ofi.read(7)
>>> print(t)
Bonjour
>>> t = ofi.read(15)
>>> print(t)
, fichier !Quel

فإذا لم يكن ما يكفي من الحروف في اللف، تتوقف القراءة في نهاية اللف :
• >>> t = ofi.read(1000)

>>> print(t)
 beau temps, aujourd'hui !

تقوم بإرجاع سلسلة فارغة : ()read إذا تم الوصول بالفعل إلى نهاية اللف، فإنف
>>> t = ofi.read()
>>> print(t)

ل تنَس إغلق اللف بعد استعماله•
>>> ofi.close()
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 .في كل ما سبق، لقد افترضنا دون شرح أن السلسل النصية يتم تبادلها بين مفسر بيثون والملف وـهـذا ـفـي
 .الواقع غير صحيح، لن السلسل النصية يتم تحويلها إلى سلسل بايتات ليتم تخزينها في ملـفـات وبالضــافة
 .إـلـى ذـلـك، هناـلـك للســف مـعـايير مختلـفـة لـهـذا الـغـرض ـبـالمعنى اـلـدقيق، ـفـي بيـثـون ينبـغـي أن يـكـون واضــحا
.معـيـار اـلـترميز اـلـذي يجــب اســتخدامه ـفـي ملفاـتـك  ســنرى كـيـف يمكنـنـا فـعـل هــذا ـفـي الفصــل الـقـادم ـفـي : 
 غضون ذلك، يمكنك العتماد على بيثون لن بيثون يستخدم المعيار الفتراضي لنظامك، وهـذا سـوف يجنبـك
 .المشاكل في التمارين الولى ومـع ذلـك، إذا كــانت بعـض المعلمـات تظهـر بشـكل غريـب، يرجـى تجاهـل هـذا

.مؤقتا 

 للخرلوج من الحلقةbreakالعبارة 

ًءا  ليس علينا القول أننا بحاجة إلى حلقات في البنامج عندما نتعامل مع ملف ل نعرف محتوياته. والفكرة هي قراءة اللف جز
ًءا حت نصل إلى نهاية اللف.  جز

  حتترف فتتي كتتل50الدالة الت بالسفل تشح هذه الفكرة. فهي تقوم بنسخ ملف بأكمله (بغض النظر عن حجمتته) متتن خلل نقتتل 
مرة :

def copieFichier(source, destination):
    "copie intégrale d'un fichier" 
    fs = open(source, 'r')
    fd = open(destination, 'w')
    while 1:
        txt = fs.read(50)
        if txt =="":
            break
        fd.write(txt)
    fs.close()
    fd.close()
    return

 

 فإذا أردت اختبار هذه الدالة، يجب عليك توفي دالتي : الول اسم اللتتف الصتتلي، واللثانيتتة استتم اللتتف التتذي تريتتد الستنستتاخ
إليه. على سبيل اللثال :

copieFichier('Monfichier','Tonfichier') 
 

 يجتتب while ستلحظ أننا عندما قمنا ببناء الحلقة، استخدمنا طريقة مختلفة عن الت عرفناها سابقا. كمتتا تعلتتم أن العبتتارة
 دائما أن تلحقها الش ط لتقييمه ، ويتم تنفيذ الكتلة الت تليه في الحلقة، مادامت هذه الدالة صحيحة. ولكننا هنا قمنا باستتتبدال

أن مفس بيلثون يعتب أي قيمة غي الصفر قيمة صحيحة.  46الش ط التحقق برقم بسيط، وأنت تعرف

 بالعلى سوف تعمل لجل غي مسمى، لن الش ط يبقى دائما صحيحا. ومع ذلك، يمكننا أن نقطع هذه الحلقة while حلقة
ربما يجب علينا أن نضع عدة عبارات توقف في عدة أماكن :، وbreak باستخدام عبارة

تعبي حقيقي\مزيف : 56 انظر إل صفحة46
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while <condition 1> :
    --- instructions diverses ---
    if <condition 2> :
        break
    --- instructions diverses ---
    if <condition 3>:
        break
    etc.

 

بعد إنهاء قراءة اللف . break من السهل أن يتم تنفيذ العبارة، ()copieFichier في دالتنا

ّية ملفات نص

 فراغات تنظم السطر، هذه الستتطر يتتتم فصتتلها عتتن و"imprimables47اللف النص هو ملف يحتوي على أحرف "للطباعة - 
.48بعض عن طريق رمز خاص غي مطبوع يسمى علمة نهاية السطر

 اللفات النصية هي اللفات الت نستطيع قراءتها وفهمها مع محرر نص بسيط، بدل متتن اللفتتات اللثنائيتتة - علتتى القتتل فتتي جتتزء
 منه - غي الفهومة للبش. ويكون له معن فقط عندما يتم فك عشيفرته من قبتتل برامتتج خاصتتة. علتتى ستتبيل اللثتتال، اللفتتات التتت
 تحتوي على صور وصوتيات وفيديوات ...إلخ. هم دائما تقريبا ملفتات ثنائيتتة. أعطينتا ملثتال صتغيا علتى التعامتل متع اللفتات

اللثنائية ، لكن في هذه الدورة، سوف نركز فقط على اللفات النصية. 

 من السهل جدا معالجة اللفات النصية مع بيلثون. على سبيل اللثال، هذه التعليمات كافيتتة لصتتنع ملتتف نصتت يتكتتون متتن أربعتتة
أسطر :

>>> f = open("Fichiertexte", "w")
>>> f.write("Ceci est la ligne un\nVoici la ligne deux\n")
>>> f.write("Voici la ligne trois\nVoici la ligne quatre\n")
>>> f.close() 

 

 حيث يتم إدراجها في السلسل النصية، حت نفصل بي أسطر النص السابق عندما نقوم بحفظه. n\ لحظ أن في نهاية السطر
من دون هذه العلمة، سوف يتم حفظ الحروف واحدا بعد الخر، كما في الملثلة السابقة. 

 علتتى،ت ()readline عند قراءة اللف، أسطر اللف يمكن أن يتم استاجاعها بشكل منفصل عن بعضتهم. عتن طريتتق الستلوب
سبيل اللثال، لن يقرأ هنا سوى سطر واحد في كل مرة (بما في ذلك علمة نهاية السطر) .

 ب العن الدقيق, وكوم ا تن اولن ا ملف يةتوي على "ب ايةت ات ق ابلة لليطب اعة" الت قيومه ا يكنه ا أن متاثل رموز طب اعية ف ترميز مدد47
 . والب ايةت ات للقيومة255 و32جدا. سوف نن اقش هذا بةتفصيل أكاثر ف الفصل الق ادم. تديدا, هو بيةت ات ذات قيومة رقومية م ا بي 

 هي رموز قدية للةتحكم وعوموم ا ل يكن متاثيله ا بواسيطة أحرف .32أقل من 
  اعةتوم ادا على نظ ام الةترشغيل السةتخدم, الةترميز الوافق لنه اية السيطر قد يكون مةتلف ا. وعلى سبيل الاث ال, ف نظ ام ترشغيل ويندوز48

 هن الك تسلسل إثني من الب ايةت ات (رمز الرج اع وقفز السيطر), ف حي أن أنظومة الةترشغيل من نوع يونكس (ماثل لينكس) يكفي أن تضع
 القفز السيطر, أم ا ف "م اك" فهو يسةتخدم رمز الرجوع. من حيث البدأ, ل يوجد م ا يدعو للقلق حول هذه الخةتلف ات. من خلل

عوملي ات الكةت ابة, يسةتخدم بياثون اتف اقية موجودة ف نظ امك. للقراءة, يقوم بياثون بةتصحيحه ا حسب التف اقية (م ا يع ادل ا) .
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>>> f = open('Fichiertexte','r')
>>> t = f.readline()
>>> print(t)
Ceci est la ligne un
>>> print(f.readline())
Voici la ligne deux

 

: ينقل جميع السطر التبقية في سلسلة نصية . ()readlines السلوب
>>> t = f.readlines()
>>> print(t)
['Voici la ligne trois\n', 'Voici la ligne quatre\n']
>>> f.close()

 

ملحظات

 في القائمة أعله تظهر في عشكلها الخام، مع علمة اقتباس واحدة للسلسل، وحروف خاصة في عشكلها التقليدي. ويمكنتتك•
على سبيل اللثال) لستخراج السلسل الفردية .، while بالطبع استعراض هذه القائمة (بمساعدة الحلقة

 يجعل من المكن قراءة ملف كامل بتعليمة واحد فقط. هذا ليس دائما ممكنتتا، فملثل لتتو لتم يكتتن ()readlines السلوب•
 اللف كبيا يمكن وضعه فتي متغيت، وهتذا معنتتاه فتي ذاكترة الوصتول العشتوائي للحاستتوب، لتذا فمتن الضتوري أن يكتتون

 فتتي حلقتتة، كمتتا فتتي ()readline الحجم كافيا. فإذا كنت في حاجة لعالجتتة ملفتتات ضتتخمة، وتريتد أستتتخدام الستتلوب
اللثال التالي. 

 ،ترجع قائمة. فتتي نهايتتة اللتتف ()readlines هو أسلوب يرجع سلسلة نصية، في حي أن ()readline لحظ أن•
readline() تقوم بإرجاع قناة فارغة، في حي أن readlines()  .تقوم بإرجاع سلسلة فارغة

 السكريبت التالي يوضح كيفية إنشاء دالة للتعامل مع اللفات النصتية. فتي هتذه الحالتتة، ستوف يقتوم باستنستاخ اللتف النصتت
’# وسيحذف جميع السطر الت تبدأ برمز ’ :

def filtre(source,destination):
    "recopier un fichier en éliminant les lignes de remarques"
    fs = open(source, 'r')
    fd = open(destination, 'w')
    while 1:
        txt = fs.readline()
        if txt =='':
            break
        if txt[0] != '#':
            fd.write(txt)
    fs.close()
    fd.close()
    return

 

 لستدعاء هذه الدالة، يجب عليك استخدام برامتين : اسم اللف الصلي،  اسم اللف الذي سيتلقى النسخة الت تمت تصتتفيتها.
على سبيل اللثال :
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filtre('test.txt', 'test_f.txt')
 

تسجيل لوعرضت مختلف المتغيرات

 في اللف النص يجب أن يكون سلسلة نصية. مع التتذي تعلمنتتاه حتتت الن، نحتتن ل ()write البامت الستخدم مع السلوب
 ).stringنستطيع حفظه مع أنواع أخرى من البيانات لذا لنسطيع حفظها في ملف يجب علينا أن نحولهتتا إلتتى سلستتلة نصتتية (

: ()str يمكننا أن نفعل ذلك بمساعدة الدالة الدمجة
>>> x = 52
>>> f.write(str(x))

 

 ).149 سوف نرى لحقا أنه يوجد طرق أخرى لتحويل قيم رقمية إلى سلسل نصية (انظر : تنستتيق السلستتل النصتتية، صتفحة
 لكن السلؤال ليس هنا. إذا قمنا بحفظ قيم رقمية بتحويلها أول إلى سلسل نصية، سوف نستطيع إذن أن نعيد تحويلها إلى قيتتم

رقمية عندما نقوم بقراءة اللف. على سبيل اللثال :
>>> a = 5
>>> b = 2.83
>>> c = 67
>>> f = open('Monfichier', 'w')
>>> f.write(str(a))
>>> f.write(str(b))
>>> f.write(str(c))
>>> f.close()
>>> f = open('Monfichier', 'r')
>>> print(f.read())
52.8367
>>> f.close()

 

 لقد قمنا بحفتظ ثلثتتة قيتم رقميتة. لكتن كيتف يمكننتا التميتت بيت السلستل النصتية الناتجتة، عنتدما نقتوم بتشتتغيل اللتف ؟ هتذا
 ....إلخ 4 أو 2 قيم بدل من واحدة أو 3مستحيل ! ل شء يشي إلى أنه يوجد 

 وهتتذا  شتتح لكيفيتتة. pickle49 هنالتتك عتتدة حلتتول لهتتذه الشتتكلة. أفضتتلها  هتتو استتتدعاء وحتتدة بيلثتتون متخصصتتة : الوحتتدة
استخدامها :

>>> import pickle 
>>> a, b, c = 27, 12.96, [5, 4.83, "René"] 
>>> f =open('donnees_test', 'wb') 
>>> pickle.dump(a, f) 
>>> pickle.dump(b, f) 
>>> pickle.dump(c, f) 
>>> f.close()
>>> f = open('donnes_test', 'rb') 
>>> j = pickle.load(f) 
>>> k = pickle.load(f) 

  معن اه "ح افظ". ولقد أطلق هذا السم على هذه الوحدة لن ا تسةتخدم لةتخزين البي ان اتpickleف اللغة النكليزية, الصيطلح 49
مع الف اظ على نوعه ا .
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>>> l = pickle.load(f) 
>>> print(j, type(j))
27 <class 'int'> 
>>> print(k, type(k))
12.96 <class 'float'> 
>>> print(l, type(l)) 
[5, 4.83, 'René'] <class 'list'>
>>> f.close()

 

  تستمح لتك بحفتظ البيانتات متع الحافظتتة علتى نوعهتتا. يتتم تخزيتن محتويتتاتpicklyكما ترى في هذا اللثال القصية، الوحدة 
،a التغيات اللثلثة  bو c  في ملفdonnees_testومن ثم ننشئها مرة أخرى، مع نوعها في التغيات ، j،  kو l .يمكنتتك 

إذا تخزين القيم من نوع "الصحيحة" و"سلسل نصية" و"قوائم" والنواع الخرى الت سوف ندرسها في وت لحق .

 لهتتذا الستتبب، يجتتب أن. 50ة ليس بملفات نصية، لكنها ملفات ثنائيتتpicleتنبيه، اللفات الت يتم معالجتها بمساعدة دالة الوحدة 
 لفتح ملف نص والكتابة فيه (كما في السطر 'wb' ملثل. ويجب علك استخدام البامت ()open تكون مفتوحة بمساعدة الدالة

لفتح اللف اللثنائي والقراءة منه( ملثل السطر اللثامن من ملثالنا).  'rb' اللثالث من ملثالنا)، والبامت

 تحتاج برامتين : الول هو التغي الذي ستوف يتتم حفظته، واللثتاني هتو ملتف الكتائن pickle من الوحدة ()dump الدالة
تنفذ عملها، وهذل معناه عودة كل متغي مع نوعه . ()pickle.load الذي تعمل فيه. الدالة

try - except - else:التعامل مع الستثناءات التعليمات 

 الستلثناءات هي عمليات تعمل عندما يكشف التجم أو الفس خطتتأ أثنتتاء تنفيتذ البنامتج. عمومتتا، يتتم وقتتف تنفيتتذ البنامتتج،
ويتم إظهار رسالة خطأ أو أكث. على سبيل اللثال :

>>> print(55/0)
ZeroDivisionError: int division or modulo by zero

 يتـم عـرض معلوـمـات أخـرى، تشـير علـى وجـه الخصـوص فـي البرناـمـج النصـي علـى الخطـأ الـذي ـتـم كـشـفه،
.ولكنها ل تتكاثر هنا 

 رسالة الخطأ نفسها تحتوي على جزئي يفصل بينهما بنقطتي : الجزء الول هو نتتوع الخطتأ والجتزء اللثتاني هتتو معلومتتات هتذا
الخطأ. 

  يةتم اسةتخدامه ا مع اللف ات النصية (و لكن السلسل النصية يةتم مع الةته ا داخلي اpickleف الصدارات الس ابقة لبياثون, الوحدة 50
مع التف اقي ات مةتلفة). بي ان ات اللف ات يةتم صنعه ا مع إصدارات مةتلفة لبياثون غي مةتوافقة مب اشرة. الحولت موجودة. 
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 في الكلثي من الحالت، من المكن التنبلؤ مسبقا ببعض الخطاء الت قد تحدث في أي لحظة معينتتة فتتي البنامتج، وستتوف نضتم
 تعليمات محددة والت يتم تفعيلها إذا حدثت هذه الخطاء. في اللغات عالية الستوى ملثتتل بيلثتتون،  متتن المكتتن أيضتتا ربتتط آليتتة

رصد مجموعة من التعليمات، وبالتالي تبسيط معالجة الخطاء الت قد تحدث في أي من هذه التعليمات. 

 ،try - except – else و تسمى اللية من هذا النوع عامة "آليات التعامل مع الستلثناءات". بيلثون تستخدم التعليمات
الت تمكنك من التقا ط الخطا وتشغيل جزء من سكريبت محدد لهذا الخطأ. وهي تعمل على النحو التي. 

 فإذا حدث خطأ أثنتتاء تنفيتتذ أي متتن هتتذه التعليمتتات، ستيقوم بيلثتتون بإلغتتاء try يتم تنفيذ كتلة البيانات مباشة بعد التعليمة
 فتإذا لتم تقتع أيتت أخطتاء يتتم تنفيتذ التعليمتات التت تلتي .except التعليمة الخالفة ويتم تنفيذ بدل عنهتا كتلتتة التعليمتتات

 يتم تنفيذهل (إذا كانت هذه التعليمة موجودة). في جميتتع الحالتتة، يستتتمر else إذا الكتلة الت تلي التعليمة، وtry التعليمة
عمل البنامج مع التعليمات الخرى. 

 على سبيل اللثال، انظر في السكريبت الذي يطلب من الستخدم إدخال اسم اللف الذي يريد قرائته. فتإذا كتان اللتف غيتت موجتتود
نحن ل نريد إيقاف البنامج وإظهار الخطأ. ما نريده هو عرض التحذير وجعل الستخدم يدخل اسما آخر .

filename = input("Veuillez entrer un nom de fichier : ")
try:
    f = open(filename, "r")
except:
    print("Le fichier", filename, "est introuvable")

 

إذا كنا نرى أن تعمل ملثل هذه التجارب في أكث من مكان في البنامج، يمكننا إدراجها في وظيفة :
def existe(fname):
    try:
        f = open(fname,'r')
        f.close()
        return 1
    except:
        return 0

filename = input("Veuillez entrer le nom du fichier : ")
if existe(filename):
    print("Ce fichier existe bel et bien.")
else:
    print("Le fichier", filename, "est introuvable.")

 

 كتل واحتدة منهتا تعمتل عنتد نتوع معيتت متن الخطتاء،،ت except من مجموعة كتل try و من المكن أيضا استخدام التعليمة
لكننا لن نطور ملحق هنا. إذا أردت يرجى الرجوع إلى مراجع لغة بيلثون .

تمارين
 اكتب سكريبت  يسمح بصناعة وقراءة ملف نص. يجب علتتى برنامتج أن يطلتب متن الستتخدم إدختال استم اللتف. ثتم9.1

 تظهر اختيار، إما بحفظ أسطر جدبد أو إظهار محتوى اللف. يجب أن يدخل الستخدم السطر على التتتوالي متتن النتتص
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 باستخدام زر الدخال، لفصل كتل ستطر عتن الختر. لكمتال التدخلت يجتب علتى الستتخدم إدختال ستطر فتارغ (و هتذا
 معناه الضغط على زر الدخال فقط). ويجب أن تظهر أسطر اللف مفصولة عن بعضها البعتتض بشتتكل طتتبيعي (الرمتتز

الخاص بنهاية السطر يجب أن ل يظهر) .
نفتض أنك لديك ملف نص يحتوي على جمل مختلفة الطوال. اكتب برنامجا  يعرض لك أطول جملة .9.2
) .20 (كل جدول يجب أن يتكون من 30 إلى 2اكتب سكريبت يولد تلقائيا ملف نص يحتوى على جداول الضب من 9.3
اكتب سكريبت يقوم بنسخ ملف نص ويقوم بمضاعفة السافات بي الكلمات ثلثة مرات .9.4
لديك تحت تصفك ملف نص في كل سطر يحتوي على قيمة عددية من نوع "حقيقي". على سبيل اللثال :9.5

14.896
7894.6
123.278

.إلخ
اكتب سكريبت يقوم بنسح هذه القيم في ملتف آختر ويقتوم بتقريبهتا إلتى أقترب عتدد صتحيح(التقريتب يجتب أن يكتتون 

صحيحا)

اكتب سكريبت يقوم بمقارنة محتويات ملفي ويظهر أو إختلف يصادفه .9.6
 بداية نفتض أنك لديك ملف نص يحتوي على جمل مختلفة الطتتوال. اكتتتب برنامتتج التذي يعتترض لتتك أطتتول جملتتة9.7

  إلتتى أنB وعنصتت متتن A الذي يحتتتوي بالتنتتاول علتتى عنصتت متتن C، أصنع ملف B وA.من اللفي الوجودين مسبقا 
 من خلل لعناص التبقية في اللف الخر .Cيصل إلى نهاية واحدة من اللفي الصليي. قم بإكمال 

 اكتب برنامجا يقوم بتشفي ملف نص يحتوي على أسماء، وألقاب وعناوين ورموز بريدية من أعشخاص مختلفيتت(ملثل9.8
أعضاء في نادي) .

 اكتتتب برنامجتتا يقتتوم بنستتخ اللتتف الستتتخدم فتتي التمريتتن الستتابق، ثتتم يقتتوم بإضتتافة تاريتتخ ولدة وجنتتس كتتل9.9
العشخاص(سيقوم الحاسوب بإظهار السطر واحدة واحدة ويطلب من الستخدم إدخال البيانات الضافية).

 افتض أنك قمت بحل جميع التمارين السابقة وأصبح لديك الن ملف يحتوي على معلومات العديد من الناس. اكتتتب9.10
سكريبت يقوم باستخراج السطر الت تحتوي على رموز البيدية من هذا اللف .

 عدل السكريبت في التمرين السابق، بطريقة تجعله يجد السطر الت تحتوي على أسماء العشخاص الت تبدأ أستتمائهم9.11
Fو M. بطريقة أبجدية 

(pickle  اكتب الدالت التتت تتتلؤدي نفتتس العمتتل وحتتدة9.12  هتتذه التتدالت يجتتب أن تستتمح بحفتتظ). 124 انظتتر الصتتفحة 
التغيات في ملف، وترافقها معلومات دقيقة حول نوعها.





10

المزيد ةمن هياكل البيانات10
 حت الن، لقد قمنا بعمليات بسيطة. سوف نتحتتر،ك الن بالستتعة القصتتوى. إن هياكتتل البيانتتات التتت قتتد استتتخدمتها حتتت الن

لديها بعض اليات الت ل تعرفها، وحان الوقت أيضا لعرض عليكم هياكل غيها أكث تعقيدا .

النقطة على سلسل النصية

 لقد درسنا بالفعل السلسل النصتتية فتتي الفصتل الختامس. وعلتتى عكتتس البيانتات الرقميتتة، والتت هتتي كيانتات فرديتتة، السلستتل
 النصية من نوع بيانات الركبة. ونعن بتذلك أنهتا متكونتة متن كيانتتات أصتتغر وهتي : الحتتروف. تبعتا للظتروف، يجتتب علينتا أن
 نتعامل مع هتتذه البيانتات الركبتتة، أحيانتتا كائنتتا واحتد، وفتي بعتض الحيتتان تسلستتل عناصتت. فتتي الحالتتة الخيتتة، ربمتتا نريتد

الوصول إلى كل عنص من هذه العناص على حدة. 

 فتتي الحقيقتتة، السلستتل النصتتية هتتي جتتزء متتن فئتتة متتن كائنتتات بيلثتتون تستتمى التسلستتلت، وتنتمتتي إلتتى هتتذه الفئتتة القتتوائم
 ). يمكننا القيام على التسلسلت العمليات نفسها، ربما قد تكون تعرف بعضها، سوف نقتتوم بشتتحtuplesوالصفوفات الغلقة (

عدد قليل منها في الفقرات القادمة .

Indiçageوااللستخراج والطول 

 تذكي صغي بالفصل الخامس : السلسل هي تسلسل من الحروف. كل واحدة منهم تأخذ مكانا خاصا في التسلسل. في بيلثتتون،
 عناص التسلسل دائما مفهرسة (أو مرقمة) بنفس الطريقة، هذا يعن أنها تبدأ من الصفر. لستتخراج حتترف متن السلستتلة، يكفتي

أن تضع اسم التغي الذي يحتوي على السلسلة ، ثم تضع ملؤشه بي قوسي (قوس نصف مربع أي : []) :
>>> nom = 'Cédric'
>>> print(nom[1], nom[3], nom[5])
é r c
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- للحتترف الخيتت و1غالبا يكون تحديد مكان حرف في نهاية السلسلة مفيدا. للقيام بذلك، يجب استخدام ملؤشتتات ستتالبة. ملثل 
- للحرف قبل الخي ...إلخ :2

>>> print (nom[-1], nom[-2], nom[-4], nom[-6])
cid
>>>

 

: ()len فإذا أردت تحديد عدد أحرف في السلسلة، نستخدم الدالة الدمجة
>>> print(len(nom))
6

 

الستخراج أجزاء لسلسلة

 في الكلثي من الحيان، عندما تعمل مع السلسل، قد ترغب بإسستخراج سلستتلة صتتغية متتن سلستتلة طويلتتة. بيلثتتون يتتوفر لتتك
 تقنية بسيطة تسمى التقطيع ("التشتيح"). وتتكتتون هتذه التقنيتتة متن قوستي (نصتف مربتتع : []) وفتي داخلهتا ملؤشتتات بدايتتة

ونهاية الشيحة الت تريد استخراجها :
>>> ch = "Juliette"
>>> print(ch[0:3])
Jul

 

 . فإذا أردت تخزيتتن هتتذه الليتتة بستتهولة، يجتتب أن تملثتتل أدلتتةm، ول يتم تضمي nيتم تضمي بداية من ،تت ]n,m[ في شيحة
تشي للمواقع في ما بي الحروف، كما في الرسم بالسفل : 

"iett" تساوي ]ch[3:7 و نظرا لهذا النموذج، فإنه ليس صعبا أن تعرف أن استخراج
 ملؤشات الشيحة لديها قيم افتاضية : يعتب أن أول ملؤش غي معرف ملثل الصفر، في حي أن اللؤشتت اللثتتاني يعتتتب أن طتتول

السلسلة الكاملة :
>>> print(ch[:3])       # أول ثلثة أظحرف
Jul
>>> print(ch[3:])       #  أظحرف3كل ما يبعد 
iette

 

و ينبغي على الحروف العلمة أن ل تواجه مشاكل :
>>> ch = 'Adélaïde' 
>>> print(ch[:3], ch[4:8])
Adé aïde 
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التسلسل، التكرار

: * أن تتكرر بواسطة العامل و+ و يمكن للسلسل أن ترتبط بواسطة العامل
>>> n = 'abc' + 'def'       # جمع سلسلة
>>> m = 'zut ! ' * 4        # تكرار
>>> print(n, m)
abcdef zut ! zut ! zut ! zut ! 

 

 يستطيعان أيضا أن يستخدموا للجمع وضب عند تطبيقهتتا علتتى برامتتتات رقميتتة. الحقيقتتة أن نفتتس * و+ نلحظ أن العاملي
 العوامل يمكن أن تعمل بشكل مختلف تبعا للسياق الذي تعمل فيه وهي تستخدم الية ملثية جدا تسمى حمولة الزائتتدة للمشتتغل.
 في لغات البمجة الخرى، الحمولة الزائدة للعوامل ليست ممكنة دائما : ويجب علينا استخدام رموز مختلفة للضتتافة والتكتترار،

على سبيل اللثال .

تمارين
 أعرف بنفسك ماذا يحدث، عند تقطيع السلسلة، عندما يكون واحد أو أكث من اللؤشات الشيحة خاطئة، وصف ذلك10.1

 بأفضل طريقة ممكنة. (إذا كان اللؤش اللثاني هو الصغر من اللؤش الول، على سبيل اللثال' أو إذا كان اللؤشتت اللثتتاني
أكب من حجم السلسلة) .

  أحرف. ثم قم بجمع القطع في ترتيب عكس. السلسلة يجب أن5إقطع أجزاء سلسلة كبية على أجزاء كل واحدة بها 10.2
تحتوي على الحرف العلمة .

 الت تفعل بالضبط عكس الذي يفعلتته عامتتل اللؤشتت (هتذا معنتتاه متا بيت ()trouve حاول كتابة دالة صغي اسمها10.3
بدل من البدء بملؤش ليجع لك الحرف الطلوب، هذه الدالة تقوم بإرجاع ملؤش الكلمة الت تم إدخالها. ). ] [ قوسي

 و بعبارة أخرى، اكتب دالة تأخذ برامتتتين : الولتتى استتم السلستتلة التتت يجتتب معالجتهتتا واللثانيتتة الحتترف التتذي يجتتب
 على سبيل اللثال :Ainsi parإيجاده. يجب على الدالة أن تقوم بإرجاع أول ملؤش للحرف في السلسلة. 

print(trouve("Juliette & Roméo", "&"))

9:  يجب أن يطبع
 )1انتبه : يجب أن تفكر في جميع الحالت الحتملة. وهذا يشمل أن تقوم الدالة بإرجاع قيمة معينة(على سبيل اللثال -

إذا كان الحرف الذي يبحث عنه غي موجود في السلسلة. ويجب على السلسلة أن تقبل الحرف العلمة .
حسن الدالة في التمرين السابق بإضافة برامت ثالث : وهو ملؤش من أين يبدأ البحث في السلسلة. على سبيل اللثال:10.4

print(trouve ("César & Cléopâtre", "r", 5))

!). 4 وليس (15:  يجب أن تطبع
الت تحسب عدد مرات تكرار الحرف في السلسلة في السلسلة : ()compteCar اكتب الدالة10.5
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print(compteCar("ananas au jus","a"))

4:  يجب أن تطبع
print(compteCar("Gédéon est déjà là","é"))

3:  يجب أن تطبع

for  :دورة من التسلسل  العبارة  ... in ...

 كلثيا ما يحدث أنه يجب علينا أن نتعامل متتع السلستتلة النصتتية بأكملهتتا بحتترف، متتن الحتترف الول إلتتى الحتترف الخيتت، للقيتتام
 بداية من أي واحدة أي معامل. ندعو هذه العملية بت "دورة". سنقتص فقط علتتى أدوات بيلثتتون التتت نعرفهتتا، نحتتن نستتتطيع أن

: while نقوم بتمي هذه الدورة بمساعدة الحلقة، تتمحور حول العبارة
>>> nom ="Joséphine"
>>> index =0
>>> while index < len(nom):
...   print(nom[iindex] + ' *', end =' ')
...   index = index +1
...
J * o * s * é * p * h * i * n * e *

 

 لتستخرج كل حروفها واحدة واحدة، ثتم تطبتع معهتا علمتتة نجمتتة. انظتر جيتدا إلتى الشت ط nom هذه الحلقة تقطع السلسلة
  (السلستتلة9هذا معناه أن الحلقة ستتوقف عندما تصتتل للملؤشتت ، و)index < len(nom وهو while الستخدم مع العبارة

. 9 وتنتهي بت 0 حروف). وفي هذه الحالة سوف نتعامل مع كل حرف في السلسلة، لن الفهرسة تبدأ من 10تتكون من 

 دورة التسلستتل هتتي عمليتتة متكتررة جتتدا فتتي البمجتتة. لستتهولة الكتابتتة، بيلثتون تتوفر لتك هيكتتل حلقتة أكتث ملئمتتة متتن الحلقتتة
whileهو السلوب، و for ... in: ... 

مع هذه التعليمات، يصبح البنامج في العلى هكذا :
>>> nom ="Cléopâtre" 
>>> for car in nom:
...     print(car + ' *', end =' ')
... 
C * l * é * o * p * â * t * r * e *

 

 كما ترون، هيكل الحلقة هو الكث ملئمة. فهو يريحكم من تعريف وزيادة متغي معي (عداد) لدارة ملؤش الحرف الذي تريتدون
 car ل يظهتر ستوى الضتوري، أي أن التغيتت ... for ... in معالجته فتتي كتتل تكتترار (بيلثتتون هتتو التذي يفعتتل ذلتتك) الهيكتتل

سيحتوي على كل الحروف على التوالي، من البداية إلى النهاية. 
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 تتيح كتابة الحلقات، في تكرار يعالج فيه على التوالي كل عناص لسلسلة القدمة. في اللثال أعله. كان التسلسل for العبارة
 هو سلستلة نصتتية. اللثتال التتتالي يوضتتح أنتته يمكتتن لنتا أن نطبتق نفتس العمليتتة علتتى القتوائم  (و ستيكون نفتس الشتتء متع ال

tuples: (في وقت لحق 
liste = ['chien', 'chat', 'crocodile', 'éléphant']
for animal in liste:
    print('longueur de la chaîne', animal, '=', len(animal))

 

عند تشغيل هذا السكريبت يظهر لنا :
longueur de la chaîne chien = 5
longueur de la chaîne chat = 4
longueur de la chaîne crocodile = 9
longueur de la chaîne éléphant = 8

 

... :for ... in العبارة  هو ملثال آخر من العبارة الجمعة. ل تنَس النقطتي في نهاية السطر، ومسافة البادئتتة للكتلتتة التت  
تليها. 

 هتتو استتم التذي اختتتته لتغيتت التتذي for هو الذي تجتب معتتالجته. الستم بعتد الكلمتة الحجتوزة in السم بعد الكلمة الحجوزة
 سيحتوي على جميع عناص التسلسل على التوالي. هذا التغيتت ستيتم تعريتف تلقائيتا (هتذا معنتاه أنته ليتس متن الضتوري أن
 تحدده سلفا، وسوف يتكيف تلقائيا لعنص التسلسل الت تتم معتتالجته (تتتذكر أنتته فتتي حالتتة وجتتود قائمتتة، ليتتس بالضتتورة أن

تكون جميع عناصه من نفس النوع) على سبيل اللثال :
divers = ['lézard', 3, 17.25, [5, 'Jean']]
for e in divers:
    print(e, type(e))

 

عند تشغيل هذا السكريبت فسوف يعطينا :
lézard <class 'str'> 
3 <class 'int'>
17.25 <class 'float'>
[5, 'Jean'] <class 'list'>

 

 ر القائمة مختلفة النتواع (سلستلة نصتية، عتدد حقيقتي، عتدد صتحيح، قائمتتة)، يمكننتتا أن نضتعهم فتتيعلى الرغم من أن عناص
دون ظهور أخطاء (وهذا أصبح ممكنا مع اختيار النوع التلقائي للمتغيات في بيلثون).، e التغي

تمارين
 .Qack وJack، Kack، Lack، Mack، Nack، Oack، Pack فراخ بط على التوالي : 8في قصة أمريكية، تسمى 10.6

اكتب سكريبت صغي  يولد هذه السماء من السلسلتي التاليتي :
prefixes = 'JKLMNOP' et suffixe = 'ack'

يجب على سكريبتك أن يتكون من سطرين فقط .،  ...for ... in إذا استخدمت العبارة
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اكتب في سكريبت دالة تبحث عن عدد الكلمات الت تحتويها الجملة القدمة .10.7
 الت تحتويها الجملة القدمة .e، é، è، ê، ëاكتب سكريبت يبحث عن عدد الحروف 10.8

 وحدهاin:انتماء عنصر لتسلسل  الستخدام التعليمة 

 للتحقق مما إذا كان العنص العي هو جزء من سلسلة أو ل. يمكنك على، for يمكن استخدامهابشكل مستقل عن in التعليمة
للتحقق من أن حرفا أبجديا ما هو جزء من مجموعة معينة أو ل : in سبيل اللثال استخدام التعليمة

car = "e"
voyelles = "aeiouyAEIOUYàâéèêëùîï"
if car in voyelles:
    print(car, "est une voyelle")

 

بنفس الطريقة، يمكنك التحقق من انتماء عنص لقائمة :
n = 5
premiers = [1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17]
if n in premiers:
    print(n, "fait partie de notre liste de nombres premiers")

 

 .هذه التعليمة قوية جــدا لنهـا حلقـة حقيقيـة للتسلسـل كتمريـن، اكتـب التعليمـات الـتي مـن شـأنها أن تفعـل
. whileذلك باستخدام الحلقة التقليدية باستخدام العبارة 

تمارين
 الت تقوم بإرجاع "صحيح"، إذا كان البامتتت المتترر عبتتارة عتتن رقتم، وإل ستتوف ()estUnChiffre اكتب الدالة10.9

.for يقوم بإرجاع "خطأ". أختب جميع أحرف سلسلة الدورة بمساعدة الحلقة
 الت تقوم بإرجاع "صحيح" إذا كان البامت المرر هو حرف كبي. حتاول النظتر إلتى ()estUneMaj اكتب الدالة10.10

الحرف الكبية العلمة !
الت تقوم بتحويل جملة إلى سلسلة من الكلمات . ()chaineListe اكتب الدالة10.11
 استخدم الدالت فتتي التتت تتتم تعريفهتتم فتتي التمتتارين الستتابقة لكتابتتة ستتكريبت التتذي يقتتوم باستتتخراج متتن نتتص جميتتع10.12

الكلمات الت تبدأ بحرف كبي .
 استخدم الدالت الت تم تعريفها في التمارين السابقة لكتابة دالتتة التتت تقتتوم بإرجتتاع رقتتم الحتترف الكتتبي الوجتتود فتتي10.13

جملة القدمة بواسطة البامت .
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السللسل الغير قابلة للتعديل

 علتى الجتانب اليستت متن عبتارة ] [ ل يمكنتتك تحريتتر محتويتات سلستلة موجتودة. وبعبتارة أخترى، ل يمكنتك استتخدام العامتل
التكليف. على سبيل اللثال، حاول تشغيل البنامج الصغي بالسفل ( الذي يبحث بالتخمي لستبدال حرف في سلسلة) :

salut = 'bonjour à tous'
salut[0] = 'B'
print(salut)

 

  كبية). لكن على عكس التوقعات، هذاB" (مع Bonjour a tousالنتيجة التوقعة من البمج الذي كتب هذه التعليمات هي "
 ". وهذا الخطأ سببه السطرTypeError: 'str' object does not support item assignmentالسكريبت يظهر خطأ "

اللثاني من البنامج. عندما تحاول استبدال حرف بحرف آخر من السلسلة، ولكن هذا غي مسموح به. 

لكن هذا السكريبت يعمل جيدا :
salut = 'bonjour à tous'
salut = 'B' + salut[1:]
print salut

 

 نحتن صتنعنا متغيتا جديتدا، بنفتس الستم، فتي الستطر اللثتاني متن. salut في هذا اللثال، في الحقيقة، نحن لم نغي سلستلة
السكريبت .

السللسل متشابهة

... if كل عوامل القارنة الت تحدثنا عنها الت تتحكم في تدفق التعليمات (هذا معنا التعليمات  elif ...  else (تعمل أيضتتا 
مع السلسل النصية. وهذا قد يكون مفيدا لفرز الكلمات حسب التتيب البجدي :

while True: 
    mot = input("Entrez un mot quelconque : (<enter> pour terminer)")
    if mot =="": 
        break
    if mot < "limonade": 
        place = "précède" 
    elif mot > "limonade": 
        place = "suit" 
    else: 
        place = "se confond avec" 
    print("Le mot", mot, place, "le mot 'limonade' dans l'ordre alphabétique")

 

 هذه القارنة ممكنة، وذلك لن في كل معايي التمي، الرمتتوز الرقميتتة تملثتتل الحتروف التت تتم تعينهتتا فتتي ترتيتتب أبجتتدي، علتتى
 ... إلخ. A=65، B=66، C=67، على سبيل اللثال ASCIIالقل بالنسبة للحروف الغي معلمة. في نظام التمي 

  أرجو منك أن تفهم أنه ل يعمل سوى للكلمات الت بالصغي أو بالكبي، الت ل تحتوي على أي حروف معلمة. في الحقيقتتة، إذا
 كنت تعرف إن الحروف الكبية والصغية تستخدم مجموعة من الرموز التمية. أما بالنسبة إلى الحروف العلمة، فقد رأيت أنها
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 . إن بناء خوارزمية تقوم بفرز حستتب الحتروف البجديتتة والتت تتترى فتتي كتلASCIIيتم ترميها في خارج مجموعات تتألف من 
مرة حالة الحروف ولهجاتهم، ليست بالهمة السهلة !

المعيار يونيكود

  تكتتون مجمتتوع الحتتروف (متتن صتتنف3من الفيد في هذا الستوى الهتمام بقيم العرفات الرقمية الرتبطة بكل حرف، فتتي بيلثتتون 
 هذا يعن بأن الحددات الرقمية لحروفها تكتتون أحاديتتة العنتت (فل، و51سلسلة حروف) هي سلسل تخضع لنفس التمي الوحد

 يمكن أن يوجد إل حرف مطبعي بالنسبة لكل رمز) وعالية ( فالحددات الختارة تشمل مجمتتوع الحتتروف الستتتعملة فتتي مختلتتف
لغات العالم).

 و هذا يعن بأن الحددات الرقمية لحروفها تكون أحادية العن (فل يمكن أن يوجد إل حرف مطبعي بالنسبة لكل رمز) وعاليتتة (
فالحددات الختارة تشمل مجموع الحروف الستعملة في مختلف لغات العالم). 

 ففي بداية ظهور تكنولوجيا العلوميات،في وقت كانت فيه قدرات تخزين أجهزة الحواستيب جتد محتتدودة، بحيتتث لتم نتخيتتل بتتأن
 هذه سوف تستعمل في يوم ما لعالجة نصوص أخرى غي تلك التعلقة بتقنيتتة التصتتالت، وخاصتتة باللغتتة النجلييتتة. لتتذلك
 كان يبدو من العقول أن نضع لهاته الحواسيب لغة تتكون من مجموعة حروف محدودة، وبهذا الشكل يمكننا أن نملثل كل واحتتدة
 من هاته الحروف بعدد قليل من البتات، وبهذا عشغل أقل حي ممكن في وحدات التخزين الكلفة في ذلتتك التتوقت. فنظتتام الحتتروف

ASCII52  حرف كافية له (مع علمنا بعدد التكيبات المكنتتة لجموعتتات تتكتتون128الذي اختي في ذلك الوقت كان يعتقد بأن  
  حرف ، أصبح من المكن جعلها مناسبة لتطلبات معالجتتة النصتتوص الكتوبتتة فتتي256وبتوسيعها بعد ذلك إلى ). 53 بتات7من 

  يقوم بتميISO-8859-1 (latin-1لغات أخرى غي النجليية، لكن وكلثمن لذلك تشتتت العايي (فعلى سبيل اللثال ،معيار (
 جميع الحروف العلمة في اللغة الفرنسية أو اللانية (من بي لغات أخرى)، لكنها ل تستطيع ترمي أي حرف إغريقي عتتبي أو

،ISO-8859-7سيالي. فالنسبة لهاته اللغات، ينبغتتي علتتى التتوالي استتعمال العتايي   ISO-8859-8،  ISO-8859-5والتت ، 
 هي بالطبع غي متوافقة فيما بينها هذا إضافة إلى أنه وجب استعمال معايي أخرى مختلفتتة للغتتات ملثتتل العربيتتة أو  التشتتيكية

أو الغنهارية... 

  هي ف الواقع تسلسل من الب ايةت ات (و الت متاثل أحرف, لكن معstringف الصدارات الس ابقة لبياثون, السلسل النصية من نوع 51
  لع الة السلسل النصيةUnicodeعدد من القيود الزعجة نوع ا م ا). ولكن ك ان هن الك ب الفعل نوع ث ان من السلسل, وهو النوع 

ب العن الذي نفهومه نن .
52

ASCII = American Standard Code for Information Interchange
 ) من الب ايت يب أن يةتمbitف الواقع، لقد قومن ا بإسةتخدام الب ايةت ات ف ذلك الوقت، لكن واحدة من بةت ات (جع كلومة بت - 53

 حفظه ا كـ"بت" الةتحكم لنظومة اكةترش اف الخيط اء. تسنت هذه النظومة لحقا بيث ص ارت تسومح بةتحرير البت الاث امن لةتخزين
 و إل ...)ISO-8859 حرف (مع ايي 256 إل ASCIIمعلوم ات مفيدة: هذا يسومح بةتومديد 
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 وتكمن أهمية هاته العايي القديمة في بساطتها، فهي تسمح بالطبع لطوري تطبيقات الحواستتيب اعتبتتار أن كتتل حتترف مطبعتتي
 يملثل واحد بايت، وكنتيجة لذلك فإن مجموعة من الحروف ل تملثل سوى متوالية من بايتات.حيث أنها هي الطريقتة التت اعشتتغل

). 3.0بها النموذج القديم للمعطيات من نوع سلسلة  نصية في بيلثون (في النسخ السابقة للنسخة 
 ، فل يمكن أبدا لتطبيقات الحواسيب الحديلثة أن تكتفي فقط بهتتاته العتتايي5ولكن، وكما أشنا إلى ذلك بشكل موجز في الفصل 

 الضيقة. فينبغي الن أن نكون قادرين على ترمي جميع حروف أبجدية أي لغة في نفس النتتص. لتتذلك تتتم إنشتتاء تنظيتتم دولتتي
 يدعى كونسورتيوم يونيكود، الذي تمكن من تطوير معيار عالي تحت استتم يونيكتتود، هتتذا العيتتار الجديتتد يهتتدف إلتتى إعطتتاء كتتل

ًا رقميًا، وذلك بطريقة موحدة، كيفما كان الحاسوب أو البنامج الستعمل.  حرف من كل نظام لغوي مكتوب اسما ومحدد
ًا للعديتتد متن عشتات ًا مختلفتت ًا رقميتت  لكن هنا تطرح مشكلة، فبسعيه نحو الكونية، ينبغتتي علتتى معيتتار يونيكتتود أن يعطتتي محتتدد
 اللف من الحروف. فبالطبع ل يمكن لكل هاته الحددات أن يتم ترميها تحت أوكت واحدة. ولعله ستيكون متن الغتري أن نعلتن

  إمكانيتتة) أو65536علتتى أنتته فتتي الستتتقبل، ستتيكون بالمكتتان ترميتته كتتل حتترف باستتتعمال اثنيتت بتتايت (هتتذا التتذي يعطينتتا 
  إمكانية) أو أربع (أكث من أربع مليارات إمكانيتتة). فكتتل واحتدة متن هتتاته الختيتارات الصتعبة،216 777 16باستعمال ثلث (

 ومع ذلك تنتج الكلثي من السلبيات. أول هاته السلبيات وهي مشتكة بي الجميع، هي أننا وباستعمالنا لهاته الختيارات نفقد
 التوافق مع العديد من الوثائق الحاسوبية الوجودة مسبقا، (وخصوصا البامج )، التتت استتتعمل فتتي ترميهتتا العتتايي القديمتتة،

  بايت)؛ثاني هاته السلبيات تكمتتن فتتي عتتدم القتدرة علتتى تلبيتتة مطلتبي1والت هي مبنية على أساس نموذج (كل حرف يساوي
  بايت فنحن عندئذ نجتتازف بعتتدم إيجتتاد إمكانيتتات متتن أجتتل تعريتتف أحتترف نتتادرة، أو ستتمات2متناقضي: فإذا قبلنا باستعمال 

 أحرف ستكون مطلوبة بالتأكيد في الستقبل؛ ومن ناحية أخرى، فإذا افتضنا استعمال ثلث، أو أربع أو أكتتث متتن ذلتتك، فنحتتن
 عندئذ نتجه نحو إهدار للموارد وبشكل وحش، حيث أن أغلب النصوص الستعملة ل تحتاج إل لعدد محدود من الحرف وبذلك

فالعدد الكب من هاته الوكت لن يحتوي سوى على أصفار. 
 ولكي ل نجد أنفسنا محاصون في قيود من هذا النوع، فإن معيار يونيكتتود ل يقتوم بوضتتع أيتة قواعتتد تختص عتتدد البايتتتات أو
 البتات الحفوظة لستعمالها في التمي. حيث إن هذا العيار يقتوم بتحديتد قيمتتة العترف الرقمتتي القتتن متع كتل حترف. حستب
 الحاجة، حيث أن كل نظتام كمتتبيوتر هتتو حتر فتتي استتعمال نظتام التتتمي التداخلي التذي يناستبه فتتي ترميتت هتذا العترف حستتب
 الحاجة، كملثال على ذلك فيمكن ترميه على عشكل عدد صحيح عادي. وذلك كمعظم لغات البمجتتة الحديلثتتة، كلغتتة بيلثتتون التتت
 قد تم تجهيها ببيانات من نوع حروف ( أو سلسلة محارف)، والذي تتوافق تماما مع معيتتار يونيكتتود. فالتملثيتتل التتداخلي لهتتاته

الرموز الرقمية القابلة ليس بذي أهمية للمبمج. 
 سنى لحقا في هذا الفصل أنه من المكن وضع في سلسلة من هذا النوع أي تركيبة أحرف من البجتديات الختلفتة ( قتد تكتتون

ASCIIقياسية، أحرف معلمة، رموز رياضية أو الحرف اليونانية، السييلية أو العربية، ومتتا إلتتى ذلتتك.)، والتتت يمكتتن تملثيلهتتا  
داخليا بواسطة رمز رقمي فريد من نوعه.
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:تسلسل الوكت  نوع البايت

في هاته الرحلة من التفسيات الخاصة بنا، فنحن بحاجة ماسة لتوضيح شء آخر... 

 لقد راينا سابقًا أن معيار يونيكود ل يقوم بتلثبيت أي شء آخر غي القيم الرقمية، بالنسبة لكل العرفات القياسية الت منا ط بها
  لغتتة فتتي نوفمتتب تشتتين اللثتتاني240،000وبشكل ل لبس فيه مهمة وصف حروف الهجاء الكونة للغات العالم بأسه (أكث متتن 

 ). ولكن ورغم ذلك فمعيار يونيكود ل يحدد بأي عشكل من العشكال كيف سيتم ترمي هاته القيتتم بشتتكل ملمتتوس كمجموعتتة2005
أوكتيات أو بايتات. 

 بالنسبة للعمل الداخلي للتطبيقات الحاسوبية، فهتذا ليتس بتذي أهميتة، فمصتممي لغتات البمجتتة، متجميهتا أو مفستيها ستوف
  بايت، أو حت تملثيلها باستعمال أعداد64، 32، 24، 16، 8يتمكنون من الختيار وبكامل حرية تملثيل هاته الحروف باستعمال 

 حقيقية ذات فاصلة العائمة: (على الرغم من أننا ل نرى الجدوى من ذلك)، هذا يبقى اختيارهم وهو ل يعنينا. لذلك ليس علينتتا
القلق بشأن الشكل الفعلي للحرف داخل سلسلة الحارف في بيلثون. 

 ولكن وعلى عكس ذلك لوحدات الدخال والخراج. فبالنسبة لنا كمطورين فهو واجب علينتتا أن نتتبي وبشتتكل دقيتتق متتا هتتو نتتوع
 العطيات الت تنتظرها برامجنا، فهل هاته البيانات سيتم إدخالها باستتعمال لوحتتة الفاتيتح أو ستيتم استتيادها متن أي مصتدر
 كيف ما كان.إضافة إلى ذلك وجب علينا اختيار عشكل البيانات الت سيتم تصديرها إلي جهاز محيط، سواء أكان طابعتتة، قتترص

صلب، أو عشاعشة. 

 فبالنسبة لوحدات الدخال والخراج الخاصة بالحروف، وجب علينا دائما أن نأخذ في الحسبان، أن المر يتعلق فعليا بمتواليتتة
من الوكتيات، وأنه يجب استخدام آليات مختلفة لتحويل سلسل الوكتيات هاته إلى سلسل حروف والعكس بالعكس. 

 بيلثون يتيح اليوم نوعا جديدا من البيانات يدعى (البايت)، وقد تم تطويره على وجه التحديد من أجل التعامل مع متواليتتات (أو
 سلسل) الوكت. فالبيانتات متن نتوع بتايت تشتبه كتلثيا البيانتات متن نتوع سلستلة الحتارف، متع فتارق بستتيط هتو أنهتا تعتتب
 متواليات أوكتيات، وليس تسلسل لحرف. ولكن من اللؤكد أن الحترف يمكتن أن يتتم ترميهتا علتى عشتكل أوكتت، والوكتت يفتك
 تشفيها لتغدو حروفا، ولكن ليس بشكل ل لبس فيه: حيث أن هنتتا،ك معتتايي عتدة لتتمي وفتتك التشتفي، لنفتتس السلستتلة التت

يمكن تحويلها إلى عدة سلسل من البايتات الختلفة. 
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 سوف نقوم بتمرين بسيط حول الكتابة والقراءة في ملف نصتت باستتتعمال ستتطر الوامتتر، مستتتغلي بعضتتا، 54فعلى سبيل اللثال
 والت لم نصادفها حت الن، حيث سنسعى للقيام بهذا التمرين مع سلستتلة تحتتتوي ()open من المكانيات الت توفرها الدالة

على عدد قليل من الحروف العلمة، ورموز أخرى غي.
>>> chaine = "Amélie et Eugène\n" 
>>> of =open("test.txt", "w") 
>>> of.write(chaine) 
17 
>>> of.close()

 

 مع هذه السطر القليلة، لقد قمنا بحفظ سلسلة نصية في هيئة أسطر نصية في ملتتف، بالطريقتتة العتتتادة. دعونتتا نقتتوم بقتتراءة
 فتتي. ()open إلى الدالة "rb" هذا اللف، لكن سوف نقوم بفتحه في الوضع البيناري (اللثنائي)، وسوف نقوم بتمرير البامت
 الت ستتعطينا سلستلة ()read هذا الوضع، يتم نقل البايتات بوضع خام، دون تحويل من أي نوع. والقراءة عن طريق الدالة

نصية كما في الفصل السابق، لكن في سلسلة من البايتات، والتغي الذي يتلقى تلقائيا نوع التغي كنوع بايت :
>>> of =open("test.txt", "rb")          # "rb" => وضع القراءة (r) يبيناري (b)
>>> octets =of.read()
>>> of.close() 
>>> type(octets) 
<class 'bytes'>

 

: ()print بذلك، نحن لن نستد السلسلة الصلية، ولكن في ترجمته بالبايت. حاول عرض هذه العطيات بمساعدة الدالة
>>> print(octets)
b'Am\xc3\xa9lie et Eug\xc3\xa8ne\n'

 

 يتوفر لنتا فتتي، بيلثتون ()print ماذا تعن هذه النتيجة ؟ عندما نطلب من بيلثون عرض معطيات من نوع بايت بمساعدة الدالتة
 صغية الخاصتتة التتت تعييتت سلستتلة b الواقع التملثيل، بي علمت اقتباس للعشارة إلى أنها سلسلة، ولكن هذه سبقت بحرف

من نوع بايت، مع هذه الصطلحات : 

. ASCII من حروف ال127 و32و تتملثل قيم البايت الرقمية بي •
 بطرق تقليدية، ملثل رمز (أو حرف) نهاية السطر. 32يتم تملثيل بعض القيم الرقمية الت تقل عن •
.x\أما البايتات التبقية فتتملثل قيمتها بأعداد الست العشية، وسبقها •

 . فإذا كنت تسةتخدم نظ ام ترشغيل قديUtf-8على سبيل الاث ال, نفةترض أن الةتوميز الفةتراضي القي اسي على نظ ام ترشغيلك هو 54
 ), فإن النةت ائج قد تةتلف قليل فيوم ا يةتعلقISO8859-1 (Latin-1 وCP1252 وCP850 وCP437يسةتخدم مع ايي ماثل 

ب العداد وقيم الب ايةت ات, ولكن يب أن ل تكون لديك صعوبة ف تفسر م ا تصل عليه .
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:ASCIIفي ملثالنا، جميع الحروف الغي معلمة للسلسلة يستخدم لتمي كل واحتتد منهتتا بمستتاعدة بتتايت واحتتد الوافتتق لجتتدول    
\ ،é للحرف xa9\ وxc3\ )، يتم ترميها ببايتي : ملثلASCIIونحن نعرف ذلك. أما للحروف العلمة، (الت ل توجد في الكود 

xc3و \xa8 لت è . هذا الشكل العي للتمي هو العيارUTF-8 .الذ سوف نشحه بتفاصيل أكث في الصفحات القادمة ،

 يستتاعدنا علتتى التعترف علتتى سلستتلتنا الوليتتة، لكنهتتا ل تتبي لنتا جيتدا بمتتا فيتته ()print التملثيل الذي تم الحصول بواستتطة
 الكفاية بالبايتات. لذا دعونا نجرب عشيئا آخر. هل تعرف ان للمرء أن يفحص محتتوى التسلستتل، عنصتا بعتد عنصتت، بمستاعدة

دورة الحلقة. لنى ما يحدث هنا :
>>> for oct in octets: 
...     print(oct, end =' ')
... 
65 109 195 169 108 105 101 32 101 116 32 69 117 103 195 168 110 101 10

 

هذه الرة، نحن نرى بوضوح البايتات : نحن قمنا بإرجاع جميع القيم الرقمية، بالتقيم العشي. 

 ل ترجتتع لنتتا نفتتس القيمتتة للسلستتلة النصتتية، ()len ، الدالتتةUTF-8الحتتروف العلمتتة التتت تتتم ترميهتتا ببتتايتي فتتي العيتتار 
:  في سلسلة بايتاتUTF-8ولعادلتها يجب علينا ترميها بت 

>>> len(chaine) 
17
>>> len(octets)
19

 

 ، على الرغم من أنstringعمليات استخراج العناص، والتقطيع، إلخ ... تعمل بطريقة مماثلة مع البيانات من نوع بايت ونوع 
النتائج مختلفة، بطبيعة الحال :

>>> print(chaine[2], chaine[12], "---", chaine[2:12]) 
é g --- élie et Eu
>>> print(octets[2], octets[12], "---", octets[2:12])
195 117 --- b'\xc3\xa9lie et E' 

 

انتبه، ل يمكن حفظ سلسلة من البايتات في ملف نص. على سبيل اللثال :
>>> of =open("test.txt", "w") 
>>> of.write(octets) 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
TypeError: must be str, not bytes

 

" دًل متن بت"wb" لحفظ سلسلة من البايتات، يجب عليك دائما فتح اللف في الوضع البيناري (اللثنائي)، واستتخدام البامتت
w" في التعليمة open().

ملحظة أخية : نحن نستطيع أن نعرف متغيا من نوع بايت وأن نعطيه قيمة حرفية، باستخدام هيكل جملة التالية : 

 var = b'chaîne_de_caractères_strictement_ASCII'.
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UTF-8الترميز 

 كل ما سبق يشي إلى أن السلسلة النصية الولية في ملثالنا يتم تحويلها تلقائيا، عنتد حفظهتا فتي ملتف، السلستلة متن البايتتات
 . التسلسل متن البايتتتات التتت ناقشتتناها حتتت الن تتوافتتق متتع عشتتكل معيتت متن أعشتتكال التتتمي الرقميتتة،UTF-8وفقا لعايي ال 

 ". Amélie et Eugèneلسلسلة النصية "

 قد يبدو لك هذا للوهلة الولى معقدا بعض الشء، وانت تقول أن لسوء الحتتظ التتتمي اللثتتالي ل وجتتود لتته. اعتمتتادا علتتى التتذي
 ،Unicodeسنقوم به، قد يكون من الفضل ترمي النص بعدة طرق مختلفة. ولهذا السبب قد تم تعريفتته، بتتالتوازي متتع معتتايي 

  وبضعة خيارات أخرى. كل هذه العايي تستخدم نفتتس العرفتتات الرقميتتةUTF-32 وUTF-16 وUTF-8عدة معيايي ترمي : 
 لتمي الحروف، لكنهم يختلفون في طريقة حفظ هذه العرفات في عشكل بايتات. ل تقلق : على الرجتح أنتتك لتتن تتعامتتل ستتوى

). الخرون ل يقلقون سوى من التخصصي في الجالت الخرى. UTF-8مع الولى (

 هو العيار الفضل لعظم النصوص الحالية، وذلك لن :UTF-8معيار التمي القياس 

  (كما هو الحتتال متتع الكتتودات الصتتدرية للبامتتج)، بالضتتافةASCIIمن ناحية إنه يتصمن توافقا تاما مع ترمي النصوص •
. Latin-1إلى أنه يتوافق جزئيا مع نصوص تم ترميها مع مشتقاته، ملثل 

 من ناحية أخرى، هذا العيار الجديد هو واحد من الكث كفائة في استخدام موارد الحاسوب، على القل النصتتوص الكتوبتتة•
بلغات غربية .

  القياسية فتتي بتايت واحتد. أمتتا بالنستبة للبقيتتة فيتتتم ترميهتتا عتتادة فتتي بتتايتي، وفتتيASCIIفي هذا العيار، يتم ترمي حروف 
 بايت للحروف الكث ندرة. 4 أو 3بعض الحيان 

  (و هتتو ل يتتزالLatin-1 هتتو العيتتار UTF-8و على سبيل القارنة، نذكر أن العيار الكث استخداما متتن قبتتل الفرنكتتوفنيي قبتتل 
 هذا العيار يسمج بتتتمي حتترف بتتايت واحتتد لجموعتتة). CP125255 واسع النتشار، خاصة في بيئات عمل ويندوز تحت اسم 

فرنسية، اللانية، البتغالية، إلخ). المعينة من الحرف العلمة، الوافق للغات الرئيسية لوروبا الغربية (

  بايتات بالنسبة لللثانية. ل تستخدم هذه العتتايي4 يتم التمي فيهما ببايتي بالنسبة للولى وUTF-32 وUTF-16العيارين 
سوى للستخدامات الخاصة جدا، ملثل معالجة السلسل النصية الداخلية بواسطة متجم أو مفس .

 .CP850ف ن افذة موجه الوامر ف دوس ف ويندوز إكس ب, الةترميز الفةتراضي هو 55
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فك ترميز السللسل ترميز )التحويل  \ )

 ، ملثل العديد من لغات البمجة، فإنه في كلثي من الحيان يتم تحويل ترمي السلسل3مع إصدارات بيلثون الت سبقت الصدار 
 النصية من معيتتار ترميتت إلتتى آختتر. لن التفاقيتتات والليتتات معتمتتد عليهتتا الن، ولتتن يكتتون لتتديك قلتتق علتتى برامجتتك الخاصتتة

للتعامل مع العطيات الحديلثة. 

 عندما حدث ذلك يجب علينا تحويل اللفات الت تم ترميها وفقا لعايي قديمة أو\و خارجية : البمج الذي يستحق هتتذا الستتم
 يجب أن يكون قادرا على أداء هذه التحويلت. لحسن الحظ، بيلثون توفر لك الدوات اللزمة، في عشكل أساليب للكائنات العنية

.

)string(تحويل لسلسلة بايت إلى لسلسلة نصية 

 على سبيل اللثال، انظر إلى تسلسل البايتات الت تم الحصول عليها في نهاية التمرين الصغي السابق. فإذا كنت تعلتتم فتتإن هتتذا
 ، نحتتن نستتتطيع فتتك ترميتت سلستتلة نصتتية بمستتاعدة الستتلوبUTF-8التسلستتل يتوافتتق متتع النتتص وفقتتا لعتتايي التتتمي 

decode() ،مع البامت "Utf-8") أو بواسطة "utf-8"، "Utf8" أو "utf8"( :
>>> ch_car = octets.decode("utf8")
>>> ch_car 
'Amélie et Eugène\n' 
>>> type(ch_car)
<class 'str'>

 

هذا السار للسلسلة التحصل عليها يوفر لنا العديد من الحروف، وهذه الرة :
>>> for c in ch_car:
...     print(c, end =' ')
... 
A m é l i e   e t   E u g è n e 

 

) إلى لسلسلة بايتstring(تحويل لسلسلة نصية 

 التذي يعمتتل، و()encode لتحويل سلسلة نصية إلى سلستتلة بتتايت، يتتتم ترميهتتا وفقتتا للمعتتايي معينتتة، نستتتخدم الستتلوب
 وUtf-8التتذكور أعله. علتتى ستتبيل اللثتتال، قتتم بتحويتتل نفتتس السلستتلة النصتتية، إلتتى  ()decode بشتتكل مماثتتل للستتلوب

Latin-1 .للمقارنة بينهما 
>>> chaine = "Bonne fête de Noël" 
>>> octets_u = chaine.encode("Utf-8") 
>>> octets_l = chaine.encode("Latin-1") 
>>> octets_u 
b'Bonne f\xc3\xaate de No\xc3\xabl' 
>>> octets_l 
b'Bonne f\xeate de No\xebl' 
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 ،Utf-8 تم ترميها بمساعدة بايتي في حالتتة ë وêفي سلسل بايت الت تم الحصول عليها، فمن الواضح أن الحروف العلمة 
 .Latin-1وبمساعدة بايت واحد في حالة 

التحويلت التلقائية عند معالجة الملفات

يجب عليك الن إعادة النظر إلى ما يحدث عندما تريد تخزين سلسلة نصية في ملف نص. 

 لبيلثون لديها لحستتن ()open في الحقيقة حت الن، نحن لم نلفت النتباه إلى مشكلة ترمي معايي هذه السلسل، لن الدالة
 "a" أو "w" الحظ إعدادات افتاضية مناسبة لحالت محددة حديلثة. عند فتح ملف للكتابة عليه، على سبيل اللثال، نحن نختار

  بيلثون يقوم تلقائيا بتمي السلسل بمعايي الفتاضية لنظام التشغيل الخاص بك (في أملثلتنا،، ()open كباريمت ثاني لت
 إذا، يمكننتتا اتبتتاع منهتتج. 56)، ويتم تنفذ عمليات التحويتتل العكستت متتن خلل عمليتتات القتتراءةUtf-8يقوم بتميها وفق معايي 

دراسة اللفات، في الفصل السابق، دون أن يعيقكم الشح الفصل للغاية .. 

 في التمارين في الصفحات السابقة، نحتتن نواصتتل الستتتغلل دون أن نقتتول أن هتتذه المكانيتتات توفرهتتا بيلثتتون. لكتتن انظتتر الن
 كيفية حفظ النصوص من خلل تطبيق ترمي نصوص مختلفة عن تلتتك التتت تقتتدم افتاضتتيا، لتتن يكتتون ذلتتك ستتوى لضتتمان أن

التمي الذي نريده (يجب علينا الض قدما إذا كنا نريد أن تعمل سكريبتاتنا على أنظمة تشغيل مختلفة). 

 À titre. "العيار التتذي اختتتته=" encoding: بمساعدة برامتات إضافية ()open التقنية بسيطة. تشي فقط التمي إلى

 ::Latin-1على سبيل اللثال، يمكننا أن نكرر هذه التمارين من الصفحات السابقة ولكن يجب علينا هذه الرة استخدام التمي 
>>> chaine ="Amélie et Eugène\n" 
>>> of =open("test.txt", "w", encoding ="Latin-1")
>>> of.write(chaine)
17
>>> of.close()
>>> of =open("test.txt", "rb")
>>> octets =of.read()
>>> of.close()
>>> print(octets)
b'Am\xe9lie et Eug\xe8ne\n' 

 

.إلخ… 

.يمكنك تنفيذ اختبارات مختلفة على هذه السلسلة من البيتات، إذا كنت ترغب في ذلك 

 نفس الشء عندما نفتح ملف للقراءة. افتاضيا، يقوم بيلثون بفتح اللف وفقا للمعيار الفتاض لنظام التشغيل. لكتتن هتتذا غيتت
 الذي قمنا بصنعه في الخطوات السابقة :test.txtواضح من أنه ملؤكد. على سبيل اللثال دعونا نعيد فتح اللف (بدون مبالة) 

 ف الصدارات الس ابقة لبياثون, يب دائوم ا على السلسل النصية أن يةتم تويله ا إل سلسلة من الب ايةت ات قبل حفظه ا. والنوع56
 ال ال, ويةتم تويل أية ملف ات تلق ائية عند عوملي ات قراءة\كةت ابة اللف ات .bytes هو م ا يع ادل نوع stringالس ابق 
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>>> of =open("test.txt", "r")
>>> ch_lue =of.read() 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "/usr/lib/python3.1/codecs.py", line 300, in decode 
    (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode bytes in position 2-4:
invalid data 

 

سوف يعمل إذا قمنا بما يلي:. 57، وبيلثون ل يمكنه فك ترميهUtf-8رسالة الخطأ واضحة : تم افتاض أن اللف تم ترميه بت 
>>> of =open("test.txt", "r", encoding ="Latin-1") 
>>> ch_lue =of.read() 
>>> of.close() 
>>> ch_lue 
'Amélie et Eugène\n' 

 

 في السكريبتات التقدمة، من الحتمل دائما تحديد التتتمي الفتتتض للملفتتات معتتالجته، حتتت لتتو كتان الطلتب متن الستتتخدم هتتذه
العلومات، أو فكر في تجارب متقدمة كلثيا أو قليل لتحديد تلقائيا نوع التمي .

حالة لسكريبتات بيثون

ًء على تكوين برنامج التحرير الخاص بك، أو على نظتتام التشتتغيل  سكريبتات بيلثون هي في حد ذاتها ملفات نصية، بالطبع. بنا
 الخاص بك، يمكن لهذه النصوص أن يتم ترميهتتا بمعتاير مختلفتة. بحيتتث يمكتن لتبيلثون تفستيه بشتكل صتحيح، وينصتح لتك

دائما أن تشمل عشبه التعليق هذا (يجب أن يكون في السطر الول أو اللثاني) :
# -*- coding:Latin-1 -*-

 

: أو
# -*- coding:Utf-8 -*-

 

... هذا يدل على التمي الستخدم فعليا، بطبيعة الحال ! … 

 و بالتالي مفس بيلثون يعرف كيف يفك السلسل النصية الت استتتخدمتها فتتي الستتكريبت. لحتتظ أنتته يمكنتتك حتتذف هتتذا الشتتبه
.58، لنه هو الن العيار الفتاض لنصوص بيلثونUTF-8تعليق إذا كنت متأكدا أنه يتم ترمي النصوص الخاص بك بتمي 

  (ترميزات)codecs (ترميز\فك ترميز) أي تويل شكل. سوف ترى على سبيل الاث ال العديد من codecف العلوم اتية, نسومي 57
 ف ع ال العلوم اتية (ترميز الصوت, الفيديو). وبياثون لديه العديد من برامج تويل السلسل النصية لةتحويل السلسل وفق ا لع ايي

مةتلفة. 
 .ASCIIف الصدارات الس ابقة لبياثون, الةترميز الفةتراضي هو 58
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الوصول إلى حروف أخرى غير الموجودة على لوحة المفاتيح

 دعونا نرى أي جزء يمكنك أن تستخرجه فتتي الحقيقتتة جميتتع الحتتروف لتديها معتترف رقمتتي عتتالي يونيكتتود. للوصتتول إلتتى هتتذه
العرفات، يوفر لك بيلثون عددا من الدالت العرفة مسبقا. 

")ord، و65تقوم بإرجتتاع العتدد  ")ord("A تقبل أي حرف كبامت. وترجع القيمة  الرقمية للحرف. ملثل  )ord(ch الدالة

Ĩ"( 296 تقوم بإرجاع العدد.

 تقوم بالعكس تماما، تعطيها الحرف الطبعي وهتتي تقتتوم بإرجتتاع معتترف اليونيكتتود التتذي يستتاوي الرقتتم. )chr(num الدالة
ولتعمل هذه، يتطلب هذا استيفاء شطي :

 يجب أن تكون لحرف موجود مستبقا (معرفتات اليونيكتود ليستتت مستتتمرة : بعتض الرمتتوز ل تتطتابق متع أي num قيمة•
حرف) 

، يعترف رستم هتذا الحترف، وهتذا يستتمى "ىيجتب علتتى حاستوبك أن يعترف الوصتف الرستومي للحترف، أو، بطريقتة أختر•
glypheحرف رسومي". أنظمة التشغيل الحديلثة تحتوى على مكتبات كبية للحروف الرسومية، والت ينبغي لها أن" - " 

تعرض اللف على الشاعشة .
.Ж يرجع الحرف السييلي )chr(1046، وA تقوم بإرجاع الحرف )chr(65 على سبيل اللثال

 يمكنك استخدام هذه الدالت العرفة مسبقا للهو باستكشاف لعبة إظهار الحرف على عشاعشة الحاسوب. يمكنك على سبيل اللثال
 . انظتر969 إلتى 945أن تقوم بإرجاع الحروف الصغية للبجدية اليونانية، مع العلم أن الرموز الخصصة لهتا تتتاوح متا بيت 

للسكربت بالسفل :
s = ""                      # سلسلة فارغة
i = 945                     # أول كود
while i <= 969:             # آخر كود
    s += chr(i)
    i = i + 1
print("Alphabet grec (minuscule) : ", s)

 

يجب عليه أن يظهر النتيجة التالية :
Alphabet grec (minuscule) :  αβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψω

تمارين
 . يجتب علتتى البنامتج أن يقتوم بإظهتتار جميتتع الحتروفASCIIاكتب سكريبت صغي يجب عليه أن يظهر جدول رمتوز 10.14

والرموز. بداية من هذا حدد العلقة الرقمية البسيطة بي كل حرف كبي وبي كل حرف صغي يقابله .



المزيد من هياكل البيانات 146

 ، حيث ستجد حروف معلمتتة (متن بيت أمتتور كتلثية). هتتل256 و128عدل السكريبت السابق لستكشاف الرموز ما بي 10.15
العلقة العددية الت وجدتها في التمرين السابق  ستبقى نفسها للحروف العلمة الفرنسية ؟

 بداية من هذه العلقة، اكتب دالة تحول جميتتع الحتروف الصتتغية إلتتى حتتروف كتبية، والعكتس بتالعكس (مقدمتتة فتتي10.16
الجملة كبامت).

 اللف.  -*-اكتب سكريبت يقوم بنسخ ملف نص باستبدال جميع الفراغات (الساحات الفارغة) بهذه الجموعة من الرموز10.17
 . استتم اللفيتت ستتيتم طلبهتمUtf-8، واللف الهدف سيكون ترميه Latin-1الذي ستنسخه يجب أن يكون ترميه بمعيار 

في بداية السكريبت .
الت تقوم بإرجاع "صحيح" إذا كان الحرف في البامت فوايال .، )voyelle(car اكتب الدالة10.18
الت تقوم بإرجاع عدد الحروف الفوايال في الجملة القدمة .، )compteVoyelles(phrase اكتب الدالة10.19
 اكتشف نطاق (مدى) حروف اليونيكود الوجودة في حاسوبك، بمساعدة حلقة برمجية مشابهة للت قمنتتا باستتتخدامها10.20

لظهار البجدية اليونانية. واعث على الرموز القابلة للحروف السييلية، واكتب سكريبت يظهرها بالكبي والصغي.

السللسل هي كائنات

 في الفصول السابقة، لقد تعرفت إلى العديد من الكائنات. وأنت تعرف أنه يمكننا أن نعمل علتتى كتتائن بمستتاعدة الستتاليب (هتتذا
معناه الدالت الرتبطة بهذا الكائن). 

 في بيلثون،  السلسل النصية هي كائنات. لذلك يمكننا القيام بمعالجة السلسل النصتتية باستتتخدام الستتاليب اللئمتتة. وفتتي متتا
:59يلي بعضها، لقد إختنا الكث استخداما

•split()  :تحويل سلسلة إلى قائمة. يمكننا اختيار الحرف التتذي يفصتتلها (يتتتم وضتتعه كبامتتت)، فتتإذا لتتم نضتتع ستتيكون 
الفراغ(مساحة فراغة) هي الفتاضية :

>>> c2 ="Votez pour moi"
>>> a = c2.split()
>>> print(a)
['Votez', 'pour', 'moi']
>>> c4 ="Cet exemple, parmi d'autres, peut encore servir"
>>> c4.split(",")
['Cet exemple', " parmi d'autres", ' peut encore servir']

 هذه م ا هي إل أماثلة قليلة. وأغلب هذه الس اليب يكن أن يةتم اسةتخدمه ا مع برامةترات مةتلفة ل ندد جيعه ا هن ا (على سبيل59
 الاث ال, بعض البامةترات ل تسومح بع الة سوى جزء من السلسلة). يكنك الصول على ق ائومة ك املة من جيع الس اليب الرتبيطة

 يرجى الرجوع إل أي كةت اب مرجعي (أو وث ائق على النةترنت لبياثون) إذا كنت تريد أن. ()dir بك ائن لسةتخدام الدالة الدمة
تعرف أكاثر من ذلك .
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•join(liste(  :جمع قائمة نصية إلى واحدة (هذا السلوب يعمل عكس السلوب السابق ). تنبيه : السلسلة الت نطبق 
عليها هذا السلوب ستكون بملثابة فاصلة (واحدة أو أكث) ; البامت المرر سيكون قائمة نصية الت نريد جمعها :

>>> b =["Bête", "à", "manger", "du", "foin"]
> >> print(" ".join(b)) 
Bête à manger du foin
>>> print("---".join(b))
Bête---à---manger---du---foin 

•find(sch(  :في سلسلة sch البحث عن مكان كلمة:
>>> ch1 = "Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute ?"
>>> ch2 = "fromage"
>>> print(ch1.find(ch2))
25 

•count(sch(  :في سلسلة sch عدد تكرار الكلمة: 
>>> ch1 = "Le héron au long bec emmanché d'un long cou"
>>> ch2 = 'long'
>>> print(ch1.count(ch2))
2

•lower()  :: تحويل سلسلة إلى حروف صغية
>>> ch = "CÉLIMÈNE est un prénom ancien"
>>> print(ch.lower())
célimène est un prénom ancien 

•upper()  :: تحويل سلسلة إلى حروف كبية
>>> ch = "Maître Jean-Noël Hébèrt"
>>> print(ch.upper())
MAÎTRE JEAN-NOËL HÉBÈRT

•title()  ::(ملثل العناوين النكليية) تحويل أول حرف في كل كلمة إلى حرف كبي
>>> ch ="albert rené élise véronique"
>>> print(ch.title())
Albert René Élise Véronique

•capitalize()  :: بديل السلوب السابق. يحول فقط أول حرف في السلسلة إلى حرف كبي
>>> b3 = "quel beau temps, aujourd’hui !"
>>> print(b3.capitalize())
"Quel beau temps, aujourd’hui !"

•swapcase()  :: يحول جميع الحروف الكبية إلى صغية والعكس بالعكس
>>> ch = "Le Lièvre Et La Tortue"
>>> print(ch.swapcase())
lE lIÈVRE eT lA tORTUE

•strip()  :: حذف الفراغات في بداية ونهاية السلسلة
>>> ch = "   Monty Python   "
>>> ch.strip()
'Monty Python'
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•replace(c1, c2( : استبدال جميع الحروف c1 بحروف c2 في السلسلة:
>>> ch8 = "Si ce n'est toi c'est donc ton frère"
>>> print(ch8.replace(" ","*"))
Si*ce*n'est*toi*c'est*donc*ton*frère

•index(car(  :إيجاد ملؤش أول ظهور للحرف car في السلسلة:
>>> ch9 ="Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume"
>>> print(ch9.index("w"))
16

 في معظم هذه الساليب، يكون من المكن تحديد جتزء متا يجتب معتالجته، وهتذا يكتون بإضتافة برامتتات إضتتافية. علتتى ستبيل
اللثال :

>>> print (ch9.index("e"))      # البحث من البداية السلسلة 
'e' والعثور على أول ظحرف #                               4
>>> print (ch9.index("e",5))    #  5إيبدأ فقط من المؤشر
الثانية 'e' وِجد #                               8
>>> print (ch9.index("e",15))   #  15إيبدأ البحث يبداية من المؤشر
'e' وِجد رايبع #                              29

 

.إلخ

 أرجو منك أن تفهم أنه ل يمكن وصف كل الساليب التاحة، والبامتات الخاصة بها، في إطار هذه الدورة. فإذا أردت الزيد من
)، أو مراجع جيدة .Library referenceالعلومات، فيجب عليك قراءة وثائق بيلثون (

داالت مدمجة

لجميع الغراض العملية، تذكر أيضا أنه يمكننا أيضا أن نطبق على السلسل عددا كبيا من الدالت الدمجة في اللغة :

•len(ch( إرجاع طول السلسلة ch ،. أو بعبارة أخرى، عدد أحرفها
•float(ch( تحويل السلسلة ch إلى رقم حقيقي) float (و بطبيعة الحتال فتتإن هتذا ل يعمتل إل إذا كتانت السلستلة) 

رقما، حقيقي أو صحيح)
>>> a = float("12.36")        # ليس الفاصلة العشية انتبه :
>>> print a + 5
17.36

•int(ch( يحول السلسلة ch (مع نفس القيود) إلى عدد صحيح :
>>> a = int("184")
>>> print a + 20
204

•str(obj( يحول أو (يملثل) كائن obj إلى سلسلة نصية .obj : يمكن أن يكون معطيات من أي نوع
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>>>> a, b = 17, ["Émile", 7.65] 
>>> ch =str(a) +" est un entier et " +str(b) +" est une liste."
>>> print(ch) 
17 est un entier et ['Émile', 7.65] est une liste.

تنسيق السللسل النصية

 لكمال هذه النظرة العامة على الميات لرتبطة بالسلسل النصية، يبدو من الحكمة أن أقدم لك تقنية معالجة أكث قوة، تستتمى
"تنسيق السلسل". هذا مفيد جدا في جميع الحالت الت تحتاج بناء سلسلة معقدة من عدة قطع، ملثل قيم التغيات الختلفة. 

 كيمياء، يتم تخزين اللتتون فتتي سلستتلة نصتتيةالعلى سبيل اللثال، اكتب برنامج الذي يعالج لون ودرجة حرارة محلول مائي، في 
 ويجب على برنامجك أن يقوم ببنتتاء سلستتلة نصتتية. temp درجة الحرارة في متغي من نوع  حقيقي يدعى، وcoul تدعى

 درجة مئوية ". 12.7من هذه البيانات، على سبيل اللثال، جملة ملثل هذه : "الحلول سيكون أحمر ودرجة الحرارته 

 ولكتن يجتب عليتك أيضتا)، + يمكنك بنتاء هتذه السلستتلة بجمتع القطتع متع بعضتها البعتض بمستتاعدة العامتل التسلستل (الرمتز
 (قم بالتمارين) .floatلتحويل سلسلة نصية والقيمة الرقمية موجودة داخل متغي من نوع  ()str استخدام الدالة الدمجة

 " - الزعيم) الت تحتوي على أغلب النص التتذي لتتم يتغيتت، متتعpatronيوفر لك بيلثون إمكانيات أخرى. يمكنك صنع سلسلة ("
 على هتتذه،تت ()format علمات الواقع الحددة (حقول) حيث تظهر عندما تريد محتويات التغيات. قم الن بتطبيق السلوب

 السلسلة، وسوف توفرها على عشكل برامتات والكائنات الختلفة تحول إلى حروف ويتم إضافتها بدل العلمات. ملثال أفضل متتن
كل هذا :

>>> coul ="verte" 
>>> temp =1.347 + 15.9 
>>> ch ="La couleur est {} et la température vaut {} °C" 
>>> print(ch.format(coul, temp)) 
La couleur est verte et la température vaut 17.247 °C

 

تستخدم العلمات التكونة من القواس، الت تحتوي أو قد ل تحتوي على معلومات التنسيق :

 على برامتات التتت ستتتكون بملثابتتة ()format إذا كانت العلمات فارغة (في أبسط الحالت)، سوف يتحصل السلوب•
 على كل من هتتذه البامتتتات، وستتوف يضتتفها إذا فتتي ()str العلمات في السلسلة. وسوف يقوم بيلثون إذا بتطبيق الدالة

السلسلة في مكان العلمات، في نفس التتيب. البامتات يمكن أن تكون أي كائن أو تعبي بيلثون :
>>> pi =3.1416
>>> r =4.7
>>> ch ="L’aire d’un disque de rayon {} est égale à {}."
>>> print(ch.format(r, pi * r**2)) 

L’aire d’un disque de rayon 4.7 est égale à 69.397944. 
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 ) لوصتتف بدقتتة البامتتتات التتت ستتتمرر لتتت0يمكتتن للعلمتتات أن تحتتتوي علتتى أرقتتام متسلستتلة (العتتد يبتتدأ متتن الرقتتم •
format() لتحتتل مكانهتتا. هتتذه التقنيتتة هتتي قيمتتة خاصتتة إذا كتتانت نفتتس البامتتت يجتتب عليتته استتتبدال مجموعتتة متتن 

:العلمات الحددة
>>> phrase ="Le{0} chien{0} aboie{1} et le{0} chat{0} miaule{1}."
>>> print(phrase.format("", ""))
Le chien aboie et le chat miaule.
>>> print(phrase.format("s", "nt"))
Les chiens aboient et les chats miaulent.

•Lيمكن للعلمات أن تحتوي على معلومات تنستتيق (بالعشتتتا،ك أو ليتتس متتع تسلستتل الرقتتام). علتتى ستبيل اللثتتال، يمكنتتك 
تحديد بدقة النتيجة النهائية أو إجبار استخدام الرموز العلمية أو تحديد عدد الحرف، ... إلخ :

>>> ch ="L'aire d'un disque de rayon {} est égale à {:8.2f}." 
>>> print(ch.format(r, pi * r**2)) 
L'aire d'un disque de rayon 4.7 est égale à    69.40.
>>> ch ="L'aire d'un disque de rayon {0} est égale à {1:6.2e}."
>>> print(ch.format(r, pi * r**2))
L'aire d'un disque de rayon 4.7 est égale à 6.94e+01.

  أحرف، رقمي منهم بعد الفاصل. فتتي التجربتتة اللثانيتتة، تتتم عتترض8في الختبار الول، النتيجة تم تنسيقها بطريق لتحمل 
ملحظة : يتم تنفيذ التقريبات الحتملة بشكل صحيح .). x 1001 معناها e+01 (النتيجة في عشكل علمي

 الوصف الكامل لجميع إمكانيات التنسيق يجب أن تكون في العديد من الصفحات، وهذا أكب من حجم نطتتاق الكتتتاب. فتتإذا كنتتت
 في حاجة لعرفة الزيد حول التنسيق، فيجب عليك الطلع على وثائق لغة بيلثون،  أو الكتب الكث تخصصا. ملحظة بستيطة

: هذا التنسيق يسمح بإظهار بسهولة النتيجة الرقمية بالتقيم اللثنائي (بيناري) أو اللثماني أو الست العشي :
>>> n =789 
>>> txt ="Le nombre {0:d} (décimal) vaut {0:x} en hexadécimal et {0:b} en binaire." 
>>> print(txt.format(n)) 
Le nombre 789 (décimal) vaut 315 en hexadécimal et 1100010101 en binaire. 

 

"لسللسل التنسيق  القديمة  "

  كتانت تستتتخدم تقنيتات تنستيق مختلفتة قليل وأقتل تطتورا، لكتن ل تتزال صتالحة للستتخدام.3إصتدارات بيلثتون قبتل الصتدار 
 وأنصحك بأن تعتمد الطريقة الت ذكرناها في الفقرات السابقة. وسوف نشح هنا باختصار الطريقة القديمة، لنك قتتد تواجههتتا
 في سكريبتات الكلثي من البمجي (و حت في بعض أملثلتنا !). وتتكون في تنسيق السلسلة بجمع عنصتتين بمستتاعدة العامتتل

 في اليمي (بي قوسي) أيتتن يضتتع، و%  على يسار هذا العامل، السلسلة "الرئيسة" الت تحتوي على علمات تبدأ دائما بت. %
بيلثون الكائن في السلسلة، بدل من العلمات .

:مثال
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>>> coul ="verte"
>>> temp = 1.347 + 15.9
>>> print ("La couleur est %s et la température vaut %s °C" % (coul, temp))
La couleur est verte et la température vaut 17.247 °C

 

 في الطريقة الجديدة. وتقبل أي كائن (سلسلة، عدد صحيح، عدد حقيقتتي، قائمتتة ...). ويمكنتتك {} تلعب نفس دور s% العلمة
 في الطريقة الجديدة. وهذا في }6.2e{: و}8.2f{: الت هي ملثل 6.2e% أو 8.2f% استخدام علمات أخرى أكث تقدما، ملثل

أبسط الحالت، لكن اقتنع أن إمكانيات الصيغة الجديدة هي واسعة .

تمارين
 ، ويجب أن تكتتون كتتل كلمتتة تبتتدأ بحتترفUtf-8 إلى Latin-1اكتب سكريبت الذي يقوم بنسخ ملف نص تم ترميه بت 10.21

 كبي. سوف يقوم البنامج بطلب أسماء اللفات من الستخدم. العتاملت القتراءة والكتابتتة للملفتات فتي وضتع الوضتع
اللف النص العادي .

 بديل التمرين السابق : فّعل عمليتتات قتتراءة وكتابتتة اللفتتات فتتي وضتتع اللثنتتائي، والعمليتتات ترميتت\فتتك ترميتت سلستل10.22
.-*-  رموز 3البايتات. بالضافة، يجب عليك التعامل مع السطر بطريقة لستبدال جميع الفراغات بمجموعة من 

اكتب سكريبت الذي يقوم بحساب عدد الكلمات الوجودة في ملف نص .10.23
اكتب سكريبت الذي يقوم بنسخ ملف نص مع دمج (مع السابقة) السطر الت ل تبدأ بحرف كبي .10.24
 لديك ملف يحتوي على قيم رقمية. إعتب أن هذه القيم هي أقطتار متن سلستلة متن الكترات. اكتتب ستكريبت يقتوم باستتخدام10.25

 معطيات هذا اللف لصنع ملف آخر، منظمة فتي أستطر متن النصتوص بوضتوح الخصتائص الخترى لهتذه الكترات (مستاحة
الجزء ومساحة الخارجية والحجم)، في جمل ملثل هذه :

Diam.  46.20 cm Section  1676.39 cm² Surf.  6705.54 cm² Vol.  51632.67 cm³
Diam. 120.00 cm Section 11309.73 cm² Surf. 45238.93 cm² Vol. 904778.68 cm³
Diam.   0.03 cm Section     0.00 cm² Surf.     0.00 cm² Vol.      0.00 cm³
Diam.  13.90 cm Section   151.75 cm² Surf.   606.99 cm² Vol.   1406.19 cm³
Diam.  88.80 cm Section  6193.21 cm² Surf. 24772.84 cm² Vol. 366638.04 cm³

.إلخ
 لديك تحت تصفك ملف نص يحتوي على أسطر تملثل قيما رقمية من نوع حقيقتتي، دون أن تعتترض (و يتتتم ترميهتتا10.26

 كسلسل نصية). اكتب سكريبت يقوم بنسخ هذه القيم في ملف آخر، وتقريبهم بحيث ل تحتوي بعد الفاصل أكتتث متتن
 (التقريب يجب أن يكون صحيحا) .5 أو 0رقم واحد، هذا الرقم ل يمكن أن بكون سوى 

النقطة في القوائم

 . القتتوائم هتتي مجموعتتات مرتبتتة متن الكائنتتات. ملثتتل5لقد التقينا القتتوائم بالفعتتل عتتدة متترات، منتتذ تقتديمه باختصتتار فتتي الفصتتل 
 السلسل النصية، القوائم هتتي مجموعتتة متن جتتزء متن نتتوع عتتام التذي ستميه فتتي بيلثتون التسلستتل. ملثتل الحتروف فتتي السلستتلة،

الكائنات تم وضعها في القائمة من خلل الفهرس (رقم الذي يشي إلى مكان الكائن في التسلسل). 
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-تعريف قائمة  الوصول إلى عناصرها

أنت تعرف بالفعل أنه يتم تحديد القائمة بمساعدة القواس العقوفة (نصف مربع) :
>>> nombres = [5, 38, 10, 25]
>>> mots = ["jambon", "fromage", "confiture", "chocolat"]
>>> stuff = [5000, "Brigitte", 3.1416, ["Albert", "René", 1947]]

 

 في اللثال الخي أعله، قمنا بتجميع عدد صحيح وسلسلة وعدد حقيقي وحت قائمة، لتذكيكم بأنه يمكتتن وضتتع معطيتتات متتن
 (سوف نناقشها في وقت لحق). tuplesأي نوع في القائمة، بما في ذلك القوائم والقواميس و

للوصول إلى عناص قائمة، سوف نستخدم نفس الطرق (رقم اللؤش والتقطيع إلى قطع) للوصول إلى الحرف في سلسلة :
>>> print(nombres[2])
10
>>> print(nombres[1:3])
[38, 10]
>>> print(nombres[2:3])
[10]
>>> print(nombres[2:])
[10, 25]
>>> print(nombres[:2])
[5, 38]
>>> print(nombres[-1])
25
>>> print(nombres[-2])
10

 

 و ينبغي أن تلفت الملثلة الذكورة أعله انتباهكم إلى أن قطعة (شيحة) متتن القائمتتة هتتي دائمتتا قائمتتة (حتتت لتتو كتتانت القطعتتة
 (الشيحة) تحتوي على عنص واحد، كمتتا فتتي اللثتال اللثتتالث) إًذا يمكتتن للعنصتت الواحتتد أن يحتتتوي علتتى معطيتات متن أي نتتوع.

وسوف نقوم باستكشاف هذه المية طوال هذه الملثلة القادمة .

القوائم يمكن تغييرها

 على عكس السلسل النصية، القوائم هي تسلسل قابل للتغيي. وهذا سيسمح لنا لحقا ببناء قوائم كبية الحجم، قطعًة قطعتتة،
بطريقة ديناميكية (و هذا معناه بمساعدة أي خوارزمية). على سبيل اللثال :

>>> nombres[0] = 17
>>> nombres
[17, 38, 10, 25]

 

على يسار علمة الساوات.  (] [ باستخدام العامل، nombres في اللثال أعله، قمنا باستبدال العنص الول من القائمة

فإذا كنت تريد الوصول إلى عنص في قائمة داخل قائمة أخرى. يكفي أن تشي ببساطة إلى ملؤش بي قوسي (نصف مربع) :
>>> stuff[3][1] = "Isabelle"
>>> stuff
[5000, 'Brigitte', 3.1415999999999999, ['Albert', 'Isabelle', 1947]]
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 كما هو الحال بالنسبة لجميع التسلسلت، يجب علينا أن ل ننستت أن التتقيم يبتدأ متن الصتفر. وبالتتالي، فتتي اللثتال أعله قمنتتا
.stuff  في قائمة أخرى : سلسلة3 في قائمة، والذي هو العنص 1باستبدال العنص رقم 

القوائم هي كائنات

في بيلثون،  القوائم هي كائنات في حد ذاتها، ويمكنك إًذا تطبيق عدد من الساليب الفعالة عليها بشكل خاص. وهذه بعضها :
>>> nombres = [17, 38, 10, 25, 72]
>>> nombres.sort()                       # قم يبفرز القائمة
>>> nombres
[10, 17, 25, 38, 72]

>>> nombres.append(12)                   # أضف عنصر إلى النهاية
>>> nombres
[10, 17, 25, 38, 72, 12]

>>> nombres.reverse()                    # اعكس ترتيب العناصر
>>> nombres
[12, 72, 38, 25, 17, 10]

>>> nombres.index(17)                    #  عنصرجد مؤشر
4

>>> nombres.remove(38)                   # إظحذف عنصر
>>> nombres
[12, 72, 25, 17, 10]

 

 الذي تسمح لك بحذف عنص أو أكث من خلل ملؤشتته (أو،تت del و بالضافة إلى هذه الساليب، يوجد أيضا التعليمة الدمجة
ملؤشاتهم) :

>>> del nombres[2]
>>> nombres
[12, 72, 17, 10]
>>> del nombres[1:3]
>>> nombres
[12, 10]

 

: del والتعليمتتة ()remove لحتتظ الفتترق بيتت الستتلوب  del تعمتتل متتع ملؤشتت أو شتتيحة اللؤشتت، فتتي حيتت أن 
remove() . (فإذا كان يوجد العديد من العناص بنفس القيمة يتم مسح الولى فقط) تبحث عن القيمة

تمارين
 .40 إلى 20اكتب سكريبت يقوم بإنشاء قائمة من الربعات والكعبات عددها 10.27
 °. تنبيه : الدالة5°، في خطوات من 90° إلى 0اكتب السكريبت يقوم تلقائيا بصنع قائمة من النحنيات ذات زوايا من 10.28

sin() لوحدة math ) 2° = 360تعتب أن الزوايا بالراديان π. (راديان 
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  (هذه القام سوف يتم19، 17، 13، 7، 5، 4، 3، 2 نتيجة لجدول الضب على 15اكتب سكريبت يسمح بعرض أول 10.29
وضعها في بداية القائمة) في عشكل جدول مشابه للجدول التالي :

  2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30
  3   6   9  12  15  18  21  24  27  30  33  36  39  42  45
  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75

.إلخ    
,’Jean-Michel’[ : انظتتتتتر للقائمتتتتتة التاليتتتتتة10.30  ’Marc’,  ’Vanessa’,  ’Anne’,  ’Maximilien’, 

’Alexandre-Benoît’, ’Louise[’
اكتب سكريبت يقوم بعرض اسم من هذه السماء مع عدد الحروف الت يتكون منها .

 لديك قائمة من أي العداد صحيحة، بعضتتها مكتترر فتتي أمتتاكن مختلفتتة فتتي القائمتتة. اكتتتب ستتكريبت يقتتوم بنستخ هتذه10.31
القائمة في قائمة أخرى مع حذف التكرار (سيتم فرز القائمة النهائية) .

اكتب سكريبت يبحث عن الكلمة الطول في الجملة القدمة (يجب على الستخدم أن يدخل الجملة حسب اختياره)10.32
 اكتب سكريبت يقوم بعترض قائمتتة بكتل أيتتام الستتنة متتن مخيلتتتك، والتت تبتدأ بيتتوم الخميتتس. الستتكريبت الختتاص بتك10.33

  قوائم : قائمة بأيام السبوع، قائمة بأسماء العشهر، وقائمة بعدد اليام لكل عشتتهر(تجاهتتل الستتنة الكبيستتة).3يستخدم 
على سبيل اللثال :

jeudi 1 janvier   vendredi 2 janvier   samedi 3 janvier   dimanche 4 janvier

 ديسمب (كانون الول)31و هكذا إلى يوم 
لديك ملف نص يحتوي على أسماء التلميذ. اكتب سكريبت يقوم بنسخة مرتبة من هذا اللف .10.34
 الخاص ببيلثون : لذا يجتتب ()sort اكتب دالة تقوم بفرز قائمة. هذه الدالة ل يجب عليها أن تستخدم السلوب الدمج10.35

عليك أن تقوم بنفسك بكتابة خوارزمية الفرز .

تقنيات تقطيع متقدم للتعديل على قائمة

 الدمج. فتتإذا) ()append (والسلوب) del (كما لحظنا للتو، يمكنك إضافة أو حذف عناص في قائمة باستخدام التعليمة
 استخدام. ] [ كان ليزال لديك فهم أساس "للتقطيع إلى شائح"، يمكنك إذا الحصول على نفس النتائج بمساعدة معامل واحد

هذا العامل هو أكث عرضة للتلف من التعليمات أو الساليب الخصصة، لكنه يسمح بمزيد من الرونة :

إدخال عنصر أو أكثر في أي مكان في القائمة
>>> mots = ['jambon', 'fromage', 'confiture', 'chocolat']
>>> mots[2:2] =["miel"]
>>> mots
['jambon', 'fromage', 'miel', 'confiture', 'chocolat']

>>> mots[5:5] =['saucisson', 'ketchup']
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>>> mots
['jambon', 'fromage', 'miel', 'confiture', 'chocolat', 'saucisson', 'ketchup']

 

لستخدام هذه التقنية، يجب عليك أن تعرف هذه الميات :

 على يسار علمة الساواة لدراج أو حذف عنص أو عناص في قائمة، يجب عليتتك أن تشتتي إلتتى ] [ إذا استخدمت العامل•
 "الشيحة" في القائمة الستهدفة (و هذا معناه ملؤشين الذين جمعتهمتتا باستتتخدام الرمتز :)، وليتتس عنصتت واحتد فتتي هتتذه

القائمة .
 يجب على العنص الذي على يمي علمة الساوات أن يكون قائمة. فإذا لم تدرج سوى عنص واحد، يجب عليك إذا تقديمه•

ليتتس قائمتتة ( هتتو سلستتلة " ]mots[1 بيتت معقتتوفي لتحويتتل أول إلتتى سلستتلة بعنصتت واحتتد. لحتتط أن العنصتت
fromageإذا العنص ،(" mots[1:3[ في واحدة.

سوف تفهم بشكل أفضل من خلل تحليل ما يلي :

\إزالة  الستبدال عناصر

>>> mots[2:5] = []                # [] يدل على قائمة فارغة
>>> mots
['jambon','fromage','saucisson', 'ketchup']

>>> mots[1:3] = ['salade']
>>> mots
['jambon', 'salade', 'ketchup']

>>> mots[1:] = ['mayonnaise', 'poulet', 'tomate']
>>> mots
['jambon', 'mayonnaise', 'poulet', 'tomate'] 

 

] بقائمة فارغة، والذي يتوافق مع الذي حذفناه. 2:5في السطر الول من ملثالنا، قمنا باستبدال الشيحة [•
 في السطر الرابع، قمنا باستبدال شيحة بعنص واحد. لحظ مرة أخرى أن هذا العنص هو فتتي حتتد ذاتتته "يعتترض" علتتى•

عشكل قائمة. 
في السطر السابع، قمنا باستبدال الشيحة بها عنصان بأخرى بها•
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range()إنشاء قائمة من الرقام بمساعدة الدالة 

 إذا كان يجب عليك التعامل مع سلسل من الرقام، يمكنك إنشاؤها بستهولة بمستتاعدة هتذه الدالتة الدمجتتة. فهتتي تقتتوم بإرجتتاع
 أو تحويلها إلى، ()list الت يمكنك استخدامها مباشة، أو تحويلها إلى سلسلة عن طريق الدالة 60سلسلة من العداد الصحيحة

tupleبمساعدة الدالة  tuple() سوف نقوم بشح ال)tuples (في وقت لحق  :
>>> list(range(10))
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

 

 تقوم افتاضتيا بتوليتد سلستلة متن العتداد الصتحيحة بشتكل متايتد، ومختلفتة بعتدد واحتد. فتتإذا استتدعيت ()range الدالة
range() مع برامت واحد، القائمة ستحتوي على عدد الرقام القيم الساوية للبامت القدم، لكنها تبدأ من الرقم صفر (و هتتذا 
). لحظ أن البامت القدم لن يكون في السلسلة. n-1 إلى (0سوف تقوم بتوليد الرقام من  )range(n معناه أن

 برامتات مفصولة بفواصل، لتوليد متواليات من أعداد أكث تحديدا :4مع برامتين أو  ()range يمكننا استخدام
>>> list(range(5,13))
[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
>>> list(range(3,16,3))
[3, 6, 9, 12, 15]

 

  برامتات، والت يمكن أن نستتميها3تنتظر منك دائما  ()range فإذا كان لديك صعوبة في استيعاب اللثال أعله، افتض أن
FROMو TOو STEPو .FROM ،هي القيمة الولى لتوليدها TOهي الخية (أو بالحرى الخية مع واحتتد)، و STEPهتتي  

. 1 و0 ستكون قيمتهم افتاضية هي STEP وFROMالخطوة للقفز من قيمة لخرى. فإذا لم نضعها فإن البامتين 

و يسمح بالبامتات السلبية :
>>> list(range(10, -10, -3)) 
[10, 7, 4, 1, -2, -5, -8] 

 

len() وrange() وforتكرار القائمة بمساعدة 

:هي العبارة اللثالية لتكرار قائمة for العبارة
>>> prov = ['La','raison','du','plus','fort','est','toujours','la','meilleure']
>>> for mot in prov:
...     print(mot, end =' ')
...
La raison du plus fort est toujours la meilleure

 

:ستكون مناسبة ()range فإذا كنت تريد تكرار مجموعة من العداد الصحيحة، الدالة

 تعيطي ف الواقع الوصول إل الكرر (ك ائن بياثون مولد لةتسلسلت), ولكن شرحه ا خ ارج إط ار الذي وضعن اه لذه ()rangeإن60
أو وث ائق بياثون على النةترنت إذا كنت تريد الةتوضيح ., 13الكةت اب. يرجى الرجوع إل ق ائومة مراجع, صفحة
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>>> for n in range(10, 18, 3):
...     print(n, n**2, n**3)
... 
10 100 1000 
13 169 2197 
16 256 4096 

 

 للحصول تلقائيا على كافة ملؤشات لتسلسل (قائمة أو سلسلة). على سبيل ()len و()range من الريح الجمع بي الدالت
اللثال :

fable = ['Maître','Corbeau','sur','un','arbre','perché']
for index in range(len(fable)):
    print(index, fable[index])

 

تشغيل هذا البنامج سيظهر لنا :
0 Maître
1 Corbeau
2 sur
3 un
4 arbre
5 perché

 

نتيجة هامة من الطباعة الديناميكية

 سيتم إعادة تعريفه بإستمرار في الدورات : حتتت for نوع التغي الستخدم مع العبارة)، 133 كما لحظنا سابقا (في الصفحة
 بدون أي خطأ، لن نتتوع التغيتت فتتي التتدورات for لو كانت عناص القائمة بأنواع مختلفة، يمكننا تكرار هذه القائمة بمساعدة

(الحلقات) سوف يتم تعديله تلقائيا إلى نوع العنص الذي يتم قراءته. على سبيل اللثال :
>>> divers = [3, 17.25, [5, 'Jean'], 'Linux is not Windoze']
>>> for item in divers:
...     print(item, type(item))
...
3 <class 'int'>
17.25 <class 'float'>
[5, 'Jean'] <class 'list'>
Linux is not Windoze <class 'str'>

 

 يتغيتت متتع كتتل تكتترار (دورة) (و قتتد أصتبح هتتذا item لظهار أن التغيتت ()type في اللثال أعله، استخدمنا الدالة الدمجة
ممكننا من خلل الطباعة الديناميكية للمتغيات في بيلثون).

العمليات على القوائم

: )الضب (*) والجمع (+ يمكننا تطبيق  العوامل
>>> fruits = ['orange','citron']
>>> legumes = ['poireau','oignon','tomate']
>>> fruits + legumes
['orange', 'citron', 'poireau', 'oignon', 'tomate']
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>>> fruits * 3
['orange', 'citron', 'orange', 'citron', 'orange', 'citron']

 

 عناص متطابقة :nمفيد جدا لنشاء قائمة من  * العامل
>>> sept_zeros = [0]*7
>>> sept_zeros
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

 

 يمكنتتك إنجتتاز هتذا بطترق. A الذي تحتوي على نفس العدد من العناص في قائمتتة B على سبيل اللثال، أنت تريد صنع قائمة
).B = [0]*len(A:   مختلفة، ولكن أبسطها هي

اختبار العضوية

  (هتتذه العبتتارة يمكتتن استتتخدامها متتعinيمكنك بسهولة تحديتتد متتا إذا كتتان العنصتت هتتو جتتزء متتن قائمتتة أو ل بمستتاعدة العبتتارة 
التسلسلت) :

>>> v = 'tomate'
>>> if v in legumes:
...    print('OK')
...
OK

 

نسخ الئحة

 فإن أول فكتترة تتبتتادر إلتى ذهنتتك هتتي أن تكتتتب مهمتتة. phrase نفتض أن لديك قائمة تريد نسخها في متغي جديد يسمى
بسيطة ملثل :

>>> phrase = fable
 

 متن خلل القيتام بتذلك، اعلتتم أنتتك لتم تقتم بصتنع نستتخة أصتلية. بعتد هتتذه التعليمتتة، ل توجتد ستتوى قائمتتة واحتدة فتتي ذاكتترة
الحاسوب. أنت لم تقم سوى بصنع مرجع بسيط لهذه القائمة. حاول على سبيل اللثال :

>>> fable = ['Je','plie','mais','ne','romps','point']
>>> phrase = fable
>>> fable[4] ='casse'
>>> phrase
['Je', 'plie', 'mais', 'ne', 'casse', 'point']

 

 يحتوي علتتى نستتخة أصتتلية متن القائمتتة، ستتوف تكتتون هتتذه النستتخة مستتتقلة عتتن النتتص الصتتلي، phrase إذا كان التغي
 يمكنك تجربة الزيتتد متتن التغييتتات .fable وينبغي أل يتم تعديلها بتعليمة ملثل الت بالسطر اللثالث، الت تطبق على التغي

 فتي جميتع الحتوال، ستوف تجتد أن التعتديلت عتدلت .phrase أو علتتى محتويتات،ت fable سواء على محتوياتالخرى، 
أيضا على الخرى، والعكس بالعكس .
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 تم تعيي كلهما في كائن واحد في الذاكرة. لوصف هذه الحالتتة، يقتتول علمتتاء الحاستتوب أن phrase وfable في الواقع،
phrase هو اسم مستعار لت fable.

 سوف نرى لحقا، استخدام السم الستعار. أما الن، سوف نتعلم تقنية عمل نسخة أصلية (فعلية) لقائمة. مع الفاهيم الذكورة
أعله، يجب أن تكون قادرا على إيجاد واحدة بنفسك .

ملحظة بسيطة حول تركيب الجملة

 بيلثون يسمح لك "بتوسيع" تعليمة طويلة على عدة أسطر، فإذا استمررت بتمي شء ما محدد بواسطة زوج متن القتواس، أو
  كبية أو قواميسtuplesالعقوفي، أو قوسي (نصف مربع). يمكنك معالجة العبارات بي قوسي، أو تعريف قوائم طويلة، أو 

كبية(انظر أدناه). مستوى مسافة البادئة غي مهم : الفس يكشف عن نهاية العبارة حيث يتم إغلق زوج الركب. 

هذه الية تسمح لك بتحسي إمكانية قراءة برامجك. على سبيل اللثال :
couleurs = ['noir', 'brun', 'rouge',
            'orange', 'jaune', 'vert',
            'bleu', 'violet', 'gris', 'blanc']

 

تمارين
: انظر في القوائم التالية10.36

t1 = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
t2 = ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
      'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre']

اكتب برنامجا صغيا يقوم بإدراج جميع عناص القائمة الولى في القائمة اللثانية ، بحيث يتم فرز كل استتم عشتتهر متتع 
عدد أيامه :

['Janvier',31,'Février',28,'Mars',31, etc.]. 
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 اقتاح : قم أول بصنع القائمة. B تحتوي على بضعة عناص. قم بعمل نسخة منها في متغي جديد  A اصنع قائمة10.37
B بنفس طول القائمة A لكنها ل تحتوي سوى على أصفار. ثم قم باستبدال كل الصفار بعناص من القائمة A.

.واحدة تلو الخرى A فارغة. ثم قم بملئها بالعناص القائمة B نفس السلؤال، لكن اقتاح آخر : قم أول بصنع القائمة10.38
 A une tranche incluant tous قم بقص شيحة من القائمة، B نفس السلؤال، لكن اقتاح آخر : لصنع القائمة10.39

).[:] تحتوي على كل العناص (بمساعدة العامل

 الرقم الولي هو الرقم الذي يقبل القسمة على نفسه وعلى واحد. اكتب برنامجا يقوم بعرض جميتتع الرقتتام الوليتتة متتا10.40
، باستخدام أسلوب غربال إراتونسلثي :1000 و1بي 

. 1 عنص، قم بتهيئة كل عنص على القيمة 1000أصنع قائمة من •
  لجميتتع العناصتت الباقيتتة،0، ضتتع 1إستعرض هذه القائمة بداية من العنص اللثتتاني : إذا كتتان العنصتت حلتتل لتتديه القيمتتة •

والت هي ملؤشات مضعفات العدد الصحيح للملؤش الذي حصلت عليه .
  ستتيكونون الرقتتام الوليتتة التتت نبحتث عنهتتا. فتتي الحقيقتتة :1عندما تستعرض جميع القائمة، ملؤشات العناص الت بقية •

 ، سوف تقوم بإلغاء جميع العناص3 ...إلخ. مع اللؤش 10، 8، 6، 4، ستلغي جميع العناص الزوجية : 2بداية من اللؤش 
 هي أرقام أولية .1 ...إلخ، وهكذ. والعناص الت بقيت 15، 12، 9، 6اللؤش 

-الرقام العشوائية  المدرج الحصائي

 معظم البامج تقوم بعمل الشء نفسه في كل مرة تقوم بتشغيلها. وتسمي هذه البامج بالحتمية (الحددة). الحتمية هتتي شتتء
 جيد : بالطبع نحن نريد نفتتس السلستتلة متتن العمليتتات الحستتابية تطبتتق علتتى نفتس العطيتات تتلؤدي دائمتتا إلتتى نفتس النتيجتتة.

لبعض التطبيقات،  إن الحاسوب صعب تكهنه. على سبيل اللثال اللعاب هي ملثال واضح،  هنالك العديد من الخرين. 

 على عكس الظاهر، فإنه ليس من السهل كتابة خوارزمية هتتي حقتتا غيتت حتميتتة (و هتتذا معنتتاه أن تنتتتج نتيجتتة ل يمكتتن التنبتتلؤ
 بها). ومع ذلك، هنالك تقنيات رياضية لحاكات أكث أو أقل نتيجة الصدفة. لقد كتبت كتب بالكامل لشح كيفية إنتاج عشوائي

"بنوعية جيدة". ونحن بالطبع لن نضع سلؤال كهذا. 

 يقدم لك بيلثون مجموعة متنوع من الدالت لتوليد أرقام عشوائية تتبع توزيعات رياضية مختلفة. نحن، random في وحدة
 لن نجرب هنا سوى بعضها. اطلع على وثائق بيلثون على الشبكة لعرفة الزيد. يمكنك استدعاء جميع الدالت في الوحدة بت :

>>> from random import *
 

 . البامتت هتتو حجتم القائمتتة1 و0تسمح لك بإنشاء أعداد حقيقية عشتتوائية ذات قيمتتة متتابي  random لوحدة random الدالة
الطلوبة :
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>>> def list_aleat(n):
...     s = [0]*n 
...     for i in range(n):
...         s[i] =random()
...     return s 
... 
>>> list_aleat(3)
[0.37584811062278767, 0.03459750519478866, 0.714564337038124]
>>> list_aleat(3)
[0.8151025790264931, 0.3772866844634689, 0.8207328556071652] 

 

 ، ثم قمنا باستبدال الصفار بأرقام عشوائية .nيمكنك أن ترى أننا أول أخذنا جزءا ببناء قائمة من الصفار بطول 

تمارين
 لصنع قائمة جزءا جتتزءا بدايتتة متن ()append في العلى، باستخدام السلوب ()list_aleat أعد كتابة الدالة10.41

قائمة فارغة (بدل من استبدال الصفار من قائمة موجودة سابقا كما فعلنا قبل قليل).
 الت تسمح بإظهار جميع العناص الوجودة في قائمة بتتأي حجتتم ستتطرا ستتطرا. ()imprime_liste اكتب الدالة10.42

 اسم القائمة سيكون في البامت ، استخدم هذه الدالة لطباعتتة قائمتتة متن الرقتام العشتتوائية التت تتم صتنعها بواستطة
 ستتوف تقتتوم بعتترض ))imprime_liste(liste_aleat(8 علتتى ستتبيل اللثتتال التعليمتتة. ()list_aleat الدالتتة

 أرقام حقيقية عشلؤائية .8عمود من 
 هل الرقام الت تم تولدها هي فعل عشتوائية ؟ هتذا الشتء صتعب قتتوله. نحتن لتم نفعتتل ستوى لعتدد قليتل متن القيتم، ل يمكننتتا

 متترات عديتدة، نتوقتتع أن يكتتون نصتف القيتم النتجتتة هتتي،تت ()random التحقق من هذا. ومن جانب آخر، إذا استخدمنا الدالة
 (و النصف الخر أقل).0.5أكب من 

- 0نركز على هذا النطق. القيتم التت يتتم الحصتتول عليهتا هتتي دائمتا فتي نطتاق    أجتزاء4. مشتاركة هتذا الفاصتل الزمنتت فتي 1 
  فتتإذا وضتتعنا عتتددا كتتبيا متتن القيتتم1 إلتتى 0.75 ومتتن 0.75 إلتتى 0.5 ومتتن 0.5 إلتتى 0.25 و متتن 0.25 إلتتى 0متستتاوية : متتن 

 العشوائية، نحن نتوقع أنه سيكون هنالك الكلثي من النخفتتاض فتتي الكستتور الربعتتة. ويمكننتتا تعميتتم هتتذا النطتتق إلتتى رقتتم أي
كس، طالا أنهم متساوون .

تمرين
 اكتب برنامجا يتحقق من عمل مولد الرقام العشوائية في بيلثون باستخدام النظريتة التذكورة أعله . البنامتج ستيقوم10.43

بالتالي :
 ستيكون متن التلثي للهتمتتام. و()random أطلب من الستخدم عدد القيم العشوائية الت سيتم إنشاؤها بمساعدة الدالتة•

 على سبيل اللثال) .1000أن يوفر البنامج عددا افتاضيا (
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 ). هنا أيضا، يجب أن تقتتدم1-0اطلب من الستخدم كم يريد لمشاركة في مجموعة قيم الكسور المكنة (و هذا معناه ما بي •
 عدد القيم العشوائية. 10\1 و2 على سبيل اللثال). يمكنك أن تحدد للمستخدم ما بي 5عدد الكسور الفتاض (

 ستكون عدد من الكسور الطلوبة). وسيتم تهيئة كل واحدة منهم إلى الصفر. N عدادات (Nقم ببناء قائمة من •
قم بتخزين هذه القيم داخل قائمة . ، و()random إسحب عشوائيا جميع القيم الطلوبة، بمساعدة الدالة•
 قم بتدوير قائمة القيم الت تم سحبها عشوائيا (حلقة)، وقم بإجراء اختبتار لكتل واحتد منهتا لتحديتد متا هتتي جتزء متن فتتة•

 هي عليها. يزداد العداد واحد واحد .1-0الفاصلة 
عند النتهاء، اعرض حالة كل عداد .•

مثال على نتائج الت يتم عرضها من برنامج من هذا النوع :
Nombre de valeurs à tirer au hasard (défaut = 1000) : 100
Nombre de fractions dans l'intervalle 0-1 (entre 2 et 10, défaut =5) : 5
Tirage au sort des 100 valeurs ...
Comptage des valeurs dans chacune des 5 fractions ...
11 30 25 14 20
Nombre de valeurs à tirer au hasard (défaut = 1000) : 10000
Nombre de fractions dans l'intervalle 0-1 (entre 2 et 1000, défaut =5) : 5
Tirage au sort des 10000 valeurs ...
Comptage des valeurs dans chacune des 5 fractions ...
1970 1972 2061 1935 2062

 

د لهذه الشكلة من خلل تصور دالت بسيطة  لكتابتها لحل جزء أو آخر من الشكلة، ثم استخدامها لعشياء أكب. يأسلوب ج

 1-0التتت تحتتدد أي جتتزء متتا بيتت  ()numeroFraction علتتى ستتبيل اللثتتال، تستتتطيع أول أن تحتتاول تعريتتف الدالتتة
 (قيمةالستمدة). هذه الدالة تأخذ برامتين (القيمة الستمدة، عدد الكسور الت يتتتم اختيارهتتا متن قبتتل الستتتخدم) ويقتتوم بإرجتتاع
 ملؤش العداد لزيادته (هذا معناه رقم الكس). قد يكون هنالك منطق رياض بستتيط التذي يستتمح لتك بتحديتد اللؤشتت الكستت متن

 التت تستتمح لتتك بتحويتتل عتدد حقيقتي إلتتى عتتدد صتتحيح بإزالتة الجتتزء،تت ()int هذين البامتتتان. بمتتا فتتي ذلتتك الدالتة الدمجتتة
العشي. 

 فإذا لم تجدها، فكرة أخرى ملثي للهتمام، إبدأ ببناء قائمة تحتوي على القيم "الحاور" الت تحدد الكستتور الحتتددة (علتتى ستتبيل
 ()numeroFraction  كسور). معرفة هذه القيم قد يسهل كتابة الدالة4 في حالة 1 - 0,75–  0,5–  0,25–  0اللثال  

الت نريد أن نطورها. 

 إذا كان لديك الزيد من الوقت، يمكنك أيضا صتنع نستخة رستومية متن البنامتج، والتت ستوف تعترض لتك النتائتج علتتى رستم
بياني (الرسم البياني "بالعصا")
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لسحب العداد الصحيحة عشوائًيا

Lعندما تطور مشاريعك الشخصية، سوف تحتاج إلى الكلثي من الحيان إلى دالة تسمح لك عشوائيا بستحب عتدد صتتحيح فتتي 
  ورقة)،52حدود معينة. على سبيل اللثال، فإذا أردت كتابة برنامج للعبة أوراق اللعب الت يتم سحبها عشوائيا (اللعبة العادية 

 .52 و1سوف تستخدم بكل تأكيد دالة يمكنها سحب عدد صحيح عشوائيا ما بي 

 برامتات. 3 أو 2 أو 1هذه الدالة تستخدم مع . random للوحدة ()randrange يمكنك القيام بهذا عن طريق الدالة

 )randrange(6، . على سبيل اللثتتال1 والقيمة البامت ناقص 0باستخدام برامت واحد، تقوم بإرجاع عدد صحيح ما بي 
. 5 و0سوف تقوم بإرجاع عدد ما بي 

 ،باستتتخدام برامتتتين، العتتدد التتذي ستتيتم إرجتتاعه ستتيكون متتا بيتت البامتتت الول والبامتتت اللثتتاني نتتاقص واحتتد. علتتى ستتبيل اللثتتال
randrange(2, 8(  7 و2تقوم بإرجاع عدد ما بي .

 و إذا أضتفنا برامتتت ثتتالث، فتتإنه يشتتي إلتى أن العتدد التذي يجتب ستحبه يجتب أن يكتتون متتن مجموعتة متتن العتتداد محتتددة متتن العتتداد
 )randrange(3, 13, 3، الصحيحية، ويتم فصلها عن بعض بفاصل معي، الذ تم تعريفه بالبامت اللثالث. على سبيل اللثال

 :12، 9، 6، 3سوف تقوم بإرجاع عدد من 
>>> from random import randrange 
>>> for i in range(15):
...     print(randrange(3, 13, 3), end =' ') 
... 
12 6 12 3 3 12 12 12 9 3 9 3 9 3 12

 

تمارين
 اكتتتب ستتكريبت يقتتوم بستتحب عشتتوائيا أوراق اللعتتب. استتم الورقتتة التتت يتتتم ستتحبها يجتتب أن يكتتون قتتد عتترض بشتتكل10.44

صحيح، "بوضوح". سيقوم البنامج بعرض على سبيل اللثال :
Frappez <Enter> pour tirer une carte : 
Dix de Trèfle
Frappez <Enter> pour tirer une carte : 
As de Carreau
Frappez <Enter> pour tirer une carte : 
Huit de Pique
Frappez <Enter> pour tirer une carte : 

.إلخ

)tuples(المصفوفات المغلقة 

 لقد درسنا حت الن نوعي من العطيات الركبة : السلسل، والت هي مركبات حروف، والقوائم، والت هي مركبتتات عناصتت متتن
 أي نوع. ويبج أن تتذكر فرق آخر ما بي السلسل والقوائم : غي ممكن تغيي الحرف في سلستتلة، إذا يمكنتتك تعتتديل(تحرييتت)
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 العناص فتتي سلستتلة. وبعبتتارة أختترة، القتتوائم هتتي متسلستتلت قابلتتة للتعتتديل، والسلستتل النصتتية هتتي متسلستتلن غيتت قابلتتة
للتعديل، على سبيل اللثال :

>>> liste =['jambon','fromage','miel','confiture','chocolat']
>>> liste[1:3] =['salade']
>>> print(liste)
['jambon', 'salade', 'confiture', 'chocolat']

>>> chaine ='Roméo préfère Juliette'
>>> chaine[14:] ='Brigitte'

         ***** ==> Erreur: object doesn't support slice assignment  *****
 

 لقد حاولنا تغيي نهاية السلسلة النصية، لكننتتا لتتم ننجتتح. الستتبيل الوحيتتد لتحقيتتق أهتتدافنا هتتو بصتتنع سلستتلة جديتتدة، ونقتتوم
بنسخ ما نريد تغييه :

>>> chaine = chaine[:14] +'Brigitte'
>>> print(chaine)
Roméo préfère Brigitte

 

 هتتو يشتبه كتلثيا القتوائم، لكنتته ملثتل السلستتل، ل يمكتتن، وtuple61 توفر لك بيلثون نوعا من البيانات يدعى الصتفوفة الغلقتتة
تعديله. 

 مجموعة من العناص مفصولة بفواصل :هي) tupleمن النظور اللغوي، الصفوفة الغلقة (
>>> tup = 'a', 'b', 'c', 'd', 'e'
>>> print(tup)
('a', 'b', 'c', 'd', 'e')

 

 ()print ) بزوج من القتتواس، ملثتتل الدالتتةtupleعلى الرغم من أنه غي ضوري، لكن من الستحسن تحديد الصفوفة الغلقة (
في بيلثون. هذا ببساطة لزيادة إمكانية قراءة الكود، لكن هذا مهم .

>>> tup = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')

)tuples(العمليات على المصفوفات المغلقة 

 ) ليتس مماثتتل للقتوائم، لنtuples) بنتتاء جملتتة الصتفوفات الغلقتتة (tupleل يمكن أن تعمل العمليات على الصتفوفة الغلقتتة (
) غي قابلة للتغيي : tuplesالصفوفات الغلقة (

>>> print(tup[2:4])
('c', 'd')
>>> tup[1:3] = ('x', 'y')                ==> ***** خطأ! *****
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment 
>>> tup = ('André',) + tup[1:]

هذا الصيطلح ليس كلومة إنكليزية ع ادية : هو لفظ ح اسوب جديد .61
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>>> print(tup)
('André', 'b', 'c', 'd', 'e')

 

 )  (اللثال الخي فتتوق يستتتخدم مصتتفوفةtupleلحظ أنه يجب عليك دائما على القل فاصلة واحدة لتعريف الصفوفة الغلقة (
).'André': )يحتوي على عنص واحدtuleمغلقة (

 لعرفة ما in استخدم التعليمة، for التدوير بمساعدة الحلقة، ()len ) بمساعدةtupleيمكنك تحديد طول الصفوفة الغلقة (
 إذا كتتان العنصتت القتدم هتتو جتزء، إلتخ ...، تمامتا ملثلمتا  كنتتت تفعتتل متتع القائمتتة. عمليتتات الجمتتع والضتب تعمتتل إذا ؟ لكتن لن

 متتع()remove ل الستتلوب وdel ) غيتت قابلتتة للتغييتت (التحريتتر)، ل يمكتن استتتخدام التعليمتتةtuplesالصفوفات الغلقتتة (
: )tuplesالصفوفات الغلقة (

>>> tu1, tu2 = ("a","b"), ("c","d","e") 
>>> tu3 = tu1*4 + tu2 
>>> tu3
('a', 'b', 'a', 'b', 'a', 'b', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e') 
>>> for e in tu3: 
...     print(e, end=":") 
... 
a:b:a:b:a:b:a:b:c:d:e: 
>>> del tu3[2]
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
TypeError: 'tuple' object doesn't support item deletion 

 

  البيانتتات التتت يتتتملن) تدريجيا. نلحظ ببساطة أننا نفضله عن قتتوائم tuplesسوف تفهم فائدة استخدام الصفوفات الغلقة (
 ) أقل "جشع" على موارد النظامtuplesتمريرها لن تتم تعديلها بالخطأ في البنامج. وبالضافة إلى ذلك، الصفوفات الغلقة (

(أي أنه تأخذ مساحة أقل في ذاكرة، ويمكن معالجتها بسعة من قبل الفس) .

القواميست

 ) وهتتم جميعتتا متتنtuplesأنتتواع البيانتتات الركبتتة التتت ذكرناهتتا حتتت الن هتتي : السلستتل والقتتوائم والصتتفوفات الغلقتتة (
 التسلسلت، وهذا معناه تسلسل مرتب من العناص. في التسلسل، من الستتهل الوصتتول إلتتى أي عنصتت متتن خلل ملؤشتته (عتتدد

صحيح)، لكن ش ط معرفة موقعها. 
 القواميس الت نكتشفها الن هي نوع آخر من الركبات. وهي تبدو ملثل القوائم إلى حد كبي (يمكتتن تعتديلها ملثتتل القتوائم)، لكنهتتا
 ليست من التسلسلت. العناص الت نقوم بحفظها لن تكون في ترتيب ثابت. ومتتن جهتتة أختترى، يمكننتتا الوصتتول إلتتى أي وحتتدة

منها (عنص)بمساعدة ملؤش خاص يسمى الفتاح، والذي قد يكون من الحروف أو الرقام أو حت مركب بشو ط معينة. 
 كما هو الحال في القائمة. العناص الت يتم تخزينها في القاموس يمكن أن تكون من أي نوع. هذا يعن أنهتتا يمكتن أن تكتتون متن

.62)) أو قواميس أو حت دالت أو أصناف أو اللثيل (سوف نراه لحقاtuplesالقيم الرقمية أو سلسل أو قوائم أو أنفاق (

 القوائم والصفوف ات الغلقة قد تةتوي أيض ا على قواميس, ودالت, وأصن اف وماثيلت, ونن لن نذكره ا حت الن, حت ل تقيد62
العرض الةتقديي .
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إنشاء قاموس

على سبيل اللثال، سوف ننش قاموس للغة، لتجمة الصطلحات الحاسوبية من اللغة النكليية إلى اللغة الفرنسية. 
 و بما أن القواميس قابلة للتعديل، يمكننا البدء بإنشاء قاموس فارغ، ثم نقوم بملئه تدريجيا. من منظور لغوي (تركيب الجملة)،

: } { اعلم أن القاموس يتم وضع عناصه في زوج من القواس (معقوف). وللعشارة إلى القاموس الفارغ بت
>>> dico = {}
>>> dico['computer'] = 'ordinateur'
>>> dico['mouse'] ='souris'
>>> dico['keyboard'] ='clavier'

>>> print(dico)
{'computer': 'ordinateur', 'keyboard': 'clavier', 'mouse': 'souris'}

 

 و كما ترى في السطر الخي أعله، يظهر القاموس في بيلثون على عشكل سلسلة من العناص مفصولة بفواصل، يتم إحاطتتة كتتل
 هتتذا بقوستتي (معقتوفي). كتل عنصتت متن هتذه العناصتت هتتو فتتي حتد ذاتتته يشتتكل زوج متن الكائنتتات : اللؤشتت والقيمتتة مفصتولة

بنقطتي. 
 في القاموس، يسمى اللؤش بالفتاح، والعناص تدعى إذا بزوج من مفتاح القيمة. القاموس في ملثالنتا،  الفاتيتح والقيتم سلستل

نصية. 
يرجى ملحظة أن ترتيب العناص الوجود في السطر الخي ل طابق التتيب الذي قدمناه .

>>> print(dico['mouse'])
souris

 

 يرجى ملحظة أن ترتيب أي عنص ل يطابق الذي قدمناه سابقا. وهذه ليست لها أي أهمية : وهذا معناه أننا لن نستخرج قيمة
أحد عناص القاموس بمساعدة رقم ترتيبه، بدل من ذلك نستخدم الفاتيح : 

 لضتتافة عنصتت جديتتد) ()append نلحظة أيضا، على عكس القوائم، فإنه ليس من الضوري استدعاء أسلوب معي (ملثتتل
إلى القاموس : فقط قم بصنع زوج جديد من مفتاح-قيمة .

العمليات على القواميس

 اصتتنع علتتى ستتبيل اللثتتال قاموستتا. del أنت تعرف كيفية إضافة عنص إلى قاموس. لزالة عنص، نستخدم التعليمة الدمجتتة
 آخر، في هذه الرة يحتوي على مخزون من الفاكهتة اللؤشتتات (أو الفاتيتح) ستيكونون أستماء فواكهتتة، والقيتم ستتكون كتتل هتذه

الفواكهة الدرجة في الخزون (القيم ستكون هذه الرة قيم رقمية) .
>>> invent = {'pommes': 430, 'bananes': 312, 'oranges' : 274, 'poires' : 137}
>>> print(invent)
{'oranges': 274, 'pommes': 430, 'bananes': 312, 'poires': 137}

 

فإذا أراد سيد،ك تصفية جميع التفاح ول بيعها، يمكننا إزالة من القاموس :
>>> del invent['pommes']
>>> print(invent)
{'oranges': 274, 'bananes': 312, 'poires': 137}
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:متكاملة مع القواميس : تقوم بإرجاع عدد العناص ()len الدالة الدمجة
>>> print(len(invent))
3 

اختبار االنتماء

 تعمتتل متتع القتواميس. فهتتي تستتمح لتم إذا كتتان in )، التعليمتتةtuplesملثل متا يحتتدث للسلستتل والقتتوائم والصتفوفات الغلقتتة (
:63القاموس يحتوي على مفتاح محدد

>>> if "pommes" in invent:
...     print("Nous avons des pommes")
... else:
...     print("Pas de pommes. Sorry")
... 
Pas de pommes. Sorry

 

القواميس هي كائنات

يمكننا أن نطبق على القوائم العديد من الساليب الخاصة :

 يقتوم بإرجتاع تسلستتل الفاتيتح الستتخدمة فتي القتاموس. هتذا التسلستتل يمكتن استتخدامه فتتي العبتارات أو ()keys السلوب
: ()tuple أو ()list تحويلها إلى قائمة أو إلى مصفوفات مغلقة إذا لزم المر، عن طريق دالت الدمجة ملثل

>>> print(dico.keys())
dict_keys(['computer', 'mouse', 'keyboard']) 
>>> for k in dico.keys():
...     print("clé :", k, " --- valeur :", dico[k])
... 
clé : computer  --- valeur : ordinateur 
clé : mouse  --- valeur : souris 
clé : keyboard  --- valeur : clavier
>>> list(dico.keys())
['computer', 'mouse', 'keyboard'] 
>>> tuple(dico.keys())
('computer', 'mouse', 'keyboard') 

 

يقوم بإرجاع سلسلة من القيم الخزنة في القواميس : ()values و بشكل مماثل، فإن السلوب
>>> print(invent.values())
dict_values([274, 312, 137])

 

 ). وهتتذاtuplesفهتتو يقتتوم باستتتخراج متتن القتتاموس سلستتلة معادلتتة للمصتتفوفات الغلقتتة (،تت ()items أمتتا بالنستتبة للستتلوب
السلوب سيكون مفيدا جدا فيما بعد، عندما نريد تكرار قاموس بمساعدة حلقة :

>>> invent.items() 
dict_items([('poires', 137), ('bananes', 312), ('oranges', 274)]) 

.لداء هذا الخةتب ار) ()has_key ف الصدارات الس ابقة لبياثون, ك ان من الضروري اسةتدع اء أسلوب معي (السلوب63
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>>> tuple(invent.items()) 
(('poires', 137), ('bananes', 312), ('oranges', 274))

 

 يسمح لك بصنع نسخة طبق الصل من قاموس. يجب أن تعرف إذا قدمت متغيا جديدا وربطه بالقاموس ()copy السلوب
 سيكون هذا فقط مرجعا للكائن نفسه، وليتتس كائنتتا جديتدا. ستتبق وأن تحتتدثنا علتتى هتتذا المتتر فتتي القتتوائم (انظتتر إلتتى الصتتفحة

Error: Reference source not found .(: (عكس الظاهر) على سبيل اللثال، العبارة بالسفل ل تعرف قاموسا جديدا
>>> stock = invent
>>> stock
{'oranges': 274, 'bananes': 312, 'poires': 137}

 

 أيضا، والعكس بالعكس (هذان السمان يشيان إلتى نفتس كتائن القتاموس stock سيتم تغيي،ت invent فإذا قمنا بتغيي
في ذاكرة الحاسوب) :

>>> del invent['bananes']
>>> stock
{'oranges': 274, 'poires': 137}

 

: ()copy لصنع نسخة حقيقية (مستقلة) لقاموس موجود مسبقا، يجب عليك استخدام السلوب
>>> magasin = stock.copy()
>>> magasin['prunes'] = 561
>>> magasin
{'oranges': 274, 'prunes': 561, 'poires': 137}
>>> stock
{'oranges': 274, 'poires': 137}
>>> invent
{'oranges': 274, 'poires': 137}

 

تدوير قاموس

لعالجة جميع عناص في قاموس، لكن انتبه : for يمكنك استخدام حلقة التكرار

خلل التكرار، الفاتيح الستخدمة في القاموس هي الت سيتم تعيينها تبعا لتغي العمل، وليس القيم. •
التتيب الذي سيتم استخراج العناص به ل يمكن التنبلؤ به (لن القاموس ليس متسلسل) .•
:ملثال

>>> invent ={"oranges":274, "poires":137, "bananes":312}
>>> for clef in invent: 
...     print(clef)
... 
poires 
bananes 
oranges 

إذا كنت ترغب في أن تقوم بمعالجة على القيم، يكفي أن تقوم باستداد كل واحد من الفاتيح الطابقة :
>>> for clef in invent: 
...     print(clef, invent[clef])
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... 
poires 137
bananes 312
oranges 274 

 

 هذا النهج ليس ملثاليا، سواء من حيث الداء أو حت متن وجهتتة نظتتر الوضتتوح. فمتتن الستحستتن بتتدل متتن ذلتتك استتتخدام طريقتتة
items() : الذي تم وصفه في القسم السابق

for clef, valeur in invent.items():
    print(clef, valeur)
... 
poires 137
bananes 312
oranges 274 

 

الذي يقتتوم بإرجتتاع سلستتلة متتن الصتتفوفات الغلقتتة ( invent يتم تطبيقه على قاموس ()items في هذا اللثال، السلوب
tuples(الفتاح، القيمة). يتم تنفيذ هذه الدورة علتى هتذه القائمتتة بمستاعدة حلقتتة التت تقتوم بفحتص كتل عنصتت متن عناصتت ( 

) .tuplesالصفوفة الغلقة (

. tuples(عناصر المصفوفة المغلقة  (

 ). فتتيstringحت الن وصفنا أن مفاتيتتح القتتواميس هتتي متتن نتتوع سلستتلة (
 الحقيقتتة يمكننتتا استتتخدام كمفتتتاح متتن أي نتتوع متتن البيانتتات الغيتت قابلتتة
 للتغيي : أعداد صتتحيحة، أعتتداد حقيقيتتة، سلستتل نصتتية، وحتتت الصتتفوفات

). tuplesالغلقة (

 على سبيل اللثال، نريد أن نتعرف على العشجار اللحوظة الت توجد في حقل
 مستطيل كتتبي. لهتتذا يمكننتتا استتتخدام قتتاموس، ومفتتاتيحه ستتتكون مصتتفوفات

:لكل عشجرة x,y ) الت تشي إلى إحداثياتtuplesمغلقة (
>>> arb = {}
>>> arb[(1,2)] = 'Peuplier'
>>> arb[(3,4)] = 'Platane'
>>> arb[6,5] = 'Palmier'
>>> arb[5,1] = 'Cycas'
>>> arb[7,3] = 'Sapin'

>>> print(arb)
{(3, 4): 'Platane', (6, 5): 'Palmier', (5, 1): 'Cycas', (1, 2): 'Peuplier',
 (7, 3): 'Sapin'}

>>> print(arb[(6,5)])
palmier
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 ) الختياريتتةtuplesستتتفادة متتن أقتتواس الصتتفوفات الغلقتتة (لقتتد تلحتتظ أننتتا قللنتتا متتن الكتابتتة بدايتتة متتن الستتطر اللثتتالث, با
(استخدمها بحذر !) 

 في هذا النوع من البناء، نأخذ في اعتبارنا أن القاموس يحتوي فقط علتتى بعتتض العناصتت متتن أزواج الحتتداثيات. وعلوة علتتى
ذلك، ل يوجد شء. وبالتالي، إن كنا نريد الستعلم فتتي القتتاموس لعرفتتة مكتتان غيتت موجتتود، علتتى ستتبيل اللثتال الحتتداثيات (

)، فإننا نحصل على خطأ :2,1
>>> print(arb[1,2])
Peuplier
>>> print(arb[2,1])

          ***** Erreur : KeyError: (2, 1)  *****
 

: ()get لحل هذا الشكلة الصغية، يمكننا استخدام السلوب
>>> arb.get((1,2), 'néant')
Peuplier
>>> arb.get((2,1), 'néant')
néant

 

 البامت الول الذي يتم تمريره هو لهذا السلوب هو مفتاح البحث، أما البامت اللثاني فهي القيمة التتت نريتتد الحصتتول عليهتتا إذا
كان الفتاح غي موجود في القاموس .

القواميس ليست متسلسلة

 كما رأيتم أعله، ل يتم ترتيب عناص القتتاموس فتتي أي ترتيتتب معيتت. العمليتتات ملثتتل التسلستتل والستتتخراج (متن مجموعتتة متتن
 العناص التصلة) ل يمكن تطبيقها هنا ببساطة. فإذا حاولت في أي حال من الحوال، سيقوم بيلثون بطباعتتة خطتتأ عنتتد تشتتغيل

كود :
>>> print(arb[1:3])

         ***** Erreur : TypeError: unhashable type *****
 

: 64و رأيتم أيضا أنه يكفي لتعيي ملؤش جديد (مفتاح جديد) لضافة مدخلت إلى القاموس. وهذه ل تعمل مع القوائم
>>> invent['cerises'] = 987
>>> print(invent)
{'oranges': 274, 'cerises': 987, 'poires': 137}

>>> liste =['jambon', 'salade', 'confiture', 'chocolat']
>>> liste[4] ='salami'

         ***** IndexError: list assignment index out of range  *****
 

.154 تذكي : الس اليب الت تسومح بإض افة عن اصر إل الق ائومة ت شرحه ا ف صفحة64
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 هي ليست من التسلسلت، ثبت أن القواميس إذا قيم خاصة تم صنعها يتجميع معطيات والت يتعي على الرء الضافة عليهتتا
 أو الحذف منها، في أي ترتيب كانت. وهي تحل محل القوائم عندما يتعلق المر بالتعامل متع مجموعتتات متن العطيتتات الرقميتتة،

والت هم غي متسلسلي. 

ملثال :
>>> client = {}
>>> client[4317] = "Dupond"
>>> client[256] = "Durand"
>>> client[782] = "Schmidt"

 

. إلخ

تمارين
 اكتب سكريبت يقوم بصنع نظام قاعدة بيانات صغي يعمل بمساعدة القاموس، هذا النظام يقوم بحفظ أسماء عدد من10.45

 أصتتدقائك وأعمتتارهم وطتتولهم. الستتكريبت الختتاص بتتك يجتتب عليتته أن يحتتتوي علتتى دالتتتي : الولتتى للتتء القتتاموس،
واللثانية للطلع. في دالة اللء، استخدم حلقة لقبول العطيات من الستخدم. 

 ) (العمر، الطول)، حيتتث يتتتم التعميتتtuplesفي القاموس، اسم الطالب سيكون مفتاح الوصول، والقيم ستكون أنفاق (
 علتتى العمتتر بالستتنوات (عتتدد صتتحيح)، والطتتول بالمتتتار (عتتدد حقيقتتي ). دالتتة الستشتتارة تشتتمل أيضتتا حلقتتة، حيتتث
 يستطيع الستخدم إدخال أي استم ليتتتم إرجتتاع لته زوجيت (العمتتر، الطتتول) القابتتل. وستتكون نتيجتتة الستتتعلم ستطر

  مت). لتحقيق ذلك، استخدم تنسيق1.74 سنة - الطول: 15منسق جيدا، على سبيل اللثال (السم: جي دوت - العمر: 
.149 السلسل النصية الت شحناها في الصفحة

 اكتتتب دالتتة تبتتدل مفاتيتتح بقيتتم القتتاموس (تستتمح لتتك علتتى ستتبيل اللثتتال بتحويتتل قتتاموس إنكليتتي\فرنستت بقتتاموس10.46
فرنس\إنكليي). نفتض أن القاموس ل يحتوي على قيم متطابقة عديدة .

.القواميس هي أداة لنشاء مدرج بياني أنيق 

 على سبيل اللثال، لنفتض أننا نريد إنشاء رسم بياني يملثل تكرار كل حرف من البجدية في نتتص القتتدم. خوارزميتتة التتت تقتتوم
بهذا العمل هي بسيطة للغاية إذا كنت تريد بنائها بالعتماد على قاموس :

>>> texte ="les saucisses et saucissons secs sont dans le saloir"
>>> lettres ={}
>>> for c in texte:
...     lettres[c] =lettres.get(c, 0) + 1 
... 
>>> print(lettres)
{'t': 2, 'u': 2, 'r': 1, 's': 14, 'n': 3, 'o': 3, 'l': 3, 'i': 3, 'd': 1, 'e': 5, 'c': 
3, ' ': 8, 'a': 4}
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 ثم سنستخدم للء هذا القاموس البجدية كمفتاح. القيم الت نريد تخزينهتتا لتتك. lettres: نبدأ من خلل إنشاء قاموس فارغ
 لكتل حترف، ستوف. texte مفاتيح ستكون تكرار الحرف في النص القابل. لحساب هذا، سوف نقوم بتدوير سلستلة النصتية

 باستخدام الحرف كمفتاح لقراءة التكرار الوجتتود لهتتذا الحتترف. إذا كتتانت القيمتتة،تت ()get نطلب من القاموس بمساعدة السلوب
 قيمتتة فارغتتة. فتتي جميتتع الحتالت، ستنقوم بزيتتادة القيمتتة الوجتتود، ونخزنهتتا فتتي ()get موجودة سوف يعيد لنا السلوبغي 

القاموس، في الكان الذي يتوافق مع الفتاح (هذا معناه إلى الحرف الذي تتم معالجته). 

 لتحسي عملنا، نستطيع أن نعرض الرسم البياني في ترتيتتب أبجتدي. للقيتام بتذلك، ستوف نفكتر علتى الفتور باستتخدام أستلوب
 لكن هذا ل يمكن تطبيقه إل على القوائم. هذا ل يهتم! لقتد رأينتا فتتي العلتى كيتف يمكننتتا تحويتتل القتاموس إلتى،ت ()sort الفرز

):tuplesقائمة مصفوفات مغلقة (
>>> lettres_triees = list(lettres.items())
>>> lettres_triees.sort()
>>> print(lettres_triees)
[(' ', 8), ('a', 4), ('c', 3), ('d', 1), ('e', 5), ('i', 3), ('l', 3), ('n', 3), ('o', 
3), ('r', 1), ('s', 14), ('t', 2), ('u', 2)]

 

تمارين
 لديك تحت تصفك أي ملف نص (ليس كبي جدا). اكتب سكريبت يحسب تكرار كل حرف من البجدية في هذا النص10.47

(لتسهيل الشكلة تجاهل الحروف العلمة) .
 قم بتعديل السكريبت بالعلى بحيث ينش جدول تواجد كل كلمة في النص. نصيحة : في أي نص، ل تفصتتل الكلمتتات10.48

 فقط بالسافات، لكن حت بأدوات التنقيط الختلفة. لتبسيط الشكلة، يمكنك البدء باستتتبدال جميتتع الرمتتوز بمستتافات،
. ()split تحويل السلسلة الناتجة في قائمة من الكلمات بمساعدة السلوب

 لديك تحت تصفك أي ملف نص (ليس كبيا جدا). اكتب سكريبت يحلل هذا النص، ويقوم تخزين في قتتاموس الكتتان10.49
 الدقيق لكل كلمة (قم بعد عد لبأحرف في البدايتتة). إذا كتتانت كلمتتة موجتتودة فتتي أمتتاكن مختلفتتة، جميتتع المتتاكن يجتتب

تخزينها : كل قيمة في قاموس يجب أن تكون قائمة الماكن .

التحكم في تدفق التنفيذ بالستخدام قاموس

 كلثيا ما يحدث أننا نقوم بتنفيتتذ البامتج فتتي اتجاهتتات مختلفتتة، اعتمتتادا علتتى قيمتتة التغيتت. يمكنتتك بتتالطبع التعامتتل متتع هتتذه
 لكنها يمكن أن تصبح مرهقة جدا وغي أنيقة إذا كنت تتعامل مع، if - elif - else الشكلة باستخدام سلسلة من العبارات

عدد كبي من الحتمالت، على سبيل اللثال:
materiau = input("Choisissez le matériau : ")

if materiau == 'fer':
    fonctionA()
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elif materiau == 'bois':
    fonctionC()
elif materiau == 'cuivre':
    fonctionB()
elif materiau == 'pierre':
    fonctionD()
elif   ... etc ...

 

  فتتي الستت أو فتتي باستتكال.case أو switchلغات البمجة توفر لك عبارات محتتددة للتعامتتل متتع هتتذه الشتتكلة، ملثتتل العبتتارات 
:Errorبيلثتتون ل تتتوفر لتتك أي واحتتد، لكتتن يمكنتتك الحصتتول عليهتتا بمستتاعدة قائمتتة (لقتتد أعطينتتا شتتح مفصتتل فتتي الصتتفحة

Reference source not found ،(: أو أفضل من ذلك عن طريق قاموس. على سبيل اللثال
materiau = input("Choisissez le matériau : ")

dico = {'fer':fonctionA,
        'bois':fonctionC,
        'cuivre':fonctionB,
        'pierre':fonctionD,
           ... etc ...}

dico[materiau]()
 

التعليمتان في العلى يمكن جمعها في تعليمة واحد فقط، لكننا جعلناها منفصلة لتفصيل اللية :

 القيم هي أسماء، وmateriau حيث أن الفاتيح هي الحتمالت الختلفة للمتغي dico العبارة الولى تعرف قاموس•
 الدالت الت يجب استدعاؤها. لحظ أنها سوى أسماء الدالت، ومن الهم أن ل تضع القوسي فتتي هتتذه الحالتتة (و إل ستتوف

يقوم بيلثون بتنفيذ جميع الدالت في وقت  صنع القاموس) .
 استم الدالتة ستيتم استتخراجه متن. materiau العبارة اللثانية تقوم باستدعاء الدالة القابلة للختيتار بمستتاعدة الدالتة•

 القاموس بمساعدة الفتاح، ثم يتم ربط بزوج من القواس. بيلثون ستعرف إذا أنهتتا استتتدعاء دالتتة بشتتكل تقليتتدي، ثتتم يتتتم
تشغيله .

  حالتتة إذا()get يمكنك تعزيز التقنية في العلى باستبدال هذه التعليمة مع ملثيلها في السفل، الذي يقوم باستدعاء الستتلوب
 في نهاية السلسلة else كان الفتاح الطلوب غي موجود في القاموس(و بهذه الطريقة يمكنك الحصول على ما يعادل تعليمة

: )elif الطويلة من
dico.get(materiau, fonctAutre)()

 

 .()fonctAutre ل تتطابق مع أي مفتاح في القاموس، يتم استدعاء الدالة () materiau عندما تكون قيمة التغي

تمارين
  (نظام قاعدة بيانتات صتتغي) بإضتتافة دالتتتي : واحتدة لحفتتظ القتتاموس الناتتتج فتتي ملتف نصتت،10.46 التمرين أكمل10.50

واللثانية لعادة بناء هذا القاموس من خلل هذا اللف النص. 
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كل سطر من اللف النص يتوافق مع عنص من القاموس. سيتم تنسيق ذلك بطريقة مفصول جيدا : 
الفتاح والقيمة (هذا معناه اسم الشخص جزء، ومجموعة : العمر + الطول، في جزء آخر). 

 في مجموعة "العمر + الطول"، هذان الثنان معطيات رقمية. لتذا يجتتب عليتتك استتخدام رمتتز للفصتل، علتتى ستبيل اللثتتال "@"
للفصل بي الفتاح والقيمة، و"#" للفصل بي معطيات هذه القيمة :

Juliette@18#1.67
Jean-Pierre@17#1.78
Delphine@19#1.71

Anne-Marie@17#1.63 etc.

 حّسن سكريبت التمرين السابق، باستخدام قاموس بتوجيه تدفق تنفيذ البنامج في  مستوى القائمة الرئيسية. ستتوف10.51
يعرض البنامج على سبيل اللثال :

Choisissez :
(R)écupérer un dictionnaire préexistant sauvegardé dans un fichier
(A)jouter des données au dictionnaire courant
(C)onsulter le dictionnaire courant
(S)auvegarder le dictionnaire courant dans un fichier
(T)erminer :

اعتمادا على اختيار الستخدم، يتم إًذا استدعاء الدالة القابلة عن طريق اختيار في قاموس الدالت .
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الأصناف، الكائنات، الصفات11
 في الفصول السابقة، لقد التقيت بالفعل عدة مرات مع مفهوم الكائن. وأنت تعتترف أن الكتتائن هتتو وحتتدة تتتم إنشتتاؤها متتن صتتنف

()، صتنف Tkinterملثيل (و هذا معناه هتو نتوع متن "فئتتة" أو "نتتوع" كتائن). علتى ستبيل اللثتال، يمكننتا أن نجتد فتي مكتبتتة 
Button .من خللها يمكننا صنع أي عدد من الزرار في النافذة 

 سوف ندرس الن كيف يمكنك تعريف أصناف جديدة من الكائنات. هذا الوضوع صعب نسبيا، ولكننا ستتوف نقتتتب تتتدريجيا،
بداية من تعريف أصناف كائنات بسيطة جدا، الت سوف نصقلها. 

 ملثل كائنات الحياة اليومية (الحقيقية)، الكائنتتات الحاستتوبية يمكتتن أن تكتتون بستتيطة جتتدا أو معقتتدة جتتدا. قتتد تكتتون مكونتتة متتن
أجزاء مختلفة، والت هي في حد ذاتها كائنات، وهذه جعلت بدورها كائنات أخرى أكث بساطة، إلخ ...

فائدة الصناف

 ). هتذا النتوع متن البمجتتةOOP أو Object Oriented Programmingالصناف هي الدوات الرئيسية للبمجة الشيئية (
يسمح لك بهيكلة البامج العقدة عن طريق تنظيمها على أنها مجموعات من كائنات تتفاعل مع بعضها ومع العالم الخارجي. 

 الفائدة الولى من هذا النهج من البمجة يكمن في بناء كائنات مختلفة تستخدم بشكل مستقل عن بعضتها البعتض (علتتى ستبيل
 اللثال من قبل مبمجي مختلفي) بدون خطر تداخلها. هذه النتيجة تحقق من خلل مفهتتوم التغليتتف : الوظيفتتة الداخليتتة للكتتائن
 والتغيات الت تستخدم للقيام بعملها، نوعا ما بشكل مغلق في الكائن. ل يمكن للكائنتتات الختترى أو العتتالم الختتارجي الوصتتول

إليها إل من خلل إجراءات محددة جيدا : واجهة الكائن. 

 إن استخدام الصناف في برامجك يسمح لك - من بي الفوائد الخرى - بتجنب اسنخدام الحتتد القصتت متتن التغيتتات العاليتتة.
 يجب أن تعرف أن استخدام التغيات العالية أمر خطي جدا، حت أنه أكث أهميتتة متتن البامتتج كتتبية الحجتتم، لنتته متتن المكتتن
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ًءا إذا كتان هنالتك العديتد متن  دائما تغيي هذه التغيات، أو حت إعادة تعريفها، في أي جزء من البنامج (هذا الخطر يزداد سو
البمجي يعملون على نفس البنامج). 

 الفائدة اللثانية الناتجة عن استخدام الصناف هي إمكانية بناء كائنات جديدة من الكائنات الوجودة، وبالتتتالي إعتتادة استتتخدام
 الساحات البمجية الكبية الكتوبة بالفعل (بدون لسها !)، لعشتقاق مية جديدة. هذا ستتيكون ممكنتتا بفضتتل مفتتاهيم العشتتتقاق

وتعدد العشكال :

 العشتقاق هي آلية تسمح لك ببناء صنف جديد "ابن أو طفل" من صتتنف "أم أو الصتتل". الطفتتل ستتيث جميتتع خصتتائص•
وجميع وظائف الم، ويمكنك إًذا إضافة ما تريد عليها. 

 يمكن لتعدد العشكال تعيي سلوكيات مختلفة للكائنات الشتقة من بعضها البعض، أو من نفس الكتتائن أو متتن وفتتق لستتياق•
معي .

 قبتتل الضتت قتتدما، لحتتظ هنتتا أن البمجتتة الشتتيئية هتتي شتتء اختيتتاري فتتي بيلثتتون. يمكنتتك تطتتوير العديتتد متتن البامتتج بتتدون
 استخدامها، مع أدوات أكث بساطة من دالت. اعلم أنك إذا بذلت الزيد من الجهد في تعلتم البمجتة بمستاعدة الصتناف، ستوف
 تتقن مستوى أعلى، مما يسمح لتك التعامتل متع مشتاكل أكتث تعقيتدا. وبعبتارة أخترى، ستوف تصتبح مبمجتا متخصًصتا أكتث.

لقناعك بذلك، تذكر التقدم الذي قمت به خلل هذه الدورة :

 في بداية دراستك، بدأت باستخدام تعليمات بسيطة. لقد كنت إلى حد ما "مبمج باليد" (و هذا معناه تقريبا دون أدوات).•
 ثم تعرفت على الدالت الت تم تعريفها مسبقا (انظر للفصتتل الستتادس)، وتعلمتتت أن هنتتا،ك مجموعتتات واستتعة متتن الدوات•

التخصصة الت قدمت من قبل مبمجي أخرين. 
 تعلمت كتابة دالت خاصة بك (انظر للفصل السابع ومتتا بعتتده)، فأصتتبحت قتتادًرأ علتتى صتتنع أدوات جديتدة خاصتتة بتتك،•

ًيأ إضافيا.  وهذه يمنحك تحكًمأ كب
 إذا كنت ستبدأ الن برمجة الصناف، سوف تتعلتتم كيفيتتة بنتتاء آلت لنتتتاج الدوات. وهتتذا متتن الواضتتح أكتتث تعقيتتدا متتن•

صنع الدوات مباشة،  ولكن هذه تفتح لك أبواب أوسع من ذلك بكلثي !
،tkinterفهم هذه الصناف تساعد،ك على السيطرة على مجال واجهات الستخدم الرسومية (  wxPythonوإعداد،ك للتصتتدي ( 

بشكل فعال على لغات حديلثة أخرى ملثل س بلس بلس أو الجافا .
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تعريف صنف ألولي

 سوف نتعلم استخدام هذه العبارة، بدءا من تعريتف نتوع كتائن أساست،. class لنشاء صنف كائن بيلثون،  نستخدم العبارة
 والذي سيكون ببساطة مجرد نوع من البيانات الجديدة. ولقد استخدمنا أنواعا مختلفة متتن البيانتتات حتتت الن، ولكتتن كتتانت كتتل

.Point مرة من نوع مدمج في اللغة نفسها. سوف نقوم الن يصنع نوع مركب جديد : النوع

 ). فتتي التتدوينy وxهذا النوع يتوافق مع مفهوم هندسة مستوى النقطة. في الستوى، يتم تميي النقطة من رقمي (الحتداثيات 
 ). وهنالتتك17, 25 في زوج من القواس. على ستتبيل اللثتتال النقطتتة (y وxالرياض، يتم إذا تعريف النقطة من خلل إحداثيات 

 طريقة طبيعية لتملثيل النقطة في بيلثون ليتم استخدامها لحداثيات قيمتي من نوع حقيقتتي. لكتن نحتتن نريتتد الجمتتع بيتت هتتاتي
: ()Point القيمتي في كيان واحد، أو في كائن واحد. لتحقيق ذلك سوف نقوم بتعريف الصنف

>>> class Point(object): 
...     "Définition d'un point géométrique" 

 

 تعريتتف الصتتناف يمكتتن أن يكتتون فتتي أي مكتتان فتتي البنامتتج، لكتتن يتتتم وضتتعها بشتتكل عتتام فتتي البدايتتة (أو فتتي وحتتدة يتتتم
.()Point استدعاؤها). اللثال أعله هو على الرجح البسط الذي يمكن تخيله. سطر واحد يكفي لتعريف نوع كائن جديد

: نلحظ ما يلي

 هو ملثال آخر على العبارة الجمعة. ل تنَس النقطتي في نهاية السطر فهي إلزاميتتة، ومستتافة البادئتتة فتتي class العبارة•
 كتلة التعليمات الت تليها. هذا الجمع يجب أن يحتوي على القل على سطر واحد. في ملثالنا البسط للغاية، هذا الستتطر ل

 يمكنتتك إضتتافة سلستتلة نصتتية مباشتتة)، 74 يحتوى سوى على تعليق بسيط. كما رأينا سابقا في الدالت (انظتتر الصتفحة
 من أجل وضع تعليق لدراجها تلقائيا إلى الوثائق الداخلية لبيلثون. تعود دائما على وضتع سلستلة،ت class بعد العبارة

لوصف الصنف هنا .
 تم وضع القواس ليحتوي على مرجع صنف موجود. هذا المر مطلوب للسماح للية الياث. كل الصتتناف الجديتتدة التتت•

 نصنعهايمكن أن ترث من الصنف الصل مجموعة من الميات، الت تضاف إليها تلقائيا. عندما نريد إنشاء صتتنف أساستت
 جب أن يكون مرجع العشارة حستتب–  ()Point (و هذا معناه أنه غي معتمد على أي صنف آخر، كما في ملثالنا الصنف

.65مما يعن أنه جد جميع الصناف الخرى، object التفاقية هو السم الخاص
 التفاقية النتشة بكثة هي أن يتم إعطاء أسماء للصناف تبدأ بحرف كبي. في بقية النص، سوف نحتم هذه التفاقية،•

والخر الذي يطلب في السد، ويرتبط مه كل اسم صنف زوج من القواس، كما نفعل بالسماء الدالت .

 عند تعريف صنف أس اسي، يكنك حذف القواس والرجع إل الصنف ك ائن السلف (الذي قبله): هذه الؤشرات أصبحت65
. سنواصل إسةتخدامه ا ف هذا النص، لكن من اليد أن نقوم بةتوضيح أهية مفهوم الوراثة .3اخةتي ارية ف الب اياثون 
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ًذا تعريف الصنف  يمكننا الن صنع كائنات من هذا الصنف، والت نسميها أيضا ملثيل للصنف. وتستتمى. ()Point نحن نريد إ
: p966 هذه العملية بالتملثيل. على سبيل االلثال ننش كائنا جديدا

>>> p9 = Point()
 

 هتتو ملثيتتل جديتد للصتتنف p9 يمككنتتا أن نقتتول أن. ()Point يحتوي على مرجع للكائن الجديد p9 بعد هذه العبارة التغي
Point().

تنبيه 
حــتى لـو لـم  (مثل الدالت، يجب على الصناف التي يتـم إسـتدعاؤها فـي التعليمـة أن تكـون مصــحوبة بقوسـين 

.يتم تمرير برامتر سوف نرى في الواقع أن الصناف يمكن استدعاؤها مع برامترات  .(

: p9 دعونا نرى ما إذا كنا نستطيع أن نفعل عشيئا مع الكائن الجديد
>>> print(p9) 
<__main__.Point object at 0xb76f132c> 

 

 التت تتم تعريفهتا جيتدا، و()Point هو ملثيل للصتنف p9 الرسالة الت تم إرجاعها بواسطة بيلثون،  سوف تفهم على الفور أن
 )، والتتت تظهتتر الن بتتالتقيمram) للبنامج. وقد تم وضعها في موقع محدد فتتي التتذاكرة الحيتتة (mainفي الستوى الرئيس (

السداس العشي .
>>> print(p9.__doc__) 
Définition d'un point géométrique 

 

 إذا فمتتن. و__doc__ يتم ربط سلسل توثيق كائنات بيلثون الختلفة مع سمة العرفتتة)، 74 كما شحنا الدالت (انظر للصفحة
المكن دائما العلثور على الوثائق الرتبطة مع أي كائن بيلثون،  نت خلل استدعاء هذه السمة.

ألو متغيرات المثيل )سمات  )

 الكتتائن التتذي صتتنعناه هتتو مجتترد َصتتَدَفة فارغتتة. سنضتتيف الن عناصتته، بتعييتت بستتيط، باستتتخدام نظتتام تأهيتتل الستتماء
:  67بالنقا ط

 new ف بياثون, يكنن ا إنرش اء ماثيل ك ائن بس اعدة تعليومة بسييطة خ اصة. ف اللغ ات الخرى تةتيطلب اسةتخدام تعليومة خ اصة, ماثل66

.()p9 = new Point:  ليبي أن يقوم بإنرش اء ك ائن جديد من العفن. على سبيل الاث ال
 و سوف نعود. string.ascii_lowercase أو math.pi هذا نظ ام الةترقيم مرش ابه للذي اسةتخدمن اه لوصف مةتغي لوحدة, ماثل67

ف وقت لحق, ولكن نعرف الن أن الوحدات يكنه ا أن تةتوي على دالت, ولكن حت أصن اف ومةتغيات. ح اول على سبيل الاث ال :
>>> import string
>>> string.capwords
>>> string.ascii_uppercase
>>> string.punctuation
>>> string.hexdigits 
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>>> p9.x = 3.0
>>> p9.y = 4.0

 

 هم الن سمات للكائن ، p9 الت قمنا بتعريفهم من خلل الربط الباش مع yو x التغيان
p9. يمكن أيضا استدعاء متغيات اللثيل. في الواقع يتم إدراجها، أو تغليفها في هتتذا اللثيتتل 

 يحتتتوي p9 (أو الكائن). الرسم البياني علتتى اليميتت يظهتر نتيجتتة هتتذه التعيينتتات : التغيتت
 .y وx على مرجع يشي إلى موقع الكتائن الجديتد فتتي التذاكرة، والتذي يحتتوي علتتى ستمتي

 الخزنة في أماكن أخرى. 4.0 و3.0هذه تتضمن مراجع للقيم و

يمكننا استخدام سمات كائن في أي تعبي، تماما ملثل أي متغي عادي :
>>> print(p9.x)
3.0
>>> print(p9.x**2 + p9.y**2)
25.0

 

 بسبب التغليف في الكائن، السمات هي متغيات مستقلة عن التغيات الخرى التت قتد تحمتتل نفتس الستم. علتى ستبيل اللثتال،
 ل يوجد. و"x قم بربط هذه القيمة بالتغي، وx قيمة السمة p9 معناه : "استخرج من مرجع الكائن في x = p9.x التعليمة

 يحتوي على مساحة السماء خاصة به، مستتتقلة عتتن p9 الكائن. p9 للكائن x وبي السمة. x تعارض بي التغي الستقل
.x مساحة أسماء الرئيسية الت تجد التغي

/هام  المثلة الموجودة هنا مؤقتة ، 

  وهـذا يمكـنp9.x = 3.0لقد رأينا أنه من السهل جدا إضافة سمة إلى كــائن باسـتخدام تعليمـة بسـيطة مثـل 
، ولكن ل ينصح بذلك حقا، كما سوف تفـهـم لحـقـا و هذه نتيجة لطبيعة الحيوية لبيثون )تحمله في بيثون  ) 
 .، فنحن إذا لن نستخدم هذا النهج سوى للتوضيح، وفقط من أجل تبسيط الشرح لدينا لســمات المثـيـل وســتم

.تطوير الطريقة الصحيحة في الفصل القادم 

تمرير كائن كت برامتر عند استدعاء دالة

 الدالت يمكنها استخدام الكائنات كبامتات، ويمكن أيضا استخدام الكائن كقيمة للعودة. على سبيل اللثال، يمكنك تعريتتف دالتتة
ملثل هذه :

>>> def affiche_point(p):
...     print("coord. horizontale =", p.x, "coord. verticale =", p.y)

 

 وp.x التذي يستتخدم متغيتات اللثيتل،ت ()Point الذي يستخدم من قبل هذه الدالة يجب أن يكون كتائن متن نتوع p البامت
p.y .عندما تستدعى هذه الدالة، يجب عليك إذا توفي كائن من نوع Point() كبامت. جرب مع الكائن p9 :
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>>> affiche_point(p9)
coord. horizontale = 3.0 coord. Verticale = 4.0

 

تمرين
تسمح لك بحساب السافة بي نقطتي. (يجب أن تتذكر نظرية فيلثاغورس !)  ()distance اكتب دالة11.1

كبامت . ()Point هذه الدالة تنتظر كائني من نوع

التشابه لوالتفرد

 في اللغة الت نتحدث بها، نفس الكلمة يمكن أن يكون لها معان مختلفة اعتمادا على السياق الذي تستخدم فيه. والنتيجتتة يمكتتن
أن نفهم بعض عبارات الت تستخدم فيها هذه الكلمات بمعان مختلفة (مصطلحات غامضة). 

 " لديها معان كلثية في الجمل : "عشارلز وأنتا لتدينا نفتس الستيارة" و"عشتارلز وأنتا لتديناmêmeعلى سبيل اللثال كلمة "نفس - 
 نفس الم". في الجملة الول، ما أعنيه أنن وعشارلز لدينا نفس نموذج السيارة لكنهما سيارتي مختلفتي. وفتتي الجملتتة اللثانيتتة،

ما أعنيه أنن وعشارلز لدينا نفس الم (نفس الشخص). 

 عندما تتعامل متع كائنتات البامتج، يمكتن أن تجتد نفتس الغمتوض. علتتى ستبيل اللثتال، فتإذا تحتدثنا عتن الستاوات بيت كتائني
Point() هذا معناه هذان الكائنات يحتويان على نفس العطيات (ستتماتهم)، أو يعنتت هتتذا أننتتا نتحتتدث عتتن مرجعيتت لنفتتس،تت 

الكائن ؟ على سبيل اللثال، التعليمات التالية :
>>> p1 = Point()
>>> p1.x = 3
>>> p1.y = 4
>>> p2 = Point()
>>> p2.x = 3
>>> p2.y = 4
>>> print(p1 == p2)
False

 

 يبقون مستقلي، حت لتتو كتانوا ينتمتتون إلتتى نفتس الصتنف وكتتانوا لتديهم نفتتس p2 وp1 هذه التعليمات تقوم بإنشاء كائني
  (ستتالبة) : إذا ل False الحتويات. التعليمة الخية تجتترب مستتاواة  هتتذين الكتتائني (علمتتة مستتاوات مزدوجتتة)، والنتيجتتة

يتساوون. 

يمكننا تأكيد هذا بطريقة أخرى : 
>>> print(p1)
<__main__.Point instance at 00C2CBEC>
>>> print(p2)
<__main__.Point instance at 00C50F9C>

 

مراجعهم مختلفة، تم تخزينهم في أماكن مختلفة في ذاكرة الحاسوب.  p2 وp1 معلومة واضحة : التغيين
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حاول عشيئا آخر، الن : 
>>> p2 = p1
>>> print(p1 == p2)
True

 

 وp1 هذا معناه متغيين يشيان إلى مرجع الكائن نفسه. وp2 إلى p1 قمنا بتعيي محتوى،  p2 = p1 بناء على التعليمة
p2 لبعضها البعض.  68هي أسماء مستعارة

 تم تعيينهم p2 وp1: (صحيح)، وهذا معناه أن اختبار القوسي صحيح، True اختبار الساواة هذه الرة أرجع لنا القيمة
:إلى كائن واحد، إذا لم تقتنع حاول

>>> p1.x = 7
>>> print(p2.x)
7

 

.تتغي أيضا. p2 ت لx نلحظ أن سمة، p1 لت x عندما نغي سمة
>>> print(p1)
<__main__.Point instance at 00C2CBEC>
>>> print(p2)
<__main__.Point instance at 00C2CBEC>

 

.يشيان إلى نفس الكان في الذاكرة p2 وp1 الرجعي

كائنات تتكون من كائنات

 الن لنفتض أننا نريد تعريف دالة تملثل مستطيلت. ببساطة، نحن نعتب أن هذه الستطيلت سوف تكون دائما موجهتتة أفقيتتا
أو عموديا، أما قطريا فهذا مستحيل. 

ما هي العلومات الت نحتاجها لتعريف هذه الستطيلت ؟ 

 هنالك العديتد متن الحتمتتالت. يمكننتا علتى ستبيل الصتال تحديتد مكتان وستط الستتتطيل (احتداثيتان) وتحديتد حجمهتتا (الطتول
 والعرض). ويمكننا أيضا تحديد أماكن الزوايا أعلى اليسار وأدنى اليميتت. أو يمكننتتا تحديتتد مكتتان زاويتتة أعلتتى اليستتار والحجتتم.

سوف نستخدم الطريقة الخية. 

عرف إذا صنف الخاص بنا الجديد :
>>> class Rectangle(object):
        "définition d'une classe de rectangles"

 

و سوف تخدمنا الن لنشاء ملثيل :

.Error: Reference source not foundبرشأن ظ اهرة الس اء السةتع ارة, انظر أيض ا إل صفحة68
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>>> boite = Rectangle()
>>> boite.largeur = 50.0
>>> boite.hauteur = 35.0

 

 أعطينتتاه ستتمتي. لتعريتتف الزاويتتة أعلتتى اليستتار، ستتوف نستتتخدم ملثيتتل جديتتد و()Rectangle لقتد صتتنعنا الكتتائن الجديتتد
!الذي عرفناه سابقا. وبالتالي فإننا أنشأنا كائنا جديدا، داخل كائن آخر ()Point للصنف

>>> boite.coin = Point()
>>> boite.coin.x = 12.0
>>> boite.coin.y = 27.0

 

 ثم، للوصول لهذا الكائن والذي هو في حد ذاته. boite للكائن coin في أول هذه التعليمات اللثلث، قمنا بصنع سمة جديدة
موجود في كائن آخر، استخدمنا تصنيف السماء الهرمي (بمساعدة النقا ط) والذي تحدثنا عنه عدة مرات سابقا. 

 ثم اذهب، coin في هذا الكائن، ثم جد السمة. وboite يعن "اذهب إلى مرجع الكائن في التغي boite.coin.y التعبي
 ".y إلى مرجع كائن في هذه السمة. فإذا وجد الكائن، قم بتحديد سمته

قد تفهم أفضل إذا كان كل هذا في رسم تخطيطي، ملثل هذا :

 يوجد في مساحة الماكن الرئيستتة. وهتتو يشتتي إلتتى مستتاحة أختترى للستتماء محجتتوز للكتتائن القابتتل، فتتي هتتذه boite السم
،largeur الستتاحة يتتتم حفتتظ أستتماء  hauteurو coinهتتذه تشتتي إلتتى مستتاحات أختترى للستتماء (ملثتتل الستتم. و 

» coin  ،(« .أو إلى قيم تم تعريفها جيدا، والت يتم تخزينها في أماكن أخرى

 بيلثون يقوم بحجز مساحات لسماء مختلفة لكل وحدة، كل صنف، كل ملثيل وكل كتتائن. يمكنتتك الستتتفادة متتن كتتل هتتذه المتتاكن
الجزأة بشكل جيد لتحقيق برامج قوية، وهذا يعن برامج ل يمكن أن تتداخل بسهولة .
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الكائنات مثل القيمت رجوع الدالة

 لقد رأينا أعله أن الدالت يمكنها استخدام الكائنات كبامتات. ويمكنها أن تمتترر ملثيتل كقيمتتة رجتوع. علتتى ستبيل اللثتال، الدالتة
trouveCentre() فتتي الستتفل يمكتتن استتتدعاؤها متتع برامتتت متتن نتتوع Rectangle()هتتي ترستتل كائنتتا متتن نتتوع و 

Point()الت تحتوي على إحداثيات وسط الستطيل .، و
>>> def trouveCentre(box):
...     p = Point()
...     p.x = box.coin.x + box.largeur/2.0
...     p.y = box.coin.y + box.hauteur/2.0
...     return p

 

: الذي تم تعريفه بالعلى boite على سبيل اللثال، يمكنك استدعاء هذه الدالة، باستخدام برامت الكائن
>>> centre = trouveCentre(boite)
>>> print(centre.x, centre.y)
37.0  44.5

 

تعديل الكائنات

 يمكننا تعديل خصائص كائن عن طريق تعيي قيم جديدة لسماته. على سبيل اللثال، يمكننا تعديل حجم الستطيل (دون تغييتت
 :largeur وhauteurموقعه)، عن طريق إعادة تعيي سماتيه 

>>> boite.hauteur = boite.hauteur + 20
>>> boite.largeur = boite.largeur – 5

 

 ). في اللغات3.1يمكننا فعل هذا في بيلثون،  لنه في هذه اللغة خصائص الكائن دائما عامة (على القل حت الصدار الحالي : 
 الخر يوجد فرق واضح بي السمات العامة (يمكن الوصول إليها من خارج الكائن) والسمات الخاصة (الذي يمكن الوصول إليها

فقط عن طريق الخوارزمية الدرجة في الكائن نفسه). 
 و لكن كما ذكرنا في العلى (حول تعريف سمات تعيي بسيطة من خارج الكائن)، طريقة تعديل سمات ملثيتتل ليتتس موصتت بتته،
 لنه ينقص أحد الهداف الساسية للبمجة الشيئية، والذي يهدف إلى إنشاء فصل صتتارم بيتت  وظتتائف الكتتائن (حتتت التتت تتتم

تعريفها في الخارج) وكيف يتم تنفيذها في الواقع هذه الوظيفة في الكائن (و العالم الخارج ل يعرف). 
عمليا، هذا يعن أننا يجب أن نتعلم كيفية عمل تشغيل الكائنات باستخدام أدوات مناسبة، والت نسميها الساليب. 

 و الن، بعد أن نفهم هذه العملية، يمكننا تحديد قاعدة بعدم تغيي سمات الكائن عن طريق العتتالم الختارجي مباشتة كمتتا فعلنتتا
 الن. وبدل من ذلك نحن نريد استخدام هذا السلوب لعداده خصيصا لهذا الغرض، كما سوف نشحه في الفصتتل القتتادم. جمتتع

هذه الساليب يكون لنا ما يسمى بواجهة الكائن .
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 الصناف التتت عرفناهتتا فتتي الفصتل الستتابق يمكتتن اعتبارهتتا كمستتاحات لستماء معينتتة، وفيهتتا نحتن لتن نضتع حتتت الن ستتوى

التغيات (سمات اللثيل). ويجب الن إعطاء وظيفة لهذه الصناف .
 الفكرة الساسية للبمجة الشيئية هي في الواقع جمع الكائنات في نفس الجموعة معا، في كل متترة عتتدد متتن البيانتتات (ستتمات

اللثيل)، والخوارزميات تقوم بمختلف العالجات على هذه البيانات (و هي الساليب، أي دالت معينة مغلقة في كائن) .

الكائن = [ سمات + أساليب ]
 و بهذه الطريقة يتم جمع  خصائص الكائن والدالت في نفس "الكبسولة" الت تعمل عليها، يتوافتق متع مصتممي البامتج رغبتة

في بناء كيانات حاسوبية ذات سلو،ك مشابه للكائنات في العالم الحقيقي الذي يحيط بنا. 

 على سبيل اللثال الودجة "زر" في تطبيق رسومي. فإنه يبدو من العقول أن تتمن أن الكائن الحاسوبي الذي ندعو ستلوكه التذي
 يشبه أي زر جهاز في العالم الحقيقي. ونحن نعرف عمل الزر الحقيقي (قادر على غلق أو فتح الدارة الكهربائية) هي مدمجة فتتي
 الكائن نفسه (و كذلك خصائصه الخرى ملثتل حجمتته ولتونه وإلتخ ...) .و بنفتتس الطريقتة، نحتتن نأمتتل إذا اختلف خصتائص زر

 ، مكانه، لونه، النص الكتوب عليه)، ولكن أيضا تعريف ما يحدث عندما القيام بحركات بالفأرة علتتى هتتذا التتزر،هالبنامج (حجم
 سواء أن يتم جمع داخل كيان محدد جدا في البنامج، حت ل يكون هنالك أي خلط بي الزرار، أو حت أكتتث متتن ذلتتك بيتت زر

والكيانات الخرى .

تعريف أسلوب

 التتذي ينبغتتي لتته أن يستتمح لنتتا بتتأداء مجموعتتة متتن العمليتتات علتتى، و()Time لتوضتتيح كلمنتتا، ستتوف نعتترف صتتنفا جديتتدا
اللحظات والدد (جمع مدة)، إلخ :
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>>> class Time(object): 
...     "définition d'objets temporels" 

 

اصنع الن كائنا من نفس النوع، وأضف له متغيات اللثيل لحفظ الساعات والدقائق واللثواني :
>>> instant = Time()
>>> instant.heure = 11
>>> instant.minute = 34
>>> instant.seconde = 25

 

 ()Time الت تستخدم لعرض محتويات كائن من صتتنف ، و()affiche_heure باعتباره تمرينا، اكتب الن بنفسك دالة
 فتتي الشتتكل التقليتتدي "ستتاعات:دقتتائق:ثتتواني". عنتتد تطتتبيق الكتتائن التتذي قمنتتا بصتتنعه فتتوق، هتتذه الدالتتة يجتتب أن تعتترض

 11:34:25  :
>>> affiche_heure(instant)
11:34:25

 

دالتك قد يكون عشكلها كهذا :
>>> def affiche_heure(t): 
...     print(str(t.heure) +":" +str(t.minute) +":" +str(t.seconde)) 

 

أو أفضل من ذلك، ملثل هذا :
>>> def affiche_heure(t): 
...     print("{0}:{1}:{2}".format(t.heure, t.minute, t.seconde)) 

 

.149 بتطبيق تقنية تنسيق السلسل الت شحناها في الصفحة

هذه الدالة ربما تكون مفيدة لك للعرض. ، ()Time ربما تكون بحاجة إلى استخدام كائنات الصنف

-()Time في الصنف ()affiche_heure قد يكون من الحكمة تغليف هذه الدالة  نفسها، بطريقة نجعلهتتا دائمتتا متتتوفرة 
.()Time تلقائيا، كلما أردنا معالجة كائنات من الصنف

. méthodeالدالة الت نريد تغليفها في صنف يسمى بشكل تفضيلي أسلوب 

 و لقد تحدثنا عن الساليب في عدة متترات فتتي الفصتتول الستتابقة متن هتتذا الكتتتاب، وأنتتت تعتترف بالفعتتل أن الستتاليب هتتي دالت
مرتبطة بصنف محدد بكائنات. بقي فقط أن تعلم كيفية صنع هذه الدالة .
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تعريف محدد للسلوب في لسكريبت

:لكن مع اختلفي، def تعريف أسلوب ملثل تعريف دالة، هذا معناه كتابة كتلة من التعليمات بعد الكلمة الحجوز

تعريف السلوب يكون مكانه دائما داخل تعريف الصنف، بطريقة حت يظهر بوضوح العلقة بي السلوب والصنف. •
 تعريف السلوب يجب أن يحتوي دائما على برامت واحد على القل، والت يجب أن تكون مرجع اللثيل، وهذا البامت يجب•

أن يكون دائما الول .
.self: يمكنك مبدئيا استخدام أي اسم متغي للبامت الول، لكن يوص بشدة متابعة التفاقية لذا يكون دائما اسمه

 ضوري، لنه يجب أن تكون قادرا على تحديد اللثيل الذي سيتم ربطتته، فتتي جتتزء تعليمتتات متتن تعريفتته. ستتوف self البامت
.تفهم هذا بأكث سهولة مع الملثلة القادمة

 ، في حين أنه يمكن تعريف الدالة ـبـدون أنself:نلحظ أن تعريف السلوب يحتوي دائما على برامتر واحد  
.تحتوي على أي شيء 

انظر كيف يحدث هذا عمليا : 

 ستتوف نحتتر،ك ببستتاطة تعريفهتتا إلتتى داختتل،تت ()Time ستتتكون أستلوبا للصتتنف ()affiche_heure للتأكد من أن الدالتتة
الصنف :

>>> class Time(object):
...     "Nouvelle classe temporelle"
...     def affiche_heure(t):
...         print("{0}:{1}:{2}".format(t.heure, t.minute, t.seconde))

 

،heure  تعيتت اللثيتتل للستتمات الرفقتتةtمن الناحية الفنية، فإن هذا يكفي تماما، لن البامتتت   minuteو seconde. 
: self نظرا لدورها، فمن الستحسن تغيي اسمها إلى

>>> class Time(object): 
...     "Nouvelle classe temporelle" 
...     def affiche_heure(self): 
...         print("{0}:{1}:{2}".format(self.heure, self.minute, self.seconde)) 

 

 أصبح الن جزءا من كتلة التعليمات البادئة التاليتتة للتعليمتتة الصتتنف (و هتتو أيضتتا() affiche_heure تعريف السلوب
") .Nouvelle classe temporelleجزء من الوثائق "
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اختبار اللسلوب، في أي مثيل

 من حيث البدأ، نحن الن قادرون على صنع كائنات من. ()affiche_heure مع السلوب، ()Time لدينا الن الصنف
:هذا الصنف، وتطبيق عليها هذا السلوب. دعونا نرى ما إذا كان يعمل. وللقيام بذلك، نبدأ من تملثيل كائن

>>> maintenant = Time()
 

إذا حاولنا بسعة اختبار السلوب الجديد على هذا الكائن، فإنه ل يعمل :
>>> maintenant.affiche_heure()
AttributeError: 'Time' object has no attribute 'heure'

 

هذا أمر طبيعي : لم نصنع بعد سمات اللثيل. يجب أن نقوم على سبيل اللثال :
>>> maintenant.heure = 13
>>> maintenant.minute = 34
>>> maintenant.seconde = 21

 

نحاول مرة أخرى. وهذه الرة إعشتغل :... و
>>> maintenant.affiche_heure()
13:34:21

 

 في عدة مرات، لقد ذكرنا أنه ليس من الستحسن إنشاء سمات ملثيتتل لربطهتتا مباشتتة متتن ختتارج الكتتائن نفستته. ومتتن الضتتايقات
الخرى، فإن هذا يلؤدي إلى أخطاء أخرى ملثل الت ذكرناها سابقا. دعونا نرى الن القيام بعمل أفضل .

السلوب المنشئ

الخطأ الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة هل يمكن تجنبه؟

 لجعلتته دائمتا يعتترض عشتيئا متا، دون أي يكتون متن ()affiche_heure هتذا ل يحتدث فعليتتا، فتتإذا قمنتتا بتنظيتم الستلوب
 الضوري تعديل الكائن النش حديلثا. وبعبارات أخرى، سيكون من الحكمة أن متغيتتات اللثيتتل تكتتون معرفتتا مستتبقا فتتي البدايتتة

الصنف، مع قيمة افتاضية. 

 لتحقيق هذا، سوف نقوم باستدعاء أسلوب معي، والذي سوف يعي فيما بعد تحت استتم النشتت. الستتلوب النشتت لتتديه طريقتتة
 فريدة لكي يتم تشغيله تلقائيا عند تملثيل كائن جديد بداية من الصنف. لذا يمكننا وضتع كتتل متتا يبتدو ضتوريا لتهيئتتته تلقائيتتا

عند إنشاء كائن. 

 ثتم رمتزي،تت init (رمزي "فتتي أستفل الستتطر"، وكلمتتة __init__ و هو معروف عند بيلثون،  السلوب النش يدعى ضوري بت
"في أسفل السطر) .
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: مثال
>>> class Time(object): 
...     "Encore une nouvelle classe temporelle" 
...     def __init__(self): 
...         self.heure =12 
...         self.minute =0 
...         self.seconde =0
...     def affiche_heure(self): 
...         print("{0}:{1}:{2}".format(self.heure, self.minute, self.seconde)) 

 

:  ()affiche_heure كما كان سابقا، إنشاء كائن من هذا الصنف وتجربة السلوب
>>> tstart = Time()
>>> tstart.affiche_heure()
12:0:0

 

 ،heure  ستمات3يتتتم تعييتت  tstart لم نحصتتل علتتى أي خطتأ هتتذه التترة. فتتي الواقتتع : عنتدما يتتم إنشتتاء ملثيتتل. الكتتائن
minuteو seconde  وصفر كقيمة أولية. ولهذا كائن من هذا الصنف موجود، يمكتتن أن12بواسطة السلوب النش مع  

نطلب عرض هذه السمات فورا. 

و الستفادة من هذه التقنية يزداد وضوحا إذا أضفنا عشيئا آخر. 

 تكتتون برامتتاته جتاهزة. وفتي حالتتة هتتذا الستلوب الختتاص متن النشتت، __()init__ ملثل أي أسلوب يجب احتامه، السلوب
البامتا يمكن أن تلعب دورا ملثيا للهتمام، لنها سوف تسمح بتهيئة بعض  متغيات التملثيل في وقت تملثيل الكائن. 

: على النحو التالي : __()init__ يرجى إذا الرجوع إلى التمرين السابق، وغي تعريف السلوب
...     def __init__(self, hh =12, mm =0, ss =0): 
...         self.heure =hh 
...         self.minute =mm 
...         self.seconde =ss 

 

  برامتات، ولكل منها قيمة افتاضية. وبالتالي نحصل على صنف أكث تقدما. عنتتدما3لديه الن  __()init__ أسلوبنا الجديد
 كنا نملثل كائن من هذا الصتنف، يمكننتا الن تهيئتة ستماته الرئيستتية بمستاعدة البامتتات، ضتتمن تعليمتات التملثيتل. وإذا أردنتا

حذف كل أو جزء منها، السمات تقوم بتسليم بأي عشكل من العشكال القيم الفتاضية. 

 عندما نكتب تعليمات لتملثيل كائن جديد، وعندما تريد تمرير برامتات لسلوب النشتت، يكفتتي أن تضتتعهم بيت قوستتي تصتاحب
اسم الصنف. لنشع إذا بالضبط ملثل طريقة عندما نريد استدعاء أي دالة. 

: في نفس الوقت ()Time هذا ملثال لصنع وتملثيل كائن جديد
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>>> recreation = Time(10, 15, 18)
>>> recreation.affiche_heure()
10:15:18

 

 بحتتذف واحتد أو ()Time  لها الن قيم افتاضية، نحن نستطيع أيضا صنع قيتتم افتاضتتية للكتتائنمنذ الن متغيات التملثيل
أكث من برامت :

>>> rentree = Time(10, 30)
>>> rentree.affiche_heure()
10:30:0

 

أو أكث :
>>> rendezVous = Time(hh =18)
>>> rendezVous.affiche_heure()
18:0:0

 

تمارين

 الذي يسمح بتملثيل كائنت لحاكات أجزاء للعبة الدومينو. النش فتتي هتذا الصتنف يهيت ()Domino عرف الصنف12.1
). وقم بتعريف أسلوبي آخرين :0 للدومينو (القيم الفتاضية = B وAقيم هذه النقا ط على جانب 

;الذي يعرض نقا ط على الجانبي ()affiche_points أسلوب•
.الذي يقوم بإرجاع مجموع النقا ط الوجودة على الجانبي . ()valeur أسلوب•

أملثلة استخدام لهذا الصنف :
>>> d1 = Domino(2,6)
>>> d2 = Domino(4,3)
>>> d1.affiche_points()
face A : 2  face B : 6
>>> d2.affiche_points()
face A : 4  face B : 3
>>> print("total des points :", d1.valeur() + d2.valeur())
15
>>> liste_dominos = []
>>> for i in range(7):
...    liste_dominos.append(Domino(6, i))
>>> print(liste_dominos[3])
<__main__.Domino object at 0xb758b92c>

.إلخ

 .إلخ, compte1, compte2 الذي يسمح بتملثيل كائنات ملثل , ()CompteBancaire عرف الصنف12.2
. 1000' وDupontمع قيم افتاضية ', solde وnom منش هذا الصنف يهي سمت تملثيل

و اللثلثة أساليب الخرى الت يجب تعريفها :
•depot(somme(يسمح بإضافة كمية معينة على الدفع
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•retrait(somme(يسمح بإزالة كمية معينة على الدفع
•affiche(). يسمح بعرض اسم  صاحب الحساب ورصيد حسابه

أملثلة استخدام لهذا الصنف :
>>> compte1 = CompteBancaire('Duchmol', 800)
>>> compte1.depot(350)
>>> compte1.retrait(200)
>>> compte1.affiche()
Le solde du compte bancaire de Duchmol est de 950 euros.
>>> compte2 = CompteBancaire()
>>> compte2.depot(25)
>>> compte2.affiche()
Le solde du compte bancaire de Dupont est de 1025 euros.

 الذي يسمح بتملثيل كائنات استنساخ سلو،ك السيارات. النش لهذا الصتنف يهيت ستمات ()Voiture عرف الصنف12.3
التملثيل التالية، مع القيم الفتاضية البينة : 

marque = 'Ford',  couleur = 'rouge',  pilote = 'personne',  vitesse = 0.

 يمكننا اختيار شكته ولونه لكن ليس ستتعته وليتتس استتمه وليتتس استتم،تت ()Voiture عند إنشاء ملثيل لكائن جديد
سائقها. 

سيتم تعريف هذه الساليب :
•choix_conducteur(nom( يسمح بتحديد (أو تغيي) اسم السائق.
•accelerer(taux, duree( : يسمح بتبديل سعة السيارة. تبديل السعة يساوى حسب سعة النتتتج 

  ثانيتتة، ستتوف تحصتتل20 مت في اللثانية لتتدة 1,3العدل × الدة. على سبيل اللثال، إذا كان تسارع السيارة بمعدل 
  مت في الدقيقة. ويسمح بالعدلت السلبية (و هو التباطلؤ). الختلف في الستعة لتم يستتمح لته إذا26على سعة 

كان السائق "عشخص" .
•affiche_tout() يسمح بإظهار خصائص الوجتتودة فتتي الستتيارة، وهتتذا معنتتاه شتتكتها، لتتونه واستتم ستتائقها 

وسعتها.
أملثلة استخدام لهذا الصنف :

 >>> a1 = Voiture('Peugeot', 'bleue')
 >>> a2 = Voiture(couleur = 'verte')
 >>> a3 = Voiture('Mercedes')
 >>> a1.choix_conducteur('Roméo')
 >>> a2.choix_conducteur('Juliette')
 >>> a2.accelerer(1.8, 12)
 >>> a3.accelerer(1.9, 11)
 Cette voiture n'a pas de conducteur !
 >>> a2.affiche_tout()
 Ford verte pilotée par Juliette, vitesse = 21.6 m/s.
 >>> a3.affiche_tout()
 Mercedes rouge pilotée par personne, vitesse = 0 m/s.
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 التذي يستتمح بتملثيتل كائنتات تحتاكي القمتتار الصتناعية التت تطلتق فتتي الفضتاء حتول ()Satellite عرف الصنف12.4
الرض. النش لهذا الصنف يهي سمات التملثيل التالية، مع القيم الفتاضية البينة :

masse = 100,  vitesse = 0.

يمكن اختيار اسمه وكتلته وسعته. ، ()Satellite عند إنشاء ملثيل لكائن جديد

الساليب التالية سوف يتم تعريفها :
•impulsion(force, duree( تسمح بتفاوت سعة القمر الصناعي. لعرفة كيفية فعل هذا، تذكر دروس 

 t vaut فتي غضتتون وقتت F تخضتع لحركتتة قتتوة m التت يمتر بهتا الكتائن بكتلتة Δv الفيياء : ستعة التفتاوة

δ(كه)v=
F×t

m
  ثتواني10 نيتوتن لتدة 600 كيلتتوغرام يخضتع لقتوة 300على سبيل اللثال : قمر صتناعي يتزن . 

 م/ثانية. 20سوف تزداد سعته(أو تنقص) 
•affiche_vitesse() عرض اسم القمر الصناعي وسعته الحالية.
•energie()  .تقوم بإرجاع إلى البنامج الذي استدعاؤها قيمة الطاقة الحركية للقمر الصناعي.

E تذكي / يتم حساب الطاقة الحركية باستخدام الصيغة :  c=
m×v2

2
أملثلة استخدام لهذا الصنف :

 >>> s1 = Satellite('Zoé', masse =250, vitesse =10)
 >>> s1.impulsion(500, 15)
 >>> s1.affiche_vitesse()
 vitesse du satellite Zoé = 40 m/s.
 >>> print (s1.energie)
 200000
 >>> s1.impulsion(500, 15)
 >>> s1.affiche_vitesse()
 vitesse du satellite Zoé = 70 m/s.
 >>> print (s1.energie)
 612500

مساحات أسماءت الصناف لوالمثيل

 أن التغيتات التت يتتم تعريفهتا داختتل دالتتة هتتي متغيتتات خاصتتة (محليتتة)، ل يمكنهتا) 68 لقتد تعلمتتت ستابقا (انظتر للصتفحة 
 الوصول إلى تعليمات الوجودة خارج الدالة. وهذا يتيح لها استخدام نفتتس الستتماء فتتي أجتتزاء مختلفتتة متن البنامتتج، متن دون

خطر تداخلهم. 

لوصف هذا بطريقة أخرى، يمكن أن نقول أن كل دالة لديها مساحة أسمائها، بغض النظر عن مساحة السماء الرئيسة. 

 و تعلمت أيضا أن التعليمات الوجودة داخل الدالة يمكنها الوصول إلى التغيات التتت تتتم تعريفهتتا علتتى مستتتوى الرئيستت، لكتتن
).global فقط بالتشاور : يمكنها استخدام قيم هذه التغيات، لكن ليس تعديلها (إل لو استدعيت عبارة
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لذا يوجد تسلسل هرمي بي مساحات السماء. سوف نرى نفس الشء عن الصناف والكائنات. وفي الحقيقة :

 كل صنف لتديه مستاحة الستماء الخاصتة بتته. التغيتات التت هتي جتزء متن الصتنف تستتمى بمتغيتتات الصتنف أو ستمات•
الصنف. 

 كل كائن ملثيل (تم صتنعه متن صتتنف) يحصتتل علتتى مستاحة الستتماء الخاصتتة بتته. التغيتتات التتت هتتي جتتزء منهتا تستتمى•
متغيات اللثيل أو سمات اللثيل. 

الصناف يمكنها استخدام (لكن ليس تعديل) التغيات الت تم تعريفها في الستوى الرئيس. •
 اللثيل يمكنه استخدام (لكن ليس تعديل) متغيات الت تم تعريفها في الستوى الرئيس للصنف والتغيات الت تم تعريفها•

في التسوى الرئيس للبنامج .
 : كائنتتات متن هتتذا الصتتنف3ملثلنتا ، 190 التذي تتم تعريفتته ستابقا. فتتي الصتفحة ()Time على سبيل اللثال انظتر إلتى الصتتنف

recreation،  rentreeو rendezVous .كل واحد تم تملثيله مع قيتتم مختلفتتة ومستتتقلة. يمكننتتا تعتتديل وإعتتادة 
عرض  هذه التغيات كل واحدة من هذه الكائنات، دون أن يلؤثر أي واحد على الخر :

>>> recreation.heure = 12
>>> rentree.affiche_heure()
10:30:0
>>> recreation.affiche_heure()
12:15:18

 

  أرجو الن أن تقوم بتمي وتجربة اللثال أدناه :  
>>> class Espaces(object):                     # 1
...     aa = 33                                # 2
...     def affiche(self):                     # 3
...         print(aa, Espaces.aa, self.aa)     # 4
...
>>> aa = 12                                    # 5
>>> essai = Espaces()                          # 6
>>> essai.aa = 67                              # 7
>>> essai.affiche()                            # 8
12 33 67
>>> print(aa, Espaces.aa, essai.aa)            # 9
12 33 67

 

 يستخدم لتعريف ثلثة متغيتات مختلفتتة : الولتى فتتي مستتاحة أستماء الصتنف (فتي الستطر اللثتاني)، aa في هذا اللثال، السم
وواحدة أخرى في مساحة السماء الرئيسة (في السطر الخامس)، وأخيا في مساحة أسماء اللثيل (في السطر السابع). 

 في السطر الرابع والسطر التاسع يبي كيفية الوصول إلى هذه الفضتتائات اللثلثتتة للستتماء (فتتي داختتل الصتتف، أو فتتي الستتتوى
 للعشتارة إلتى اللثيتتل فتتي داختل تعريتف self الرئيس)، وذلك باستتتخدام تأهيتتل بالنقتتا ط. ولحتظ أيضتا مترة أختترى استتتخدام

الصنف .
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الرث

 )، التت تعتتب اليتوم تقنيتتة البمجتة الكتث فعاليتتة. واحتدة متن الزايتاOOPالصناف هي الداة الرئيسية للبمجة الشيئية (أو 
 الرئيسية لهذا النوع من البمجة يكمن في أن نتمكن من استخدام دائما فئة موجود لنشاء واحدة أخرى، والت سوف ترث جميع
 خصائصه لكن تستطيع تغيي بعضها أو إضافة خصائص جديدة. وهذه العملية تدعى العشتقاق. ويقوم بإنشاء تسلستتل هرمتتي

للصناف من العامة إلى الخاصة. 

 الذي يحتوي على خصائص هتتذه الجموعتتة متتن الحيوانتتات. ومتتن،تت ()Mammifere على سبيل اللثال سوف نعرف الصنف
 وصتتنف،تت ()Primate هتتذا الصتتنف الصتتل (الم)، يمكننتتا اعشتتتقاق واحتتدة أو أكتتث متن هتتذه الصتتناف الفرعيتتة ملثتتل صتتنف

Rongeur() وصتتنف،تت Carnivore() والتتت ستتوف تتترث جميتتع خصتتائص الصتتنف.، إلتتخ،تت Mammifere() ثتتم،تت 
نضيف إليها خصائص هذه الجموعة. 

 إلخ.، ()Chien والصنف، ()Loup والصنف، ()Belette نستطيع اعشتقاق صنف، ()Carnivore بداية من الصنف
وهم يرثون جميع خصائص صنف الصل والصنف الذي فوقه. ملثال :

>>> class Mammifere(object):
...     caract1 = "il allaite ses petits ;"

>>> class Carnivore(Mammifere):
...     caract2 = "il se nourrit de la chair de ses proies ;"

>>> class Chien(Carnivore):
...     caract3 = "son cri s'appelle aboiement ;"

>>> mirza = Chien()
>>> print(mirza.caract1, mirza.caract2, mirza.caract3)
il allaite ses petits ; il se nourrit de la chair de ses proies ;
son cri s'appelle aboiement ;

 

 لم يرث فقط سمات الت تم تعريفها في هذا الصنف،، و()Chien لديه ملثيل لصنف ، mirza في هذا اللثال، نرى أن الكائن
بل حت سمات الت تم تعريفها للصناف الصل. 

 ثتتم كالعتتادة استتم،تت class لقد رأينا في هذا اللثال كيف نشع في اعشتقاق صنف من الصنف الصل (الم) : باستخدام تعليمتتة
 الذي نريد تعيينه لهذا الصنف، وفي ما بي قوسي استم الصتتنف الصتتل. الصتتناف الول التتت تستتتمد منهتتا الصتتناف الختترى

تسمى السلف. 

 يمكنتته الوصتتول لهتتذه mirza لحظ أن السمات الستخدمة في هذا اللثال هي سمات أصناف (و ليستتت ستتمات اللثيتتل). اللثيتتل
:السمات، لكن ليس تغييها
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>>> mirza.caract2 = "son corps est couvert de poils ;"   # 1
>>> print(mirza.caract2)                                 # 2
son corps est couvert de poils ;                         # 3
>>> fido = Chien()                                       # 4
>>> print(fido.caract2)                                  # 5
il se nourrit de la chair de ses proies ;                # 6

 

 علتى عكتس متا تتراه فتي الستطر،ت ()Carnivore للصتنف caract2 في اللثال الجديد، فتي الستطر الول، لتم يغيتت ستمة
).6 إلى السطر 4(من السطر  fido اللثالث. يمكنك التحقق من خلل صنع ملثيل جديد

  تصنع متغيا جديدا للثيتتل مرتبتتط فقتتط متتع1إذا كنت قد فهمت جيدا الفقرات السابقة، فإنك سوف تفهم أن التعليمة في السطر 
 ،mirza واحتتدة فتتي مستتاحة أستتماء للكتتائن:  caract2 ولتتذلك يوجتتد الن متغيتتان لهمتتا نفتتس الستتم. mirza الكتتائن

.()Carnivore اللثانية في مساحة أسماء الصنفو

 ؟ 3 و2لكن كيف يمكننا أن نفس ما يحدث في السطرين 

 يمكنه الوصول للمتغيات الت تقع في مساحة أستماء الصتتناف الصتل. فتتإذا وجتد متغيتات mirza كما رأينا أعله، اللثيل
بنفس السم في العديد من هذه الساحات، فأي واحدة  سيختار أثناء تشغيل التعليمة ملثل الت في السطر اللثاني ؟ 

 على، alpha لحل هذا التعارض، يتبع بيلثون قاعدة الولويات في غاية البساطة. فعندما تسأله لستخدام قيمة متغي يدعى
 في الساحة الحلية، alpha سبيل اللثال، فإنه يبدأ في البحث عن هذا السم في الساحة الحلية (الداخلية). فإذا وجد التغي

 يستخدمه ويوقف البحث. وإذا لم يجده، يقوم بيلثون بفحص مساحة أسماء هيكل الصتتل، ثتم هيكتتل فتتوق الصتتل، وإلتخ إلتتى أن
يصل إلى الستوى الرئيس للبنامج. 

 في السطر اللثاني من ملثالنا، فإنه متغي اللثيل هو الذي يتم استتخدامه. وفتي الستطر الختتامس، فتتإنه فتتي الستتتوى الصتتنف فتتوق
.لذا هذا الذي قام بعرضه . caract2  الصل يوجد به متغي باسم

الميراث لوالتعدد

حلل بعناية السكريبت في الصفحة التالية. أنها تنفذ عدة مفاهيم مذكورة أعله، ول سيما مفهوم الياث. 

 لفهم السكريبت، يجب عليك تذكر بعض الفاهيم الكيميائية. في مادة الكيمياء الخاصة بك، فإنك بالتأكيد قد تعلمتتت أن التتذرات
 هتتي كيانتتات تتكتتون متتن عتتدد متتن البوتونتتات(جستتيمات مشتتحونة بطاقتتة كهربائيتتة موجبتتة)، واللكتونتتات (عشتتحنتها ستتالبة)

والنيوترونات (محايدة). 
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 نوع الذرة (أو العنص) يتم تحديده من خلل عدد البوتونات، والذي يستتمى أيضتا بالعتتدد التذري. فتتي حتتالته الساستتية، التذرة
 تحتوي على إلكتونات بنفس عدد البوتونات، وبالتالي فهي متعادلة كهربائيتا. كمتتا أن لهتا عتدد متغيتت متن النيوترونتات، لكتن

هذا ل يلؤثر بأي عشكل من العشكال على الشحنة الكهربائية عموما. 

 في ظروف معينة، يمكن للذكرة أن تكتسب أو أن تفقد إلكتون. وفي هذه الحالتتة يكتستتب عشتتخنة كهربائيتتة عامتتة ويصتتبح أيتتون
 (اليون السلب إذا إكتسبت الذرة إلكتون أو أكث  واليون اليجابي إذا فقدت). الشتتحنة الكهربائيتتة لليتتون تستتاوي الفتترق بيتت

عدد البوتونات وعدد اللكتونات الت تحتويها. 

 ذكرنتا بتالعلى أن اليتتون هتتو ببستاطة ذرة تتم. ()Ion وكائنتات ()Atome السكريبت في الصفحة التاليتتة يصتنع كائنتات
 سوف يتترث:  ()Atome سيكون صنف فرعي من الصنف ()Ion تغييها. في برمجتنا، الصنف الذي يقوم بتعريف كائنات

جميع سماته وأساليبه، ثم يضيف عليها خصائصه. 

 تستتتبدل الستتلوب متن نفتتس استم التوروث متن الصتتنف) ()affiche  (الستتلوبواحدة من هذه الساليب التت تمتتت إضتتافتها
Atome() .الصناف Atome()و Ion() لديهم كل واحد منهم أسلوب بنفس السم، لكن يعمل بشتتكل مختلتتف. لنتحتتدث 

كان فوق الطاقة . ()Atome من الصنف ()affiche عن هذه الحالة من تعدد العشكال. يمكننا القول أن السلوب

 من الواضع أنه من المكن صتتنع ملثيتتل لي عتتدد متن التتذرات واليونتتات متن هتتذين الصتتنفي. أو واحتدة داختتل الختترى، الصتتنف
Atome() يجب عليه أن يحتوي على نسخة مبسطة من الجدول الدوري للعناص (الجتتدول التتدوري)، بحيتتث يمكنتتك تعييتت،تت 

 اسم العنص الكيميائي، وعدد النيوترونات، لكل كائن صنعته. كما أنه ليتتس متن الرغتتوب نستتخ هتتذا الجتتدول لكتتل ملثيتتل، ستتوف
 في سمة الصنف. وبالتالي هذ الجدول لن يتواجد إل في مكان واحد في الذاكرة، حتتت تبقتتى فتتي متنتتاول جميتتع الكائنتتاتنضعه 

الت سيتم إنتاجها من هذا الصنف .
class Atome: 
    """atomes simplifiés, choisis parmi les 10 premiers éléments du TP""" 
    table =[None, ('hydrogène',0),('hélium',2),('lithium',4), 
            ('béryllium',5),('bore',6),('carbone',6),('azote',7), 
            ('oxygène',8),('fluor',10),('néon',10)] 
            
    def __init__(self, nat): 
        "le n° atomique détermine le n. de protons, d'électrons et de neutrons" 
        self.np, self.ne = nat, nat           # nat = العدد الذري 
        self.nn = Atome.table[nat][1] 
        
    def affiche(self): 
        print() 
        print("Nom de l'élément :", Atome.table[self.np][0]) 
        print("{0} protons, {1} électrons, {2} neutrons".\ 
              format(self.np, self.ne, self.nn)) 
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class Ion(Atome): 
    """les ions sont des atomes qui ont gagné ou perdu des électrons""" 
     
    def __init__(self, nat, charge): 
        "le n° atomique et la charge électrique déterminent l'ion" 
        Atome.__init__(self, nat) 
        self.ne = self.ne - charge 
        self.charge = charge 
    
    def affiche(self): 
        Atome.affiche(self) 
        print("Particule électrisée. Charge =", self.charge)        
        
     ### : البرنامج الرئيسي ###

a1 = Atome(5) 
a2 = Ion(3, 1) 
a3 = Ion(8, -2) 
a1.affiche() 
a2.affiche() 
a3.affiche()                      

 

عند تشغيل هذا البنامج سوف يظهر التالي :
Nom de l'élément : bore
5 protons, 5 électrons, 6 neutrons

Nom de l'élément : lithium
3 protons, 2 électrons, 4 neutrons
Particule électrisée. Charge = 1

Nom de l'élément : oxygène
8 protons, 10 électrons, 8 neutrons
Particule électrisée. Charge = -2

 

 و1عددها التذري (التذي يجتتب أن يكتتون متتا بيتت  ()Atome في مستوى البنامج الرئيس، يمكنك أن ترى أننا ملثلنا كائنات
 يجتتب أن نتتوفر العتتدد التتذري وعشتتحنته الكهربائيتتة العامتتة (موجبتتة أو ستتالبة). نفتتس الستتلوب،تت ()Ion ). لتملثيتتل كائنتتات10

affiche() . (تعدد العشكال) يبي خصائص هذه الكائنات، سواء أن كانت ذرات أو أيونات، وفي حالة اليون خط إضافي

التعليقات

 التغي الذي يتم تعريفه هنا هو جزء من مساحة أستتماء الصتتنف..  table يبدأ بتعيي التغي ()Atome تعريف الصنف
  أول عناصتت الجتتدول التتدوري لنتتدليف (استم الشتتخص التذي10إذا هذا هو سمة الصنف، الذي نضع فيها قائمة العلومتتات حتتول 

اختع هذا الجدول). 
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 ) : (استتم العنصتت، عتتدد النيوترونتتات)، واللؤشتت التذيtupleلكل واحدة من هذه العناص، قائمة تحتوي علتتى مصتفوفة مغلقتتة (
 يتوافق مع العدد الذري. وبما أنه ل توجد عناص عددها التذري صتفر، لتذا وضتعنا للملؤشتت صتفر فتتي القائمتتة، الكتائن الختتاص.

 لبيلثون .Noneيمكننا وضع هنا،ك أي قيمة أخرى، لن هذا اللؤش لن يستخدم الكائن 

تليها تعارف السلوبي :

 يستخدم أساسا هنا لصنع ثلثة سمات اللثيل، لتخزيتتن فتتي التتذاكرة أعتتداد البوتونتتات واللكتونتتات __()init__ النش•
 والنيوترونتات علتتى التتوالي لكتل كتائن ذرة صتنع متن هتذا الصتنف (تتذكر أن ستمات اللثيتل هتي متغيتات مرتبطتة برامتت

self.(
 لحظ أن التقنية الستخدمة للحصول على عدد النيوترونات من سمة الصتتنف، ممتتا يتتدل علتتى استتم الصتتنف ملؤهتتل بنقتتا ط،

.]self.nn = Atome.table[nat][1: ملثل في التعليمة
 يستخدم سمات اللثيل، ليجاد عدد البوتونات واللكتونات والنيوترونتتات للكتتائن الحتتالي، وستتمة ()affiche السلوب•

الصنف (الت هي مشتكة بي جميع الكائنات) لستخراج اسم العنص الطابق .
.أعله ()Atome يتضمن في أقواسه اسم الصنف ()Ion تعريف صنف

 سيقومون باحتمال استدعاء هذه. هذه اللحظة مهمة : كيتتف يمكننتتا، فتتي. ()Atome أساليب هذا الصنف هي بدائل الصنف
إطار تعريف الصنف، استدعاء السلوب الذي تم تعريفه في صنف آخر. 

 ل ينبغي أن نغفل، في الحقيقة، عن السلوب الذي يرتبط دائما باللثيل الذي سيتم صنعه من هذا الصنف (اللثيل يملثتتل بواستتطة
self في تعريفه). إذا كان السلوب يجب عليه استدعاء أسلوب آخر تم تعريفه في صنف آخر، يجب أن يكون قادر علتتى نقتتل 

الرجع اللثيل الذي ينبغي أن يقتن بها. كيف نفعل هذا؟ هذا بسيط جدا:

 في تعريف الصنف، قد نرغب باستدعاء أسلوب تم تعريفه في صنف اخر، يمكننا ببساطة استدعاؤها مباشرة،
.عن طريق صنف اخر، بتمرير مرجع المثيل كبرامتر أول 

 يمكنتته استتتدعاء الستتلوب ()Ion للصتتنف ()affiche ، علتتى ستتبيل اللثتتال، الستتلوب للصتتنفوبالتتتالي فتتي ستتكريبتنا
affiche() للصنف Atome()  :العلومات العروضة ستكون الكائن-اليتتون الحتالي، لن مرحعتته تتم تمريتره فتتي تعليمتة 

:تدعى
        Atome.affiche(self)
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 بالطبع هو مرجع اللثيل الحالي. بنفس الطريقة (سوف نرى أملثلة أختترى كتتلثية فيمتتا بعتتد)، الستتلوب self، في هذه التعليمة
استدعى السلوب النش للصنفه الصل، في : ()Ion النش للصنف

        Atome.__init__(self, nat)
 

 إذا Atome(). Si nous بنفس الطريقة كائنات الصنف ()Ion هذا الستدعاء ضوري، بحيث يتم تهيئة كائنات الصنف
،ne كنا لم نقم بهذا الستتدعاء، الكائنتات-اليونتتات لتن يرثتوا تلقائيتا ستمات  npو nn لن هتذه ستمات اللثيتل تتم صتنعها،ت 

ذلك لن يتم استدعاؤه تلقائيا عند إنشاء كائنات من صنف مشتق. ، و()Atome بواسطة أسلوب النش للصنف

ًذا أن الياث ل ينطبق إل على الصناف، وليتس علتى ملثيتل هتذه الصتتناف. وعنتدما نقتول أن صتنفا مشتتتقا يترث جميتع  افهم إ
خصائص صنفه الصل، هذا ل يعن أن الخصائص اللثيل للصنف الصل ينقل تلقائيا لملثال الصنف البن. ووفقا لذلك، تذكر:

.في أسلوب منشئ الصنف المشتق، يجب تقريبا دائما أن تقوم باستدعاء أسلوب المنشئ من صنف الصل 
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لوحدات تحتوي على مكتبات الصناف

 أنت تعرف أنها يتم تجميعها في مكتبات). و79 و52 أنت تعرف بالفعل منذ وقت طويل استخدام وحدات بيلثون (انظر للصفحات
 متكونة من الصناف والدالت. كتمرين مرجعة، سوف تقتوم بصتنع وحتدة جديتدة متن الصتناف، بتتمي أستطر التعليمتتات فتتي

: formes.py السفل في ملف وحدة الت سوف تسميها
class Rectangle(object): 
    "Classe de rectangles" 
    def __init__(self, longueur =0, largeur =0): 
        self.L = longueur 
        self.l = largeur 
        self.nom ="rectangle" 

    def perimetre(self): 
        return "({0:d} + {1:d}) * 2 = {2:d}".\ 
                format(self.L, self.l, (self.L + self.l)*2) 
    def surface(self): 
        return "{0:d} * {1:d} = {2:d}".format(self.L, self.l, self.L*self.l) 

    def mesures(self): 
        print("Un {0} de {1:d} sur {2:d}".format(self.nom, self.L, self.l)) 
        print("a une surface de {0}".format(self.surface())) 
        print("et un périmètre de {0}\n".format(self.perimetre())) 

class Carre(Rectangle): 
    "Classe de carrés" 
    def __init__(self, cote): 
        Rectangle.__init__(self, cote, cote) 
        self.nom ="carré" 

if __name__ == "__main__": 
    r1 = Rectangle(15, 30) 
    r1.mesures()    
    c1 = Carre(13) 
    c1.mesures() 

 

 عند حفظ هذه الوحدة، يمكنك استخدامه بطريقتي : إما أن تقتتوم بتشتتغيله ملثتتل أي برنامتتج، وإمتتا متتن خلل استتتدعائه فتتي أي
سكريبت أو من سطر الوامر، لستخدام أصنافه. انظر لهذا اللثال :

>>> import formes
>>> f1 = formes.Rectangle(27, 12)
>>> f1.mesures()
Un rectangle de 27 sur 12
a une surface de 27 * 12 = 324
et un périmètre de (27 + 12) * 2 = 78

>>> f2 = formes.Carre(13)
>>> f2.mesures()
Un carré de 13 sur 13
a une surface de 13 * 13 = 169
et un périmètre de (13 + 13) * 2 = 52
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 لتتذا هتتو يتترث جميتتع خصائصتته. ()Rectangle تم إنشاؤه من الصنف ()Carre نحن نرى في هذا السكريبت أن الصنف
.()Rectangle هو ابن الصنف ()Carre وبعبارة أخرى، الصنف

  (يجتتتتتب عليتتتتته استتتتتتدعاء منشتتتتتت الصتتتتتنف الصتتتتتل ()Carre قتتتتتد تلحتتتتتظ متتتتترة أختتتتترى أن منشتتتتتت الصتتتتتنف
Rectangle.__init__(self(... ،(أن يمرر له مرجع اللثيل )، و self (كأول برامت.

 أما بالنسبة للتعليمة : 
if __name__ == "__main__":

 

 تم وضعها في نهاية الوحدة، وتستخدم لعرفة إذا كانت الوحدة تم تشغيلها كبنامج مستقل (في هذه الحالة يجب أن يتم تنفيذ
 التعليمات الت تليها)، أو تم استخدامه كمكتبة لصنف تم استدعاؤه في مكان آخر. في هذه الحالة هذا الجزء متن الكتتود ليتس لته

أي تأثي .

تمارين
 الصناف الت تم صتنعا متن هتذا الصتنف تكتون دوائتر بأحجتتام مختلفتة. بالضتافة إلتى. و()Cercle عرف الصنف12.5

 الذي يقتتوم بإرجتتاع،تت ()surface يمكنك تعريف السلوب)،ت rayon أسلوب منش (الذي سوف يستخدم البامت
مساحة الدائرة. 

 وrayon الشتتتق متتن التتذي قبلتته. النشتت لهتتذا الصتتنف الجديتتد يتضتتمن برامتتتين ()Cylindre قتتم بتعريتتف الصتتنف
hauteur .أضتف الستلوب volume() = التذي ستيقوم بإرجتاع حجتم الستطوانة (تتذكي : حجتم الستطوانة 

مساحة القطع × الرتفاع) .
ملثال استخدام لهذا الصنف :

>>> cyl = Cylindre(5, 7)
>>> print(cyl.surface())
78.54
>>> print(cyl.volume())
549.78

 النشتت، و()Cylindre سوف يشتق هذه التترة متتن الصتتنف،تت ()Cone أكمل التمرين السابق بإضافة صنف جديد12.6
 التذي ستيقوم، و()volume هتذا الصتنف الجديتد لتديه أستلوبه. hauteur وrayon يتضمن أضتا برامتتين 

). 3بإرجاع حجم الخرو ط (تذكر حجم الخرو ط = حجم السطوانة القابلة مقسومة على 
ملثال لستخدام لهذا الصنف :

>>> co = Cone(5,7)
>>> print(co.volume())
183.26
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 الذي يسمح بتملثيتتل الكائنتتات التتت ستلوكها مشتتابه لستتلو،ك لعبتتة ورق حقيقيتتة. ()JeuDeCartes عرف الصنف12.7
الصنف يجب عليه أن يحتوي على القل على أربعة الساليب التالية :

 ) متتنtuple عنصت، والتت كتتل واحتد منهتا مكتتون متن مصتفوفة مغلقتتة (52أسلوب النش : إنشاء وملتتء قائمتتة ثتم •
  بطاقتة. لكتل52) تحتتتوي علتى خصتائص لكتل واحتدة متن tupleعددين صحيحي. هذه قائمتتة الصتفوفة الغلقتة (

 ،13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2واحدة منها، يجب تخزين بشكل منفصل عدد صحيح يشي إلى قيمة (
 ، الربعة الخية قيم جا،ك واللكة واللك والس)، والعدد الصحيح الخر يشي إلى لتتون الورقتتة (و هتتذا معنتتاه14

 للقلب والاس وو النوادي وبستوني). 0،1،2،3
) معناه جا،ك النوادي، والقائمة يجب أن تكتمل بنوع :11،2في هذه القائمة، العنص (

)]    2 ,0) ,(3,0) ,(3,0) ,(4,0) ..... ,(12,3) ,(13,3) ,(14,3[(
 هتتذا الستتلوب يجتتب عليتته أن يقتتوم بإرجتتاع فتتي عشتكل سلستتلة، بهتتا هويتتة البطاقتتة:  ()nom_carte السلوب•

 :) لوصتتتتتتف البامتتتتتتت. علتتتتتتى ستتتتتتبيل الملثتتتتتتال، التعليمتتتتتتةtupleويجتتتتتتب أن تكتتتتتتون مصتتتتتتفوفة مغلقتتتتتتة (
print(jeu.nom_carte((14, 3((( يجب أن تعرض: As de pique

 كما يعلم الجميع، معناه خلتط الوراق. هتذا الستلوب ستوف يخلتتط قائمتة العناصتت التت: () battre السلوب•
تحتوي على الوراق، بغض النظر عن العدد .

 ) التتذي يحتتتويtupleعندما يتم استدعاء هذا السلوب، يتم سحب ورقة . الصفوفة الغلقة (: () tirer السلوب•
 على القيمة واللون يتم إرساله للبنامج الذي استدعاه. يتم دائما سحب ( إزالة من القائمتتة) أول ورقتتة فتتي القائمتتة.

 إلى البنامج None فإذا تم استدعاء هذا السلوب ولم يعد يوجد أوراق في القائمة، يجب إرسال الكائن الخاص
الذي استدعاه. 

: ()JeuDeCartes أملثلة استخدام للصنف

jeu = JeuDeCartes()                # تملثيل كائن
jeu.battre()                       # خلط الوراق
for n in range(53):                #  ورقة52صنع : 

   c = jeu.tirer() 

   if c == None:                   # ل توجد أي ورقة في القائمة
      print('Terminé !')          
   else:

      print(jeu.nom_carte(c))      # قيمة ولون الورقة
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 . قم بتملثيل ورقت لعب (واحد لكل لعب) وقم بخلطهتتا. ثتتم بمستتاعدة حلقتتةB وAأكمل التمرين السابق : عرف لعبي 12.8
  مرة ورقة لكل واحد من هذان اللعبان وقارن قيمتهما. إذا كانت الول الكب قيمة يتم إضافة نقطتتة52التكرار، اسحب 

 . فتتإذا كتتانت القيمتتتان متعتتادلتي، يتتم الترور إلتتى الستتحبB. فإذا حدث العكتس فيتتم إضتتافة نقطتتة لللعتتب Aللعب 
 لعرفة الفائز .B وAالتالي. عند انتهاء الحلقة، أحسب نقا ط 

  (الحساب الصفي) عن طريق استدعائه كوحدة. وعرف صتتنف12.2اكتب سكريبت جديد يقوم باستداد كود التمرين 12.9
CompteEpargne() مشتتتقة متتن صتتنف،تت CompteBancaire() التتت تتتم استتتدعاؤها، والتتت تستتمح 

 بصنع حسابات مدخرات يضاف إليه بعض الفائدة بعد مرور الوقت. للتبستتيط، نحتتن نفتتتض أنتته يتتتم حستتاب فائتتدة
عشهرية. 

 )changeTaux(valeur وأسلوب.  %0,3  منش صنفك الجديد يجب عليه أن يهي فائدة عشهرية بالتقصي تساوي
يسمح بتغيي معدل الفائدة .

:يجب أن )capitalisation(nombreMois السلوب
يعرض عدد العشهر والفائدة الت يتم أخذها في الحساب .•
يحسب الال التحصل عليه من خلل الفائدة والعشهر الت تم اختيارها .•

أملثلة استخدام هذا الصنف :

>>> c1 = CompteEpargne('Duvivier', 600) 
>>> c1.depot(350)
>>> c1.affiche()
Le solde du compte bancaire de Duvivier est de 950 euros. 
>>> c1.capitalisation(12)
Capitalisation sur 12 mois au taux mensuel de 0.3 %.
>>> c1.affiche()
Le solde du compte bancaire de Duvivier est de 984.769981274 euros. 
>>> c1.changeTaux(.5)
>>> c1.capitalisation(12)
Capitalisation sur 12 mois au taux mensuel de 0.5 %. 
>>> c1.affiche()
Le solde du compte bancaire de Duvivier est de 1045.50843891 euros.
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  أوtkinterالبمجة الشيئية هي مناسبة خاصة لتطوير التطبيقات مع واجهات الستخدم الرستتومية. مكتبتتات الصتتناف ملثتتل 

wxPythonتوفر أساس ودجات واستعا جتدا، حيتث نستتطيع أن نكيتف إحتياجاتنتا متن العشتتقاق. فتتي هتذا الفصتل، ستوف  
 ، لكن سوف نطبتق الفتاهيم الوضتتحة فتي الصتفحات الستابقة، وسنستتعى لتستليط الضتوءtkinterنستخدم مرة أخرى مكتبة 

على مزايا البمجة الشيئية في برامجنا .

:كود اللوانت  مشرلوع صغير مغلف بشكل جيد

 سنبدأ مع مشوع صغي مستوحى من الدورات في مجال اللكتونيات. التطبيق الذي سنصفه أدناه يمكنه العلثور بستتعة علتتى
 ألوان الطابقة للمقاوم الكهربائي لقيمة محددة جدا. 3رمز 

 للتذكي، إن وظيفة القاوم هي مقاومة (اعتاض) قليل أو كلثي من تدفق التيار الكهربائي. القاوم يظهر بشتتكل ملمتتوس فتتي عشتتكل
 ). هذه الخطو ط تشي إلى القيمة العددية للمقاومة، اعتمادا على3أنبوبي من أجزاء صغية بها ثلثة خطو ط من اللوان (عادة 

التالي :

 ;4 = أصفر ;   3 = برتقالي ;   2 = أحمر ;   1 = بن ;   0 = أسود
.9 = أبيض ;   8 = رمادي ;   7 = بنفسجي ;   6 = أزرق ;   5 = أخض

 يتتتم قتراءة–  )Ω (القاومة موجهة بحيث يتتتم وضتع الخطتتو ط (الشتتائح) اللونتتة علتتى اليستتار. قيمتتة القاومتتة - تعتترف بتتالوم
 الخطو ط (الشطة) من اليسار : أول خطي يشيان إلى أول رقمي من القيمة الرقمية. ثم يجب إلحتتاق هتذين الرقميتت بعتتدد متتن

الصفار مساٍو للخط اللثالث .

ملثال : اللوان من اليسار هي : أصفر وبنفسجي وأخض. 
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. MΩ 4,7 أو، kΩ 4700 أو، Ω 4700000 قيمة القاوم هي

 هذا النظام ل يسمح بتوضيح القيمة الرقمية إل مع رقمي فقط. ومتتع ذلتتك هتتذا منتشتت علتتى نظتتاق واستتع. وهتتو كتتاٍف بالنستتبة
لعظم التطبيقات "العادية" (الراديو، التلفاز، إلخ) .

مواصفات برنامجنا

 يجب علتتى برنامجنتتا أن يقتتوم بعتترض نافتتذة تحتتتوي علتتى رستم للمقتاوم،
ويجب على الستخدم إدختال القيمتة العدديتة للمقتاوم ثتم الضتغط علتى <

Montrerوهذا سيتسبب في تغيي رسم القاوم، بطريقة لتتوافق ألوان < 
الخطو ط مع القيمة الت أدخلها الستخدم. 

 عتتائق : يجتتب علتتى البنامتتج قبتتول أي قيمتتة رقميتتة (عتتدد صتتحيح أو
 على ستتبيل اللثتتال، القيمتتة. Ω 1011 إلى 10 حقيقي) وذلك في حدود من

4.78e64800000  يجب أن تكون مقبولة ويجب تحويلها إلى Ω.

تطبيق ملموس

 سوف نبن جسم هذا التطبيق البسيط على عشكل صنف. نحن نريد أن نظهر لك كيف أن الصنف يمكنته خدمتتة مستاحة الستماء
الشتكة، حيث يمكنك تغليف متغياتنا  ودالتنا. والية الرئيسية هو أن يسمح لك بتمرير متغيات عامة. في الواقع :

بدء تشغيل التطبيق لتلخيص ملثيل كائن هذا الصنف. •
الدالت الت نريد تنفيذها ستكون أساليب لهذا الكائن-التطبيق. •
 لكي يمكنك الوصتتول لهتذا التغيتت متن أي مكتتان self و ضمن هذه الساليب، يمكنك ببساطة إرفاق اسم التغي للبامت•

 من داخل الكائن. التغي اللثيل يشبه تماما متغيتت عمتتومي (لكتتن فقتتط داختتل الكتتائن)، لن جميتتع الستتاليب للكتتائن يمكنهتتم
.self الوصول إلى

1# class Application(object): 
2#     def __init__(self): 
3#         """Constructeur de la fenêtre principale""" 
4#         self.root =Tk() 
5#         self.root.title('Code des couleurs') 
6#         self.dessineResistance() 
7#         Label(self.root, text ="Entrez la valeur de la résistance, en ohms :").\ 
8#                 grid(row =2, column =1, columnspan =3) 
9#         Button(self.root, text ='Montrer', command =self.changeCouleurs).\ 

10#                 grid(row =3, column =1) 
11#         Button(self.root, text ='Quitter', command =self.root.quit).\ 
12#                 grid(row =3, column =3) 
13#         self.entree = Entry(self.root, width =14) 
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14#         self.entree.grid(row =3, column =2) 
15# 9 إلى 0اللوان للقيمة من  #          : 
16#         self.cc = ['black','brown','red','orange','yellow', 
17#                    'green','blue','purple','grey','white'] 
18#         self.root.mainloop() 
19#
20#     def dessineResistance(self): 
21#         """Canevas avec un modèle de résistance à trois lignes colorées""" 
22#         self.can = Canvas(self.root, width=250, height =100, bg ='ivory') 
23#         self.can.grid(row =1, column =1, columnspan =3, pady =5, padx =5) 
24#         self.can.create_line(10, 50, 240, 50, width =5)         # fils 
25#         self.can.create_rectangle(65, 30, 185, 70, fill ='light grey', width =2) 
26#  : (رسم ثلثة خطوط ملونة (أسود في البداية #        
27#         self.ligne =[]            # تخزين الخطوط الثلثة في قائمة واظحدة 
28#         for x in range(85,150,24): 
29#             self.ligne.append(self.can.create_rectangle(x,30,x+12,70, 
30#                                                         fill='black',width=0)) 
31#
32#     def changeCouleurs(self): 
33#         """Affichage des couleurs correspondant à la valeur entrée""" 
34#         self.v1ch = self.entree.get()       
35#   هذا السلوب يقوم يبإرجاع سلسلة واظحدة #        
36#         try: 
37#             v = float(self.v1ch)            # تحويلها إلى قيمة رقيمة 
38#         except: 
39#             err =1                          # خطأ: المعطيات ليست رقمية 
40#         else: 
41#             err =0 
42#         if err ==1 or v < 10 or v > 1e11 : 
43#             self.signaleErreur()            # المدخلت خافطئة أو خارجة 
44#         else: 
45#             li =[0]*3                       #  رموز لعرض3قائمة من  
46#             logv = int(log10(v))            # الجزء الصحيح من الخوارزمية 
47#             ordgr = 10**logv                # ترتيب الحجم 
48#  : استخراج أول أرقام هامة #            
49#             li[0] = int(v/ordgr)            # جزء صحيح 
50#             decim = v/ordgr - li[0]         # جزء ظحقيقي 
51#  : استخراج أول أرقام هامة #            
52#             li[1] = int(decim*10 +.5)       # +.5 لتقريب يبشكل صحيح 
53#  :عدد الصفار المرتبطة يبالرقمين الكبيرين #            
54#             li[2] = logv -1 
55#  :تلوين الخطوط الثلثة #            
56#             for n in range(3): 
57#                 self.can.itemconfigure(self.ligne[n], fill =self.cc[li[n]]) 
58#
59#     def signaleErreur(self): 
60#         self.entree.configure(bg ='red')            # تلوين خلفية 
61#         self.root.after(1000, self.videEntree)      #  ثانية1امسحُه يبعد  
62#
63#     def videEntree(self): 
64#         self.entree.configure(bg ='white')          # استعد الخلفي البيضاء 
65#         self.entree.delete(0, len(self.v1ch))       # ازالة الحروف المكتويبة 
66#
67#  : البرنامج الرئيسي #
68# if __name__ == '__main__': 
69#     from tkinter import * 
70#     from math import log10               #  10خوارزمية يبأساس  
71#     f = Application()                    # تمثيل كائن التطبيق
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تعليقات

 السطر الول : الصنف تم تعريفه من صنف مستقل (أي أنه ل يستمد من أي صنف أصتتل، لكتتن فقتتط الكتتائن، وهتتو ستتلف•
جميع الصناف الخرى) .

 ) وأزرار. ولتحستتيLabel(ق  : منشتت صتتنف اللثيتتل للويتتدجات الطلوبتتة : مستتاحة رستتوم، ملصتت14 إلتتى 2الستتطر متتن •
 .()dessineResistance: إمكانية قراءة البنامج، وضعنا ملثيل لللوحة (مع رسم للمقاوم) في أستتلوب منفصتتل

 ) فتتي متغيتتات (كمتتاLabelيرجى ملحظة أنه للحصول على كود أصغر حجما، نحن ل نقوم بحفظ الزرار واللصتتقات (
 ذلك لننا ل نريد صنع مرجتتع لهتا فتتي أمتاكن مختلفتتة متتن البنامتتج. نحتتن استتحدمنا)، و104 شحنا سابقا في الصفحة

.101 الذي وصفناه في الصفحة ()grid لماكن الويدجات في النافذة السلوب
. : يتم تخزين كود اللوان في قائمة بسيطة17 إلى 15السطر من •
  : التعليمة الخية لنش بداية البنامج. فإذا كنت تفضل بدء البنامج بشكل مستقل عن صنعه، يجب عليك18السطر •

 :فتتي الستتتوى الرئيستت للبنامتتج، بإضتتافة التعليمتتة ()mainloop فتتي هتتذه الحالتتة حتتذف هتتذا الستتطر، ونستتتدعي
f.root.mainloop()  71في السطر.

  : رسم القاوم يتكون من خط وأول شيحة رمادية فاتحتتة، لجستتم القتتاوم وابنيتته. وثلثتتة مستتتطيلت30 إلى 20السطر •
 أخرى كشائح ملونة وتتغي ألوانه اعتمادا على مدخلت الستخدم. هذه الشائح تكون لونها أسود في البداية ومرجعهتتم

.self.ligne في قائمة
  : هذه الستطر تحتتتوي علتتى أستاس وظتتائف البنامتج. متتدخلت الستتخدم يتتم قبولهتتا فتتي عشتتكل53 إلى 32السطر من •

 ، فإننا نحاول تحويل هذه السلسلة إلى قيمة رقمية من نوع حقيقي. فإذا فشل التحويل، يتم36سلسل نصية. في السطر 
 ). فتتإذا تتتمΩ 10^11 إلتتى Ω 10تخزين الخطأ. فإذا تحول إلى قيمة رقمية، نتأكد من أنه داخل النطاق السموح بتته (متتن 

 الكشف عن خطأ، فإننا ننبه الستخدم على أن مدخلته لها خطأ عن طريق تلوين حقل الدختتال بلتتون أحمتتر، ويتتتم إفتتراغ
). 61 إلى 55محتواياته (السطر من 

  أس10 : إن الرياضيات أتت لنجدتنا لستخراج القيمة الرقمية من ترتيبها الكبي (هذا معناه، من أقتترب 46 و45السطر •
(قوة) ). يرجي الرجوع إلى كتاب رياضيات لزيد من التوضيح عن اللوغاريتمات .

  : بمجرد معرفة نظام القيمة السية، سيكون من السهل نسبيا إستخراج العدد التتذي تتتم التعامتتل متتع أول48-47السطر : •
ًل، نفتتتض أن القيمتتة التت تتم إدخالهتا هتتي   ...4،50088 . اللوغتتاريتم لهتذا الرقتتم ستيكون 31587منلتي معتتتبتي. فملث

ُلدَخل ( ^10). ولستخراج رقمه الول العتب، يجب قسمته علتتى 4^10) و الذي ستكون القيمة السية له (4وبهذا فالرقم ا
).3) و الحتفاظ فقط بالجزء الصحيح من النتيجة (10000 (4
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  سوف نقوم بأخذ الجزءنتيجة عملية القسمة الت قمنا بها في الفقرة السابقة هي كالتالي:51 : إلى 49 السطر من •
  في ملثالنا، فإذا ضبناه في عشة، ستكون هذه النتيجة الجديتتدة تحمتتل0،1687 و الذي هو 49الكسي للعدد في السطر 

ًا (والذي هو في ملثالنا ثاني منلة معتبة وقيمتها واحد).  ًا واحد ًا صحيح جزء
 يمكننا يسهولة أن نستخرج الرقم الخي، لكتن بمتتا أن هتذا الخيت، يجتتب علينتتا أن نقتتوم بتقريبتته بشتتكل صتتحيح. للقيتتام•

  ليتتتم تقريبتته بشتتكل صتتحيح، وذلتتك قبتتل استتتخراج10 إلى ناتتتج الضتتب فتتي 0,5بذلك، يجب أن نقوم ببساطة بإضافة 
+ 1،687القيمتة النهائيتة. وفتي ملثالنتا هتذا : إن النتيجتتة التت نحصتل عليهتا هتي   0،5 =  ، و بالتتالي فتإن العتدد2.187 

) هي القيمة القربة الت نبحث عنها. 2الصحيح للنتيجة (
  : عدد الصفار التتت ترتبتط برقميتت مهميتت الوافقتتة لحستتاب ترتيتتب الحجتتم. يمكنتتك ببستتاطة إزالتة وحتدة فتتي53السطر •

الخوارزمية. 
 ستتوف. ()itemconfigure  : لتعييتت لتتون جديتد لكتتائن يمكتتن رستتمه علتتى اللوحتتة، نستتتخدم الستتلوب56الستتطر •

 self.cc نستخدم إذا هذا السلوب لتبديل خيار التلوين لكل شيحة ملونة، باستخدام اللتتوان التتت تتم استتتخراجها متن

grâce à aux بملؤشات اللثلثة li[1]، li[2] ، li[3[ الت تحتوي على ثلثة أرقام.

تمارين
lightقم بتعديل السكريبت بالعلى بحيث يصبح صورة الخلفية أزرق فاتتتح (13.1  blueويصتتبح جستتم القاومتتة لتتونه ،( 

)، والسلك القاومة يصبح أنحف، وشائح اللوان الت تدل على القيمة تصبح أكب .beigeبيج (يشبه اللون البن - 
عدل السكريبت في العلى بحيث تصبح صورة الرسومة أكب مرتان .13.2
 ولهذه القيم الشبجة الولىΩ. P 10 و1عد السكريبت أعله بحيث يصبح من المكن إدخال قيمة القاوم الت ما بي 13.3

.Ωواللثانية بت Ω اللونة يجب أن تبقى سوداء، والشيحتان التبقيتان يشيان القيم بت
يكفي أن تضغط على <> يصبح غي إلزامي. في سكريبتك العدل، Montrerعدل السكريبت أعله بحيث أن الزر <13.4

Enter. بعد إدخال قيمة القاوم، لتنشط الشاعشة <
 عتتدل الستتكريبت فتتي العلتتى بحيتتث الشتتائح اللثلث اللونتتة ترجتتع ستتوداء فتتي حالتتة أدختتل الستتتخدم ملخلت غيتت13.5

مقبولة .

:صغير الميراث، تبادل المعلومات بين الكائنات

 في التمرين السابق، نحن لم نستغل سوى مية واحدة متتن الصتتناف وهتتي التغليتتف. وهتتذا يستتمح لنتتا بكتابتتة برامتتج بمختلتتف
 دالتها (و الت أصبحت أساليب) يمكن كل واحد منها الوصول إلى نفس الجموعة من التغيات : جميع الت تتم تعريفهتتا كمرفتتق

يمكن اعتبار كل هذه التغيات كنوع من التغيات العامة داخل الكائن. . وself لت
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 يجب عليك أن تفهم أنه ليست متغيات عامة حقيقية. بل هتتي مقتصتة فقتتط علتتى داختتل الكتتائن، وينصتح بالوصتتول إليهتتا متتن
 متتن ناحيتتة أختترى، فتتإن جميتتع الكائنتتات التتت ملثلتهتتا متتن نفتتس الصتتنف تمتلتتك كتتل واحتتدة خصتتائص مجموعتتة هتتذه. 69الختتارج

التغيات. والت هي تغليف لهذه الكائنات. وهذا ما يطلق عليه بسمات اللثيل. 

 سوف ننتقل الن إلى السعة القصوى، وسننش تطبيقا صغيا على أساس عدة أصناف، لدراسة كيفية تبتتادل العلومتتات بيتت
 عدة أصناف من خلل أساليبهم. وسوف نستخدم أيضا هذا التمرين لنبي لتتك كيتتف يمكنتتك تعريتتف الصتتنف الصتتل لبنامجتتك

، وبالتالي الستفادة من آلية الياث .tkinterالرسومي باعشتقاق من صنف 

 الشوع الذي سنطوره هنا بسيط جدا، لكنه يمكن أن يكون الخطوة الولى في إنشاء اللعاب : كما سنوفر الملثلتتة أدنتتاه (انظتتر
 مشوعنا عبارة عن نافذة تحتوي على لوحة وزرين. عندما ينشط الزر الول، يظهر قطار صغي علتتى اللوحتتة.). و276 للصفحة

وعندما ننشط الزر اللثاني، بعض العشخاص الصغار يظهرون في بعض نوافذ العربات .

المواصفات

البنامج سيتضمن صنفي : 

  وستتوف يقتتوم بعتترضtkinterسيتم الحصول عليه من خلل اعشتقاق أصناف أساسية متتن  ()Application الصنف•
.النافذة الرئيسية واللوحة والزرين

 هتتذا. و()perso  كائنات-عربات، ولكتتل واحتتدة منهتتا أستتلوب4يسمح بتملثيل في اللوحة ،تت ()Wagon الصنف الستقل•
 سيتسبب في ظهور العشخاص الصغار في أي واحدة من النوافذ اللثلث للعربتة. البنامتج الرئيتس يستتدعي هتذا الستلوب

بشكل مختلف لختلف الكائنات-العربات،ثم ليظهر بعض العشخاص .

 كوم ا ذكرن ا س ابق ا, يسومح لك بياثون ب الوصول إل س ات الاثيل ب اسةتخدام تأهيل الس اء ب النق اط . لغ ات البمة الخرى تظر,69
أو تسومح لك فقط من خلل إعلن خ اص لذه السوم ات (س ات الةتومييز بي ال اص و الع ام) . 

 يرجى ملحظة أنه ف أي ح ال فومن الغي السةتحسن : إن السةتخدام السليم للبمة الرشيئية تنص على أن تكون ق ادرا على
الوصول إل س ات الك ائن ات من خلل طر ق مددة (واجهة) .
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التطبيق

1# from tkinter import *
2#
3# def cercle(can, x, y, r):
4#     "dessin d'un cercle de rayon <r> en <x,y> dans le canevas <can>"
5#     can.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r)
6#
7# class Application(Tk):
8#     def __init__(self):
9#         Tk.__init__(self)        # منشئ الصنف الصل

10#         self.can =Canvas(self, width =475, height =130, bg ="white")
11#         self.can.pack(side =TOP, padx =5, pady =5)
12#         Button(self, text ="Train", command =self.dessine).pack(side =LEFT)
13#         Button(self, text ="Hello", command =self.coucou).pack(side =LEFT)
14#         
15#     def dessine(self):
16#         "instanciation de 4 wagons dans le canevas"
17#         self.w1 = Wagon(self.can, 10, 30)
18#         self.w2 = Wagon(self.can, 130, 30)
19#         self.w3 = Wagon(self.can, 250, 30)
20#         self.w4 = Wagon(self.can, 370, 30)
21#         
22#     def coucou(self):
23#         "apparition de personnages dans certaines fenêtres"
24#         self.w1.perso(3)        # العريبة الولى, النافذة الثالثة
25#         self.w3.perso(1)        # العريبة الثالثة, التافذة الولى
26#         self.w3.perso(2)        # العريبة الثالثة, النافذة الثانية
27#         self.w4.perso(1)        # العريبة الرايبعة, النافذة الولى
28#         
29# class Wagon(object):
30#     def __init__(self, canev, x, y):
31#         "dessin d'un petit wagon en <x,y> dans le canevas <canev>"
32# : تخزين يبرامترات في متغيرات المثيل #        
33#         self.canev, self.x, self.y = canev, x, y
34#         # rectangle de base : 95x60 pixels :
35#         canev.create_rectangle(x, y, x+95, y+60)
36# :  يبيكسل60×95:  المستطيل الساسي #        
37#         for xf in range(x+5, x+90, 30):
38#             canev.create_rectangle(xf, y+5, xf+25, y+40)
39# :  يبكسل12عجلتين نصف قطرها يساوي  #        
40#         cercle(canev, x+18, y+73, 12)
41#         cercle(canev, x+77, y+73, 12)
42#   
43#     def perso(self, fen):
44#         "apparition d'un petit personnage à la fenêtre <fen>"
45# : ظحساب إظحداثيات مركز كل نافذة #        
46#         xf = self.x + fen*30 -12
47#         yf = self.y + 25
48#         cercle(self.canev, xf, yf, 10)      # الوجه
49#         cercle(self.canev, xf-5, yf-3, 2)   # العين اليسرى        
50#         cercle(self.canev, xf+5, yf-3, 2)   # العين اليمنى
51#         cercle(self.canev, xf, yf+5, 3)     # الفم
52#
53# app = Application()
54# app.mainloop()
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تعليقات

  : نحن نخطط لرسم سلسلة من الدوائر الصغية. وهذه الدالة الصغية تسهل عملنا متتن خلل تعريتتف5 إلى 3السطر من •
الدوائر من خلل وسطها ونصف قطرها .

 التتت تتتم إستتتدعائها متتن ()Tk  : تم صنع الصنف الرئيس لبنامجنا بالعشتقاق عتتن صتتنف النوافتتذ13 إلى 7السطر من •
 كما شحنا في الفصل السابق، منش الصنف الشتق يقوم بتنشتيط  بنفسته منشتت الصتنف الصتل، tkinter.70 وحدة

 تستخدم لوضع اللوحة والزرار في أماكنها .13 إلى 10ويمرر له مرجع اللثيل كأول برامت. السطر من 
  كائنات-عربات، النتجة متتن الصتتنف القابتتل. ويمكننتتا البمجتتة بتتأكث4 : هذه السطر تقوم بتملثيل 20 إلى 15السطر من •

 أناقة بمساعد حلقة وقائمة، لكننا ل نريد أن نتعب أنفسنا بالتفسيات الغي الضورية. نحن نريتد وضتع كائنتات-عرباتنتا
 في اللوحة، في مواقع محددة : لذا يجب علينا أن نمرر بعض العلومات لنش لهذه الكائنتتات : علتتى القتتل مرجتتع اللوحتتة،

 نبتعد قليل، يجب علينا أن نربط، ()Wagon والحداثيات الطلوبة. وهذه العتبارات تكون تلمبح عندما نعرف صنف
مع أسلوب منشئها عدد مساوي من البامتات من أجل الحصول على هذه البامتات. 

 ()perso  : بتم استدعاء هذا السلوب عندما ننشط الزر اللثاني. وهي تستدعي بنفسها الستتلوب27 إلى 22السطر من •
 لبعض أجسام- العربات، مع برامتات مختلفة، لظهار العشخاص في نوافذ معينة. هذه السطر القليلة من الكود تظهر لتتك
 كيفية كتائن يمكتن التواصتتل متع كائنتات أخترى، وذلتك عتن طريتتق أستاليبه. وبعتد هتذه الليتة الركزيتتة للبمجتتة بواستطة

الكائنات :

.الكائنات هي كيانات برمجية التي تتفاعل من خلل تبادل الرسائل وأساليبها 

 أن يشمل بعض التعليمات الضافية، الت من عشأنها أن تحقتتق أول ()coucou من الناحية اللثالية، يجب على السلوب
 ما إذا كانت الكائنات-العربات موجودة بالفعل أو ل، قبل أن تسمج بتفعيل أساليبها. نحن لن نضع هذا النتتوع متتن الحمايتتة

للحفاظ على أكب قدر ممكن من البساطة، لكن هذه نتيجة التسلسل الت ل تستطيع بها تفعيل الزر اللثاني قبل الول .
 من أي صنف آخر، لنه  صنف من الكائنات الرسومية، ومع ذلك يجب ()Wagon  : ل يشتق الصنف30 و29السطر •

 علينا أن نجلب البامتات من النش من أجل الحصول على مرجع اللوحتتة سنضتع بهتا الرستوم، بالضتافة إلتى إحتداثيات
 هذه الرسوم. فتتي التجاربتتك يمكنتتك متتن هتتذا التمريتتن، إضتتافة الزيتتد متتن البامتتتات ملثتتل : حجتتم الرستم، التتتوجيه، اللتتون،

.السعة ...إلخ

  يسومح أيض ا ببن اء ن افذة رئيسية لةتيطبيق ب اشةتق ا ق من صنف لويدجت (ف معظم الحي ان سةتكونtkinterسوف نرى لحق ا أن 70
).225الن افذة الت ترشومل هذا الويدجت سيةتم إض افةته ا تلق ائي ا (انظر إل صفحة). ()Frame ب الشةتق ا ق من ويدجت
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 3لتديه برامتت التذي يشتي إلتى  ()perso  : هذه السطر تتطلتب القليتل متن التعتتاليق. الستلوب51 إلى 31السطر من •
 النوافذ الت يجب أن يظهر بها العشخاص الصغار. هنا أيضا ليس لدينا حماية : يمكنك استدعاء هتتذا الستتلوب متتع برامتتت

، على سبيل اللثال، وهذا يحدث أعشياء خاطئة .5 أو 4يساوي 
 يبتتدأ متتن خلل استتتدعاء، وapp  : لهتتذا التطتتبيق، علتتى عكتتس ستتابقا، فضتتلنا الفصتتل بصتتنع الكتتائن54 و53الستتطر •

mainloop() في هذين التعلمتي النفصلتي (كملثال). يمكنك أيضا تقليل هتي التعليمتي في تعليمة واحتتدة، والتتت،تت 
بالتالي وفرنا متغي .، و()Application().mainloop:  ستكون

تمارين
 التتت ستتوف،تت ()Wagon اجعل السكريبت الذي وصفناه في العلى ملثاليا، بإضافة برامت اللون إلى منش الصتتنف13.6

 تحدد لون مقصتورة العربتة. اجعتل النوافتذ ستوداء فتي البدايتة، والعجلت رماديتة (لتحقيتتق هتذا الهتدف، أضتف أيضتا
).()cercleبرامت اللون إلى دالة 

 التتذي سيستتتخدم لتغييتت لتتون للثلثتتة نوافتتذ (مبتدئيا، و()allumer أضف أيضا السلوب،تت ()Wagon في صنف
سوداء) إلى الصفر، لحاكاة الضاءة الداخلية. 

 لتلوين وجتتوه العشتتخاص الصتتغار إلتتى ()cercle أضف زر إلى النافذة الرئيسية، الت تشغل الضواء. حسن الدالة
)، أعينهم وأفواههم إلى اللون السود، وملثل الكائنات-العربات مع ألوان مختلفة .pinkاللون الوردي (

 أضف إلى البنامج السابق، بحيث يمكننا استخدام أي زر في الضطراب، على الرغم من أن هذا سيلؤدي إلتتى خطتتأ أو13.7
تأثي غريب .

:مخطط الذبذبات  لودجة مخصصة

 الشوع الذي سنقوم به الن سيقودنا خطتتوة إلتتى المتتام. ستنبن صتتنف ودجتتة جديتد، والتذي ستيكون متن المكتتن إضتتافته إلتتى
 مشاريعنا القادمة ملثل أي ودجة عادية. ملثل الصنف الساس فتتي التمريتن الستابق، هتذا الصتن الجديتد ستيتم بنتاءه بالعشتتقاق

 الوجود مسبقا. tkinterلصنف 

هذا الوضوع لهذا التطبيق سوف نستلهم بعض منه من درس الفيياء .
Pour rappel, un mouvement vibratoire harmonique se définit comme étant la projection d’un 
mouvement  circulaire  uniforme  sur  une  droite.  Les  positions  successives  d’un  mobile  qui 
effectue ce type de mouvement sont traditionnellement repérées par rapport à une position 
centrale : on les appelle alors des élongations. L’équation qui décrit l’évolution de l’élongation 
d’un tel mobile au cours du temps est toujours de la forme e = A sin (2π f t + φ) , dans 
laquelle  e représente  l’élongation  du  mobile  à  tout  instant t.  Les  constantes  A,  f et  φ 

désignent respectivement l’amplitude, la fréquence et la phase du mouvement vibratoire.
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 الهدف من هذا الشوع تتوفي أداة بستتيطة لعترض هتذه الفتاهيم الختلفتة،
 وهي نظتام لعترض تلقائيتتا رستتومات إطالتتة/التتوقت. يستتتطيع الستتتخدم أن

  ويجتتب عليتته أن يراعتتي النحنيتتاتφ وf وAيختار بحرية قيم البامتات 
الناتجة عن ذلك. 

 .oscillo.py يرجى ترمي السكريبت بالسفل وحفظتته فتتي ملتتف باستم
 أنتتت تعتترف أن الوحتتدة الحقيقيتتة تحتتتوى علتتى صتتنف (يمكنتتك إضتتافة

أصناف أخرى في وقت لحق في نفس الوحدة ) .

1# from tkinter import *
2# from math import sin, pi
3#
4# class OscilloGraphe(Canvas):
5#     "Canevas spécialisé, pour dessiner des courbes élongation/temps"
6#     def __init__(self, boss =None, larg=200, haut=150):
7#         "Constructeur du graphique : axes et échelle horiz."
8# : منشئ ودجة الصل #        
9#         Canvas.__init__(self)                          # استدعاء منشئ 

10#         self.configure(width=larg, height=haut)        # الصنف الصل 
11#         self.larg, self.haut = larg, haut                       # ظحفظ
12# : مسار محاور المرجع #        
13#         self.create_line(10, haut/2, larg, haut/2, arrow=LAST)  # axe X
14#         self.create_line(10, haut-5, 10, 5, arrow=LAST)         # axe Y
15# :  درجات8رسم سلم مع  #        
16#         pas = (larg-25)/8.          # قترات سلم أفقي
17#         for t in range(1, 9):
18#             stx = 10 + t*pas        # +10 للبدأ من المنشئ
19#             self.create_line(stx, haut/2-4, stx, haut/2+4)
20#         
21#     def traceCourbe(self, freq=1, phase=0, ampl=10, coul='red'):
22#         "tracé d'un graphique élongation/temps sur 1 seconde"
23#         curve =[]                       # قائمة الظحداثيات
24#         pas = (self.larg-25)/1000.      #  ثانية × السلم1الموقع لـ 
25#         for t in range(0,1001,5):       #  ميلي ثانية100التي تنقسم إلى 
26#             e = ampl*sin(2*pi*freq*t/1000 - phase)
27#             x = 10 + t*pas
28#             y = self.haut/2 - e*self.haut/25
29#             curve.append((x,y))
30#         n = self.create_line(curve, fill=coul, smooth=1)
31#         return n                        # n = الرقم التسلسلي للمدار
32#
33# #### : كود لتجريبة الصنف ####
34#
35# if __name__ == '__main__':
36#     root = Tk()
37#     gra = OscilloGraphe(root, 250, 180)
38#     gra.pack()
39#     gra.configure(bg ='ivory', bd =2, relief=SUNKEN)
40#     gra.traceCourbe(2, 1.2, 10, 'purple')
41#     root.mainloop()    
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. 41 إلى السطر 35الستوى الرئيس للسكريبت يتكون من السطر 

 لتتن يتتتم تنفتتذها إذا__': if __name__ == '__main أسطر الكود الت بعد التعليمتتة، 202كما سبق أن أوضحنا في الصفحة
 كان السكريبت تم إستدعائه كوحدة في تطبيق آخر. فإذا عشغلت هذا الستكريبت كبنامتج رئيست، ستيتم تنفيتذ هتذه التعليمتتات.
 وبالتتتالي لتتدينا اليتتة متتلثية للهتمتتام، فهتتي تستتمح لنتتا بدمتتج التعليمتتات الختبتتار فتتي إطتتار وحتتدة، حتتت لتتو كتتانت معتتدة ليتتتم

إستيادها إلى سكريبتات أخرى. 

قم إذا بتشغيل السكريبت بالطريقة العادية. يجب عليك أن تحصل على عرض يشبه الذي قمنا به في الصفحات السابقة .

تجربة

سوف نقوم بالتعليق على السطر الهمة للسكريبت. لكن لنبدأ أول من خلل تجربة قليل الصنف الذي صنعناه للتو. 

إفتح إذا طرفيتك، وأدخل التعليمات بالسفل مباشة إلى سطر الوامر :
>>> from oscillo import *
>>> g1 = OscilloGraphe()
>>> g1.pack()

 

.()OscilloGraphe للصنف، g1 قمنا بتملثيل كائن أول، oscillo بعد استدعاء صنف الوحدة

 بما أننا لم نضع أي برامت، الكائن لديه حجمه الفتاض، تم تعريفه في منش الصنف. لحظ أننا لتم نقتم بتعريتف أول نافتذة
 يسامح هذا النسيان وهو وفره لنا تلقائيا !tkinterالصل لكي نضع بها الويدجات. 

>>> g2 = OscilloGraphe(haut=200, larg=250)
>>> g2.pack()
>>> g2.traceCourbe()

 

لهذه التعليمات، صنعنا ودجة ثاني من نفس الصنف، وهذه الرة مع تحديد أبعادها (الطول والعرض، ل يهم التتيب). 

 الرتبط بهذا الودجة. لننا لم نوفر لها أي برامت، ويظهر الش ط التتوجب التتذي ()traceCourbe ثم قمنا بتفعيل السلوب
 .φ وf وAيتوافق مع القيم الفتاضية للبامتات 

>>> g3 = OscilloGraphe(larg=220)
>>> g3.configure(bg='white', bd=3, relief=SUNKEN)
>>> g3.pack(padx=5,pady=5)
>>> g3.traceCourbe(phase=1.57, coul='purple')
>>> g3.traceCourbe(phase=3.14, coul='dark green')
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 .()Canvas تتم صتنعه باعشتتقاق متن الصتنف ()OscilloGraphe لفهم تكوين الودجة اللثاللثتة، يجتب أن تتتذكر الصتنف
 وهو يرث جميع خصائصه، والذي يتيح لنا اختيار لون الخلفية، والحتتدود ... إلتتخ، باستتتخدام نفتتس البامتتتات التتت وضتتعناها

عندما كونا اللوحة. 

 مرتيت، والتت نقتدم البامتتات،ت ()traceCourbe ثم قمنا بعرض قطعتتي متعتاقبتي، وذلتك عتن طريتق استتدعاء الستلوب
.للتطور واللون

تمرين
× 400قم بصنع ودجة رابعة، بقياس 13.8  ، بلون خلفية أصفر، وقم بإظهار العديتتد متن النحنيتتات الوافقتتة لتتتددات300 

مختلفة. 
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 لقد حان الوقت لتحليل هيكل الصنف الذي سمحنا له بتملثيل هذه الويدجات. ستتوف نقتتوم الن بحفتتظ هتتذا الصتتنف فتتي وحتدة
).214انظر للصفحة  (oscillo.py تدعى

المواصفات

نحن نريد الن تعريف صنف لودجة جديدة، قادر على إظهار تلقائيا رسوم بيانية إطالة/وقت متوافقة مع حركات الذبذبات. 

  متتع أستتهم.Y وXيجب على هذه الودجة أن تكون قادرة على صنع ملثيل في أي وقت. ويجب عليها أن تظهر محتتورين ديكتتارتي 
 فتات. 8 مرور الوقت باللثانية الواحدة وسوف تكون مجهزة بت Xويملثل الحور 

 بهذه الودجة. وهذا قتد يكتتون ستبب الرستوم البيانيتة إستتطالة/الزمتن لحركتة ()traceCourbe و سوف يتم ربط السلوب
 راديتتان) والستتعة 2π و0 هرتز) ومرحلة (ما بيتت 10 إلى 0.25الهتازية، والت يجب علينا تقديم التواتر (هزة تتواح ما بي 

 : نطاق تعسفي). 10 إلى 1(بي 

التطبيق

 هو يرث جميع خصائصه :. و()Canvas بالنشقاق من الصنف ()OscilloGraphe  : تم صنع الصنف4السطر •
.()Canvas يمكن تكوين كائنات لهذا الصنف الجديد باستخدام العديد من الخيارات التاحة بالفعل للصنف 

  : إن السلوب النش يستخدم ثلثة برامتات، وكلهتتا اختياريتتة، لن لكتتل واحتتدة منهتتا قيمتتة افتاضتتية. يستتتخدم6السطر •
البامتالتلقي العشارة فقط لرجع نافذة (انظر الملثلة  boss البامت وlarg أدناه).   haut)  للعرض 

للوحة الصل، في لحظة تملثيله height وwidth والرتفاع) لتعيي قيم لخيارات
 . لحتظ أننتتا كنتا10، وقمنتتا بإضتتافة خيتتارين لته فتتي الستطر 9فتتي الستطر  ()Canvas لقد قمنا بتفعيل النش للصنف•

:نستطيع أن نختص هذان السطران في سطر واحد وهو 
Canvas.__init__(self, width=larg, height=haut).

.كبامت أول) self (يجب علينا تمرير للمنش مرجع اللثيل)، 198 و كما شحنا (انظر إلى الصفحة
 في متغي ملثيل، لننا يجل علينا الوصول إليه أيضا في haut وlarg  : إنه من الضوري حفظ البامتات11السطر •

.()traceCourbe السلوب
 يتتم وضتع هتذه الحتاول تلقائيتا، وhaut وlarg ، ستوف نستتخدم البامتتاتY وX : لرسم محاور 14 و13السطران •

لعرض سهم صغي في نهاية كل خط . arrow=LAST على البعاد. يستخدم الخيار
  بكسل من عرض التاح، لكي يتم تشكيل مساحات فتتي كتتل25 : لرسم مقياس أفقي، نبدأ من خفض 19 إلى 16السطر من •

 أقسام، وهو تصور عشكل عمودي للثمانية خطو ط صغية .8الجانبي. ثم نقسمها إلى 
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 متتع أربعتتة برامتتات. كتل واحتد منهتا يمكتتن حتذفه، لن كتل ()traceCourbe  : يمكتتن استتتدعاء الستتلوب21السطر •
.79 ا شحنا في الصفحة مالبامتات لديها قيم افتاضية. ويمكن توفي البامتات في أي ترتيب ، ك

 القابلتتة، e ، ويحستتب كتتل متترة إستتتطالة1000 إلتتى 0يتتتم القيتتم متتن  t  : لرستتم منحنتت، التغيتت31 إلتتى 23الستتطر متتن •
 x, y تم تحجيمهتتم وتحتتويلهم إلتتى إحتتداثيات وe وt ). تم العلثور على أزواج القيم26بمساعدة الصيغة النظرية (السطر 

.curve ، ثم تراكمت في قائمة28 و27السطر 
 النحنتت القابتل فتتي عمليتتة واحتدة، ويقتتوم بإرجتاع رقتم ترتيتتب ()create_line  :  يرستم الستلوب31 و30الستطر •

 للكائن الجديد الذي تم تملثيله في اللوحة (و هتتذا رقتم التتتيب ستتوف يستتمح لنتا بالوصتتول إليتته بعتد ذلتك : لستتحه، علتتى
.يحسن مظهر النهائي بتجانسه  smooth =1  سبيل اللثال). الخيار

تمارين
 et d’autre de  أجتتزاء5عدل السكريبت بحيث يصتبح الحتتور هتتو الرجتتع العمتتودي يضتتم إليتته أيضتتا مقيتتاس، متتع 13.9

l’origine.
 الذي يشتق منه، ودجة الهاص بك بمكنه دمج ملؤشات نصتتية. ببستتاطة استتخدم ()Canvas ملثل ودجات الصنف13.10

 لكان الذي تريد x , y هذا السلوب ينتطر على القل ثلثة برامتات. الحداثيات. ()create_text السلوب ()
 أن تظهر نصك فيه ثم النص الذي تريد إظهاره بطبيعة الحال. ويمكن تمرير برامتتات أختترى بشتتكل خيتارات، لتحديتتد

 ستتتبييل اللثتتتال الختتتط والحجتتتم. لنتتتى كيتتتف يعمتتتل هتتتذا، أضتتتف ملؤقتتتتا الستتتطر التتتتالي فتتتي منشتتت الصتتتنفعلتتتى 
OscilloGraphe() ،: ثم قم بإعادة تشغيل السكريبت

self.create_text(130, 30, text = "Essai", anchor =CENTER)
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 (للستتتطالة) علتتى طتتور محتتور  e: استخدم هذا السلوب لضافة إلى ودجة اللؤشات التالية القصوى لحاور الرجع
(للوقت أو الزمن) على طول الحور الفقي. قد تبدو النتيجة على الشكل اليس . tالعمودي، و

 و التتت هتتي شتتائط بستتيطة علتتى طتتول الحتتاور، بك بإظهتتار عشتتبكة الرجعتتة الخاصالِودجةيمكنك إكمال ومرة أخرى، 13.11
fillلتأكد من أن هذه الشطات لتن تكتتون مرئيتتة أكتث متن اللزم، يمكنتتك تلتتوين ملمحهتتا بتتاللون الرمتادي (الخيتار   = 

’grey.كما في الشكل بالعلى ،(’
.أكمل الويدجت الخاص بك بإظهار الرقام13.12

المؤشراتت ، لودجة مركبة

 حافظ على هذه الوحدة. oscillo.py في التمرين السابق، قمت بصنع نوع جديد من الويدجات الت قمت بحفظها في وحدة
سوف تنضم قريبا لشوع أكب تعقيدا. 

 في الوقت الراهن، سوف تقوم بصنع ودجة أخرى، وهذه الرة أكث تفاعل. ستكون  نوع من أنواع لوحتتات التحكتتم تحتتتوي علتتى
ثلثة متلجات وخانة اختيار. ملثل سابقتها، يهدف هذا الودجة لعادة استخدامه في تطبيق تجميعي .

)Scale(عرض ودجة المقياس 

 يشتتبه التتتحلق التذي Scale دعونا نبدأ أول متتن خلل إستكشتتاف ودجتتة القاعتتدة، والتتت لتم نستتتخدمها حتتت الن : الودجتتة
يتحلق أمام مقياس. يسمح للمستخدم اختيار سعة القيمة بأي برامت. 

السكريبت الضغي بالسفل يوضح لك كيف وضع برامت واستخدامها في نافذة :
from tkinter import *

def updateLabel(x):
    lab.configure(text='Valeur actuelle = ' + str(x))
    
root = Tk()
Scale(root, length=250, orient=HORIZONTAL, label ='Réglage :',
      troughcolor ='dark grey', sliderlength =20,
      showvalue =0, from_=-25, to=125, tickinterval =25,
      command=updateLabel).pack()



الصناف وواجهات المستخدم الرسومية 220

lab = Label(root)
lab.pack()

root.mainloop()
 

هذه السطر ل تتطلب الكلثي من التعليق. 

 فتتي إتجتتاه أفقتتي (كمتتافي ملثالنتتا) أو عمتتودي (الخيتتار)،تت length بتتأي حجتتم كتتان (الخيتتار Scale يمكنتتك إنشتتاء ودجتتات
orient = VERTICAL.(

(_from الخيار  from انتبه : ل تنس الرمتتز "تحتتت الستتطر"، لن هتتذا إلزامتتي لكتتي ل يتتتم الخلتتط بيتت هتتذه الكلمتتة وكلمتتة 

.إلخ، tickinterval لضبط النطاق. يتم تعريف الفتة بي الرقام في الخيار to!) والحجوزة

 بإنه يستدعي تلقائيا في كل مترة عنتدما ستتم وضتع اللؤشتت، والكتان الحتتالي للملؤشتت command و الدالة تحدد في خيار
 حسب القيار يتم تمريره كبامت. لذا فهو من السهل جدا استخدام هذه القيمتتة لتعييتت أي معالجتتة. انظتتر علتتى ستتبيل اللثتتال إلتتى

في ملثالنا. ، ()updateLabel لدالة x البامت

 هي واجهة بديهية للغاية وتوفر للمستخدمي برامجك العديد من العدادات. سوف نقوم الن بدمج عتتدة نستتخ Scale الودجة
 منها في صنف ودجة جديد : لوحة تحكم لختيتتار التتتدد، والحركتتة والطتتور لحركتتات الذبتتذبات، ثتتم ستتنقوم بعتترض ريتتم بيتتاني

الذي درسناه في الصفحات السابقة . oscilloGraphe إستطالة/الوقت بمساعدة ودجة

مؤشرات /بناء لوحة تحكم بثليثة متزلجات

 .curseurs.py ملثل سابقتها، السكريبت الوصوف بالسفل يجب أن يتم حفظه في وحده، والذي يجب أن يتتتم تستتميته بتتت
 الصناف الت قمت بحفظها سيتم إعادة استخدامها (بالستدعاء) في تطبيق مركب والتذي ستوف نتحتتدث عنتته فتتي وقتتت لحتق.

 نحن لم نحسن الكود، لن هتذا يتطلتتب. 71ولحظوا أننا تستطيع تقصي الكوج بالسفل لطرق مختلفة (سوف نتحدث عنها لحقا
 )، والتت نفصتل أن نتجنبهتا فتتي التوقت الحتالي. أنتت تعترف بالفعتل أن أستطر الكتودlambdaدمج مفهومات إضتتافية (العبتارة 

الوجود في أسفل السكريبت لختبار عملها. سوف تحصل على نافذة ملثل هذه :

1# from tkinter import *

2# from math import pi

يكنك ب اليطبع حفظ العديد من الصن اف ف نفس الوحدة .71
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3#
4# class ChoixVibra(Frame):
5#     """Curseurs pour choisir fréquence, phase & amplitude d'une vibration"""
6#     def __init__(self, boss =None, coul ='red'):
7#         Frame.__init__(self)        # منشئ الصنف الصل
8# : تهيئة يبعض سمات المثيل #        
9#         self.freq, self.phase, self.ampl, self.coul = 0, 0, 0, coul

10# : متغيرة ظحالة خانة الختيار #        
11#         self.chk = IntVar()                 # 'كائن-متغير' tkinter        
12#         Checkbutton(self, text='Afficher', variable=self.chk,
13#                     fg = self.coul, command = self.setCurve).pack(side=LEFT)
14# : تعريف ثلثة ويدجات من نوع متزلجات #        
15#         Scale(self, length=150, orient=HORIZONTAL, sliderlength =25,
16#               label ='Fréquence (Hz) :', from_=1., to=9., tickinterval =2,
17#               resolution =0.25,
18#               showvalue =0, command = self.setFrequency).pack(side=LEFT)
19#         Scale(self, length=150, orient=HORIZONTAL, sliderlength =15,
20#               label ='Phase (degrés) :', from_=-180, to=180, tickinterval =90,
21#               showvalue =0, command = self.setPhase).pack(side=LEFT)
22#         Scale(self, length=150, orient=HORIZONTAL, sliderlength =25,
23#               label ='Amplitude :', from_=1, to=9, tickinterval =2,
24#               showvalue =0, command = self.setAmplitude).pack(side=LEFT)
25#         
26#     def setCurve(self):
27#         self.event_generate('<Control-Z>')
28#
29#     def setFrequency(self, f):
30#         self.freq = float(f)
31#         self.event_generate('<Control-Z>')
32#                               
33#     def setPhase(self, p):
34#         pp =float(p)
35#         self.phase = pp*2*pi/360        # تحويل الدرجة -> راديان
36#         self.event_generate('<Control-Z>')
37#
38#     def setAmplitude(self, a):
39#         self.ampl = float(a)
40#         self.event_generate('<Control-Z>')
41#
42# ### : كود لتجريبة الصنف ####
43#         
44# if __name__ == '__main__':
45#     def afficherTout(event=None): 
46#         lab.configure(text = '{0} - {1} - {2} - {3}'.\ 
47#                          format(fra.chk.get(), fra.freq, fra.phase, fra.ampl))   
48#     root = Tk()
49#     fra = ChoixVibra(root,'navy')
50#     fra.pack(side =TOP)
51#     lab = Label(root, text ='test')
52#     lab.pack()
53#     root.bind('<Control-Z>', afficherTout)
54#     root.mainloop()

 هذه لوحة التحكم تسمح للمستحدمي بضبط القيم البامتات العينة (تتردد وطتور وستعة)، ومتن  ثتم يمكتتن استتتخدامه لعترض
الذي قمنا بصنعه سابقا، كما وضحنا في التطبيق . ()OscilloGraphe رسم بياني إطالة/الزمن في ودجة للصنف
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تعليقات

 هتتذا البامتتت يستتمح باختيتتار لتتون غرافيتتك للوحتتة التحكتتم. coul  : يستخدم السلوب النش برامت الختياري6السطر •
لتلقي مرجع النافذة الصل المكنة (سوف نراها لحقا).  boss للودجة. البامت

 : تفعيل منش الصنف الصل (لوراثة وظائفه). 7السطر •
  (معالجتتة49 إلتتى 29 : بيتتان ببعتتض التغيتتات اللثيتتل. وستتيتم تحديتتد قيمهتتم بواستتطة الستتاليب فتتي الستتطر 9الستتطر •

الحداث).
  وهتتو مشتتابهtkinterوالتتذي هتتو جتتزء متن وحتدة ،تت ()IntVar  : هذه التعليمة تقوم بتملثيتتل كتتائن متتن صتتنف11السطر •

،()DoubleVar للصناف  StringVar()و BooleanVar() .كل هذه الصناف تسمح بتعريف متغيتتات 
tkinter والت هي في الواقع كائنات، لكنها تتصف ملثل التغيات في ويدجات ،tkinter(انظر لحقا). وبالتالي الرجع  

 . للوصتتول إلتتى قمتتتهtkinterيحتوي على ما يعادل متغي من نوع صحيح، في عشكل مستخدم من قبل  self.chk في
 ()get يستتمح بتعييتت قيمتتة، والستلوب ()set من بيلثتتون،  يجتتب استتتخدام الستتاليب الخاصتتة بهتذا الكتائن : الستتلوب

). 47يسمح بإستجاعها (سوف نراه في السطر 
  الذي قمنا بتعريفه في السطرtkinterيقوم بربط التغي  checkbutton لتغي variable  : الخيار12السطر •

  كتتتب بلغتتة لtkinter، لن tkinterالستتابق. نحتتن ل يمكننتتا أن نقتتوم برمجتتع مباشتت لتغيتت عتتادي فتتي تعريتتق ودجتتة 
  ضتورية لضتمانtkinterتستخدم نفس إتفاقيات بيلثتون لتنستتيق التغيتات. الكائنتات تتم بنائهتا متن أصتناف متغيتات 

الواجهة. 
 يشي إلى أسلوب الذي يجب على النظام استدعاءه عندما يقون الستتتخدم بتتالنقر متتن command  : الخيار13السطر •

الفأرة على خانة الختيار. 
  : هذه السطر تقوم بتعريف ثلثة ويدجات متلجتات، فتتي ثلثتة تعليمتات متشتتابهة. وستيكون متن24 إلى 14السطر من •

 الفضل إختصار هذه تعليمات إلى واحدة فقط، يتم تكرارها ثلثة مرات بمساعدة حلقة. وهذا يتطلب مفهوم لم أقم بشحه
 )، وتعريف معالج الحداث الذي يتم ربطه بهذه الويدجات ستصبح أكث تعقيتتدا. حتتتlambdaبعد (الدالت أو العبارات 

هذا الوقت سوف تبقى التعليمات منفصلة : سنحاول تحسينها لحقا. 
 لكل. command  : الويدجات الربعة تم تعريفهم في السطر سابقة لدى كل واحدة منها خيار40 إلى 26السطر من •

 فيقتتوم،تت ()setCurve مختلتف : مربتتع الختيتتار يفعتتل الستتلوب command واحدة منها، أسلوب استدعاء الخيار
 أمتتا اللثتتالث، و()setPhase التلج اللثاني يفعل الستتلوب، و()setFrequency التلج الول بتنشيط السلوب

 تمتترر برامتتت للستتلوب Scale لودجتتات command لحتتظ أن الخيتتار. ()setAmplitude فيقعل الستتلوب
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ل يقتتتوم بتمريتتتر شتتتء فتتتي حالتتتة الودجتتتة command الرتبتتتط (موضتتتع الحتتتالي للمتلتتتج)، لتتتذا فقتتتط الخيتتتار
Checkbutton.

a

  متلجات) وتسبب كتتل واحتدة منهتا3هذه الساليب الربعة (و الت هي معالجة الحداث الت تم إنشاؤها بواسطة خانة و
.()event_generate ذلك باستدعاء السلوب، و72مهمة عنص جديد

a

 عندما يتم استدعاء هذا السلوب، يقوم بيلثون بإرجاع لنظام التشغيل نفتس رستالة-العناصتت التتت ستوف تظهتتر إذا ضتتغظ
> في وقت واحد من لوحة الفاتيح. Z> و<Maj> و<Ctrlالستخدم على <

 و سوف نقوم بإظهار رسالة-العناص خاصة جدا، الذي تقوم بكشف ومعالجة بواسطة معالج الحداث التبط بودجة آخر
 (انظر للصفحة التالية). بهذه الطريقة، وضعنا في الكان نظام الصحيح للتصتتال بيتت الويتتدجات : فتتي كتتل متترة يقتتوم بهتتا
 الستخدم بتنفيذ إجراء على لوحة التحكم الخاصة بنتا، فتتإنه ينشتت حتتدث معيتت، ممتا يتدل علتتى العمتتل لنتبتاه الحاجيتتات

الخرى .

أو نـوع آخـر مـن الحـداث ولكـم فـإن هنالـك فرصـة ضـئيلة جـدا أن ).يمكننـا اختيـار تركيبـة مفاتيـح أخـرى  ) 
 .يقوم المستخدم باستخدامها عندما يستخدم برنامجنا ومـع ذلـك، يمكننـا أن ننتـج مثـل هـذا الحـدث بأنفسـنا
 كما، كتجربة، عندما يحي الـوقت للتحقـق مـن معالـج هـذا الحـدث، والـذي سـوف نعـيـد اسـتخدامه فـي وقـت

.لحق 

 أكملنا هذه الوحدة الجديدة ببضعة أستتطر فتتي الستتتوى الرئيستت.،تت oscillo.py   ملثلما فعلنا لت54 إلى 42السطر من •
 هذه السطر تسمح باختبار التشتتغيل الصتتنف : وهتتي ل تعمتتل إل لتتو عشتتغلت الوحتتدة مباشتتة، كتطتبيق مستتتقل. تأكتتد متتن
 استخدام هذه التقنية في وحدات الخاصتتة بتتك، لن هتتذه المارستتة جيتتد فتتي البمجتتة : مستتتخدم وحتتدات البنتتاء يمكتتن فتتي
 الواقع قد (يعيد) إكتشاف دالتها بسهولة جدا (عن طريق تشتتغيل) وكيفيتتة استتتخدامها (متتن خلل تحليتتل أستتطر تعليماتهتتا

البمجية). 
 التتتت تحتتتتوي علتتتى ودجتتتتان : ودجتتتة لصتتتنف جديتتد وroot فتتتي هتتتذه أستتطر للختبتتتار، قمنتتتا ببنتتتاء نافتتتذة أساستتتية

ChoixVibra()ودجة للصنف و Label().
a

 ، قمنا بربط النافذة الرئيسية بمعالج الحداث : جميع الحتتداث متتن نتتوع محتتدد ستتوف تتتلؤدي إلتتى استتتدعاء52في السطر 
.()afficherTout الدالة

 برامج يةتم:  88 ف الواقع, يب علين ا أن نسوميه رس الة (و الذي هو ف حد ذاته إعلم حدث) . يرجى قراءة الرشرح ف الصفحة72
الةتحكم ب ا بواسيطة الحداث.
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 > تتتم كشتتفهMaj-Ctrl-Zهذه الدالة هي معالج الحداث الخاص، والت يتم تطبقها في كل مرة عندما يكون نوع الحتتدث <
من قبل نظام التشغيل. 

 فتتي كتتل،تت ()ChoixVibra كما شحنا أعله، علينا أن نضمن أن يتم صنع ملثل هذه الحداث من قبتتل كائنتتات الصتتنف
مرة قام الستخدم بتعديل حالة أو أخرى من التلجات اللثلثة، أو من خانة الختيار. 

 ل تفعل عشيئا لكنها تتسبب في عرض قيم التغيات الرتبطتتة بويتتدجاتنا ()afficherTout صمم فقط لختبار الدالة•
.()Label لودجة من صنف text الربعة، بإعادة تكون خيار

 لقتتد رأينتتا أعله أن متغيتت تخزيتتن حالتتة كتتائن خانتتة الختيتتار هتتو كتتائن-متغيتت:  ()fra.chk.get ، التعتتبي47الستتطر •
tkinter،بيلثون ل يمكنه قراءة مباشة محتوى لتغي ملثتتل هتتذا، والتتذي هتتو فتتي الواقتتع واجهتتة-كتتائن. لستتتخراج القيمتتة . 

.()get يجب علينا استخدام السلوب الخاص لهذا الصنف من الكائنات : السلوب

نشر الحداث

 آلية التصال الت تم وصفها في العلى تتوافق مع تدرج أصناف الويدجات. ستلحظ أنه يرتبط بأسلوب الذي يطرح هتذا الحتدث
 . عامة، رسالة-الحتداث هتتي فتتي الواقتتع مرتبطتو بودجتتة خاصتتةselfالرتبطه مع ودجة الت نحن نريد تعرف الصنف، عن طريق 

 (على سبيل اللثال، يتم ربط ضغطة الفأرة على زر متع هتذا التزر)، وهتذا يعنت أن النظتام التشتتغيل ستوف يفحتص أول متا إذا كتان
 هنا،ك معالج لهتذا النتوع متن حتدث، التذي يرتبتط أيضتا متع هتذا الودجتة. فتإذا وجتد، فستوف ينشتطه، وينشت رستالة توقتف. وإل،
 رسالة-الحدث هي الت تعرض على لتوالي على ودجة الصل، برتيب تدرجيا، إلى أن يجدها معالج الحداث، أو حت يتم الوصول

إلى النافذة الرئيسية. 

 الت تم استخدامها في تمريننا) يتم دائمتتا عشتتحنها >Maj-Ctrl-Z< الحداث الوافقة لضغطات على لوحة الفاتيح (ملثل ضغطة
.root مباشة إلى النافذة الرئيسية للتطبيق. في ملثالنا، معالج الحدصل لهذا العنص يجب عليه يرتبط مع نافذة

تمارين
 يمكنتتك إذا تعتديل مظهتره عتن طريتتق تعتتديل. ()Frame الودجة الجديد الخاص بك يرث جميع خصائص الصتتنف13.13

 حتتاول علتتى ستبيل اللثتتال أن تقتتوم بإحاطتتة. ()configure خيارات الفتاضية لهذا الصتتنف، بمستتاعدة الستتلوب
 فإذا لم تفهم ما يجب عليك). bd = 4, relief = GROOVE (لوحة التحكم بأربعة بيكسلت بعد إظهار الخدود

).السطر العاش (oscillo.py فعله، إستوحي من السكريبت
 فستتيتم عتترض نطتتاق موقتتع التتدقيق،تت ()Scale فتتي ويتتدجات showvalue  لخيتتار1إذا قمنتتا بتعييتت القيمتتة 13.14

 - طور" .phaseللمتحلق. لذا قم بتفعيل هذه الية للمتحلق الذي يتحكم في برامت "
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 تسمح بتعريق لون الشيحة. استخدم هذا الخيار للتأكد متتن أن لتتون ()Scale لودجات troughcolor الخيار13.15
.التلجات اللثلثة يتم استخدامهم كبامت لتملثيل ودجة جديد

).()pack للسلوب pady وpadx الخياران (قم بتعديل السكريبت بحيث يتم إزالة ويدجات التلجات13.16

دمج لويدجات المركبة في تطبيق تجميعي

 هتتي لوحتتة خاصتتة لرستتم الخططتتات و،()OscilloGraphe في التمتارين الستابقة، قمنتا ببنتاء صتنفي ودجتة جديتدين : الودجتة
هو لوحة تحكم بلثلثة متلجات يسمحون باختيار البامتات الهتاز .، ()ChoixVibra الذبذبات، والودجة

 oscillo.py هو لوحة تحكم بلثلثة متلجات يسمحون باختيار البامتات الهتاز. هذه الويدجات متوفرة الن في وحتتدتي

.curseurs.py73و

 3ستتوف يقتتوم بعتترض رستتم، رستتمي أو  ()OscilloGraphe سوف نقوم الن باستخدامهم في تطبيق التكيتتب : الودجتتة
().ChoixVibra رسوم لخططات متذبذبة، بألوان مختلفة، كل واحدة منهم تحت تحكم الودجة

السكريبت القابل يصنع التالي .

و يكنن ا أيض ا جع جيع الصن اف الت نصنعه ا ف واحدة واحدة .73
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 نلفت إنتباهكم إلى أن تشغيل التقنية لحداث تحديث للعرض في لوحة من خلل حدث، في كتتل متترة يقتتوم الستتتخدم بتنفيتتذ أي
حركة في مستوى في أي واحدة من لوحات التحكم. 

 تذكر أن التطبيقات مصممة لتعمل في واجهة الستخدم الرسومية وهذا يعن "البنامج يتم التحكم به من خلل الحداث" (انظتتر
).88 للصفحة

 العداد لهتذا اللثتتال، قررنتا بشتتكل تعستتفي بتأن عتارض الرستومات يستبب حتدث معيت، مماثتتل للتذي يتتم إنشتتاؤه بواستط نظتام
 التشغيل عندما يقوم الستخدم بعمل أي حركة. في نطاق (كبي جدا) من الحداث المكنة، إختنا واحدا الذي من غي الرجح أن

>. Maj-Ctrl-Zيستخدم لسباب أخرى، في حي برنامجنا يعمل : بتكيبة الفاتيح <

 قمنا بدمج التعليمات اللزمتتة ليتتتم صتتنع حتتدث فتتي كتتل متترة يقتتوم فيهتتا، و()ChoixVibra عندما قمنا بصنع صنف ودجة
 الستتتخدم بتحريتتك أحتتدى التلجتتات أو تعتتديل حالتتة خانتتة الختيتتار. ستتوف نقتتوم الن بتعريتتف معالتتج لهتتذه الحتتداث ونقتتوم

 يقتتوم بتحتتديث الشاعشتتة. بتتالنظر لهتتذا الحتتدث هتتو ذات و()montreCourbes بإدراجه في صنف جديتتد : التتذي سنستتميه
 الضغطة>، ومع ذلك يجب أن نكتشف في مستوى النافذة الرئيسية للتطبيق .enfoncementصلة به <
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1# from oscillo import *
2# from curseurs import *
3#
4# class ShowVibra(Frame):
5#     """Démonstration de mouvements vibratoires harmoniques"""
6#     def __init__(self, boss =None):
7#         Frame.__init__(self)        # منشئ الصنف الصل
8#         self.couleur = ['dark green', 'red', 'purple']
9#         self.trace = [0]*3          # قائمة المسارات (منحنيات لرسمها)

10#         self.controle = [0]*3       # قائمة لوظحات التحكم
11#
12#  : Yو X تمثيل لوظحة مع محاور #        
13#         self.gra = OscilloGraphe(self, larg =400, haut=200)
14#         self.gra.configure(bg ='white', bd=2, relief=SOLID)
15#         self.gra.pack(side =TOP, pady=5)
16#
17#  :  (تمثيل ثلثة لوظحات تحكم (متزيبجلت #        
18#         for i in range(3):
19#             self.controle[i] = ChoixVibra(self, self.couleur[i])
20#             self.controle[i].pack()
21#
22#     : تعيين الحدث الذي يقوم يبعرض المسارات #        
23#         self.master.bind('<Control-Z>', self.montreCourbes)
24#         self.master.title('Mouvements vibratoires harmoniques')
25#         self.pack()
26#         
27#     def montreCourbes(self, event):
28#         """(Ré)Affichage des trois graphiques élongation/temps"""   
29#         for i in range(3):
30#
31# : (أول, إمسح المسار السايبق (إن وجد #            
32#             self.gra.delete(self.trace[i])
33#
34#   : ثم, أرسم مسار جديد #            
35#             if self.controle[i].chk.get():
36#                 self.trace[i] = self.gra.traceCourbe(
37#                                     coul = self.couleur[i],
38#                                     freq = self.controle[i].freq,
39#                                     phase = self.controle[i].phase,
40#                                     ampl = self.controle[i].ampl)                
41#             
42# ### : كود لتجريبة الصنف ####
43#         
44# if __name__ == '__main__':    
45#     ShowVibra().mainloop()

تعليقات

 : كم واحدة من هذه الوحدات تدعمه. tkinter : نحن لسنا بحاجة إلى استدعاء وحدة 2 و1السطران •
  : وبما أننا بدأنا بالتعرف على التقنيتتات الجديتتدة، قررنتتا إنشتتاء تطتتبيق نفستته كصتتنف ودجتتة جديتتد، مشتتتق متتن4السطر •

حت نتمكن من دمجة في وقت لحق في مشاريع أخرى. :  ()Frame الصنف
  قتتوائم) : النحنيتتات اللثلثتتة تصتتبح كائنتتات رستتومية،3 : لقد قمنا بتعريتتف بعتتض متغيتتات اللثيتتل (10 إلى 8السطر من •

  لتخزيتتنself.traceيجتتب علينتتا أن نقتتوم بإعتتداد قائمتتة ; و self.couleur واللتتون تتتم تعريفهتتا مستتبقا فتتي قائمتتة
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 لتخزين الراجع فتتي هتتذه الكائنتتات الرستتومية، وأخيتتا self.trace هذه الكائنات الرسومية، وأخيا قائمةالراجع في 
لتخزين مراجع لوحات التحكم اللثلثة.  self.controle قائمة

 تتتتم اعشتتتتقاقه متتتن صتتتنف ()OscilloGraphe  : تملثيتتتل ودجتتتة العتتترض. لن الصتتتنف15 إلتتتى 13الستتتطر متتتن •
Canvas() ، 13وهو دائما يمكنه تكوين هذا الودجة بإعادة تعريف الخيارات الخاصة لهذا الصنف (السطر .(

self.co  : لتملثيل ثلثة ودجات "لوحة تحكم"، نستخدم حلقة. ومراجعهم يتم حفظهم فتتي قائمتتة20 إلى 18السطر من •

ntrole  هذه لوحات التحكم يتم اعشتقاقهم كعبيد من هذا الودجة، عتتن طريتتق البتتارمت10الت تم تحضيها في السطر . 
selfالبامت اللثاني يقوم بتمرير اللون للمتحكم. . و

 الت تحتوي على مرجتتع النافتتذة master  يتلقى تلقائيا سمةtkinter : في وقت تملثيله، كل ودجة 24 و23السطران •
 ، كمتتا هتتوtkinterالرئيسية للتطبيق. هذه السمة هي مفيدة بشكل ختاص إذا تتم إنشتتاء ملثيتتل للنافتتذة الرئيستية بواستطة 

الحال هنا. 
 )،4على سبيل اللثال (و هذا ما فعلناه في السطر ، ()Frame تذكر أنه عندما نشغل تطبيق ملثيل مباش على ودجة ملثل

tkinterيقوم بتملثيل تلقائيا نافذة الصل لهذا الودجة (كائن من صنف  Tk().(
 ملثل هذا الكائن الذي تم صنعه تلقائيا، ليس لدينا أي مرجع في الكود للوصول إليه، إذا كان متتن خلل هتتذه الستتمة الرئيستتية

  بربطها تلقائيا لكل ودجة. ونحن نستتخدم هتذا الرجتع لعتادة تحديتد عنتوان لفتتة النافتذة الرئيستية (فتيtkinterالت قام 
). 23)، وإرفاق معالج الحداث (في السطر 24السطر 

 > الختتاص بتستبب بودجاتنتتاMaj-Ctrl-Z : الستلوب التذي تتم وصتفه هنتتا هتتو معالتتج الحتتداث <40 إلتى 27الستطر متتن •
ChoixVibra() (أو "معالج الحداث")، في كل مرة يقوم فيها الستتتخدم بتنفيتتذ أي حركتتة علتتى التلتج أو فتتي خانتتة 

 : ()delete ) بمساعدة الستتلوب28الختيار. وفي جميع الحوال، قد تكون بعض الرسوم الت يجب حذفها أول (السطر 
. ()Canvasيرث هذا السلوب لهذا الصنف الصل  ()OscilloGraphe  الودجة

 كل واحد من الكائنات لديها في».  coché la case « Afficher ثم، يتم رسم منحنيات جديدة، لكل من لوحات التحكم
 للودجتتتتتة الخاصتتتتتة بنتتتتتا ()traceCourbe اللوحتتتتتة رقتتتتتم مرجعهتتتتتا، يتتتتتتم إرجلعتتتتته عتتتتتن طريتتتتتق الستتتتتلوب

OscilloGraphe().
 هو يسمح بحتذف كتل واحتدة منهتا علتى حتدة (انظتر إلتى. وself.trace أرقام مراجع رسوماتنا يتم تخزينها في قائمة

). 28التعليمة في السطر 



229 دمج ويدجات المركبة في تطبيق تجميعي

 هي ستتمات اللثيتتل ()traceCourbe  : قيم التذبذب والتدد والسعة يتم إرسالها إلى السلوب40 إلى 38السطر من •
 يمكننتا إستتداد هتذه الستتمات. self.controle القابل لكل واحد من لوحات التحكم اللثلثة، ويتم تخزينهم في قائمة

باستخدام صفات السماء بالنقا ط .

تمارين
 عدل السكريبت، بطريقة للحصول على الشكل بالسفل (تعرض الشاعشتة متع عشتبكة الرجتع، ولوحتات التحكتم الحاطتتة13.17

:  )بالخدود

 ، بالنستتبة للتتون الرستتم الرابتتع، أختتت علتتى ستتبيل3 متحكمتتات رستتومية بتدل متتن 4عدل السكريبت، بحيتتث يتتتم إظهتتار 13.18
اللثال : أزرق، بن ...

 ، لقد حصلنا على قيم الطور والتدد والسعة الت تم إخيارها من قبل الستخدم بكل واحدة متتن35 إلى 33 السطر من 13.19
 ثلثة لوحات التحكم، بالوصول الباش لسمات اللثيل القابل. بيلثون يسمح بهذا الختصار (و هذا معناه تطبيقي) لكتتن
 هذه التقنية خطية. فهي تنتهك واحدة من التوصيات النظرية العامة "للبمجة الشيئية"، التتت توصتت بتتأن الوصتتول

 أسلوب الت تستدعي ()ChoixVibra إلى خصائص الكائن بطرق محددة. للمتلثال لهذه التوصية، أضف للصنف
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valeurs()التتت تقتتوم بإرجتتاع نفتتق (، وtuple.يحتتتوي علتتى قيتتم التتتددات والطتتور والستتعة التتت تتتم اختيارهتتا ( 
 من هذا السكريبت يجب أن نستبدلها بهذا :35 إلى 33السطر من 

        freq, phase, ampl = self.control[i].valeurs()

 في اللوحة، قم برستتم دائتترة، والتتت). Scale (اكتب تطبيق صغي الذي يقوم بعرض نافذة مع لوحة وودجة متلج13.20
يمكن للمستخدم تغيي حجمها بمساعدة التحلق .

 التتذي يملثتتل النشتت لوحتتة، و()Frame اكتب سكريت الذي يقوم بصنع صتتنفي : صتتنف التطتبيق، التتذي يشتتتق متن13.21
× 400بحجم   التتذي تتتم وصتتفه Visage  بيكسل، بالضافة لزران. في اللوحة، قم بعمل ملثيل الكائن للصتتنف400 
أدناه. 
 يعرف الكائنات الرسومية لتملثيل وجوه أعشخاص بسيطة. هذه الوجوه تتكون متتن دائتترة رئيستتية Visage الصنف

 فيها ثلثة دائتتراة بيضتتاوية الشتتكل والتتت تملثتتل العينتتات والفتتم (مفتتتوح). الستتلوب (إغلق) يستتمح باستتتبدال التتدائرة
البيضاوية الت تملثل الفم بخط أفقي. والسلوب (فتح) يسمح بإرجاع الفم على عشكل الدائرة البيضاوية. 

 Visage التتذي ستستتمح بفتتتح وغلتتق الفتتم للكتتائن Application إثنيتت متتن الزرار يتتتم تعريفهتتا فتتي صتتنف

لقتباس جزء من الكود . 93الوجود في اللوحة. يمكنك أن تتعلم من اللثال في الصفحة
تكرين التكيب : تطوير قاموس ألوان. 13.22

 الهدف : صنع برنامج صغي الذي يمكنه أن يساعد،ك بسعة وسهولة على بنتتاء قتتاموس ألتتوان جديتتد، التتت ستستتمح
بالوصول إلى أي تقنية لون من خلل السم الستخدم بالفرنسية. 

 ، أنت تعرف أن هتتذه الكتبتتة الرستتومية تقبتتل يشتتيtkinterالسياق : يجب أن نقوم بالتلعب مع الكائنات اللونة مع 
  و...yellow وblue وredإلى اللوان الساسية فتتي عشتكل سلستل نصتية تحتتتوي علتتى الستم باللغتتة النكلييتتة : 

إلخ. 
 أنت تعرف أن الحاسوب يمكنه معالجة البيانات الرقمية فقط. وهذا يعن عتتاجل أم اجل تعييتت أي لتتون بتتتميه إلتتى
 رقم. وينبغي بالطبع إعتماد اتفاقية لهذا، وتختلف من نظتتام لختتر. واحتتدة متتن هتتذه التفاقيتتات، وهتتي الكتتلثي عشتتيوعا،

تملثيل اللون بلثلثة بيتات، والت تشي إلى عشدة اللون من مكوناته اللثلثة : الحمر والخض والزرق. 
  للوصول إلى أي لون. يمكنك تععي اللون لي عنص رستتومي، بمستتاعدةtkinterو يمكن استخدام هذه التفاقية مع 

 في هذه السلسلة، الرمز الول (#) يعن أن القيمة بالنظام السداس العشي. والستة الرقام’. 00FA4E’#  رموز ملثل7
 قيم سداسية عشية  للثلثة مركبات من الحمر والخص والزرق. 3الت تليها تشي إلى 

 لعرض الراسلت بي أي لون والكود، يمكنك إكتشاف برامج مختلفة لعالجة الصور، ملثل جيمب وإنكسكيب فهي برامتتج حتترة
ومفتوحة الصدر. 
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  قاموس للتحويل، والذي يستتمح باستتتخدامtkinterلنه ليس من السهل علينا كبش حفظ الكودات الساداسية العشية، لدى 
 السماء الشائعة للعديد من اللوان الكث عشيوعا، لكن هذا ل بعمل لسماء اللوان باللغة النجليية. الهدف نمتتن هتتذا
 التمرين هو سهولة صنع برنامج قاموس بالفرنسية، والت يمكنك إدراجها بعد إذن في أي برنامتتج ختتاص بتك. تبنيتته

مرة واحدة، هذا القاموس سيتكون عشكله كالتالي :
     {'vert':'#00FF00', 'bleu':'#0000FF', ... etc ...}.

: الوالصفات
 البنامج الذي نريد تنفيذ هو برنامج رسومي، الذي يتمحور حول صنف. والت سوف تشمل نافذة مع عتتدد متتن حقتتول
 الدخال والزرار، بحيث يمكن للمستخدم ترمي ألوان جديدة فتتي كتتل متترة بكتابتتة استتمها باللغتتة الفرنستتية فتتي الحقتتل،

وكود السداس العشي في الحقل الخر. 
 عنتتدما يكتتون القتتاموس يحتتتوي علتتى عتتدد متتن البيانتتات، فيكتتون متتن المكتتن اختبتتاره، وهتتذا معنتتاه إدختتال استتم اللتتون
 بالفرنسية ويقوم بإرجاع رمزه السداس العشي بمساعدة الزر (مع عرض منطقة ملونة). سوف يتسبب زر في حفتتظ

القاموس في ملف نص. وزر آخر في إستجاع القاموس من هذا اللف .
 السكريبت بالسفل هي أداة مسودة لشوع رسم مجموعة من الزهار على الشاعشة بطرق مختلفة (و هتتذا الشتتوع قتتد13.23

 يكون الخطوة الولى لصنع لعبة). التمرين هو فحص هذا السكريبت وإكماله. وسوف يكون مكانك هو مواصتتلة العمتتل
الذي قد بدأه عشخص آخر، أو عشخص طلب مساعدتك في الشاركة في العمل كفريق. 

 لظهار أنك فهمت ما يجب القيام، #***: أ) أبدأ بفحص السكريبت وإضافة التعليقات، والت هي في أسطر اللحوظة :
به في هذه الماكن :

from tkinter import *
class FaceDom(object):
    def __init__(self, can, val, pos, taille =70):
        self.can =can
        # ***
        x, y, c = pos[0], pos[1], taille/2
        can.create_rectangle(x -c, y-c, x+c, y+c, fill ='ivory', width =2)
        d = taille/3
        # ***
        self.pList =[]
        # ***
        pDispo = [((0,0),), ((-d,d),(d,-d)), ((-d,-d), (0,0), (d,d))]
        disp = pDispo[val -1]
        # ***
        for p in disp:
            self.cercle(x +p[0], y +p[1], 5, 'red')
    
    def cercle(self, x, y, r, coul):
        # ***
        self.pList.append(self.can.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, fill=coul))
        
    def effacer(self):
        # ***



الصناف وواجهات المستخدم الرسومية 232

        for p in self.pList:
            self.can.delete(p)
        
class Projet(Frame):
    def __init__(self, larg, haut):
        Frame.__init__(self)
        self.larg, self.haut = larg, haut
        self.can = Canvas(self, bg='dark green', width =larg, height =haut)
        self.can.pack(padx =5, pady =5)
        # ***
        bList = [("A", self.boutA), ("B", self.boutB),
                 ("C", self.boutC), ("D", self.boutD),
                 ("Quitter", self.boutQuit)]
        for b in bList:
            Button(self, text =b[0], command =b[1]).pack(side =LEFT)
        self.pack()
    
    def boutA(self):
        self.d3 = FaceDom(self.can, 3, (100,100), 50)
        
    def boutB(self):
        self.d2 = FaceDom(self.can, 2, (200,100), 80)
        
    def boutC(self):
        self.d1 = FaceDom(self.can, 1, (350,100), 110)
        
    def boutD(self):
        # ***
        self.d3.effacer()

    def boutQuit(self):
        self.master.destroy()
        
Projet(500, 300).mainloop()

 

× 600ب) عدل هذا الستتكريبت، ليتناستتب متتع هتتذه الواصتتفات التاليتتة : اللوحتتة يجتتب أن تكتتون حجمهتتا أكتتب :   600 
بيكسل. 

أزرار التحكم يجب نقلهم إلى اليمي. 
حجم النقا ط على الوجه يحب أن يكون يختلف نسبته لهذا الوجه .

: 1الخيار 
  نردات جديدة (بنفس الطتتول، صتتغية نوعتتا متتا) رتبتتت3 سوف يظهر A. مع كل إستخدان للزر B وAأبقي فقط زران 

 . سيتم وضع كل عمود جديتتد علتتى يميتت6 و1على عمود (عمودي)، القيم لهذه الندات يتم اختيارها عشوائيا ما بي 
  (بأي ترتيب)، تظهر في النافذة (أو فتتي اللوحتتة) رستتالة "ربحتتت". ستتوف يقتتوم1،2،4 نردات وهي 3سابقه. فإذا طلع 

 بحذف كل شء (لكن ليس النقا ط !) من جميع الندات العروضة .Bالزر 
: 2لخيار ا
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 ). القيتم5 نتتردات متداخلتتة (هتذا معنتتاه ملثتل نقتا ط لتوجه القيمتتة 5 سوف يقتتوم بعتترض A. الزر B وAأبقي فقط زران 
  يقوم بمسح كل شء (لكتن ليتس النقتا ط) متن جميتتعB، لكن ل يمكن أن تكون مكررة. الزر 6 و1ستكون عشوائية بي 

الندات العروضة .
: 3لخيار ا

  نرد من نفس الحجم مرتبة في عشكل دائرة. كل استتتخدام13 سيقوم بعرض A. الزر C وB وA أزرار 3أبقي فقط فقط 
 ،1 يقوم بتغيي قيمة الزر الول، ثم اللثاني، ثم اللثالث ... إلخ. القيمة الجديدة للند ستكون قيمة الند السابق +Bللزر 

  يقوم بمستتحC، وإلخ .... الزر 1 : في هذه الحالة ستكون قيمة التغي الجديد 6إل في حالت تكون فيها قيمة السابقة 
كل شء (لكن ليس النقا ط) من جميع الندات العروضة .

: 4لخيار ا
 . قيتتم6 نرد من نفس الحجم مرتبة في عشكل سطرين متتن 12 سيقوم بعرض A. الزر C وB وA أزرار 3أبقي فقط فقط 

 . مع كل6 و1. قيم الند اللثاني ستكون عشوائية بي 6، 5، 4، 3، 2، 1الندات ستكون في السطر الول في ترتيب 
  يقوم بتغيي قيمة نرد من السطر اللثاني، وهذه القيمة ستبقى مختلفتتة بيتت نتترد الستتطر الول والستتطرBاستخدام للزر 

اللثاني. 
 إذا كان الند الول في السطر اللثتتاني تتم الحصتتول علتتى قيمتتة مقتابله، ستتوف يتتتم تغييتت القيمتتة النتد اللثتاني للستطر

  يقتتوم بمستتح كتتل شتء (لكتن ليتتسC وجتتوه مشتتابهة للتتت فوقهتتا. التتزر 6اللثاني عشوائيا، وهكذا، إلى أن نحصل علتتى 
النقا ط) من جميع الندات العروضة .
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ةمع بعض الويدجات الإضافية14
سوف نقدم هنا بعض الويدجات الجديدة، فضل عن استخداماتها الت تعرفها. نحن ل نتظتتاهر فتتي كتتل متترة أننتتا نبنت مرجًعتتا ل

tkinterيمكنتتك العلثتتور علتتى الزيتتد علتتى الواقتتع الخصصتتة. لتتك انتبتته : متتاوراء منظتتر الوثتتائق، هتتذه الصتتفحات مصتتممة :  
 لتعليمك حسب اللثال كيفية صنع تطبيق بمساعدة الصناف والكائنات. وسوف تكتشف بعض تقنيات بيلثون التتت لتتم نتناولهتتا

 أو تحديد الهام الضمنية .lambdaبعد، ملثل تعبيات 

أزرار الراديو

  "أزرار الراديو" يمكن أن يوفر للمستتتخدم مجموعتتة متتنوجدة
 الخيارات الخاصتتة التبادليتتة. التتت يطلتتق عليهتتا قياستتا علتتى
 أزرار الختيتتار التتت نجتتدها فتتي الراديتتوات. تتتم تصتتميم هتتذه
 الزرار بحيث تسمح باختيار خيار واحد في كل مرة : البقية

ظهرت بشكل تلقائي. 

 الية الساسية من هذه الودجات هي استخدامها دائما في مجموعات. جميع أزرار الراديو تنتمتتي إلتتى نفتتس الجموعتتة الرتبطتتة
، لكن كل واحدة تعي قيمة معينة. tkinterبواحدة وهي أيضا مرتبط بمتغي 

 الشت،ك .tkinterعندما يقوم الستخدم باختيار أحد الزرار، القيم القابلة لهذا الزر يتم تعيينه لتغي 
1# from tkinter import *
2#
3# class RadioDemo(Frame):
4#     """Démo : utilisation de widgets 'boutons radio'"""
5#     def __init__(self, boss =None):
6#         """Création d'un champ d'entrée avec 4 boutons radio"""
7#         Frame.__init__(self)
8#         self.pack()
9# : ظحقل إدخال يحتوي على نص صغير #        
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10#         self.texte = Entry(self, width =30, font ="Arial 14")
11#         self.texte.insert(END, "La programmation, c'est génial")
12#         self.texte.pack(padx =8, pady =8)
13#                   : السم الفرنسي والسم التقني للنماط الريبعة للخطوط #        
14#         stylePoliceFr =["Normal", "Gras", "Italique", "Gras/Italique"]
15#         stylePoliceTk =["normal", "bold", "italic"  , "bold italic"]
16# ; objet-variable' tkinter' النمط الحالي يتم تخزينه في #        
17#         self.choixPolice = StringVar()
18#         self.choixPolice.set(stylePoliceTk[0])
19# : 'صنع أريبعة أزرار راديو #        
20#         for n in range(4):
21#             bout = Radiobutton(self,
22#                                text = stylePoliceFr[n],
23#                                variable = self.choixPolice,
24#                                value = stylePoliceTk[n],
25#                                command = self.changePolice)
26#             bout.pack(side =LEFT, padx =5)
27#
28#     def changePolice(self):
29#         """Remplacement du style de la police actuelle"""
30#         police = "Arial 15 " + self.choixPolice.get() 
31#         self.texte.configure(font =police)
32#                            
33# if __name__ == '__main__':
34#     RadioDemo().mainloop()

تعليقات

 والذي يسمح لنا بالندماج، ()Frame  : هذا الرة أيضا، فضلنا بناء تطبيقنا الصغي كصنف مشتق من صنف3السطر •
بسهولة في تطبيق أكث أهمية. 

 بعد تملثيلها، والذي يسمح) ()place أو ()pack()، grid ( : عامة، نطبق أساليب تحديد مواقع الويدجات8السطر •
لنا بحرية اختيار موقعه في داخل النافذة الصل. وكما يظهر هنا، فمن المكن التنبلؤ بمواقعها في منش الودجة. 

 ()get  صنف الدخال لديها العديد من الساليب للوصول إلى السلسلة النصية العروضة. السلوب : ويدجات11السطر •
 يستتمح بإضتتافة حتتروف جديتدة إلتتى أي مكتتان (و هتتذا يعنتت فتتي ()insert يسمح باستداد السلسلة بأكملها. الستتلوب

 البداية أو في النهاية أو حت ضمن السلسلة الوجود إن وجدت). هذا الستتلوب يستتتخدم برامتتتين، الول يشتتي إلتتى مكتتان
 يسمح بمسح كل ()delete لضافته إلى نهاية السلسلة). السلوب END، لضافته إلى البداية 0 الضافة (استخدم

).205 أو جزء من السلسلة. وهي تستخدم نفس البامتات السابقة (انظر صفحة مشوع "رمز اللوان"، صفحة
  أزرار بمستتاعدة حلقتة. الخيتتارات الخاصتة4 : بدل من التملثيل في تعليمات منفصلة، نحن نفضتل صتنع 15 و14السطران •

 الولتتى تحتتتوي علتتى:  stylePoliceTk وstylePoliceFr لكتتل واحتتد منهتتا يتتتم أول إعتتدادها فتتي قتتائمتي
نصوص صغية الت يجب أن تظهر بجانب كل زر، واللثانية تحتوي على قيم الت ينبغي أن ترتبط معها .
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  : كما شحنا فتتي الصتفحات الستتابقة، الزرار الربعتتة تشتتكل فريقتتا حتتول التغيتت الشتت،ك. هتتذا التغيتت18 و17السطران •
 يأخذ القيمة الرتبطة مع زر الراديو الذي إختاره الستخدم. نحن ل نستتتطيع استتتخدام متغيتت مستتتقل للتتء هتتذا التدور، لن

  الداخليتتة ل يمكتتن الوصتتول إليهتتا إل متتن أستتاليب مخصصتتة. متترة أختترى، نحتتن استتتخدمنا هنتتاtkinterستتمات كائنتتات 
 التتت أعطيناهتتا قيمتتة، و()StringVar ، من نوع سلسلة نصتتية، والتتذي قمنتتا بتمتتلثيله متتن صتتنفtkinterكائن-متغي 

. 18افتاضية في السطر 
 ) وقيمتتة مختلفتتة،Label أزرار راديو. كل واحد منتته يتتم تعيينته متع ملصتق (4 : نحن قمنا بتملثيل 26 إلى 20السطر من •

 لكنهتتتتا تستتتتتدعي أستتتلوب). self.choixPolice ( مشتتتتت،كtkinterلكتتتن جميعهتتتتم مرتبطتتتتون بنفتتتتس متغيتتتت 
self.changePolice() ، .في كل مرة  يقوم فيها الستخدم بإجراء ضغطة من الفأرة على واحدة أو أخرى

 : يتم تغيي الخط بواسطة إعادة تكوين خيار الخط لودجة الدخال. هذا الخيتتار ينتظتتر مصتتفوفة (31 إلى 28السطر من •
tuple) تحتوي عى اسم الخط، وحجمه وربما أسلوبه. فإذا كتتان استتم الختتط ل يحتتتوي علتتى فراغتتات، مصتتفوفة (tuple( 

يمكنها أيضا استبداله بسلسلة نصية. على سبيل اللثال :
('Arial', 12, 'italic')
('Helvetica', 10)
('Times New Roman', 12, 'bold italic')
"Verdana 14 bold"

"President 18 italic"     (268 انظر أيضا الملثلة في صفحة).

استخدامت الاطارات لتركيب نافذة

 (إطتار باللغتتة ()Frame أنت تعرف بالفعل استتخدام أصتناف ودجتات
العربية)، بما في ذلك إنشاء ويدجات جديدة معقدة بالعشتقاق. 

 السكريبت الصتغي بالستتفل يتبي لتك فائتدة هتذا الصتتنف لعتادة تجميتتع
 مجموعات من الويدجات وترتيبها بطريقة معينة داخل النافذة. وهذا يظهر

لك أيضا استخدام خيارات زخرفية معينة(الحدود...إلخ). 

 بطريقتتة لصتتنع،تت f2 وf1 لنشاء نافذة على الجانب، استتتخدمنا إطتتارين
 مجموعتي من الويدجات، واحدة على اليمي والختترى علتتى اليستتار. ولقتد
 لونا هذين الطارين لتسليط الضوء عليهتتم بشتتكل جديتتد، ولكتتن هتتذا ليتتس

ضوريا. 
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 يحتتوي f2 الطتتار. ()Label  إطارات أخرى، والت تحتوي كل واحدة منها على ودجة متتن صتتنف6يحتوي على  f1 الطار
اللوان والتقليم هي خيارات بسيطة .. ()Button وودجة ()Canvas على ودجة

1# from tkinter import *
2#
3# fen = Tk()
4# fen.title("Fenêtre composée à l'aide de frames")
5# fen.geometry("300x300")
6#
7# f1 = Frame(fen, bg = '#80c0c0')
8# f1.pack(side =LEFT, padx =5)  
9#

10# fint = [0]*6
11# for (n, col, rel, txt) in [(0, 'grey50', RAISED, 'Relief sortant'),
12#                            (1, 'grey60', SUNKEN, 'Relief rentrant'),
13#                            (2, 'grey70', FLAT, 'Pas de relief'),
14#                            (3, 'grey80', RIDGE, 'Crête'),
15#                            (4, 'grey90', GROOVE, 'Sillon'),
16#                            (5, 'grey100', SOLID, 'Bordure')]:
17#     fint[n] = Frame(f1, bd =2, relief =rel)
18#     e = Label(fint[n], text =txt, width =15, bg =col)
19#     e.pack(side =LEFT, padx =5, pady =5)
20#     fint[n].pack(side =TOP, padx =10, pady =5)
21#
22# f2 = Frame(fen, bg ='#d0d0b0', bd =2, relief =GROOVE)
23# f2.pack(side =RIGHT, padx =5)
24#
25# can = Canvas(f2, width =80, height =80, bg ='white', bd =2, relief =SOLID)
26# can.pack(padx =15, pady =15)
27# bou =Button(f2, text='Bouton')
28# bou.pack()
29#
30# fen.mainloop()

 

تعليقات

  فائتدة5 : لتبسيط الظهر إلى أقص حد ممكن، لم نبمج هذا اللثتال كصتنف جديتد. لحتظ فتي الستطر 6 إلى 3السطر من •
لتعيي حجم النافذة الرئيسية.  ()geometry السلوب

 (الخلفيتتة - bg  : تملثيتتل الطتتار اليستت. يتتتم تحديتتد لتتون الخلفيتتة (لتتون أزرق فاتتتح) عتتن طريتتق البامتتت7الستتطر •
backgroundهذه السلسلة النصية تحتوي وصف سداس عشي للثلثة مركبات الحمر والخض والزرق من اللتتون .( 

 لعشارة إلى أن القيمة الرقمية هي بالنظتام السداستت العشتي، وهنالتك ثلثتة مجموعتات متع الرقتتام # الطلوب. بعد الرمز
  بالنظتام192 يقابتتل c0 و128 يقابتل 80. 255 و1والحتروف. كتل واحتد متن هتتذه الجموعتتات يحتتتوي علتتى رقتم متتا بيت 

.192 و192 و128العشي. في ملثالنا، الركبات الحمر والخض والزرق الت تحتاجها لتملثيل اللتون هتتي علتتى التتتوالي   
padx =5 
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 والزرق،تت ff0000# والحمر متتع،تت ffffff# والبيض مع،تت 000000# لنطبق هذه التقنية، يتم الحصول على السود مع•
.خإل، 000050# الداكن مع

 ليضتتع side =LEFT سيتم تغيي إطار تلقائيا حسب محتويتتاته. الخيتتار ،تت ()pack  : بما أننا طبقنا السلوب8السطر •
  بيكستتلت علتتى اليميتت واليستتار (فارغتتة) (و5يضتتع مستتاحة  padx =5 الحتويات على يسار النافذة الرئيستتية. والخيتتار

" بالتباعد الفقي) .padxيمكننا ترجم "
  إطارات متشابهة تحتوي على واحدة منها على ملصق.5الذي نقوم بإعداده، محن سنقنو بجمع  f1  : في إطار10السطر •

 الكود القابل سيكون أكث بساطة وأكث فعالية إذا قمنا بتملثيل هذه الويدجات في قائمتتة بتتدل متتن متغيتتات مستتتقلة. نحتتن
 عناص وسوف نستبدلها لحقا. 6نعد الن قائمة مع 

  مصتتفوفات مغلقتتة تحتتتوي علتتى6 إطارات متشتتابهة، ستتوف نقتتوم باستتتعراض قائمتتة متتن 6 : لبناء 16 إلى 11السطر من •
  يعرف نوعtkinter عناص : ملؤش وثابت 4الخاصيات الت ينفرد بها كل إطار. كب واحد من هذه الصفوفات تتكون من 

التخفيف، سلسلتي نصيتي تصف اللون والكتابة في اللصق. 
  عناص من القائمة. مع كل تكرار، محتتتوى إحتتدى الصتتفوفات الغلقتتة يتتتم تعيينتته6 مرت على 6يتم تنفيذها  for الحلقة•

.) 20 إلى 17ثم يتم تنفيذ تعليمات السطر من  (txt وn، col، rel للمتغيات

  والـذي هـو بنـاء مدمـج خـاص، يسـمح بـأداء العديـدforتدوير قائمة من المصفوفات المغلقة باستخدام حلقـة 
.من المهام مع عدد قليل جدا من التعليمات 

  بيكسل واسع متتع وجتتود2وكل واحدة تم تزيينها بحدود من . fint  يتم تملثيلهم كعناص للقائمة6 : الطارات 17السطر •
تأثي التخفيف. 

  : اللصقات جميعها بنفس الحجم، لكن النصوص الت بداخلها وألوانها هي الختلفة. وقتتد استتتخدمنا20 إلى 18السطر من •
 لحجم اللصق الت يتم تحديدهها بإطارات صغي. والت بدورها تحدد طول الطار الذي يتتتم تجميعتته،تت ()pack السلوب
 يسمحون بحجز مساحة صغية حول كل ملصق، ومستتاحة صتتغية حتتول كتتل pady وpadx الخيارات). f1 (الطار

.f1 يضع كل الطارات الست والصغي واحد تحت الخر في الطار الذي يحتويهم  side =TOP إطار صغي. الخيار
(الطار اليمن). لونه سيكون أصفر، وسنقوم بإحاطة حدود حول زخرفة الخدود.  f2  : إعداد الطار23 و22السطر •
 pady وpadx يحتوي على لوحة وزر. لحظ مرة أخرى أن استخدام الخيتتارات  f2:  : الطار28 إلى 25السطر من •

 لت،ك مساحة حول الويدجات (على سبيل اللثال، انظر لحالة أحد الزار، الت لتم تستتخدم هتذا الخيتتار، وبالتتتالي فهتتو يتأتي
 الطار الحيطة به). كما فعلنا للطارين السابقي، وضعنا حافة حتتول اللوحتتة. اعلتم أن الويتدجات الختترى تقبتتلمع حافة 

هذا النوع من الزخرفة ملثل : الزرار وحقول الدخال ...إلخ .



239 كيفية نقل رسومات يبمساعدة الفأرة

كيفية نقل رسومات بمساعدة الفأرة

  الرسومية. فهي تشتمل علتتى مجموعتتة كتتبية جتتدا متتن الدوات الفعالتتة التتتtkinterالودجة اللوحة هي أحد نقا ط القوة لكتبة 
 تعالج الرسوم. الستتكريبت أدنتاه يظهتر لتك بعتض التقنيتات الساستية. فتإذا أردت معرفتتة الزيتد، خاصتتة فيمتتا يتعلتتق بمعالجتتة

. tkinterالرسومات الت تتكون من عدة أجزاء، يرجى الرجوع إلى كتاب مرجعي للتعامل مع 

 في بدايتتة تطبيقنتتا الصتغي، مجموعتتة متن الرستتومات الرستتومة عشتتوائيا علتتى اللوحتتة (و هتتي مجموعتتة متن التدوائر البيضتتاوية
اللونة). ويمكنك نقل أي واحدة من هذه الرسومات من خلل فأرتك. 

 يتم تمريرها إلتى المتام مقارنتة بتتالخرين، وحتدودها نصتبح أكتتث ستتماكة طتتوال وقتت التعامتتل  الرسوماتإحدىعندما يتم نقل 
معها.
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 لفهم هذه التقنية الستخدمة، يجب أن تتذكر برنامجا يستخدم الواجهة الرسومية (يتم التحكم به بواسطة الحداث)، (أعتتد النظتتر
 في هذا التطبيق، سوف نقوم بوضع تقنية تتفاعل مع الحداث : "ضغط على التتزر اليمتتن). 88إذا أردت للتفسيات في صفحة

للفأرة"، "تحريك الفأرة والزر اليمن ل يزال مضغو ط"، "تحرير  الزر اليمن". 

 . عملنا البمجي هو ربطها بمعالجتتات مختلفتتة (دالتtkinterيتم إنشاء هذه الحداث من قبل نظام التشغيل وبدعم من واجهة 
أو أساليب). 

 التذي يشتتتق متن،ت Bac_a_sable لتطوير هذا التطتبيق الصتتغي بعتتد "فلستتفة الكتتائن"، ونحتن نفضتل صتتنع صتتنف جديتد
 اللوحة الساسية، ويتم إدراج الوظائف الطلوبة، بدل من برمجة هذه الوظائف في مستوى البنامج الرئيس، سوف نبنيها عتتل

لوحة عادية. وبالتالي ننتج كود قابل لعادة الستخدام .
from tkinter import *
from random import randrange

class Bac_a_sable(Canvas):
    "Canevas modifié pour prendre en compte quelques actions de la souris"
    def __init__(self, boss, width=80, height=80, bg="white"):
: استدعاء منشئ الصنف الصل #        
        Canvas.__init__(self, boss, width=width, height=height, bg=bg)
الفأرة" يبهذه الودجة ريبط الظحداث " #          :
        self.bind("<Button-1>", self.mouseDown)
        self.bind("<Button1-Motion>", self.mouseMove)
        self.bind("<Button1-ButtonRelease>", self.mouseUp)

    def mouseDown(self, event):
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        "Opération à effectuer quand le bouton gauche de la souris est enfoncé"
        self.currObject =None
        # event.x وevent.y تحتوي على إظحداثيات نقرة الفأرة :
        self.x1, self.y1 = event.x, event.y
        # <find_closest> تقوم يبإرجاع مرجع الرسم القرب :
        self.selObject = self.find_closest(self.x1, self.y1)
: تغيير سمك محيط الرسم #        
        self.itemconfig(self.selObject, width =3)
        # <lift> تمرير الرسم إلى المقدمة :
        self.lift(self.selObject)

    def mouseMove(self, event):
        "Op. à effectuer quand la souris se déplace, bouton gauche enfoncé"
        x2, y2 = event.x, event.y
        dx, dy = x2 -self.x1, y2 -self.y1
        if self.selObject:
            self.move(self.selObject, dx, dy)
            self.x1, self.y1 = x2, y2

    def mouseUp(self, event):
        "Op. à effectuer quand le bouton gauche de la souris est relâché"
        if self.selObject:
            self.itemconfig(self.selObject, width =1)
            self.selObject =None

if __name__ == '__main__':      # ---- Programme de test ----
    couleurs =('red','orange','yellow','green','cyan','blue','violet','purple')
    fen =Tk()
:  شكل يبيضوي ملون15وضع في اللوظحة – رسم من  #    
    bac =Bac_a_sable(fen, width =400, height =300, bg ='ivory')
    bac.pack(padx =5, pady =3)
: زر الخروج #    
    b_fin = Button(fen, text ='Terminer', bg ='royal blue', fg ='white',
                   font =('Helvetica', 10, 'bold'), command =fen.quit)
    b_fin.pack(pady =2)
:  شكل يبيضوي مع إظحدثيات ولون عشوائيان15رسم  #    
    for i in range(15):
        coul =couleurs[randrange(8)]
        x1, y1 = randrange(300), randrange(200)
        x2, y2 = x1 + randrange(10, 150), y1 + randrange(10, 150)
        bac.create_oval(x1, y1, x2, y2, fill =coul)
    fen.mainloop()

 

تعليقات

.()Canvas السكريبت يحتوي على أساسيات تعريف صنف رسومي مشتق من

  :هذا الصنف الجديد من الرجح أن يتم إعادة استخدامه في مشاريع أخرى، وبالتالي اختبار هذه الصنف في البنية الكلستتيكية
if __name__ ="__main:"__. .و بالتالي يمكن استخدام هذا السكريبت كما هو، ووحدة لستدعائها لتطبيقات أخرى

 ) كبامتت أول، كمتتا فتتي التفاقيتتةbossينتظتتر مرجتتع لودجتتة الصتتل ( ()Bac_a_sable منش ودجة الخاص بنتتا الجديتد
العتادة. ويستدعي منش الصنف الصل، ثم ينفذ اللية الحلية. 
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،<Button-1< فتتتتتتتي هتتتتتتتذه الحالتتتتتتتة، فتتتتتتتإنه تتتتتتتتم ربتتتتتتتط ثلثتتتتتتتة معرفتتتتتتتات أحتتتتتتتداث  <Button1-Motion<و >
Button1-ButtonRelease< 74مع أسماء ثلثة أساليب مختارة كمعالجة لهذه الحداث .

 ويقوم نظتتام التشتتغيل بتمريتتر ()mouseDown عندما يضغط الستخدم على الزر اليمن للفأرة، فإنه يتم تفعبل السلوب
، x الذي يحتوي على سمات،تت event في البامت كائن  yالت هي إحداثيات اللؤش في موقع اللوحة، الذي حدد فتتي وقتتت و 

الضغطة. 

 لننا في حاجة إليها فتتي مكتتان آختر. ثتم،تت self.x2 وself.x1 نحن نقوم بتخزين مباشة هذه الحداثيات في متغي ملثيل
 لودجة اللوحة، الت قمنا بإرجاع مرجع رسم القرب. هتتذا الستتلوب يقتتوم دائمتتا ()find_closest قمنا باستخدام السلوب

بإرجاع مرجع، حت لو كانت ضغطة الزر ليست داخل رسم. 

 البقيتتة ستتهلة الفهتتم : مرجتتع الرستتم تتتم حفظتته فتتي متغيتت ملثيتتل، ويمكننتتا استتتخدام أستتاليب أختترى للوحتتة الساستتية لتعتتديل
لزيادة رعشاقة الخطط ونمرره للمقدمة.  ()lift و()itemconfig خصائصه. وقي هذه الحالة، نحن نستخدم السلوب

يتم استدعاء "ناقل" الرسم من خلل السلوب

 والذي يتم استدعاؤه في كل مرة يتم فيها تحريك الفتتأرة،تت ()mouseMove يتم استدعاء "ناقل" الرسم من خلل السلوب
 يحتوي هذه الرة أيضا على إحداثيات للؤش الفأرة، في نهاية النقل. ونحن نستتتخدمها event والزر اليس مضغو ط. الكائن

لودجة اللوحة، والت سوف تنقل نفسها.  ()move لحساب الفرق بي الحداثيات الجديدة والقديمة، من أجل تمرير السلوب

 نحتن نتأكتد)، وselObject ونحن ل يمكننا استدعاء هذا السلوب إذا كان هنالك تنفيذ كائن موجود (هتذا دور متغيتت ملثيتل
أيضا من أن الحداثيات الجديدة الكتسبة تم حفظها. 

تنهي العمل. عندما يتم نقل الرسم إلى وجهته، يبقى فقط إلغاء تحديد والنتقال إلى سمك الولي.  ()mouseUp السلوب

ال.و هذا ل يمكن أن يعتب إذا كان هنالك بالفعل اختيار، بطبيعة الح

 tkinter رسم دون القلق حول حفظ مراجعتته فتتي متغيتتات. يمكنتتك فعتتل هتتذا لن 15في جسم البنامج الختبار، قمنا بتملثيل 

)104 تقوم بحفظ مرحع داخل لكس من هذه الكائنات (انظر صفحة

.ملحظة  إذا كنت تعمل مع مكتبات رسومية أخرى، فربما يجب عليك أن توفر ذاكرة من هذه المراجع  :

  تذكي : مع ال الحداث ل ينقل الرس ائل, إل إذا وقعت أحداث مددة ف اللوحة . نقرات الفأرة الضغوطة خ ارج ا ل تقوم بأي74
تأثي .
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  إحتمالت، و يتم تحديد ملؤش اللون عن8الرسومات هي مجرد أعشكال بيضوية ملونة. يتم إختيار ألوانها عشوائيا في قائمة من 
.random الت تم إستدعائها من وحدة randrange ()طريق الدالة

لويدجات مكملة، لويدجات مركبة

 ، فسوف تعرف أنه يوجد توسعات ملحقتتة ، فتتي عشتتكل مكتبتتات.tkinterإذا إستكشفت الوثائق الكبية الوجود على النتنت لت 
 هذه اللحقات تقدم أصناف ودجة إضافية يمكن اعتبارها ل تقدر بلثمن لتطتتوير ستتيع للتطبيقتتات العقتتدة. ل يمكننتتا بتتالطبع أن

 (و Ttk وTix نتحتتدث عتتن كتتل هتتذه الويتتدجات فتتي هتتذه التتدورة. فتتإذا كنتتت مهتمتتا، حتتاول زيتتارة مواقتتع ذات صتتلة لكتبتتات
 تهدف إلى "تلبيس" الويتتدجات متتع ثيمتتات Ttk est  ودجة إضافية. مكتبة40تقتح عليك أكث من  Tix الخريات). مكتبة

). Pmw (Python Mega Widgets مختلفة (ستيل الزرار والنوافذ ...إلخ). وكتبت بعض هذه الكتبات ببيلثون، ملثل

  القياسية.  في الواقتتع يمكنتتك بنفستتكtkinterو مع ذلك، يمكنك القيام بالكلثي من العشياء دون البحث عن موارد أخرى لكتبة 
 بناء أصناف ويدجات جديدة مركبة وفقا لحتياجاتك. وهذا قد يستغرق بعض العمل في البداية، ولكن عندما تقوم بذلك، فإنتتك

  تتتوزع كجتتزء متتنtkinterتتحكم بدقة ما في تطبيقك الخاص، وتضمن قابلية الحمولية لجميع النظمة الت تقبتتل بيلثتتون،  لن 
 بيلثون القياسية. في الحقيقة، عندما تستخدم مكتبات طرف ثالث، يجتتب عليتتك دائمتتا التحقتتق متن توافرهتتا وتوافقهتتا لللت التت

تستهدفها برامجك، وتلثبيتها، إذا لزم المر. 

الصفحات التالية تشح البادئ العامة الت يتعي تنفيذها بنفسك للصناف ودجة الركبة، مع بعض الملثلة الكث فائدة .

مكعبات كومبو مبسطة

 التطبيق الصغي أدناه يوضح لك كيفية بناء صنف جديد من ودجة من نوع مكعب كومبو. ويعرف أنه ودجة  يربتط بيت حقتل
 الدختال وعلبتة القائمتتة : يمكتن للمستتخدم التدخول إلتى النظتام والتذي هتتو عناصتت القائمتتة (بالضتغط علتى استمها)، أو إذا كتان
 العنص غي موجود (يكتب اسم جديد من خلل حقل الدخال). نحن بسطنا الشكلة فقط من خلل تر،ك اللئحتتة واضتتحة دئمتتا،
 لكن من المكن تحسي هذا الودجة بحيث يأخذ الشكل التقليدي لحقل الدخال يرافقه زر صتتغي يتستتبب فتتي ظهتتور قائمتتة، ويتتتم

). 274 صفحة 14.1إخفاء هذا في البداية (أنظر للتمرين 

  أساسية : حقل إدختتال، مربتتعtkinter ويدجات 3 سيتم تجميعها في كيان واحد من comboو كما نتصور، ودجة الخاصة بنا 
) وشيط تمرير. listboxقائمة (

 مربع القائمة وشيط التمرير سيتم ربطهم، لن شيط التمرير يسمح بتجاوز قائمتتة علبتتته. وستيتم أيضتا التأكتتد متن أن شتتيط
التمرير سيكون دائما في نفس ارتفاع العلبة، بصف النظر عن الحجم الذي اختته لذلك .
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 )، ووضعه مع محتوياته في أستفل حقتل الدختتال، فتتيFrameسوف نضع علبة قائمة وشيط تمرير جنبا إلى جنب في إطار (
إطار آخر عام أكث. وسوف تكون جميع الويدجات الت لدينا مركبة. 

 لختبار الودجة الخاص بنا، سوف نقوم بتضمي تطبيق بسيط جدا : عندما يقون الستخدم باختيار لون القائمة (و يمكن أيضتتا
إدخال اسم اللون مباشة في حقل الدخال)، وهذا سيتسبب تلقائيا بتغي لون خلفية النافذة الرئيسية. 

 في هذه نافذة الساسية، سوف نضيف ملصق وزر، لنظهر لك كيف يمكنك الوصول إلى الختيتتار التذي تتم اختيتتاره فتتي مكعتتب
كومبو نفسها (الزر سيقوم بعرض اسم آخر لون تم اختياره) .

1# from tkinter import *
2#
3# class ComboBox(Frame):
4#     "Widget composite associant un champ d'entrée avec une boîte de liste"
5#     def __init__(self, boss, item='', items=[], command ='', width =10,
6#                  listSize =5):
7#         Frame.__init__(self, boss)   # منشئ الصنف الصل
8#                                      # (<boss> هو مرجع الودجة السيد)
9#         self.items =items            # عناصر لوضعها في علبة القائمة

10#         self.command =command        # دالة لستدعائها عند النقر أو ضغط زر الدخال
11#         self.item =item              # عناصر مدخلت أو محددة
12#
13# : ظحقل الدخال #        
14#         self.entree =Entry(self, width =width)          # العرض يبالحروف
15#         self.entree.insert(END, item)
16#         self.entree.bind("<Return>", self.sortieE)
17#         self.entree.pack(side =TOP)
18#
19# : علبة القائمة, شريط تمرير #        
20#         cadreLB =Frame(self)                 # إفطار لجمع الودجتين
21#         self.bListe =Listbox(cadreLB, height =listSize, width =width-1)
22#         scrol =Scrollbar(cadreLB, command =self.bListe.yview)
23#         self.bListe.config(yscrollcommand =scrol.set)
24#         self.bListe.bind("<ButtonRelease-1>", self.sortieL)
25#         self.bListe.pack(side =LEFT)
26#         scrol.pack(expand =YES, fill =Y)
27#         cadreLB.pack()
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28#
29# : تعبئة علبة القائمة مع العناصر #        
30#         for it in items:
31#             self.bListe.insert(END, it)
32#
33#     def sortieL(self, event =None):
34# : استخراج قائمة العناصر المحددة #        
35#         index =self.bListe.curselection()      # إرجاع مصفوفة مغلقة للمؤشر
36#         ind0 =int(index[0])                    # نبقي الول فقط
37#         self.item =self.items[ind0]
38# : تحديث ظحقل الدخال مع العنصر المختار #        
39#         self.entree.delete(0, END)
40#         self.entree.insert(END, self.item)
41# : تشغيل المر المحدد مع العنصر المختار كبرامتر #        
42#         self.command(self.item)
43#
44#     def sortieE(self, event =None):
45# : تشغيل المر المحدد مع يبرامتر تم ترميزه على هذا النحو #        
46#         self.command(self.entree.get())
47#
48#     def get(self):
49# إرجاع العنصر الخير المحدد في علبة القائمة        
50#         return self.item
51#
52# if __name__ =="__main__":              # --- يبرنامج التجريبة ---
53#     def changeCoul(col):
54#         fen.configure(background = col)
55#     
56#     def changeLabel():
57#         lab.configure(text = combo.get())
58#
59#     couleurs = ('navy', 'royal blue', 'steelblue1', 'cadet blue',
60#                 'lawn green', 'forest green', 'yellow', 'dark red',
61#                 'grey80','grey60', 'grey40', 'grey20', 'pink')
62#     fen =Tk()
63#     combo =ComboBox(fen, item ="néant", items =couleurs, command =changeCoul,
64#                     width =15, listSize =6)
65#     combo.grid(row =1, columnspan =2, padx =10, pady =10)
66#     bou = Button(fen, text ="Test", command =changeLabel)
67#     bou.grid(row =2, column =0, padx =8, pady =8)
68#     lab = Label(fen, text ="Bonjour", bg ="ivory", width =15)
69#     lab.grid(row =2, column =1, padx =8)
70#     fen.mainloop()

تعليقات

 ) كبامتت أول، ثتم بقيتتة التفاقيتتةboss : منش الودجتتة الختتاص بنتا ينتظتر مرجتتع الودجتتة الصتتل (8 إلى 5السطر من •
 )، ويتم إضافة قائمة العناص إلى علبةitemالعتادة. البامتات الخرى تسمح بتوفي نص افتاض في حقل الدخال (

)items) وتعيي دالة لستدعائها عندما يقوم الستخدم بالضتتغط فتتي القائمتتة، أو متتن لوحتتة الفاتيتتح علتتى زر الدختتال ،(
commandأبقينا السماء النجليية لهذه البامتات، بحيث يمكن لودجةنا استخدامه مع نفتتس اتفاقيتتات الويتتدجات .( 

الساسية الت يشتق منها. 
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 ()insert تذكر ببساطة الستتلوب). 235 : أساليب ودجة الدخال تم وصفها سابقا (انظر للصفحة40 و39و 15السطر •
 الذي يسمح بإضافة نص إلى حقل الدخال، دون إزالة النص الستتابق. البامتتت الول يستتمح بتحديتتد مكتان الدراج النتتص

  فتتيtkinterالحالي لتأخذ مكانها. ويمكن أن يكون ذا عدد صتتحيح أو قيمتتة رمزيتتة (عتتن طريتتق الستتتدعاء لكامتتل لوحتتدة 
 تشي إلى نهاية ENDالت تحتوي على قيم الرمزية و، END ، سوف نقوم بجلب مجموعة من التغيات العامة، ملثل1السطر 

النص السابق). 
  : ويرتبط الحدثان مع أساليب محلية : يتم تحرير التزر اليمتن للفتأرة إذا كتان ملؤشته موجتتودا فتي علبتتة24 و16السطر •

).>Return< إذا ضغطنا على زر الدخال (الحدث) و>ButtonRelease-1< القائمة (الحدث
 يعرف حجمه بعدد من الحرف في الستتطر الحتتالي. ونقتتوم). وListbox  : إنشاء علبة القائمة (صنف الصل21السطر •

 بطرح واحد أو اثني، لتعويض الكان الذي يشغله شيط التمرير (مجموعة من اثني لديها ما يقرب من نفتتس عتترض حقتتل
الدخال). 

command =se المر الذي سيتبط به هتتو). Scrollbar  : إنشاء شيط التمرير العمودي (صنف الساس22السطر •

lf.bListe.yview  يشي لسلوب الودجةListboxالت سيتم استدعاؤها والت ستتسبب في انتقال قائمتتة فتتي داختتل  
العلبة، عندما نقوم بتحريك شيط التمرير .

  الذي تتتم استتتدعاؤه، بحيتتثScrollbarبشكل متناظر، يجب علينا إعادة تكوين علبة القائمة للعشارة إلى أسلوب الودجة •
 يعب موقع شيط التمرير بشكل صحيح على موقع للعنص الذي تم اختياره فتتي القائمتتة. وليتس متن المكتن العشتارة إلتى

  -فتتي هتتذه اللحظتتة- لتتم يوجتتدScrollbar، لن الودجة 21هذا المر في سطر تعليمات إنشاء صندوق القوائم، في السطر 
. 75بعد. لذا تم إبعاد الرجع

  : هذا السلوب يتم استدعاؤه في كل مرة يقوم فيها الستخدم بتحديد عنصتت فتتي القائمتتة. فهتتي تقتتوم باستتتدعاء33السطر •
  الستتاس. وهتتذا يقتتوم بإرجتتاع مصتتفوفة مغلقتتة للملؤشتتات، لن هتتذاListboxلودجتتة  ()curselection الستتلوب

 >). ومتتعCtrl الت تمكن الستخدم تحديد العديد من العناصتت فتتي القائمتتة (بمستتاعدة التتزر <tkinterمقصود من مطوري 
 ، يمكننتتا47ذلك نحن نفتض أن وحدا كان لفتا، وبالتالي استداد عنص واحد فقط من هذه الصفوفة الغلقة. في السطر 

 ) وكذلك مرجع  تملثيل الودجتتة42إذا إستخراج عنص القاب من القائمة واستخدامه، في كل تحديث لحقل الدخال (لسطر 
).()changeCoul (في حالة التطبيق الصغي لدينا، سيكون دالة

75
Nous aurions pu aussi faire exactement l’inverse, c’est-à-dire créer d’abord 

l’ascenseur sans indication de commande, puis créer la boîte de liste en indiquant la 
commande d’accès à l’ascenseur dans la ligne d’instanciation, et enfin reconfigurer 

l’ascenseur en lui indiquant la commande de défilement de la liste :
        scrol =Scrollbar(cadreLB)
        self.bListe =Listbox(cadreLB, height =listSize, width =width-1,
                             yscrollcommand =scrol.set)
        scrol.config(command =self.bListe.yview) 
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  : يتم استدعاء نفس المر عندما يقوم الستخدم بتفعيل زر الدختتال بعتتد ترميتت سلستتلة نصتتية فتتي46 إلى 44السطر من •
ل يتم استخدامه هنا، وهو يسمح باستعادة العنص أو العناص الرتبطة .، event حقل الدخال. البامت

 بعد التفاقيتتة التاليتتة للويتدجات الخترى، للستتماح بحريتة،ت ()get  : ولقد قمنا أيضا بتضمي السلوب49 و48السطران •
باستعادة آخر عنص تم تحديده .

الودجة نص يرافقه شريط تمرير

  بطتترق متعتتددة. وبالتتتاليtkinterسوف نقوم بالشوع بنفس  طريقة اللثال السابق، سوف تقوم بربط الويتتدجات القياستتية لتتت 
 نحن نقدم أدناه ودجة مركب يمكن استخدامه لرسم نظام معالجة نصوص بتتدائي. عنصتته الرئيستت هتتو ودجتتة النتتص القياستت،
 الذي يمكنه عرض نصتوص منستقة، هتذا معنتاه دمتج مختلتف ستمات الستتتايل (ملثتل تغميتتق، ومائتل ...)متتع النصتوص، وكتذلك
 الخطو ط الختلفة، واللون وحت الصور. سوف نقوم ببساطة بربط مع الشيط التمرير العمودي لنظهر لكم، مرة أختترى، التملثيتتل

.الذي تستطيع صنعه بي هذه الركبات

 اليدجة نص قادر على تفسي نظتتام "العلمتتات" الدرجتتة فتتي أي مكتتان فتتي النتتص. معهتتم، يمكنتتك وضتتع معتتايي، عمتتل وصتتلة،
وجعل العناص قابلة للعرض (نصوص أو صور)، بطريقة يمكن استخدامه لتشغيل مجموعة متنوعة من الليات. 

 "' بمستتاعدة التزرJean de la Fontaineعلى سبيل اللثال، في التطبيق الوصتتوف أدنتاه، عنتدما نفتوم بالضتغط علتتى استم "
 اليمن للفأرة، سيتستتبب تلقائيتتا فتتي تمريتتر تلقتتائي للنتتص (تمريتتر)، حتتت يصتتبح وصتتف هتتذا الكتتاتب مرئيتتا فتتي الودجتتة (انظتتر
 للستتكريبت القابتتل فتتي الصتتفحة التاليتتة). ومتتن الميتتات الختترى الوجتتودة، يمكتتن بمستتاعدة الفتتأرة تحديتتد أي جتتزء متتن النتتص

العروض لتعديله، لكن نحن هنا نقدم الساسيات. يرجى الرجوع إلى كتاب أو مواقع متخصصة لزيد من العلومات .
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إدارة النص المعروض

يمكنك الوصول إلى أي جزء من نص يدعم ودجة النص مع اثني من الفاهيم التكميلية، الفهارس واللؤشات :

 تتم العشارة إلى كل حرف من النص العروض بملؤش، التذي يجتتب أن يكتتون سلستلة نصتتة تحتتتوي علتتى قيمتتتي متصتلتي•
هاتان القيمتان على التوالي تشيان إلى رقم السطر ورقم العمود أين يوجد الحرف. ). "5.2" : بنقطة (على سبيل اللثال

 يمكن ربط أي جزء من النص مع واحدة أو أكث من العلمات، الت أنت حر في اختيار اسمها وخصائصها. وهذه تسمح لك•
بتعريف الخط واللوان ولون الخلفية والعناص الرتبطة وإلخ ...

 تــمـ،ــ CorbRenard.txt لفهــم النــص أدنــاه، يرجـــي أن تعــرف أـنــه ـســيتم التعاـمــل مــع مـلــف يســمى
. latin-1ترميزه بواسطة 

1# from tkinter import *
2#
3# class ScrolledText(Frame):
4#     """Widget composite, associant un widget Text et une barre de défilement"""
5#     def __init__(self, boss, baseFont ="Times", width =50, height =25):
6#         Frame.__init__(self, boss, bd =2, relief =SUNKEN)
7#         self.text =Text(self, font =baseFont, bg ='ivory', bd =1,
8#                         width =width, height =height)
9#         scroll =Scrollbar(self, bd =1, command =self.text.yview)

10#         self.text.configure(yscrollcommand =scroll.set)
11#         self.text.pack(side =LEFT, expand =YES, fill =BOTH, padx =2, pady =2)
12#         scroll.pack(side =RIGHT, expand =NO, fill =Y, padx =2, pady =2)
13#
14#     def importFichier(self, fichier, encodage ="Utf8"):
15#         "insertion d'un texte dans le widget, à partir d'un fichier"
16#         of =open(fichier, "r", encoding =encodage)
17#         lignes =of.readlines()
18#         of.close()
19#         for li in lignes:
20#             self.text.insert(END, li)
21#
22# def chercheCible(event=None):
23#     "défilement du texte jusqu'à la balise <cible>, grâce à la méthode see()"
24#     index = st.text.tag_nextrange('cible', '0.0', END)
25#     st.text.see(index[0])
26#
27# ### 'ScrolledText'البرنامج الرئيسي : نافذة مع ملصق و ###
28# fen =Tk()
29# lib =Label(fen, text ="Widget composite : Text + Scrollbar",
30#            font ="Times 14 bold italic", fg ="navy")
31# lib.pack(padx =10, pady =4)
32# st =ScrolledText(fen, baseFont="Helvetica 12 normal", width =40, height =10)
33# st.pack(expand =YES, fill =BOTH, padx =8, pady =8)
34#
35# : < تعريف العلمات, وريبط ظحدث <نقر يبالزر اليمن #
36# st.text.tag_configure("titre", foreground ="brown",
37#                       font ="Helvetica 11 bold italic")
38# st.text.tag_configure("lien", foreground ="blue",
39#                       font ="Helvetica 11 bold")
40# st.text.tag_configure("cible", foreground ="forest green",
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41#                       font ="Times 11 bold")
42# st.text.tag_bind("lien", "<Button-3>", chercheCible)
43#
44# titre ="""Le Corbeau et le Renard
45# par Jean de la Fontaine, auteur français
46# \n"""
47# auteur ="""
48# Jean de la Fontaine
49# écrivain français (1621-1695)
50# célèbre pour ses Contes en vers,
51# et surtout ses Fables, publiées
52# de 1668 à 1694."""
53#
54# (فطريقتين تعبئة الودجة نص # ) :
55# st.importFichier("CorbRenard.txt", encodage ="Latin1")
56# st.text.insert("0.0", titre, "titre")
57# st.text.insert(END, auteur, "cible")
58# : إضافة صورة #
59# photo =PhotoImage(file= "penguin.gif")
60# st.text.image_create("6.14", image =photo)
61# : إضافة علمات إضافية #
62# st.text.tag_add("lien", "2.4", "2.23")
63#
64# fen.mainloop()

تعليقات

 النش. ()Frame  : الودجة الركب الذي نعرفه في هذا الصنف سيتم اعشتقاقه مرة أخرى من صنف6 إلى 3السطر من •
 ينتظر بعض برامتات اللثيل على سبيل اللثال (الخط الستتتخدم، الطتتور والعتترض)، متتع قيتتم الفتاضتتية. هتتذه البامتتتات

 ). ويمكنتتك بتالطبع إضتتافة العديتد متن العشتياء الختترى،8 و7ستكون بسيطة التمرير لودجتتة النتص "التداخلي" (الستطر 
 لتحديد مظهر لون خلفية اللؤش، ولون الخلفية أو الحروف، وما إذا كان يجتتب أن تقطتتع الستتطر الطويلتتة أو ل ...إلتتخ. كمتتا

يمكنك إرسال برامتات مختلفة إلى شيط التمرير. 
  : كما شحنا سابقا (لودجة مكعب بوكس)، فإنه يأخذ ثلثة أسطر من التعليمات لنشتتاء تبتتادل بيتت10 إلى 7السطر من •

 ، متتع9، نقوم بصنع شيط تمرير في الستتطر 8 و7ويدجات شيط التمرير والنص. بعد تملثيل الودجة النص في السطران 
 تحديد في التعليمة بتملثيل أسلوب الودجة النص الذي سيصبح تحت سيطرة شيط التمرير. ثم نقوم بإعادة تملثيتتل ودجتتة

 ، للعشارة إلى أسلوب العودة لشيط التمرير والذي ستتيتم استتتدعاؤه للحفتتاظ علتتى الرتفتتاع الصتتحيح.10نص في السطر 
 ،8 و7إعتمادا على شيط تمرير النص الصلي. وليس من المكن العشارة لهذا الرجع عند إنشاء ودجة نص في السطرين 

لن في تلك اللحظة لم يكن شيط التمرير موجودا بعد. 
 هي تحدد ما إذا كان يجتتب. وNO أو YES ل يقبل إل قيم ()pack للسلوب expand  : الخيار12 و11السطران •

 فهو يشي. BOTH أو X، Y : يمكنه أن يأخذ القيم اللثلثة التالية fill أن يمتدد الودجة عند تغيي النافذة. خيار الكمل
 ). عندما تطور تطبيق،BOTH) أو في التجاهي (Y) أو عموديا (الحور Xإلى ما إذا كان المتداد يتم تنفيذه أفقيا (الحور 
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 فمن الهم أن تفكر في إعادة تحجيم الصفحة، خاصة إذا كان التطبيق يعمل فتي أنظمتتة تشتتغيل مختلفتة (وينتدوز، لينكتس،
ما،ك). 

  : هذه الدالة هي معالج الحداث، الذي يتم استدعاؤه كلما ضغط الستتتخدم التتزر اليمتتن علتتى استتم25 إلى 22السطر من •
). 42الكاتب (يتم ربط الحدث مع العلمة القابلة، في السطر 

 لودجة النص للعلثور على ملؤش لجزء معي من النتتص ()tag_nextrange ، قمنا باستخدام السلوب24في السطر •
 الرتبط مع العلمة "الهدف". يقتص البحث عن هذه اللؤشات على نطاق العرف في البامت اللثاني واللثتتالث (فتتي ملثالنتتا،

 تقوم بإرجاع مصتفوفة مغلقتتة بهتا ملؤشتتان (وهتتي ()tag_nextrange نبحث من بداية إلى نهاية النص). السلوب
 ، نحن نستخدم واحدة من هذه اللؤشتتات (الول)25أول وأخر حروف من جزء النص الرتبط بعلمة "الهدف"). في السطر 

 هذا يلؤدي إلتى تحريتتك التلقتائي للنتص (تمريتتر)، بحيتث الحترف القابتل للملؤشتت المترر يكتون مرئيتا فتي ولتفعيل السلوب
الودجة (عادة مع عدد من الحرف الت تتبعها). 

 : البناء الكلسيكي للنافذة يحتوي على ودجةين. 33 إلى 27السطر من •
،titre  : هذه السطر تعرف ثلثة علمات42 إلى 35السطر من •  lienو cibleهي تربط بتنسيق النتتص. الستتطر و 

  فتتي الفتتأرة هتتو التتزر اليمتتن)، متتع العشتتارة3سيكون قابل للنقر (الزر رقتم  lien  يحدد أيضا أن النص الرتبط بعلمة42
لعالج الحداث الطابق. 

  : يمكنك إدخال أي مية في تعريف النص، كما فعلنا هنتتا متن خلل تتوفي أستلوب لستتياد اللتف النصتت فتتي55السطر •
 الودجة نفسه، مع البامت لفك التشفي. مع هذا السلوب، النص الذي تم إستدعائه سيتم إضافته فتتي نهايتتة النتتص التتذي

تم وضعه في الودجة، لكن يمكنك بسهولة أن تحسنها بإضافة برامت جديد لتحديد الوقع الدقيق حيث يتم إدراجه. 
  : هذه التعليمات تقتتوم بتتإدراج أجتتزاء النتتص (فتتي بدايتتة ونهايتتة النتتص الستتابق)، بربتتط علمتتة متتع كتتل57 و56السطران •

واحدة منهم. 
  : ربط العلمات للنص ديناميكي. في أي وقت، يمكنك تفعيل ربط جدبد (كما فعلنا هنا من خلل ربتتك العلمتتة62السطر •

"lienلجزء الحالي من النص). لت"فصل" علمة، استخدم السلوب "  tag_delete().

لوحات مع أشرطة تمرير

 لدينا العديد من استغللت الودجة اللوحة، والمكانيات واستتعة جتتدا. لقتد رأينتتا كيفيتتة إثتتراء هتتذا الصتتنف بالعشتتتقاق. وهتتذا متتا
 التذي ربطنتا متع لوحتتة القياستية،ت ScrolledCanvas سوف نفعله مرة أخرى في اللثال أدناه، مع تعريتف صتتنف جديتد

شيطي تمرير (أفقي وعمودي). 
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 لجعل التمريتن أكتث جاذبيتتة، ستتوف نستتخدم صتنف ودجتتة جديتد لجعتتل علبتتة العنتتوان، والتت يجتتب علتتى الستتتخدم أن ينجتتح
.بالضغط على زر الذي يتفاداه باستمرار

 )، وأجتتزاء النتص والعديتد متن الويتتدجاتbmpالودجة لوحتتة متعتددة جتدا : يستتمح بتتالجمع بيت الرستومات والصتتور النقطيتة (
الخرى، في مساحة ممتدة. إذا كنت ترغب في تطوير لعبة رسومية، فهذه القطعة الولى الت يجب أن تتقنها. 

 التذي تتم الحصتتول عليتته متن خلل اعشتتتقاق متن صتتنف الصتتل،تت ()FenPrinc تطبيقنا الصغي بقدم على أنتته صتنف جديتتد
Tk()هي تحتوي على ودجةين / ملصق بسيط وودجتةنا الركتب الجديتد. و ScrolledCanvasهتتذا هتتو نظترة للوحتتة. و 

رسم كبية جدا، ويمكننا فيها "التجوال" من خلل شيط التمرير. 

  دائرة بيضاوية من لون والوقع والحجم عشوائي. ولقتتد80الساحة التاحة مرصودة جيدا، بدأ بزرع ديكود بسيط، مصنوع من 
قمنا بإضافة غمزة عينة صغية في عشكل صور نقطية، تهدف أن تذكركم كيفية التعامل مع هذا النوع من الوارد. 

 و أخيا، لقد قمنا بتلثبيت قطعة وظيفيتتة حقيقيتتة : وهتتي زر بستتيط، لكتن تقنيتتة التنفيتتذ يمكتن أن تطبتتق علتتى أي نتوع آختر متن
 الويدجات، بما في ذلك ويدجات مركبة كبية ملثل الت برمجناها سابقا. هذه الرونة فتتي تطتتوير التطبيقتتات العقتتدة هتتي واحتدة

من الفوائد الرئيسية من البمجة الشيئية. 

 الزر يتحر،ك بأسع من الرة الولى، والرسوم التحركة تتوقف إذا أتينا للضغط على زر جديد. في تحليل النص بالستتفل، أوِلتتي
اهتماما بالساليب الستخدمة لتعديل خصائص كائن موجود .
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1# from tkinter import *
2# from random import randrange
3#
4# class ScrolledCanvas(Frame):
5#     """Canevas extensible avec barres de défilement"""
6#     def __init__(self، boss, width =100, height =100, bg="white", bd=2,
7#                  scrollregion =(0, 0, 300, 300), relief=SUNKEN):
8#         Frame.__init__(self, boss, bd =bd, relief=relief)
9#         self.can =Canvas(self, width=width-20, height=height-20, bg=bg,

10#                          scrollregion =scrollregion, bd =1)
11#         self.can.grid(row =0, column =0)
12#         bdv =Scrollbar(self, orient =VERTICAL, command =self.can.yview, bd =1)
13#         bdh =Scrollbar(self, orient =HORIZONTAL, command =self.can.xview, bd =1)
14#         self.can.configure(xscrollcommand =bdh.set, yscrollcommand =bdv.set)
15#         bdv.grid(row =0, column =1, sticky = NS)       # sticky =>
16#         bdh.grid(row =1, column =0, sticky = EW)       # رسم الشريط
17# : ريبط ظحدث <إعادة التحجيم> إلى المعالج المناسب #        
18#         self.bind("<Configure>", self.redim)
19#         self.started =False
20#
21#     def redim(self, event):
22#         "opérations à effectuer à chaque redimensionnement du widget"
23#         if not self.started:
24#             self.started =True       # ل تغير الحجم
25#             return                   # عند إنشاء الودجة (و إل => الحلقة)
26# من ظحجم الفطار الجديد, غير ظحجم اللوظحة #        
27#         # ( : ( يبيكسل للتعويض عن سمك أشرفطة التمرير20فرق 
28#         larg, haut = self.winfo_width()-20, self.winfo_height()-20
29#         self.can.config(width =larg, height =haut)
30#
31# class FenPrinc(Tk):
32#     def __init__(self):
33#         Tk.__init__(self)
34#         self.libelle =Label(text ="Scroll game", font="Helvetica 14 bold")
35#         self.libelle.pack(pady =3)
36#         terrainJeu =ScrolledCanvas(self, width =500, height =300, relief=SOLID,
37#                                    scrollregion =(-600,-600,600,600), bd =3)
38#         terrainJeu.pack(expand =YES, fill =BOTH, padx =6, pady =6)
39#         self.can =terrainJeu.can
40# : سلسلة من الشكال البيضاوية العشوائية ديكور #          :
41#         coul =('sienna','maroon','brown','pink','tan','wheat','gold','orange',
42#                'plum','red','khaki','indian red','thistle','firebrick',
43#                'salmon','coral','yellow','cyan','blue','green')
44#         for r in range(80):
45#             x1, y1 = randrange(-600,450), randrange(-600,450)
46#             x2, y2 = x1 +randrange(40,300), y1 +randrange(40,300)
47#             couleur = coul[randrange(20)]
48#             self.can.create_oval(x1, y1, x2, y2, fill=couleur, outline='black')
49# : صغيرة GIF إضافة صورة #        
50#         self.img = PhotoImage(file ='linux2.gif')
51#         self.can.create_image(50, 20, image =self.img)
52# : زر للقبض عليه #        
53#         self.x, self.y = 50, 100
54#         self.bou = Button(self.can, text ="Start", command =self.start)
55#         self.fb = self.can.create_window(self.x, self.y, window =self.bou)
56#
57#     def anim(self):
58#         if self.run ==0:
59#             return
60#         self.x += randrange(-60, 61)
61#         self.y += randrange(-60, 61)
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62#         self.can.coords(self.fb, self.x, self.y)
63#         self.libelle.config(text = 'Cherchez en %s %s' % (self.x, self.y))
64#         self.after(250, self.anim)
65#
66#     def stop(self):
67#         self.run =0
68#         self.bou.configure(text ="Start", command =self.start)
69#
70#     def start(self):
71#         self.bou.configure(text ="Attrapez-moi !", command =self.stop)
72#         self.run =1
73#         self.anim()
74#
75# if __name__ =="__main__":              # --- يبرنامج التجريبة ---
76#     FenPrinc().mainloop()

تعليقات

 منشئه يقبل عدد متتن البامتتتات. لحتتظ أن. ()Frame  : ملثل الكلثية الخرى، ودجةنا مشتق من10 إلى 6السطر من •
 وbg وheight وwidth)، ولجتتزء اللوحتتة (البامتتتات relief وbdهذه البامتتتات تمتترر إلتتى جتتزء الطتتار (البامتتت 

scrollregionيمكنك اختيار اختيارات أخرى، الخيار .( scrollregion لودجة اللوحة يستخدم لتحديد مساحة الرستتم 
في عرض اللوحة الت يمكن أن تتحر،ك .

 لوضتتع اللوحتتة وشتتيطي التمريتتر فتتي أمتتاكنهم (هتتذا ()grid  : نحن استخدمنا هذه الرة السلوب16 إلى 11السطر من •
 غيتت مناستتب لوضتتع شتتيطي التمريتتر فتتي أماكنهتتا، لنهتتا ()pack الستتلوب). 101 السلوب قدم لك ستابقا فتتي صتتفحة

 تتطلب استخدام العديتد متن الطتتارات التداخلتة (حتاول، اعتبتاره تمريًنتا!). التفتاعلت بيت شتيط التمريتر والودجتة التذي
 لشتيطي orient ) تتم وصتفهم بالتفصتيل للودجتتةان الركبتان الستابقان. الخيتتار14   و13 و12يسيطر عليهتتا (الستطر 

.تسبب حالت معالجات) VERTICAL (التمرير لم تستخدم حت الن، لن قيمتها الفتاضية
=NS (ستستتبب امتتتداد شتتيطي العنتتوان إلتتى فتتوق كلتته sticky =EW وsticky =NS  الخيتتارات16 و15فتتي الستتطر    

 معناه التجاه شق-غرب ) خلية في الشبكة. سيكون هنالك إعادة تحجيم = EW (معناها اتجاه عشمال-جنوب) أو العرض
).غي متوفرين fill وexpand الخيارات (()pack تلقائية، كما هو الحال مع السلوب

 ل يتضمن إعادة التحجيم التلقائية، يجب علينا أن نراقب الحدث التذي يتتتم إنشتتاؤه ()grid  : منذ أن السلوب18السطر •
 من قبل نظام التشغيل عنتدما يقتوم الستتخدم بتغييتت حجتم الودجتة، وربطهتا متع الستلوب الناستب لجعلنتتا نعيتد تحجيتم

مركبات الودجة. 
  : أسلوب إعادة التحجيم سيقوم بإعادة تغيب حجم اللوحة (أشطة التمرير تتكيف بنفستتها، بستتبب29 إلى 19السطر من •

.()winfo_height و()winfo_width  الطبق). لحظ أنه يمكنك إيجاد أبعاد الويدجات في سماتهstickyالخيار 
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 هو مبدل بسيط، يسمح بمنع ما يسمى إعادة التحجيم قبل الوان، عند تملثيتتل ودجتتة (هتتذا self.started متغي اللثيل
ينتج حلقة غريبة : حاول بدونه) .

 terrainJeu  : هتذا الصتنف يعترف لعبتنتتا الصتتغية. منشتتئها يملثتل ودجتةنا الجديتتد فتتي متغيتت55 إلتى 31السطر متن •

 ). لحظ أن نوع وسمك الحدود تطبق على إطتتار الودجتتة الركتتب، فتتي حيتت أن البامتتتات الختترى تختتتار أنهتتا36(السطر 
 ، عرفنتتا مستتاحة اللعبتتة أكتب بكتلثي متن مستاحة ستطح اللوحتتة نفستها، ممتتاscrollregionتطبق على لوحة. متع الخيتار 

يضطر اللعب للنتقال (أو تغيي حجمها). 
 لودجة اللوحة هو الذي يسمح بإدختتال أي ودجتتة آختتر (بمتتا فتتي ()create_window  : السلوب55 و54السطران •

 ذلك الويدجات الركبة). الودجة الذي يتم إدخاله يجب أن يكون معرف على أنه تابع اللوحة أو النافذة الرئيسية. السلوب
create_window() ينتظتتر ثلثتتة برامتتتات : الحتتداثيات Xو Y للنقطتتة التتت تريتتد إدراج الودجتتة ومرجتتع هتتذا 

الودجة .
  : هذا السلوب يستخدم لجعل الزر رسم متخر،ك. بعد تغيي موقع زر تلقائيا عل مستتافة معينتتة متتن64 إلى 57السطر من •

  ميلتي ثتاني. هتذا الغلق يحتدث بإستتمرار، متادام التغيتت250الوقتع الستتابق، وستوف تعيتد هتذا بعتد توقتف متلؤقت لتدة 
self.run  .يحتوي على قيمة ليست ل شء

 : هذان معالجا الحداث مرتبطان بزر بالتناوب. فمن الواضح أنه لبدء وإيقاف الرسوم التحركة .73 إلى 66السطر من •

-تطبيق نوافذ متعددة  تعيين ضمنيت

 يسمح بصنع نوافذ "أقمار إصناعية" لتطبيقك الصل. هذه النوافذ مستقلة، لكنها تغلق tkinter لت ()Toplevel الصنف
 تلقائيتا عنتتد إغلق النافتذة الرئيستتية. ضتتع هتذا القيتتد علتتى الجتانب، ويتتم التعامتتل معهتا بالطريقتتة العتتتادة : يمكتتن وضتع أي

مجموعة من الويدجات. 

  أزرار. هتتذه الزرار3التطبق الصغي أدناه يوضح لك بعض قدراتها. وهي تتألف من نافذة رئيستتية عاديتتة جتتدا، تحتتتوي علتتى 
 أساسا، وذلك ليظهتر لتك مترة أخترى كتم هتو متن الستهل تكيتف أصتناف الكتائن ()Button صنعت بصنف مشتق من صنف

الوجود لجلك. سوف تلحظ بعض خيارات "الديكور" اللثية للهتمام. 

 > يظهر لك أول نافذة قمر صناعي تحتوي على لوحة مع سورة. لدينا مع هذه النافذة خصائصها الخاصتتة : وهتتيTop1الزر <
 ليس لديها ل عشعار-عنوان ول حدود، ومستحيل إعادة تحجيمهتتا بواستطة الفتتأرة. بالضتتافة إلتتى ذلتتك، هتذه النافتتذة مشتوطة :

المر يستحق كل نافذة ل تزال في القدمة، أمام جميع النوافذ الخرى لتطبيقات أخرى قد تكون موجودة على الشاعشة .
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 صنعناه SpinBox > يعرض نافذة قمر صناعي أكث كلسيكية، تحتوي على نسختي من ودجة مركب صغيTop2الزر <
 وفقا للمبادئ الذكورة في الصفحات السابقة. هذا الودجة يتكون من زران وملصق يشي إلى قيمة رقميتتة. الزرار تستتمح بزيتتادة

 ، النافذة تحتوي على زر كبي مزين. عند تشتتغيله، الستتتخدم يقتتومSpinBoxesأو تقليل القيمة العروضة. بالضافة إلى هذان 
 .SpinBoxes 2بتغيي حجم اللوحة في نافذة قمر صناعي أخرى، بالتفاق مع القيم الرقمية العروضة في 

1# from tkinter import *
2#
3# class FunnyButton(Button):
4#     "Bouton de fantaisie : vert virant au rouge quand on l'actionne"
5#     def __init__(self, boss, **Arguments):
6#         Button.__init__(self, boss,  bg ="dark green", fg ="white", bd =5,
7#                         activebackground ="red", activeforeground ="yellow",
8#                         font =('Helvetica', 12, 'bold'), **Arguments)
9#

10# class SpinBox(Frame):
11#     "widget composite comportant un Label et 2 boutons 'up' & 'down'"
12#     def __init__(self, boss, largC=5, largB =2, vList=[0], liInd=0, orient =Y):
13#         Frame.__init__(self, boss)
14#         self.vList =vList           # قائمة القيم المتوفرة
15#         self.liInd =liInd           # مؤشر قيمة العرض الفتراضي
16#         if orient ==Y:
17#             s, augm, dimi = TOP, "^", "v"      # عمودي 'التوجيه '
18#         else:
19#             s, augm, dimi = RIGHT, ">", "<"    # أفقي 'التوجيه '
20#         Button(self, text =augm, width =largB, command =self.up).pack(side =s)
21#         self.champ = Label(self, bg ='white', width =largC,
22#                            text =str(vList[liInd]), relief =SUNKEN)
23#         self.champ.pack(pady =3, side =s)
24#         Button(self, text=dimi, width=largB, command =self.down).pack(side =s)
25#
26#     def up(self):
27#         if self.liInd < len(self.vList) -1:
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28#             self.liInd += 1
29#         else:
30#             self.bell()       # صوت تنبيه
31#         self.champ.configure(text =str(self.vList[self.liInd]))
32#
33#     def down(self):
34#         if self.liInd > 0:
35#             self.liInd -= 1
36#         else:
37#             self.bell()       # صوت تنبيه
38#         self.champ.configure(text =str(self.vList[self.liInd]))
39#
40#     def get(self):
41#         return self.vList[self.liInd]
42#
43# class FenDessin(Toplevel):
44#     "Fenêtre satellite (modale) contenant un simple canevas"
45#     def __init__(self, **Arguments):
46#         Toplevel.__init__(self, **Arguments)
47#         self.geometry("250x200+100+240")
48#         self.overrideredirect(1)            # => نافذة دون ظحدود
49#         self.transient(self.master)         # => نافذة 'modale'
50#         self.can =Canvas(self, bg="ivory", width =200, height =150)
51#         self.img = PhotoImage(file ="papillon2.gif")
52#         self.can.create_image(90, 80, image =self.img)
53#         self.can.pack(padx =20, pady =20)
54#
55# class FenControle(Toplevel):
56#     "Fenêtre satellite contenant des contrôles de redimensionnement"
57#     def __init__(self, boss, **Arguments):
58#         Toplevel.__init__(self, boss, **Arguments)
59#         self.geometry("250x200+400+230")
60#         self.resizable(width =0, height =0)    # => منع تغيير
61#         p =(10, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300)
62#         self.spX =SpinBox(self, largC=5,largB =1,vList =p,liInd=5,orient =X)
63#         self.spX.pack(pady =5)
64#         self.spY =SpinBox(self, largC=5,largB =1,vList =p,liInd=5,orient =Y)
65#         self.spY.pack(pady =5)
66#         FunnyButton(self, text ="Dimensionner le canevas",
67#                     command =boss.redimF1).pack(pady =5)
68#
69# class Demo(Frame):
70#     "Démo. de quelques caractéristiques du widget Toplevel"
71#     def __init__(self):
72#         Frame.__init__(self)
73#         self.master.geometry("400x300+200+200")
74#         self.master.config(bg ="cadet blue")
75#         FunnyButton(self, text ="Top 1", command =self.top1).pack(side =LEFT)
76#         FunnyButton(self, text ="Top 2", command =self.top2).pack(side =LEFT)
77#         FunnyButton(self, text ="Quitter", command =self.quit).pack()
78#         self.pack(side =BOTTOM, padx =10, pady =10)
79#
80#     def top1(self):
81#         self.fen1 =FenDessin(bg ="grey")
82#
83#     def top2(self):
84#         self.fen2 =FenControle(self, bg ="khaki")
85#
86#     def redimF1(self):
87#         dimX, dimY = self.fen2.spX.get(), self.fen2.spY.get()
88#         self.fen1.can.config(width =dimX, height =dimY)
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89#
90# if __name__ =="__main__":              # --- يبرنامج التجريبة ---
91#     Demo().mainloop()

 

تعليقات

  : إذا كنت ترغب في الحصول على نفس تصميم الزرار الختلفة في الجزاء الختلفة متن مشتتوعك، ل8 إلى 3السطر من •
تتدد في صنع فئة مشتقة، كما فعلنا هنا. وهذا سيوفر لك الحاجة لعادة برمجة نفس الخيارات الحددة. 

 (**برامتات). وهتتذا يعنتت أن هتتذا التغيتت. Arguments**: لحظ النجمتي الت بدأنا بها اسم نهاية برامت النش
 هو قاموس، قادر على تلقي تلقائيا أي مجموعة من البامتات مع اللصتق. هتذه البامتتات يمكنهتا تمريتر نفستها للمنشتت

 ). وهذا يعفينا من الضطرار إلى إعادة كتابتتة جميتتع الخيتتارات البامتيتتة للتتزر الستتاس فتتي8الصنف الصل (في السطر 
 قائمة البامتات ، والت هي كلثية جدا. وأيضا يمكنك تملثيل هذه الزرار مع أي مجموعة من الخيتتارات، طالتتا أنتته متاحتتة

للزرار الساس. ونسمي هذا بالبامتات الضمنية. يمكنك استخدام هذا الشكل من البامتات مع أي دالة أو أسلوب. 
 ل يحتتتاج إل القليتتل متتن التعليقتتات. إعتمتتادا علتتى SpinBox  : منشتت الودجتتة الختتاص بنتتا24 إلتتى 10* الستتطر متتن •

 أو TOP يتيح أزرار وملصقات من العلتتى للستتفل أو اليميتت لليستتار (البامتتتات ()pack التوجيه الطلوب، السلوب
RIGHT للخيار side.(

  : هذان السلوبان ل يفعلن عشيئا أكث من تعتتديل قيمتتة العروضتتة فتتي اللصتتق. لحتتظ أن الصتتنف38 إلى 26السطر من •
Frame() لديه أسلوب bell()  ."ليتسبب في صوت "بيب

  : تعريف نافذة القمر الصناعي الولى هنا. لحظ مرة أخرى استتتخدام البامتتت الضتتمن للمنشتت،53 إلى 43* السطر من •
 ) عن طريق تحديد لون81هذا هو الذي يسمح لنا بتملثيل هذه النافذة (في السطر . Arguments** التغي بمساعدة

  تم تعريف بعض خصائصتته49 إلى 47الخلفية (يمكن أن يطلب أيضا الحدود، إلخ ...). أساليب الستدعاء في السطر من 
يسمح لك بتعيي إحداثيات النافذة ومكانه في النافذة ()geometry (ينطبق على أي نافذة). السلوب

  بيكسل أستفل زاويتتة اليستتى240 بيكسل إلى اليمي و100تعن أنه ينبغي تحويل الزاوية العلوية اليسى  100+240+(
العلوية من الشاعشة) .

 تتم،تت FenDessin  : يرجى ملحظة الفرق الصتتغي بيتت قتتوائم البامتتتات لهتتذه الستطر. فتتي منشتت57 و45السطر •
 هل تعلم أن هذا البامت يستخدم لتمرير مرجتتع الودجتتة. FenControle الوجود في منش،تت boss حذف البامت

 ، علتتى ستبيل اللثتتال، فإننتتا استتتخدما للمرجتته أستلوب البنامتتج67"السيد" لت "عبيده". وهتتو عمومتتا ضتوري (فتتي الستتطر 
 ليتس لتدينا بته أي فائتدة. ستوف تجتد الفترق واضتح فتي FenDessin فتتي: الرئيس)، لكتن لتم يكتن ضتوريا للغايتة

. 84 و82تعليمات التملثيل لهذه النوافذ، في السطر 
 مشتتتابهة جتتتدا لتتتت FenControle  : باستتتتلثناء الفتتترق التتتذكور أعله، منشتتت الودجتتتة67 إلتتتى 55الستتتطر متتتن •

FenDessin . السلوب الذي يسمح بمنتتع تغييتت حجتتم النافتتذة (فتتي حالتتة النافتتذة بتتدون حتتدود60لحظ في السطر  
سيكون هذا السلوب بدون جدوى). ، FenDessin وبدون إعلن-العنوان، ملثل
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 الذي يحتوي، master  ممية تلقائيا بسمةtkinter) : جميع الصناف الشتقة هي ويدجات 49 (و 74 و73السطر •
على مرجع الصنف الصل. الذي يسمح لنا بالوصول إلى أبعاد ولون خلفية من النافذة الرئيسية. 

 لهذا الودجة)، ()get  : هذا السلوب يستد القيم الرقمية العروضة في نافذة التحكم (السلوب88 إلى 86* السطر من •
 لعادة تحجيم لوحة نافذة الرسم. هذا اللثال البستتيط يتبي لتتك، متترة أختترى، كيفيتتة تحقيتتق تواصتتل بيتت مختلتتف مكونتتات

البنامج .

(أشراطة الدلوات  تعبير لمدا  -lambda(

 ) أو أكث تتكون من أزرار صغية تملثل أيقونات. هذا النهتتج يتيتتح لتتكtoolbarالعديد من البامج لديها شيط أدوات (تولبار - 
أن تقدم للمستخدم عددا كبيا من الوامر الخاصة، وليس لنها تحتل مساحة على الشاعشة أيضا .

  أزرار فتتي الشتتيط، يتتم نستتخ8البنامج الوضخ أدناه لديه شتتيط أدوات ولوحتتة. عنتتدما يضتتغط الستتتخدم علتتى واحتتدة متتن 
اليقونة على اللوحة، على موقع مختار عشوائيا. عندما يتم النقر على الزر الخي، يتم حذف محتوى اللوحة .

1# from tkinter import *
2# from random import randrange
3#
4# class ToolBar(Frame):
5#     "Barre d'outils (petits boutons avec icônes)"
6#     def __init__(self, boss, images =[], command =None, **Arguments):
7#         Frame.__init__(self, boss, bd =1, **Arguments)
8#         # <images> = قائمة أسماء اليقونات لوضعها على الزرار
9#         self.command =command           # أمر لتنفيذه عند النقر

10#         nBou =len(images)               # عدد الزرار لبنائها
11# يجب وضع اليقونات في متغيرات ثايبة #        
12# : قائمة تقوم يبهذا #        
13#         self.photoI =[None]*nBou
14#         for b in range(nBou):
15# : (objet PhotoImage Tkinter) إنشاء أيقونة #            
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16#             self.photoI[b] =PhotoImage(file = images[b] +'.gif')
17# lambda إنشاء زر. نقوم يباستدعاء دالة #            
18# : <action> لتمرير يبرامتر إلى السلوب #            
19#             bou = Button(self, image =self.photoI[b], bd =2, relief =GROOVE,
20#                          command = lambda arg =b: self.action(arg))
21#             bou.pack(side =LEFT)
22#
23#     def action(self, index):
24# : مع مؤشر الزر كبرامتر <command> تنفيذ #        
25#         self.command(index)
26#
27# class Application(Frame):
28#     def __init__(self):
29#         Frame.__init__(self)
30# :(GIF أسماء الملفات التي تحتوي على اليقونات (نوع #        
31#         icones =('floppy_2', 'coleo', 'papi2', 'pion_1', 'pion_2', 'pion_3',
32#                  'pion_4', 'help_4', 'clear')
33# : إنشاء شريط أدوات #        
34#         self.barOut =ToolBar(self, images =icones, command =self.transfert)
35#         self.barOut.pack(expand =YES, fill =X)
36# : إنشاء لوظحة لستقبال الصور #        
37#         self.ca = Canvas(self, width =400, height =200, bg ='orange')
38#         self.ca.pack()
39#         self.pack()
40#
41#     def transfert(self, b):
42#         if b ==8:
43#             self.ca.delete(ALL)       # مسح كل شيء في اللوظحة
44#         else:
45# : المستخرج من الشريط) => اللوظحة)  b قم يبنسخ أيقونة الزر #            
46#             x, y = randrange(25,375), randrange(25,175)
47#             self.ca.create_image(x, y, image =self.barOut.photoI[b])
48#
49# Application().mainloop()

-ميتابروغراميك  التعبير المدا

 أنت تعلم بصفة عامة، يرتبط كل زر بأمر ما، وهو مرجع لسلوب أو دالة معينة تقوم بالعمل عند تنشتيط التزر. ومتع ذلتك، فتتي
 هتذا تطتبيق يعتترض، جميتتع الزرار التت تقتوم بنفتس الشتء تقريبتا (نستخ الرستم علتتى لوحتتة)، الفترق الوحيتد بينهتا هتو رستم

concerné .

 )،()action لكل الزرار مع واحد ونفس السلوب (ستتيكون الستتلوب command لتبسيط كودنا، نحن نريد ربط الخيار
لكن في كل مرة نقوم فيها بتمرير الرجع للزر الستخدم بشكل خاص، بحيث يكون نشاطه مختلفا عن كل واحد فيهم. 

 لودجة الزر يقبل فقط قيمة أو تعبي، وليس تعليمة. بل هو في الواقتتع يشتتي command سوف تنشأ صعوبة، لن الخيار
 إلى مرجع الدالة، لكن ليس لستدعاء دالة مع هذه البامتات (الستدعاء سيتم في الواقع عندما يقوم الستخدم بالضتتغط علتتى

). هذا هو سبب وجود اسم الدالةفقط ، بدون أقواس. tkinterالزر : وهذا هو متلقي أحداث لت 

يمكننا حل هذه الشكلة بطريقتي :
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 و نظرا لطبيعته الديناميكية، يقبل بيلثون البنامج الذي يمكنه تغيي نفستته، علتتى ستتبيل اللثتتال متن خلل تعريتتف وظتتائف•
جديد أثناء التنفيذ (و هذا هو مفهوم اليتابروغراميك). 

 و لذلك من المكن تعرف دالتة متع برامتتات، يشتي لتك واحتد منهتا قيمتتة افتاضتتية، ثتم تتوفي مرجتتع لهتذه الدالتة للخيتار
command ..منذ أن يتم تعريف دالة أثناء التشغيل، هذه القيم الفتاضتية يمكتن أن تكتتون ضتتمن محتويتتات التغيت 

 عندما يمكن للحدث "الضتغط علتى زر" استتدعاء دالتة، لتذلك ستوف تستتتخدم القيتم الفتاضتية لبامتتاته، كمتتا لتو كتانت
برامتات. الناتج من العملية هو بالتالي تمرير برامتات كلسيكية. 

 من السكريبت بهذا :20 إلى 17لتوضيح هذه التقنية إستبدل السطر من •
إنشاء زر  بتعريف دالة لحظيا مع برامت ذا قيمة إفتضية #
: و هي البامت المرر. هذه الدالة تقوم باستدعاء السلوب الذي يتطلب برامت
def agir(arg = b):
    self.action(arg)

: المر يرتبط مع زر يستدعي الدالة أدناه #
bou = Button(self, image = self.photoI[b], relief = GROOVE,
             command = agir)

 كل الذي سبق يمكن تبسيطه، باستخدام تعبي لمدا. هذه الكلمة الحجوزة في بيلثون هي تعبي  يقتوم بإرجتتاع كتائن دالتة،•
 لكن مع إاختلف أن لمدا هي تعتتبي وليتتس تعليمتتة، يمكننتتا استتتخدامه،تت def مماثلة لتلك الت تقوم بإنشاء مع التعليمة

كواجهة لستدعاء دالة (مع تمرير برامتات)وهو عادة غي ممكن. لحظ أن ملثل هذه الدالة مجهولة (أي ليس لها اسم). 
على سبيل اللثال، التعبي :

lambda ar1=b, ar2=c : bidule(ar1,ar2)

 وتستخدم، c وb تمرير برامتا و()bidule يقوم بإرجاع مرجع دالة مجهولة تم صنعها، والت تستطيع استدعاء الدالة
.للدالة ar2 وar1 الخية قيما افتاضية في تعريف البامتات

 هذه التقنيتتة تستتخدم نفتس البتدأ الستابق، لكتن لتديها ميتة كونهتا أكتث إيجتازا، وهتو ستبب فتي إننتا قتد استتخدمناها فتتي
سكريبتنا. ومع ذلك، فإنه من الصعب فهمها :

command = lambda arg =b: self.action(arg)

 قيمتتة أوليتتة : arg في هذا الجزء من التعليمات، المر يرتبط مع الزر الذي هو مرجع للدالة الجهولتتة متتع تمريتتر للبامتتت
.b قيمة البامت هي

 (متتع قيمتتة arg يتتتم استتتدعاؤها بتتدون برامتتت متتن المتتر، هتتذه الدالتتة الجهولتتة يمكنهتتا القيتتام بنفتتس استتتخدام البامتتت
نحصل على نقل برامت حقيقي لهذا السلوب. ، و()self.action افتاضية) باستدعاء للسلوب الهدف
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 نحن هنا ل نريد تفاصيل السلؤال عن التعبي لمتتدا، لنتته ختتارج الطتتار التذي وضتتعناه للتهيئتتة. إذا أردت الزيتتد، يمكنتتك ستتلؤال
أحدهم أو البحث في مراجع اللغة .

أو ألسلوب كبرامتر )تمرير دالة  )

 الذي يجب أن يرتبط مع، command لقد تحدثنا بالفعل على العديد من الويدجات الركبة والكلثي من خياراتها ملثل الخيار
 اسم الدالة أو السلوب. بعبارات أعم، هتتذا معنتتاه أن الدالتتة متتع البامتتت يمكنهتتا تلقتتي مرجتتع دالتتة أختترى كبامتتت، وفائتتدة هتتذا

الشء واضحة هنا. 

 يمكنتتك أن تتترى أننتتا قمنتتا بتتإدراج استتم . و()ToolBar و لقتتد قمنتتا ببمجتتة وظيفتتة مميتتة ملثتتل هتتذه فتتي صتتنفنا الجديتتد
command  هذا البامت ينتظر مرجع دالة أو أسلوب كبامتتت. ثتم يتتم تخزيتن6في قائمة البامتات لنشئه، في السطر . 

 )، بحيث يكون في متناول بقية أستاليب النصتف. ويمكتن لهتذا أن تستتدعي دالتة أو أستلوب9الرجع في متغي ملثيل (في السطر 
 في الستتطر،تت ()action (إذا لزم المر عن طريق تمرير برامتات، بعد شح التقنية في الجزء السابق). وهذا ما يفعله أسلوبنا

).34 انظر للسطر (Application للصنف ()transfert . في هذه الحال، أسلوب التمرير هو أسلوب25

 قابلتتة لعتتادة الستتتخدام فتتي ستياقات أختترى. كمتتا تتترى ToolBar النتيجة لهذا هو أننا قادرون على تطتتوير صتتنف كائنتتات
 هتذه الدالتة ستيتم .command تطبيقنا الصغي، يكفي إنشاء ملثيل لهذه الكائنات الت تشي إلتتى مرجتتع أي دالتتة ببامتت الخيتتار

استدعاؤها تلقائيا مع رقم ترتيبها للزر عندما يضغطه الستخدم. 

ل تتدد في تخيل ماذا تفعله هذه الدالة ! 

 يمكنتتك). relief =GROOVE للنتهاء من هذا اللثال، لحظ تفاصيل أخرى أيضا : يحيط بكل واحد من أزرارنا بأخدود (الخيار
 (الحافة في تعليمتتة اللثيتتل لهتتذه الزرار). وخاصتتة، يمكتتن bd وrelief بسهولة الحصول على مناطق أخرى عن طريق خيار

 .reliefللحصول على أزرار صغية "مسطحة"، بدون أي  bd =0 وrelief =FLAT اختيار

نوافذ مع قوائم

 ، سنقوم الن بشح منش نافذة للتطبيق مع أنواع مختلفة من القتتوائم "القاعتتدة"،tkinterو لنهاء زيارتنا الصغية لويدجات 
كل واحد من هذه القوائم قادر على "الفصل" من التطبيق الرئيس لتصبح نافذة مستقلة، كما هو مبي على الجانب. 
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مواصفات التمرين

 تطبيقنا يحتوي ببساطة على شيط قوائم ولوحة. عناوين مختلفة وخيارات القوائم تلؤدي إلى إظهار أجزاء نص فتتي اللوحتتة أو
 في تعديل تفاصيل الديكور، ولكن سيكون في البدايتتة مجموعتتة متتن الملثلتتة، وتهتدف إلتتى إعطائتتك العديتتد متن الحتمتتالت التذي

يقدمها هذا النوع من الودجة، الكسسوارات الساسية لي تطبيق حديث الذي لديه بعض الهمية. 

 نريد أيضا تنظيف كود البنامج جيدا في هذا التمرين. للقيتام بهتذا، ستتوف نستتتخدم صتتنفي : صتنف للتطتبيق الرئيست، وأختتر
لشيط العنوان. ونحن نريد أن نسلط الضوء على منش تطبيق يتضمن عدة أصناف كائن تفاعلي .

أول مسودة للبرنامج

 عند بناء مسودة لبنامج، يتعي علينا أن نحاول تجميع الهيكل، مع العلقات بي الكتل الرئيسية الت تشكل التطبيق النهتتائي.
هذا ما نحاول القيام به في اللثال أدناه .

1# from tkinter import *

.البحث عن الخيط اء و الةتجريب : 8انظر الصفحة 76
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2#
3# class MenuBar(Frame):
4#     """Barre de menus déroulants"""
5#     def __init__(self, boss =None):
6#         Frame.__init__(self, borderwidth =2)
7#         
8# ملف <قائمة #####         > #####
9#         fileMenu = Menubutton(self, text ='Fichier')

10#         fileMenu.pack(side =LEFT)
11#         # Partie "déroulante" :
12#         me1 = Menu(fileMenu)
13#         me1.add_command(label ='Effacer', underline =0,
14#                         command = boss.effacer)
15#         me1.add_command(label ='Terminer', underline =0,
16#                         command = boss.quit)
17# : تكامل القائمة #        
18#         fileMenu.configure(menu = me1)    
19#
20# class Application(Frame):
21# """البرنامج الرئيسي"""    
22#     def __init__(self, boss =None):
23#         Frame.__init__(self)
24#         self.master.title('Fenêtre avec menus')
25#         mBar = MenuBar(self)
26#         mBar.pack()
27#         self.can = Canvas(self, bg='light grey', height=190,
28#                           width=250, borderwidth =2)
29#         self.can.pack()
30#         self.pack()
31#
32#     def effacer(self):
33#         self.can.delete(ALL)
34#
35# if __name__ == '__main__':
36#     app = Application()
37#     app.mainloop()
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  ترمي هذه السطر وتجربة تشغيلها. يجب عليك أن تحصل على نافذة مع لوحتتة رماديتتة فاتحتتة يعلوهتتا شتتيطالنلذا يرجى 
". Fichierالقوائم. في هذه الرحلة، شيط القوائم ل يحتوي سوى على قائمة وحيدة "اللف - 

 " ل يعمل بعد (سوف يمحو محتويات اللوحة)، لكن الخيار "إنهتتاء -Effacerأنقر على "اللف" لظهار القائمة : الخيار "مسح - 
Terminer .يجب أن يغلق بالفعل التطبيق بشكل صحيح "

 ، القائمة الت صنعتها يمكنها تحويل إلى قائمة "تعتتويم" : يكفتتي أن تضتتغطtkinterملثل جميع القوائم الت صنعناها بواسطة 
 ببساطة على سطر النقط على رأس القائمة. سوف تحصل على نافتتذة "قمتتر صتتناعي" صتتغية، يمكنتتك وضتتعها فتتي أي مكتتان

تريد على سطح الكتب .

تحليل السكريبت

 هيكل هذا البنامح الصغي يجب أن يظهر لك العتتتاد : إن الفئتتات التتت تتتم تعريفهتتا فتتي هتتذا الستتكريبت يمكتتن أن تستتتخدم متترة
 ) تحتتتوي37 إلتى 35جسم البنامج الرئيس (الستطر متن ، 77أخرى في مشاريع أخرى عن طريق الستياد، كما شحناه سابقا

:if __name__ == ’__main: على البيان الكلسيكي __’

 كمتتا تعلمتتون، فإننتتا يمكننتتا اختصتتار. ()mainloop تشتتغيل أستتلوبه وapp التعليمتان التاليتان تتكون فقط بتملثيل كتتائن
هاتي التعليمتي إلى واحدة. 

أساس البنامج تجدها في تعريفات الصنف السابقة. 

تحتوي على وصف لشيط القوائم. في هذه الحالة للسكريبت، تتلخص في مسودة النش . ()MenuBar الصنف

 يتلقى مرجع النافذة الرئيستتية للودجتتة فتتي لحظتة تمتلثيله. هتذا الرجتتع يستتمح لنتا باستتدعاء boss  : البامت5السطر •
. 16و 14الساليب الرتبطة بهذه النافذة الساسية، في السطر 

 : التفعيل اللزامي لنش الصنف الصل. 6السطر •
 (هتتذا معنتتاه كتتائن مركتتب self سيتم تعرفه على أنه "عبيتتد" لتتت ،تت ()Menubutton  : تملثيل ودجة صنف9السطر •

 "شيط القوائم" لذا نحن منشغلون بتحديد الصنف ). كما يوحي استتمه، هتتذا النتوع متن الودجتتة يتصتتف قليل ملثتل التزر :
الحركة تعمل عند الضغط على الزر. 

 هذه الرة. يتم ()Menu  : هذا العمل يعمل على إظهار قائمة حقيقية، يبقى تعريفه : أنه ودجة جديد، للصنف12السطر •
.9 الملثلة في السطر Menubutton تعريفه على أنه "عبيد" للودجة

وحدات تةتوي مكةتب ات الصن اف.:  202 انظر الصفحة77
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 كتتل واحتتدة يقبتتل ()Menu  : يمكننا تطبيق عدد متتن الستتاليب الحتتددة علتتى الويتتدجات للصتتنف16 إلى 13السطر من •
 لتلثتبيت عنصتين فتي القائمتة همتتا: "مستح - ()add_command العديد من الخيارات. نحن نستخدم هنتا الستلوب

Effacer - و"إنهاء "Terminerستتوف ندمتج الن، الخيتتار ." underline التذي يستتتخدم لتعريتف اختصتار لوحتتة،ت 
 الفاتيح : هذا الخيار يشي إلى أي حروف للعنص يجب أن تظهر مستتطرة علتتى الشاعشتتة. الستتتخدم يعتترف أنتته إذا ضتتغظ

على هذا الحرف من لوحة الفاتيح ليتم تفعيل وظيفة هذا العنص (كما لو نقرنا بالفأرة). 
 فتتي ستتكريبتنا الوامتر العطتاة هتتي أستلوبان. command سيعمل عنتتدما يقتتوم الستتخدم بتحديتتد عنصتت متن الخيتتار

 التذي،ت ()effacer الستلوب. boss للنافذة الصل، وسوف يتم تمرير الودجة في لحظتة تمتلثيله عتن طريتتق البامتت
 ()mainloop يعمل على الخروج من حلقتتة ()quit سنعرفه لحقا، يعمل على مسح اللوحة. السلوب العرف مسبقا

إيقاف إستقبال الحداث الرتبطة مع نافذة التطبيق. و
 Menubutton  : عندما يتم تعريف عنص متن القائمتتة، ل يتتزال بحاجتتة إلتتى إعتتادة تكتتوين ودجتتة الصتتل18السطر •

  - قائمة" هي في الواقع القائمة الت نريد بناها في الواقع نحن ل نستطيع تحديد هتتذا الخيتتار عنتتدmenuبحيث الخيار "
 لن فتتي هتذه الرحلتتة، القائمتة لتم تكتن موجتتودة بعتد. ل نستتطيع أن ل،ت Menubutton التعريتف الصتتلي للودجتتة

 يجتتب أن نفعتتل ذلتتك عتتن Menu في الكان الول، لنه سيتم تعريفه على أنه "عبيتتد" لودجتتة Menu نعرف الودجة
 3يجتتب أن نفعتتل ذلتك عتن طريتتق  .Menubutton خطوات كما فعلنا ستابقا، يجتتب أن نستتدعي الستلوب 3طريق 

 هتتذا الستتلوب يمكتتن تطتتبيقه علتتى أي ودجتتة. ()configure ستتابقا، يجتتب أن نستتتدعي الستتلوبخطتتوات كمتتا فعلنتتا 
موجودة لتعديل خيار أو أكث .

يحتوي على وصف للنافذة الرئيسية وأساليب معالجة الحداث الت مرتبطة بها . ()Application الصنف
 التذي لتديه خيتتارات كتلثية، بتدل متتن الطبقتتة الوليتتة،تت ()Frame  : نحن نفضل إعشتقاق تطبيقنتتا متتن الصتتنف20السطر •

Tk() .بهذه الطريقة، التطبيق يتم تغليفه في ودجة، والذي قد يكون متكامل في وقت لحق في تطبيق أهم. تذكر أن، فتتي 
لحتواء هذا الطار.  ()Tk  يملثل تلقائيا نافذة الصل من نوعtkinterأي حال، 

 tkinterالتتت  master  : بعتتد تفعيتتل اللزمتتة متتن النشتت لصتتنف الصتتل، نحتتن استتتخدمنا ستتمات24 و23الستتطران •

 مرتبطة بها تلقائيا في كل ودجة، لرجع الصنف لصل (في الحالة السابقة، الكائن هو النافذة الرئيسية للتطتتبيق) وإعتتادة
تعريف عشعار-العنوان. 

 الرئيس. من الواضح أن شيط القوائم هتتو ودجتتة) Frame ( : تملثيل لويجدتان "عبيد" لطارنا29 إلى 25السطر من •
معرف في صنف آخر. 

 : ملثل أي قطعة من أي ودجة آخر، إطارنا الرئيس يجب أن يكون معهودا لسلوب لتنفيذ إظهار الحقيقية. 30السطر •
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  : السلوب الستخدم لسح اللوحة يتم تعرفه في النصف (لن الكائن لوحة فتتي الحقيقتتة جتتزء)، لكتتن يتتتم33 و32السطر •
للودجة العبيد الذي تم تعريفه في صنف آخر.  command استدعاؤها من خلل الخيار

 كتل هتذه الراجتع تحتدد أولويتات. boss كما شحنا أعله، هذا الودجة يتلقى مرجع لودجةه السيد عتن طريتتق البامتت
بمساعدة إعشارات أسماء بالنقا ط .

المولسيقيينMusiciensإضافة القائمة   ( )

):18 بعد السطر (()MenuBar واصل تطوير هذا البنامج الصغي، بإضافة السطر التالية في منش الصنف
        ##### <قائمة <الموسيقيين #####        
        self.musi = Menubutton(self, text ='Musiciens')
        self.musi.pack(side =LEFT, padx ='3')
 : جزء "أسفل" قائمة الموسيقيين #        
        me1 = Menu(self.musi)
        me1.add_command(label ='17e siècle', underline =1,
                        foreground ='red', background ='yellow',
                        font =('Comic Sans MS', 11),
                        command = boss.showMusi17)
        me1.add_command(label ='18e siècle', underline =1,
                        foreground='royal blue', background ='white',
                        font =('Comic Sans MS', 11, 'bold'),
                        command = boss.showMusi18)
: تكامل القائمة #        
        self.musi.configure(menu = me1)

 

):33 بعد السطر (()Application تعاريف الساليب التالية للصنف... و
    def showMusi17(self):
        self.can.create_text(10, 10, anchor =NW, text ='H. Purcell',
                    font=('Times', 20, 'bold'), fill ='yellow')

    def showMusi18(self):
        self.can.create_text(245, 40, anchor =NE, text ="W. A. Mozart",
                    font =('Times', 20, 'italic'), fill ='dark green')
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عندما تقوم بإضافة كل هذه السطر، قم بحفظ السكريبت وقم بتشغيله. 

" (الوسيقيي). Musiciensشيط القوائم يضم الن قائمة جديدة : قائمة "

 القائمتتة القابلتتة تقتتدم عنصتتين يظهتتران متتع ألتتوان وخطتتو ط عشخصتتية. يمكنتتك أن تتعلتتم هتتذه التقنيتتات الزخرفيتتة لشتتاريعك
الشخصية. 

 الوامر الت قمت بربطها مع هذه العناص هي مبسطة حت ل نتعب فتتي التمريتتن : لنهتتا تستتبب عتترض نصتتوص صتتغية علتتى
اللوحة .

تحليل السكريبت

 لتتون القدمتة (الخيتتار)، وfont التغيات الوحيدة الت أدخلت في هذه السطر هي استتخدام خطتتو ط للحتروف الحتددة (الخيتار
foregroundلون الخلفية (الخيار) و background( .للنصوص العروضة 

 لتعيي حرف ليكون اختصار للوحة الفاتيح (ل ننستت أن ترقيتتم underline يرجى ملحظة مرة أخرى أن استخدام الخيار
 لهذه الويدجات تصل إلى أستتاليب للصتتنف الختتر، متتن خلل مرجتتع command الحرف يبدأ من الصفر )، وخاصة الخيار

.boss مخزن في سمة

  للنقطة فتتي اللوحتتة.Y وXللوحة يجب استخدامه مع برامتين رقميي، واللذان هما الحداثيات  ()create_text السلوب
 هنا تم تحديد كيفيتتة كتون جتزء النتص:  anchor النص المرر سيتم وضعه في هذه النقطة، في دالة للقيمة الختارة للخيار

 "راسية" في النقطة الختارة في اللوحة، في وسطه أو في الجانب أقص اليستار أو إلتخ ...، فتتي دالتة بنتتاء جملتتة التتت تستتتخدم
.).إلخ، للوسط = CENTER، لليسار العلوي = SE، لقص اليسار = NW (قياسا على نقا ط الساسية الجغرافية
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الرلسامينPeintresإضافة قائمة   ( )

Cette ."هذه القائمة الجديدة تم صنعها بطريقة مماثلة تماما لسابقتها، لكن نحن أضفنا وظيفتتة إضتتافية : القتتوائم "الشتتللت 
: ()MenuBar يرجى إذا إضافة السطر التالية في منش الصنف

##### <قائمة <الرسامين #####        
        self.pein = Menubutton(self, text ='Peintres')
        self.pein.pack(side =LEFT, padx='3')
: جزء السفل #        
        me1 = Menu(self.pein)
        me1.add_command(label ='classiques', state=DISABLED)
        me1.add_command(label ='romantiques', underline =0,
                        command = boss.showRomanti)
: قائمة فرعية للرسامين النطباعيين #        
        me2 = Menu(me1)
        me2.add_command(label ='Claude Monet', underline =7,
                        command = boss.tabMonet)
        me2.add_command(label ='Auguste Renoir', underline =8,
                        command = boss.tabRenoir)
        me2.add_command(label ='Edgar Degas', underline =6,
                        command = boss.tabDegas)
: تكامل القائمة الفرعية #        
        me1.add_cascade(label ='impressionistes', underline=0, menu =me2)
: تكامل القائمة #        
        self.pein.configure(menu =me1)

 

: ()Application تعاريف الساليب التالية للصنف... و
    def showRomanti(self):
        self.can.create_text(245, 70, anchor =NE, text = "E. Delacroix",
                    font =('Times', 20, 'bold italic'), fill ='blue')

    def tabMonet(self):
        self.can.create_text(10, 100, anchor =NW, text = 'Nymphéas à Giverny',
                    font =('Technical', 20), fill ='red')

    def tabRenoir(self):
        self.can.create_text(10, 130, anchor =NW,
                    text = 'Le moulin de la galette',
                    font =('Dom Casual BT', 20), fill ='maroon')

    def tabDegas(self):
        self.can.create_text(10, 160, anchor =NW, text = 'Danseuses au repos',
                    font =('President', 20), fill ='purple')

 

تحليل السكريبت

 يمكنك بسهولة صنع قوائم الشللت، من خلل ربط القوائم الفرعية مع بعضها البعض في مستوى معيتت (و لكتتن ينصتتح أن ل
تتجاوز خمسة مستويات متتالية، لنك ستخس مستخدمك ). 
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 تتم تعريقهتا علتتى أنهتا قائمتتة me2، يتم تعريف القائمة الفرعية على أنها قائمة عبيد لقائمة في الستوى الستتابق (فتي ملثالنتتا
.()add_cascade سيتم دمجها بمساعدة السلوب). وme1 "عبيد" لت

 اللثتتال التتتالي يظهتتر لتتك كيتتف يمكنتتك تعطيتتل أو تفعيتتل). state = DISABLED واحدة من العناصتت معطلتتة (الخيتتار
عناص، من خلل البنامج .

خياراتOptionإضافة القائمة   ( )

 تعريف هذه القائمة أكث تعقيدا، لننتتا ستتوف تصتتمن استتتخدام التغيتتات الداخليتتة لتتت
tkinter .

 وظيفة هذه القائمة هي أكث تفصيل : الخيارات الضافة تجعتتل متتن المكتتن تعطيتتل أو
 " ويمكنتتك تغييتت مظهتتر شتتيط القتتوائمPeintres" و"Musiciensتفعيتتل القتتوائم "

نفسه. 
: ()MenuBar يرجى إذا إضافة السطر التالية في منش الصنف

 ##### <قائمة <خيارات #####        
        optMenu = Menubutton(self, text ='Options') 
        optMenu.pack(side =LEFT, padx ='3') 
 : tkinter متغيرات #        
        self.relief = IntVar() 
        self.actPein = IntVar() 
        self.actMusi = IntVar()    
 : جزء "أسفل" القائمة #        
        self.mo = Menu(optMenu) 
        self.mo.add_command(label = 'Activer :', foreground ='blue') 
        self.mo.add_checkbutton(label ='musiciens', 
                   command = self.choixActifs, variable =self.actMusi) 
        self.mo.add_checkbutton(label ='peintres', 
                   command = self.choixActifs, variable =self.actPein) 
        self.mo.add_separator() 
        self.mo.add_command(label = 'Relief :', foreground ='blue') 
        for (v, lab) in [(0,'aucun'), (1,'sorti'), (2,'rentré'), 
                         (3,'sillon'), (4,'crête'), (5,'bordure')]: 
            self.mo.add_radiobutton(label =lab, variable =self.relief, 
                                    value =v, command =self.reliefBarre) 
 : تكامل القائمة #        
        optMenu.configure(menu = self.mo)       

 

:()MenuBar تعاريف الساليب التالية دائما للصنف ... و
    def reliefBarre(self):
        choix = self.relief.get()
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        self.configure(relief =[FLAT,RAISED,SUNKEN,GROOVE,RIDGE,SOLID][choix])

    def choixActifs(self):
        p = self.actPein.get()
        m = self.actMusi.get()
        self.pein.configure(state =[DISABLED, NORMAL][p])
        self.musi.configure(state =[DISABLED, NORMAL][m])

 

قائمة مع خانات اختيار

  : » و«Activer من العناص الكاذبتتة ( « 2القائمة الجديدة تتكون من جزئي. ولتسليط الضوء، لقد قمنا بإدراج سطر فاصل و
Relief .الت تخدم العناوين. لقد قمنا بإظهار هذه بلون ل يمكن للمستخدم الخلط مع الوامر الحقيقية ( « : 

 تم تجهي العناص التالية في الجزء لول من خانات الختيار. عندما يقوم الستتتخدم بالضتتغط متتن خلل الفتتأرة علتتى عنصتت أو
actifأكتتث متتن هتتذه العناصتت، يتتتم تفعيتتل أو تعطيتتل الخيتتارات، وهتتذه الحالتتة «  /  inactif.يتتتم عرضتتها فتتي عشتتكل خانتتات « 

 التعليمات الت تخدم تنفيذ هذا النوع متتن القائمتتة هتتي ذاتيتتة التوضتتيح. لتتديها فتتي الحقيقيتتة هتتذه العناصتت كويتتدجات متن نتتوع
chekbutton :

self.mo.add_checkbutton(label = 'musiciens', command = choixActifs,
                        variable = mbu.me1.music)

 

actifمن الهم أن نفهم هنا أن هذا النوع من الودجة يحتوي بالضورة متغيات داخليتة، لتخزيتن حالتتة «  / inactif.للودجتة « 
  تتم كتتتابتهم بلغتتاتtkinterكما قمنا بتفسي هذا أعله، هذا التغي ل يمكن أن يكون متغي بيلثتتون عاديتتا، لن أصتتناف مكتبتتة 

 tkinterأختترى. وبالتتتالي ل يمكننتتا الوصتتول إلتتى هتتذا التغيتت التتداخلي إل متتن خلل كتتائن-الواجهتتة، والتتذي نستتميه متغيتت 

.78لتبسيطه

لصنع كائنات تعادل متغيات نوع صحيح . ()tkinter IntVarحت في ملثالنا، استخدمنا صنف 

.()self.actMusi =IntVar:  لقد قمنا بتملثيل هذه الكائنات-التغيات، الت قمنا بتخزينها كسمات ملثيل•
 يحتتوي علتى متا يعتادل متغيتت متن نتوع صتحيح، بشتكل ختاص لتت self.actMusi بعد هذه الهمة، كائن مرجع فتي

tkinter.
 الذي تم تعريفه :tkinterلتغي  checkbutton ثم يجب ربط خيار التغي كائن•

self.mo.add_checkbutton(label =’musiciens’, variable =self.actMusi).

. 222 انظر أيض ا الصفحة 78
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  ل يقبل تعيي قيم لتغيات بيلثون. لسبب بستتيط، ل يمكتتن لتبيلثونtkinterمن الضوري أن تفعل ذلك في خطوتي، لن •
 للقتتراءة، ()get  مباشة. يجب أن تستخدم أساليب خاصة لهتتذا صتتنف الكتتائن : الستتلوبtkinterقراءة محتوى متغي 

219:للكتابة ()set والسلوب
m = self.actMusi.get().

 (الذي هو في tkinter self.actMusi(متغي عادي لبيلثون) محتوى التغي  m في هذه التعليمات، قمنا بتعيي لت
حد ذاته يرتبط مع تطبيق واضح ومحدد). 

 كل ما سبق قد يبدو معقدا قليل. انظر ببساطة إلى أول مواجهة مع مشاكل التواصل بي لغت برمجتتة مختلفتتتي، الستتتخدمة
معا في مشوع مركب .

قائمة مع خيارات حصرية

 " يسمح للمستخدم باختيار عشكل من عشأنه أن يجعل شيط القوائم، بستة خيارات. وغن عنOptionsالجزء اللثاني من قائمة "
 القول أنه يمكنك تفعيل إحدى هذه الخيارات في كل مرة. لتنفيذ هذا النوع من الوظائف، نقوم كلسكيا باستدعاء الويتدجات متن

 . كتتل زر راديتوtkinterنوع "أزرار راديو". واليتة الساستية متن هتذه الويتدجات هتتي أنتته يجتتب أن تكتتون مرتبطتتة متتع متغيتت 
يتوافق مع قيمة معينة، وهذه القيمة تم تعيينها عندما يقوم الستخدم بتحديد الزر. 

و هكذا، التعليمة :
    self.mo.add_radiobutton(label ='sillon', variable =self.relief,
                            value =3, command =self.reliefBarre)

 

" بحيث يتصف ملثل زر راديو. Optionsإن تكوين عنص من قائمة "

  (ويشار إلتتى هتتذا الخيتت tkinter self.relief إلى التغي 3عندما يقوم الستخدم بتحديد هذا العنص، يتم تعيي القيمة 
 هذا يستد القيمة الخزنة في. و()reliefBarre للودجة)، ويتم إجراء الستدعاء نحو أسلوب variable بمساعدة خيار

 للقيام بعمله. tkinterالتغي 

  "أزرار راديتتو"، تمكننتتا متتن6 خيارات مختلفة للمستخدم. لذا نحن بحاجتتة إلتتى 6في سياق معي من هذه القائمة، أردنا أن نقدم 
 وvalue  تعليمات متماثلة كنا تستنسخها في العلى، كل واحدة منهتا ل تختلتف عتن الخمستتة الختترى إل بخياراتهتا6ترمي 

label .في ملثل هذا الوضع، المارسة الجيدة هو وضع قيم نت هذه الخيارات في قائمة، ثم قم باستعراض القائمة باستتخدام 
ثم قم بإنشاء ملثيل ويدجات مع تعليمة مشتكة :، for حلقة

      for (v, lab) in [(0,'aucun'), (1,'sorti'), (2,'rentré'),
                       (3,'sillon'), (4,'crête'), (5,'bordure')]:
          self.mo.add_radiobutton(label =lab, variable =self.relief,
                                  value =v, command =self.reliefBarre)
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  تكرارات الحلقة، يتم إنشتاء6 (قيم، ملصقات). في كل واحدة من Tuples مصفوفات مغلقة 6القائمة تستخدم قائمة متكونة من 
.v وlab من قائمة من خلل التغيات value وlabel ملثيل زر راديو جديد، ويتم استخراج الخيارات

 في مشاريعك الخاصة، سوف تجد في كلثي من الحيان أنه يمكنك استبدال تعليمات متماثلة بهيكل برمجي أكث إحكامتا (عتادة
مزيج من قائمة وحلقة، ملثل في اللثال أعله). 

 سوف تكتشف عشيئا فشيئا تقنيات أخرى لتخفيف كود،ك : سوف نقدم ملثتتال فتتي الفقتترة القادمتتة. ومتتع ذلتتك حتتاول أن تأختتذ فتتي
العتبار هذه القاعدة : البنامج الجيد يجب أن يكون دائما قابل للقراءة ومعلق أيضا .

التحكم في تدفق التنفيذ بمساعدة قائمة

.()reliefBarre يرجى النظر الن إلى تعريف السلوب

  التذي يحتتتوي علتى رقتم الختيتتار التذي أدلتى بتهtkinterيسمح لنا باستداد حالة التغي  ()get في السطر الول، السلوب
 : ". Reliefالستخدم في القائمة الفرعية " 

  عناص الت نحن مهتمي بها. علتتى ستتبيل اللثتتال،6لستخراج قائمة بها  choix في السطر اللثاني، استخدمنا محتوى التغي 
هو الستخدم لعادة تكوين الودجة.  SUNKEN ، سيكون التغي2يحتوي على القيمة  choixإذا كان

 هو الستخدم هنا كملؤش، ويستخدم لتعيي عنص قائمة. بدل من هذا البناء الدمج، ويمكننا برمجة سلسلة من choix التغي
الختبارات الشطية، ملثل :

if choix ==0:
    self.configure(relief =FLAT)
elif choix ==1:
    self.configure(relief =RAISED)
elif choix ==2:
    self.configure(relief =SUNKEN)
...
etc.

 

 من وجهة نظتر وظيفيتتة، ستتكون النتيجتة نفستها. يجتب العتتاف أن البنتاء التذي اختنتاه هتو أكتث فعاليتتة حيتتث أن عتددا متن
 الخيارات تم إزالته. تخيل على سبيل اللثال، أن أحد برامجك الشخصية يجب الختيار بي عتدد كتبي متن العناصتت وهتي : بنتاء

!elif من نوع أعله، قد تكون هنالك حاجة لتمي صفحات متعدد من 

:التعليمة. ()choixActifs و نحن ل نزال نستخدم نفس التقنية في السلوب
    self.pein.configure(state =[DISABLED, NORMAL][p])
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 يجتتب أن يتتتم تحديتتدها لعتتادة NORMAL وDISABLED كملؤشتت للعشتارة إلتتى أي حالتتة p يستخدم محتتتوى التغيتت
" .Peintresتكوين القائمة "

  لشيط القائمة، لجعلهاMusiciens وPeintresيتم إعادة تكوين قائمتي  ()choixActifs عندما يتم استدعاء السلوب
. tkinterالت هي في حد ذاتها تعبي عن متغيات ، وp وm تبدو "طبيعية" أو "معطلة" وفقا لحالة التغيات

 هي في الواقع لتوضيح السكريبت. سكون من المكن حذفها، وجعتل الستكريبت أكتث إحكامتتا، باستتخدام p وm هذه التغيات
تركيبة من التعليمات. ويمكننا على سبيل اللثال استبدال التعليمتي :

     m = self.actMusi.get()
     self.musi.configure(state =[DISABLED, NORMAL][m])

 

بتعليمة واحدة فقط، ملثل هذه :
     self.musi.configure(state =[DISABLED, NORMAL][self.actMusi.get()])

 

نلحظ أننا يمكننا أن نربح، لكن عندما نختصه نفقد بعض الوضوح .

الضبط المسبق لقائمة

لنهاء هذا التمرين، يمكنك أن ترى أنك يمكنك أن تضع تحديدات مسبقا، أو تعديل البنامج. 

 على self.pack()، par (فقط قبل التعليمة ()Application لذا يرجى قبل إضافة التعليمة التالية في منش للصنف
سبيل اللثال) :

mBar.mo.invoke(2)
 

 Peintres في شيط القوائم مفعلة، في حي أن Musiciensعند تشغيل السكريبت العدل، يمكنك أن ترى في بداية أن قائمة 

 ليست كذلك. برمج كما هي، وينبغتتي أن يكتتون هتتذان القتتائمتي مفعلتتتي بشتتكل إفتاضتت. وهتتذا فتتي الواقتتع متتا يحتتدث إذا قمنتتا
بحذف التعليمة

 mBar.mo.invoke(2).

 لقد إقتحنا إضافة هذه التعليمة إلى السكريبت لنبي لكم كيف يمكنتتك تنفيتتذ نفتتس العمليتتة متن قبتتل البنامتتج ملثتتل التتت عتتادة
الضغط من الفأرة. 

 متن خلل تشتغيل المتر الرتبتط للعنصتت للثتاني لهتذا الودجتتة. بتالرجوع إلتى mBar.mo التعليمتتة أعله تستتدعي الودجتة
 التتذي يقتتوم بتفعيتتل\تعطيتتل قائمتتة checkbutton القائمتتة، يمكنتتك التحقتتق متتن أن العنصتت اللثتتاني هتتو كتتائن متتن نتتوع

Peintres .(تذكر مرة أخرى أن التقيم يبدأ دائما من الصفر) 
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 ، ممتتاOptions لقائمتتة Peintresفي بداية البنامج، كل شء يحدث كما لو كان الستخدم قام على الفور بالضغط على قائمتتة 
يلؤدي إلى تعطيل القائمة .

تمرين

 بحيث يتم إخفتاء قائمتتة البدايتتة، والتزر الصتغي، 243أكمل الودجة "مكعب كومبو البسط" الذي تم وصفه في الصفحة14.1
 على اليمي حقل الدخال ل يظهر. ما عليك القيام به هو وضع قائمة وشيط تمريتتر فتتي تافتتذة "قمتتر صتتناعي" بتتدون

 وضعه بشكل صحيح (قد تحتاج إلى الرجوع إلى مواقع التعامتتل)، 254، الصفحةToplevelحدود (انظر إلى الودجة 
  للعلثور على العلومات الضورية، لكن سيكون هذا من جزء تعلمك !)، وتأكد متن أن هتتذه النافتذة تختفتتيtkinterمع 

بعد أن يقوم الستخدم بتحديد عنص في قائمة .
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 في هذا الفصل، سنحاول توضيح عملية تصميم برنامج رسومي، من الستتودة الولتى غلتى مرحلتة متقدمتتة نستبيا متن التطتوير.

.79نريد أن نظر مدى قدرة البمجة الشيئية على تسهيل وتأمي استاتيجية تطوير إضافية الت نريدها
 مطلوب استخدام الصناف، عندما سكون هنالك مشتوع جتاري نلثبتت أنته أكتث تعقيتدا ممتا كنتا نتخيتل أصتل. بالتأكيتد ستوف

تعيش حياة بمسارات مماثلة لتلك الت وصفناها. 

لعبة القصف

استلهم من عمل مماثل أنتجه طلب السنة النهائية.  80هذا الشوع

 من الستحسن البدء بمشوع ملثل هذا الشوع من خلل سلسلة من الرسومات الصغية والرسوم البيانيتتة، التتت تتتم وصتتفها فتتي
 عناص بناء رسم مختلفة، والت تسخدم بكتثة. إذا كنتت ل ترغتب فتتي استتخدام التكنولوجيتتا القديمتة ورقتة\قلتم (البهنتة حتت

 التت كنتا قتتد جعلنتتا 81ستت من الجموعة الكتبيتتة أوبتن أوفيDrawالن)، يمكنك الستفادة من برامج الرسم التقن، ملثل استخدام 
الرسم البياني في الصفحة التالية .

 الفكرة بسيطة : لعبان يتنافسان في برميل. يجب على كل واحد منهم ضبط زاوية إطلق النتتار ليحتتاول الوصتتول إلتتى خصتتمه،
والقذائف البالستية تصف السارات. 

.نوافذ مع قوائم:  261 البحث عن الخيط اء و الةتجريب, وأيض ا إل صفحة:  8 انظر إل صفحة79
 نن ل نةتردد هن ا ف من اقرشة تيطوير لعبة, لنه م ال مةت اح للجوميع, و هي أهداف مددة يسهل الةتعرف إليه ا . و يكن تيطبيق80

نفس الس اليب النةتومية إل تيطبيق ات أحرى أكاثر "جدية" . 
 , لينكس و ويندوز و م اك وMS-Officeو هو موموعة مكةتبية ك املة, حرة و م انية, و هي مةتوافقة على نيط ا ق واسع مع 81

 سولريس ... و لفد كةتب هذا الكةت اب بواسيطة مع ال النصوص ال اص به . يكنك الصول عليه عن طريق توميله من موقع :
http://www.openoffice.org 
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 و يتم تعريف مكان وجود الدفع في بداية اللعبة بشكل عشوائي (على القل في العلى). بعتد كتل طلقتة، يتتم استتبدال البنتادق
(لزيادة الثارة في اللعبة، وبالتالي يتم تعديل الطلقات أكث صعوبة). يتم تسجيل التسديدات على الهدف. 

 التصميم الولي الذي قمنا باستنساخه أعله هو واحد من النماذج الت يمكن ان تستغرق عملك التحليلي. قبل البتدء فتتي تطتوير
 مشوع برمجة، يجب أن نسعى دائما تفصتتيل الواصتتفات. وهتتذه الدراستتة الوليتتة مهمتتة للغايتتة. معظتتم البتتتدئي بتتدأوا بستتعة
 بكتابة أسطر عديد من الكود مع فكرة غامضة، لكنه يتجاهل البحث عن الهيكل العتتام. وقتتد تصتتبح برمجتهتتم خطيتتة ثتتم تصتتبح
 فوض، لنها ستنفذ هذا الهيكل عاجل أم آجل. وفي كلثي من الحيان يبدأ بالحذف وإعادة كتابتتة قطاعتتات بأكملهتتا متتن الشتتوع

لنها صممت بطريقة متجانسة جدا\او تكوينها بشكل غي صحيح .

 متجانسة جدا : هذا قد يعن فشل في كس مشكلة معقدة إلى عدة مشاكل فرعية صغية أكث بساطة. علتتى ستتبيل اللثتتال،•
تداخل العديد من الستويات من تعليمات مركبة، بدل من استخدام دالت أو أصناف. 

 سوء تكوينه : هذا يعن انه يتعامل فقط مع حالة معينة، بدل من دراسة الحالة العامة. علتتى ستتبيل اللثتتال، أعطينتتا لكتتائن•
رسومي أبعادا ثابتة، بدل من توفي متغيات للسماح بتغيي حجمه .

 عندما تريد أن تطور مشوعا يجب أن تبدأ دائما بمرحلة التحليل، وتنفيذ نتائج هذا التحليل في مجموعة من الوثائق (رستتومات
 ،UMLوخطتتتط ووصتتتف ...إلتتتخ) التتتت تشتتتكل الواصتتتفات. للمشتتتاريع الكتتتبية، هنالتتتك أيضتتتا أستتتاليب متطتتتورة للتحليتتتل (

Merise .إلخ) وهذه ل نستطيع شحها هنا لنها تحتاج كتب بأكملها...

 يقال، ويجب أن أعتف أنه صعب جدا (و ربما مستحيل) تحليل مشوع برمجي فتتي البدايتتة بتتأكمله. لننتتا عنتتد تشتتغيله ستتوف
 نعرف نقا ط ضعفه. وتبقى هنالتك حتالت استتخدام او قيتود لتم نقصتدها أصتل. متن جهتة أخترى، الشتوع التبمجي  دائمتا متا
 يحتاج إلى التطوير : سوف يحتاج في كلثي من الحيان إلى تعديل الواصفات أثناء التطوير، وليس بالضورة أنك أخطأت في

التحليل الولي، لكن ببساطة أنك تريد إضافة مميات إضافية. 

و في الختام، حاول دئما التعامل مع مشوع برمجة جديد باحتام النقطتي التاليتي :

 صتتف مشتتوعك بالتفصتتيل قبتتل البتتدء بكتابتتة الستتطر الولتتى متتن التعليمتتات البمجيتتة، لتستتليط الضتتوء علتتى الكونتتات•
الرئيسية والعلقة بينها (أعتقد وصف حالت الستخدام لستخدم برنامجك). 

 عند البدء في العمل الحقيقي، ل تستسل في كتابة كتل كبية من التعليمات. تأكد من تقطيع برنامجك لعدد متن الكونتتات•
 القابلة للتكوين مغلفة بشكل جيد، بحيث يمكنك بسهولة تعديل أي واحد منها دون الساس بتشغيل الخرين، وحت إعتتادة

استخدامها في سياقات مختلفة إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
و لتلبية هذا الطلب تم اختاع البمجة الشيئية .
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على سبيل اللثال انظر إلى الشوع الرسوم في الصفحة السابقة .

 قد يميل البتدئ بإجراء هذه اللعبة باستخدام البمجة الجرائية فقط (هذا معناه عدم تحديد أصناف جديدة). وهذا هو أيضا ما
 . وهتذا النهتج ل يتبر أن البامتج الصتتغية (تمتارين أو8قمنا بمعالجته خلل الفصل الول في الواجهات الرسومية، من الفصتتل 

 اختبارات أولية). عند معالجة مشوع من حجم معي، وتعقيد الشاكل الت نشأت بسعة ستتوف تصتتبح كتتبية جتتدا، وسيصتتبح
من الضوري تفكيكه وتجزئته. 

الداة البمجة الت تسمح بهذه التجزئة هي الصنف. 

ربما ستفهم أفضل فائدته بمساعدته بالقياس. 

 جميع الجهزة اللكتونية تتكون من عدد قليل من الكونتتات الساستية، وهتي التانزستتورات واللثنائيتتات والقاومتتات والكلثفتتات
 وإلخ. بنيت الحواسيب الولتتى مباشتة متن هتتذه الكونتتات. وكتانت ضتتخمة ومكلفتتة وكتتانت لتديها وظتتائف قليلتتة جتتدا ودائمتتا متتا

تتعطل. 

 ثم قاموا بتطوير تقنيات جديدة لتغليف مجموعة كتتبية متن الكونتتات اللكتونيتتة الساستتية فتتي علبتتة. لستتخدام هتتذه التدوائر
 الكهربائية الدمجة، لم يعد من الضوري معرفة محتوياته بالضبط : وظيفة واحدة مهمة فقط. كانت الوظتائف الوليتة التكاملتة
 ل تزال نسبيا بسيطة : كانت على سبيل اللثال، بوابات منطقية، مزازيات ... إلخ. من خلل الجمع بي هتتذه التدوائر معتتا، ستتوف
 نحصل على الزيد من الميات التقدمة، ملثل السجلت أو أجهزة فتتك تشتتفي، والتذي بتدوره يجتتب أن يكتتون متكامتتل وهكتذا، إلتتى

العالجات الحالية. وهي تتكون من الليي من الكونات، ومع ذلك لديها موثوقية عالية. 

 وفقا لذلك، لللكتونيات الحديلثة الت تريد بناء على سبيل اللثال عداد ثنائي (الدارة تتطلب عددا متتن القتتاييس)، فمتتن الواضتتح
أنه أسهل بكلثي وأسع وأكث أمانا لسخدام مقاييس متكاملة، بدل من خطأ في الجمع بي مئات التانزستورات والقاومات. 

 بطريقة مماثلة، يمكن للمبمج الحديث الستفادة من العمل التاكم من سابقيه في استخدام وظائف الدالت الدمجة في أصناف
 موجود في بيلثون. والفضل من ذلك، فإنه يمكن بستهولة إنشتتاء أصتناف جديتد لتغليتف الكونتتات الرئيستتية للتطتبيق، وخاصتة
 تلك الت تظهر في نسخ متعددة. وذ،ك أبسط وأسع وأكث أمانا من كتل تعليمات تتضاعف في هيئة برامج متماثلة متجتتانس،

ضخمة أكث ومفهوم أقل. 

 لدينا الن السودة الرسومة. أهم مكونات هذه اللعبة هي البنادق الصغية، سوف تكون قتادرة علتتى الرستم فتتي مواقتتع مختلفتتة
وفي إتجاهات مختلفة، ونحن بحاجة على القل على نسختي منها. 
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 بدل من الستفادة من الرستم قطعتتة قطعتتة ولتتو فتتي أثنتاء البتتاراة، نحتتن مهتمتتون فتتي بهتا ككائنتات البامتج فتتي حتتد ذاتهتتا، متع
 خصائص متعددة وسلو،ك معي (ما كنا نريد قوله هنا هو أن تكون مجهزة مع آليات مختلفة، يمكننا فعل هذا برمجيا باستخدام

.Il est donc certainement judi cieux de leur consacrer une classe spécifiqueأساليب معينة). 

)Canon(نماذج لصنف مدفع 

 من خلل تعريف هذا الصنف، سوف نفوز في عدة جبهات. ليس فقط جمع كافتتة التعليمتتات البمجيتتة لتصتتميم وتشتتغيل التتدفع
 في "كبسولة" واحدة،بعيدا عن بقية البنامج، لكن بالضافة إلى ذلك نقدم إماكنية تملثيل أي عدد من الدافع في اللعبة، والتتذي

يتيح لنا الزيد من الفرص للتطوير. 

 سيكون من المكن أيضا تحستتينه متتن خلل منتتح مميتتات إضتتافية ()Canon عندما يتم بناء واختبار النموذج الولي لصنف
 دون تغيي (أو تقليل) واجهته، وهذا يعن على نحو ما "الرعشادات" : بمعرفة التعليمتتات اللزمتتة لنشتتاء ملثيتتل واستتتخدامه فتتي

مختلف التطبيقات. 

سوف ندخل الن في صلب الوضوع. 

 رسم الدفع يمكن تبسيطه إلى أقص الحدود. عشعرنا أننا يمكننا تلخيصها في دائتترة إلتتى جتتانب مستتتطيل، وإنته يمكتن أيضتتا أن
تعتب نفسها جزءا بسيطا خط مستقيم سميك بشكل خاص. 

إذا تم تعبئتها جميعا بلون واحد (أسود ملثل)، نحصل على نوع من القنابل ذات مصداقية بما فيه الكافية .

في الوسيطة التالية، نحن نفتض أن موقع الدفع هو في الواقع موقع مركتتز التتدائرة
 في الرسم جانبا). هتذه النقظتة الساستية تتدل أيضتا علتى محتورy وx(الحداثيات 

دوران فوهة الدفع، والخط السميك في الذي يملثل الفوهة. 

لنهتتاء تصتتميمنا، فلتتم يتبتتَق ستتوى تحديتتد إحتتداثيات الطتترف الختتر متتن الختتط. هتتذه
الحتتداثيات يمكتتن حستتابها بتتدون صتتعوبة كتتبية، تتتذكر مفهتتومي أساستتيي للملثلتتث

(الجيب والجيب التمام) الذي يجب أن يكون على دراية بها بالتأكيد :

، نسبة الجانب القابل في زاوية ووتر اللثلث هتتي خاصتتية معينتتة لهتتذافي اللثلث القائم
الزاويتتة تستتمى جيتتب الزاويتتة. جيتتب الزاويتتة التمتتام هتتي النستتبة بيتت الجتتانب الجتتاور

للزاوية والوتر .

=sinΑ:في الرسم التخطيطي، على سبيل اللثال
a
h

cosو Α=
b
h

.
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 ، لذا يجب علينا رسم ختتط مستتتقيم  ستتميك، متتن إحتتداثياتαلتملثيل طرف الدفع، على افتاض أن نعرف طول وزاوية الطلق 
 l.sin تساوي  Δy، والسافة العمودية l.cos α تساوي Δx) إلى آخر نقطة إلى اليمي فوق، والسافة الفقية x,yمركز الدائرة (

α .

 تتكون ببساطة :x,yملخص كل ما سبق، يجب علينا رسم مدفع في النقطة 

.x, y رسم دائرة سوداء في وسط•
.x + l.cos α، y + l.sin α  إلى النقطةx,yرسم خط أسود سميك من النقطة •

 ". إننا ل نتحدث بعد عن برمجة اللعبة. نريد فقط معرفة ماCanonيمكننا الن أن نبدأ في النظر إلى مسودة البمجة لصنف "
إذا كان التحليل الذي قمنا به الن "يأخذ طريقه" عن طريق إجراء نموذج أولي للوظيفة. 

 النموذج الولي هو برنامج صغي لختبار فكرة، الت نقتح دمجها في تطبيق أكب. بسبب البساطة والبجاز، بيلثون يفسح لتك
 الجال يشكل جيد في تطوير النمتتاذج الوليتتة، والعديتد متن التبمجي يستتخدمونها لبمجتة برامتج مختلفتة ثتم ستيقومون ربمتا

بإعادة برمجتها بلغات أخرى "ثقيلة"، على سبيل اللثال لغة الس. 

 ل يملتتك ستتوى أستتلوبي : النشتت التتذي يقتتوم بصتتنع العناصتت الساستتية للرستتم، ()Canon فتتي نموذجنتتا الولتتي، الصتتنف
 والسلوب الذي يسمح بتعتديل ضتبط زاويتة الطلق (الصتندوق الخلفتتي للفوهتتة). كمتا فعلنتا فتي كتلثي متن الحيتتان فتي أملثلتتة

:أخرى، وسوف نقوم بتضمي بضعة أسطر برمجية في نهاية السكريبت من أجل اختبار الصنف على الفور
1# from tkinter import *
2# from math import pi, sin, cos
3#
4# class Canon(object):
5#     """Petit canon graphique"""
6#     def __init__(self, boss, x, y):
7#         self.boss = boss            # مرظحع اللوظحة
8#         self.x1, self.y1 = x, y     # محور دوران المدفع
9# : رسم فوهة البندقية, أفقيا للبدء #        

10#         self.lbu = 50               # عرض الفوهة
11#         self.x2, self.y2 = x + self.lbu, y
12#         self.buse = boss.create_line(self.x1, self.y1, self.x2, self.y2,
13#                                      width =10)
14# : رسم جسم المدفع أدناه #        
15#         r = 15                      # نصف قطر الدائرة 
16#         boss.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, fill='blue', width =3)
17#     
18#     def orienter(self, angle):
19#         "choisir l'angle de tir du canon"
20# .يتلقى سلسة نصية <angle> البرامتر #        
21# : يجب تحويلها إلى عدد ظحقيقي, ثم إلى راديان #        
22#         self.angle = float(angle)*2*pi/360      
23#         self.x2 = self.x1 + self.lbu*cos(self.angle)
24#         self.y2 = self.y1 - self.lbu*sin(self.angle)
25#         self.boss.coords(self.buse, self.x1, self.y1, self.x2, self.y2)
26#         
27# if __name__ == '__main__':
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28#  : Canon كود لتجريبة يبإختصار الصنف #    
29#     f = Tk()
30#     can = Canvas(f,width =250, height =250, bg ='ivory')
31#     can.pack(padx =10, pady =10)
32#     c1 = Canon(can, 50, 200)
33#
34#     s1 =Scale(f, label='hausse', from_=90, to=0, command=c1.orienter)
35#     s1.pack(side=LEFT, pady =5, padx =20)
36#     s1.set(25)                          # زاوية إفطلق النار الولية
37#
38#     f.mainloop()

تعليقات

 ،  تشتتي إلتى مكتان وجتودy وx : في قائمة البامتات الت سنمررها للمنش عند التملثيل، نتوقتتع أن الحتداثيات 6السطر •
 هذا الرجع ل غن عنتته : ستتوف يستتتخدم لستتتدعاء). boss الدفع في اللوحة، ولكن العشارة إلى اللوحة نفسها (التغي

أساليب اللوحة. 
 يمكن أن نشمل أيضا برامت لختيار زاوية الطلق الوليتتة، لكتن بمتا أننتا نعتتتم تنفيتذ طريقتتة محتددة لحتتل هتتذا التتوجه،

سيكون من الحكمة استخدامه عند الحاجة. 
  :  سوف نستخدم هذه الراجع في جميع الساليب الختلفة الت نحن نطورها في الصنف. ولتذلك يجتتب علينتتا8-7السطر •

أن نصنع سمات ملثيل. 
  : سوف نصمم الفوهة أول، ثم جستم التدفع. وهكتذا، جتزء متن الفوهتة الظتاهرة تبقتى مختبئتة. وهتذا16 إلى 9السطر من •

يسمح لنا بتلوين جسم الدفع. 
  والت سيتم توفي درجتها(درجة الزاوية)، angle  : هذه الساليب سيتم استدعاؤها مع البامت25 إلى 18السطر من •

 هي ستتوف تمررهتتا علتتى عشتتكل سلستتلة، وScale أو Entry (العد من الفقي). وهذا يتم عمله بمساعدة الويدجات ملثل
نصية، ونحن سنقوم بتحويلها أول إلى عدد حقيقي قبل استخدامه في حساباتنا (وقد وصفناها في الصفحة السابقة). 

 لتعريف الوقع الولتتي للؤشتته، ثتم تعييتت. Scale  : لختبار صنف جديد، سوف نستخدم ودجة38 إلى 27السطر من •
).36 السطر (()set زاوبة ارتفاع أولية من الدفع، يجب علينا أن نستدعي السلوب
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إضافة اللساليب للنموذج

 نموذجنا هو وظيفي، ولكنها بدائية إلى حد كبي. ونحن الن بحاجة إلى تطتتوير
القدرة على إضافته إلى إطلق النار. 

 سيتم التعامل مع هذه كرصاصة متتن عشتتأنها أن تكتتون دوائتتر بستتيطة متتن فوهتتة
 التدفع متع ستتعة أوليتة مماثلتة للفوهتتة. لجعتتل تتبعهتا واقعيتتا، يجتتب أن نتتذكر

بعض العناص الفييائية .

 ملثل الكائن يطرح ويت،ك نفسه ليتطور في الفضاء، إذا أهملنا الظاهرة اللثانويتتة
ملثل مقاومة الهواء .

 ملثل الكائن يطرح ويت،ك نفسه ليتطور في الفضاء، إذا أهملنا الظتتاهرة اللثانويتتة
ملثل مقاومة الهواء. 

 هذه الشكلة قد تبدو معقدة، ولكنها في الواقع بسيطة جدا : إن مجتترد العتتتاف
 بتتأن الكتترة تتحتتر،ك أفقيتتا وعموديتتا، وأن هاتتتان الحركتتتان علتتى الرغتتم متتن أنهتتا

متامنة، فهي مستقلة عن بعضها البعض. 

 الجديتدة وللكترة علتتى y وx سوف نقوم الن بإنشاء حلقة الرسوم التحركة، الت من خللها يمكنك إعتتادة حستتاب الحتتداثيات
فتات منتظمة من الزمن، مع العلم أن :

 .Δxللكرة، وأن نقوم دائما بإضافة نفس مكان  x الحركة أفقية موحدة. في كل تكرار، فقط زيادة التدريجية في إحداثية•
  نفستتها ممتتاΔyبإزاحة  y التسارع بشكل موحد والحركة الفقية، هذا يعن ببساطة أن كل تكرار، يجب إضافة الحداثيات•

يزيد تدريجيا، ودائما في نفس القدار. 
انظر الن إلى هذا السكريبت :

 لنبدأ، يجب أن تضيف السطر التالية إلى نهاية أسلوب النش. وسوف يتم استتتخدامه لصتتنع الكتتائن "القذيفتتة". وإعتتداد متغيتت
 اللثيل من عشأنه أن يسخدم رسوم متحركة. يتم صنع القذيفة مع الحد الدنى للبعاد (دائرة بكسل واحدة) وأن تظل تقريبا غيتت

مرئية : 
: (رسم قذيفة (تم إختصارها إلى نقطة واظحدة, قبل الرسوم المتحركة #        
        self.obus =boss.create_oval(x, y, x, y, fill=’red’)
        self.anim =False                   # التبديل إلى الرسوم المتحركة
: إيجاد عرض وارتفاع اللوظحة #        
        self.xMax =int(boss.cget(’width’))
        self.yMax =int(boss.cget(’height’))
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 للودجة "السيد"  (اللوحة، هنا)، من أجل العلثور بعض من خصائصه. نريد ()cget و السطران الخيان يستخدمان السلوب
 عاما، وهذا يعن أنه قابل لعادة الستخدام في أي ستتياق، ونحتتن بالتتتالي ل يمكننتتا العتمتتاد علتتى Canon أن يكون صنفنا

البعاد الحددة للوحة الذي سيتم استخدامه للمدفع .

 . بإرجاع هذه القيم كسلسل نصية ولذلك من الضروري تحويلها إلى نوع رقمي إذا كـنـا نرـيـدtkinterيقوم 
.استخدامها في عملية حسابية 

ثم نحن بحاجة إلى إضافة أسلوبي جديدين : واحد لطلق النار، والخر لدارة الرسوم التحركة للكرة بعد إطلقها :
1#     def feu(self):
2#         "déclencher le tir d'un obus"
3#         if not self.anim:
4#             self.anim =True
5# : (مكان إفطلق القذيفة (الفوهة #            
6#             self.boss.coords(self.obus, self.x2 -3, self.y2 -3,
7#                                         self.x2 +3, self.y2 +3)
8#             v =15              # السرعة الولية
9# : المكونات الفقية والعمودية لهذه السرعة #            

10#             self.vy = -v *sin(self.angle)
11#             self.vx = v *cos(self.angle)
12#             self.animer_obus()
13#     
14#     def animer_obus(self):
15#         "animation de l'obus (trajectoire balistique)"
16#         if self.anim:
17#             self.boss.move(self.obus, int(self.vx), int(self.vy))
18#             c = tuple(self.boss.coords(self.obus))     # الظحداثيات الناتجة
19#             xo, yo = c[0] +3, c[1] +3   # إظحداثيات مركز القذيفة
20#             if yo > self.yMax or xo > self.xMax:
21#                 self.anim =False        # إيقاف التحريك
22#             self.vy += .5
23#             self.boss.after(30, self.animer_obus)

تعليقات

  : هذا السلوب سيتم استدعاؤه بالضغط على الزر. فإنه ستتوف يتستتبب فتتي تحريتتك القذيفتتة، وتعييتت4 إلى 1السطر من •
 انظر أدناه)؟ ومع ذلك، يجب علينا أن نضتتمن متتدة لهتتذه:  self.anim قيمه "الحقيقية" إلى "رسوم متحركة" (التغي

 الرسوم التحركة، ضغطة جديدة على زر ل يمكنها تنشيط حلقتات أخترى لتحريتتك الرستوم. وهتذا هتو دور الستطر اللثتالث :
"، مما يعن أن الرسوم التحركة لن تبدأ بعد.fauxقيمته " self.anim كتلة التعليملت الت تعمل إذا كان التغي

: لديه أسلوبان لنقل الكائنات الرسوميةtkinter : لوحة 7 إلى 5السطر من •
 (الستتتخدم فتتي الستتطر الستتادس) ينفتذ الوضتتع الطبتتق، ومتتع ذلتتك يجتتب أن يتتتم تتتوفي جميتتع ()coords السلوب–

العلومات للكائن (كما لو أننا أعدنا رسمه) .
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 )، يلؤدي إلى النوح نسبيا، وهي تستخدم مع برامتين فقط،17(الستخدم في وقت لحق، السطر  ()move السلوب–
هما الكونان الفقي والعمودي للحركة الطلوبة .

 . كما قمنا نحن بشحه في الصفحة السابقة، حركتتة9 : يتم اختيار السعة الولية للطلقة في السطر 12 إلى 8السطر من •
 الكرة هي نتيجة لحركة أفقية ولحركة عمودية. نحن نعرف قيمة السعة الولية واليتتل (و هتتذا يعنتت زاويتتة إطلق النتتار).
 لتحديد الكونات الفقية والعمودية لهذه السعة، نحن سنقوم فقط باستخدام العلقات اللثللثية الماثلة لتلك الت استخدمت

 يات من إحداثيات العمودية من العلى إلى السفل. 10بالفعل في رسم فوهة الدفع. توقيع - الستخدم في السطر 
 يفعل (ينشط) الحركة نفسها .12السطر 

 التتذي تتتم ()after  ميللتتي ثانيتتة عتتن طريتتق الستتلوب30 : هذا الجراء يقوم باستدعاء نفسه كل 23 إلى 14السطر من •
 (محر،ك الروسم التحركة الخاص بنا) يبقى "صحيحا self.anim . وهذه تكمل لطالا التغي23استدعاؤها في السطر 

 -vraie 20"،و حالة تتغي عند إحداثيات القذيفة تخرج من اختبار حدود (اختبار في السطر .(
 للوحتتة : يستتتخدم ()coords  : لعرفة الحداثيات بعد كل إزاحة، نقوم في كل متترة باستتتدعاء الستتلوب19-18السطر •

  التتت يمكتتنitérableهذه الرة مع مرجع الكائن الرسومي كبامت واحد، سوف تقوم بإرجتتاع أربعتتة إحتتداثيات فتتي كتتائن 
.()tuple و()list  بمساعدة الدالت الدمجةTupleتحويلها إلى قائمة أو إلى مصفوفة مغلقة 

- 17السطر •   : الحداثيات الفقية للطلقة تزيد دائما بمقدار(حركة موحدة)، في حي أن زيادات التنسيق العمتودي متن22 
 (الحركة الوحدة بشكل تسارعي). والنتيجة هي مسار مكافئ .24قبل القدار الذي هو في حد ذاته في كل مرة في السطر 

:سيمح بزيادة إلى المتغير += المعامل

a += 3 تـعـادل  a = a + 3 .لحــظ أن اـسـتخدام ـهـذا العاـمـل الخــاص ـهـو الكــثر كـفـاءة ـمـن إـعـادة 
التخصيص التي استخدمناها حتى الن

 لتمثـيـل الصــحيح False وTrue ، يـقـوم بيـثـون تلقائـيـا بتهيـئـة متغيرـيـن اـسـمهما2.3بداـيـة ـمـن الصــدار 
لحظ أن السمين يبدآن بحرف كبير كـمـا فعلـنـا ـفـي الـسـكريبت أعله، يمكـنـك اـسـتخدام ).والخطأ تعبير  ) 
 .هـذه المتغيـرات فـي تعـابير شـرطية لزيـادة سـهولة قـراءة كـودك فـإذا كـنـت تفضـل، يمكنـك اسـتخدام القيـم

خطأ تعبير صفحة صحة انظر إلى  "الرقمية كما فعلنا سابقا  \ " ) ' 56.(

 و أخيا، فإنه ل يزال إضافة زر الزناد في النافذة الرئيسية. سطر ملثل هذا (سوف يتم وضعها في تعليمات الختبتتار البمجيتتة)
تقوم بشكل جيد :

    Button(f, text='Feu !', command =c1.feu).pack(side=LEFT)
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تطوير تطبيق

"canon لدينا صتتنف الكائنتتات "الن  assez bien dégrossieونتترى أن تطتتوير التطتتبيق نفستته. ومنتتذ أن قررنتتا استتتخدام  
منهجية البمجة الشيئية، يجب علينا تطوير هذا التطبيق على أنه مجموعة من الكائنات الت تتفاعل من خلل أساليبها .

 العديد من هذه الكائنات تأتي من أصناف قائمة، بطبيعة الحتتال : لوحتتة، أزرار ...إلتتخ. لكتتن رأينتتا فتتي الصتتفحات الستتابقة لتتدينا
 اهتمام بتجميع مجموعات محددة جيدا من هذه الكائنات الساليب في أصناف جديدة، كتتل متترة يمكننتتا تحديتتد هتتذه الجموعتتات

 - الدفع". canonلية معينة. على سبيل اللثال هذه مجموعة من الدوائر والخطو ط التحركة، من استدعاء "

 هل يمكننا أن نجعل لشوعنا الولي مكونات أخرى ينبغي أن يتم تغليفها في أصناف جديدة ؟ بالتأكيد نعم، يوجد على سبيل
  يمكننا أن نربطها مع كتل متدفع : يمكننتا جمتع متا يصتل إلتى العلتى (زاويتة إطلق النتار)، زر إطلق النتار،لوحة التحكماللثال 

 نقا ط التحصل عليها، وملؤشات أخرة ربما لتزل ملثل اسم اللعب. ومن اللثي للهتمام بشكل خاص  لصنف معينة، ونحن نعلم
منذ البداية أننا نأخذ ملثيلي. 

 و هنالك أيضا التطبيق نفسه، بطبيعة الحال. عن طريتتق التغليتف فتتي صتنف، وستوف نبتذل هتتدفنا الرئيستت، التذي يتتلؤدي لكتتل
الخرين. 
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 مطتتور : أضتفنا بعتتض الستتمات الضتافية وثلثتتة أستاليب ()Canon يرجى الن تحليل السكريبت أدناه. سوف تجد الصتتنف
إضافية، من أجل إدارة حركة الدفع، فضل عن الهداف. 

 كتائني، و()Canon يقوم باستبدال كود اختبار النماذج أعله. نحن سوف نقوم بتملثيل كتتائني ()Application الصنف
 الذي وضعناه في قاموس التنبلؤ بالتطورات الستقبلية (بمكننا أن نتصور فعل زيادة عدد التتدافع،تت ()Pupitre لصنف جديد

وبالتالي عدد الناضد). اللعب الن وظيفية : الدافع تتحر،ك بعد كل حلقة، ويتم تسجبل الهداف .
1# from tkinter import *
2# from math import sin, cos, pi
3# from random import randrange
4#
5# class Canon(object):
6#     """Petit canon graphique"""
7#     def __init__(self, boss, id, x, y, sens, coul):
8#         self.boss = boss            # مرجع اللوظحة
9#         self.appli = boss.master    # مرجع نافذة التطبيق 

10#         self.id = id                # تعريف مدفع (سلسلة)
11#         self.coul = coul            # اللون المرتبط يبالمدفع
12#         self.x1, self.y1 = x, y     # محور دوران المدفع
13#         self.sens = sens            # -) يمين1:يسار, +1اتجاه الفطلق: )
14#         self.lbu = 30               # فطول الفوهة
15#         self.angle = 0              # الزيادة الفتراضية (زاوية الفطلق)
16# : إيجاد عرض وارتفاع اللوظحة #        
17#         self.xMax = int(boss.cget('width'))
18#         self.yMax = int(boss.cget('height'))
19# : (رسم فوهة المدفع (أفقي #        
20#         self.x2, self.y2 = x + self.lbu * sens, y
21#         self.buse = boss.create_line(self.x1, self.y1,
22#                                      self.x2, self.y2, width =10)
23# : (رسم جسم المدفع(دائرة ملونة #        
24#         self.rc = 15                # نصف قطر الدائرة 
25#         self.corps = boss.create_oval(x -self.rc, y -self.rc, x +self.rc,
26#                                       y +self.rc, fill =coul)
27# : (رسم قذيفة مخفية (نقطة خارج اللوظحة #        
28#         self.obus = boss.create_oval(-10, -10, -10, -10, fill='red')
29#         self.anim = False           # مؤشرات الرسوم المتحركة 
30#         self.explo = False          #    والنفجار
31#
32#     def orienter(self, angle):
33#         "régler la hausse du canon"
34# .يتلقى كسلسلة <angle> البرامتر #        
35# : يجب تحويلها إلى عدد ظحقيقي, ثم إلى راديان #        
36#         self.angle = float(angle)*pi/180
37#        : الذي يفضل مع أعداد صحيحة coords استخدم السلوب #        
38#         self.x2 = int(self.x1 + self.lbu * cos(self.angle) * self.sens)
39#         self.y2 = int(self.y1 - self.lbu * sin(self.angle))
40#         self.boss.coords(self.buse, self.x1, self.y1, self.x2, self.y2)
41#  
42#     def deplacer(self, x, y):
43#         "amener le canon dans une nouvelle position x, y"
44#         dx, dy = x -self.x1, y -self.y1     # قيمة الزاظحة
45#         self.boss.move(self.buse, dx, dy) 
46#         self.boss.move(self.corps, dx, dy)
47#         self.x1 += dx
48#         self.y1 += dy
49#         self.x2 += dx
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50#         self.y2 += dy
51#
52#     def feu(self):
53#         "tir d'un obus - seulement si le précédent a fini son vol"
54#         if not (self.anim or self.explo):
55#             self.anim =True
56# : جلب وصف جميع المدافع الحالية #            
57#             self.guns = self.appli.dictionnaireCanons()
58# : (موقع يبدء القذيفة (فوهة المدفع #            
59#             self.boss.coords(self.obus, self.x2 -3, self.y2 -3,
60#                                         self.x2 +3, self.y2 +3)
61#             v = 17              # السرعة الولية
62# : المكونات الفقية والعمودية لهذه السرعة #            
63#             self.vy = -v *sin(self.angle)
64#             self.vx = v *cos(self.angle) *self.sens
65#             self.animer_obus()
66#             return True     # => إشارة إلى أن القذيفة أفطلقت
67#         else:
68#             return False    # => لم يتم إفطلق القذيفة
69#
70#     def animer_obus(self):
71#         "animer l'obus (trajectoire balistique)"
72#         if self.anim:
73#             self.boss.move(self.obus, int(self.vx), int(self.vy))
74#             c = tuple(self.boss.coords(self.obus))     # الظحداثيات الناتجة
75#             xo, yo = c[0] +3, c[1] +3      # إظحداثيات مركز القذيفة
76#             self.test_obstacle(xo, yo)     # a-t-on atteint un obstacle ?
77#             self.vy += .4                  # التسارع العمودي
78#             self.boss.after(20, self.animer_obus)
79#         else:
80# : الرسوم المتحركة إنتهت – إخفاء القذائف ونقل المدافع #            
81#             self.fin_animation()
82#    
83#     def test_obstacle(self, xo, yo):
84#         "évaluer si l'obus a atteint une cible ou les limites du jeu"
85#         if yo >self.yMax or xo <0 or xo >self.xMax:
86#             self.anim =False
87#             return
88#         # analyser le dictionnaire des canons pour voir si les coord.
89#         # de l'un d'entre eux sont proches de celles de l'obus :
90#         for id in self.guns:              # id = المفتاح في القاموس.
91#             gun = self.guns[id]           # القيم المطايبقة
92#             if xo < gun.x1 +self.rc and xo > gun.x1 -self.rc \
93#             and yo < gun.y1 +self.rc and yo > gun.y1 -self.rc :
94#                 self.anim =False
95# : (رسم انفجار القذيفة (دائرة صفراء #                
96#                 self.explo = self.boss.create_oval(xo -12, yo -12,
97#                              xo +12, yo +12, fill ='yellow', width =0)
98#                 self.hit =id       # مرجع إصايبة الهدف
99#                 self.boss.after(150, self.fin_explosion)

100#                 break         
101#    
102#     def fin_explosion(self):
103#         "effacer l'explosion ; réinitaliser l'obus ; gérer le score"
104#         self.boss.delete(self.explo)    # مسح النفجار
105#         self.explo =False               # إذن لفطلق نار جديد
106# : إشارة نجاح إلى النافذة الرئيسية #        
107#         self.appli.goal(self.id, self.hit)
108#         
109#     def fin_animation(self):
110#         "actions à accomplir lorsque l'obus a terminé sa trajectoire"
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111#         self.appli.disperser()          # نقل المدافع
112# : (إخفاء القذيفة (يبإرسالها خارج اللوظحة #        
113#         self.boss.coords(self.obus, -10, -10, -10, -10)
114#
115# class Pupitre(Frame):
116#     """Pupitre de pointage associé à un canon""" 
117#     def __init__(self, boss, canon):
118#         Frame.__init__(self, bd =3, relief =GROOVE)
119#         self.score =0
120#         self.appli =boss                # مرجع التطبيق
121#         self.canon =canon               # مرجع المدفع المرتبط
122# : نظام تحكم في زاوية الفطلق #        
123#         self.regl =Scale(self, from_ =85, to =-15, troughcolor=canon.coul,
124#                          command =self.orienter)
125#         self.regl.set(45)               # الزاوية الولية للفطلق
126#         self.regl.pack(side =LEFT)
127# : علمة تعريف المدفع #        
128#         Label(self, text =canon.id).pack(side =TOP, anchor =W, pady =5)
129# : زر الفطلق #        
130#         self.bTir =Button(self, text ='Feu !', command =self.tirer)
131#         self.bTir.pack(side =BOTTOM, padx =5, pady =5)
132#         Label(self, text ="points").pack()
133#         self.points =Label(self, text=' 0 ', bg ='white')
134#         self.points.pack()
135# : وضع على يمين أو اليسار اعتمادا على اتجاه المدفع #        
136#         if canon.sens == -1:
137#             self.pack(padx =5, pady =5, side =RIGHT)
138#         else:
139#             self.pack(padx =5, pady =5, side =LEFT)
140#
141#     def tirer(self):
142#         "déclencher le tir du canon associé"
143#         self.canon.feu()
144#         
145#     def orienter(self, angle):
146#         "ajuster la hausse du canon associé"
147#         self.canon.orienter(angle)
148#
149#     def attribuerPoint(self, p):
150#         "incrémenter ou décrémenter le score, de <p> points"
151#         self.score += p
152#         self.points.config(text = ' %s ' % self.score)
153#
154# class Application(Frame):
155#     '''Fenêtre principale de l'application'''
156#     def __init__(self):
157#         Frame.__init__(self)
158#         self.master.title('>>>>> Boum ! Boum ! <<<<<')
159#         self.pack()
160#         self.jeu = Canvas(self, width =400, height =250, bg ='ivory',
161#                           bd =3, relief =SUNKEN)
162#         self.jeu.pack(padx =8, pady =8, side =TOP)
163#
164#         self.guns ={}           # قاموس المدفع الموجودة
165#         self.pupi ={}           # قاموس فطاولت اللعب
166# : ( = معاكس1, -1تمثيل كائني مدفع (+ #        
167#         self.guns["Billy"] = Canon(self.jeu, "Billy", 30, 200, 1, "red")
168#         self.guns["Linus"] = Canon(self.jeu, "Linus", 370,200,-1, "blue")
169# : تمثيل فطاولتي تسجيل مرتبطة يبهذه المدافع #        
170#         self.pupi["Billy"] = Pupitre(self, self.guns["Billy"])
171#         self.pupi["Linus"] = Pupitre(self, self.guns["Linus"])
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172#
173#     def disperser(self):
174#         "déplacer aléatoirement les canons"
175#         for id in self.guns:
176#             gun =self.guns[id]
177# : وضع على يمين أو اليسار اعتمادا على اتجاه المدفع #            
178#             if gun.sens == -1 :
179#                 x = randrange(320,380)
180#             else:
181#                 x = randrange(20,80)
182# : النزوح #            
183#             gun.deplacer(x, randrange(150,240))
184#   
185#     def goal(self, i, j):
186#         "le canon <i> signale qu'il a atteint l'adversaire <j>"
187#         if i != j:
188#             self.pupi[i].attribuerPoint(1)    
189#         else:
190#             self.pupi[i].attribuerPoint(-1)
191#             
192#     def dictionnaireCanons(self):
193#         "renvoyer le dictionnaire décrivant les canons présents" 
194#         return self.guns
195#
196# if __name__ =='__main__':
197#     Application().mainloop()

تعليقات

 يسمح لا بتعريف كل ملثيل في id  برامتات إلى السلوب النش. البامت3 : وبالقارنة مع النموذج، تم إضافة 7السطر •
 )sens = 1تشي إلى اتجاه البندقية فإذا كانت على اليمي ( sens بمساعدة أي اسم. والبامت ()Canon الصنف

الخاص بلون الرتبط بالدفع.  coul ). البامتsens = -1وإذا كانت على اليسار (
 التتت تحتتتوي علتتى مرجتتع ودجتهتتم "الستتيد" master  يمكنهتتا الوصتتول إلتتى ستتمةtkinter : جميع ويتتدجات 9السطر •

 الحتمتتل (الحتتاوي). هتتذا الرجتتع هتتو بالنستتبة لنتتا التطتتبيق الرئيستت. لقتتد قمنتتا بتنفيتتذ تقنيتتة مماثلتتة لرجتتع اللوحتتة، ذلتتك
.boss باستخدام سمة

  : هذا الستتلوب يستتمح لنتتا بوضتتع التدفع فتتي مكتتان جديتد. استتتخدمه لعتتادة وضتتع التتدفع بشتتكل50 إلى 42السطر من •
عشوائي بعد كل طلقة، مما يزيد من الهتمام في اللعبة. 

  : نحتتن نحتتاول بنتتاء صتتنف التدفع بحيتتث يمكتتن استتتخدامه فتتي مشتتاريع أكتتب، تشتتمل علتتى أي عتتدد متن57 و56الستطر •
 أصناف الدافع الت يمكنها الظهور والختفاء في وسط الفتال. في هذا النظور، لبد أن لدينا وصف لجميع الدافع الحالية،
 قبل كتل طلقتتة، بحيتتث يمكتتن تحديتد متا إذا كتان قتتد تتم إصتتابة الهتدف أو ل. وهتتذا الوصتتف يتتتم صتنعه بواستطة التطتبيق

.()dictionnaireCanons الرئيس، في قاموس، والت يمكن طلب نسخة من خلل السلوب
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  : في هذا النظور العام نفسه، قد يكون من الفيد أن أبلغ أن البنامج الستدعاء أطلق النار فعل أو68 إلى 66السطر من •
ل. 

  : يتم التعامل مع رسوم التحركة للطلقة (أو القذيفة) من خلل أسلوبي متكاملتتة. لتوضتتيح الكتتود، وضتتعنا فتتي76السطر •
).()test_obstacle أسلوب منفصل تعليمات تحدد طريقة ما إذا تم التوصل إلى الهدف (السلوب

 " للمتغيfausse : لقد رأينا سابقا أن الرسوم التحركة للقذيفة تتوقف عند تعيي القيمة "سالب - 81 إلى 79السطر من •
self.anim .السلوب animer_obus()  81يوقف الحلقة قم ينفذ الود في السطر .

  : هذا السلوب يقيم ما إذا كانت الحداثيات الحالية بطلقة خارجة متن حتتدود النافتذة، أو إنهتا تقتتتب100 إلى 83السطر •
 من قذيفة أخرى. في كل الحالتي، يتم تفعيل مبدل الرسوم التحركة، لكن في الحالة اللثانية، نرستتم "انفجتتار" أصتتفر، ويتتتم

 بعد وقت قص لنهاء العمل، وهذا معنتتاه حتتذف() fin_explosion تخزين مرجع الدفع. ينم استدعاء أسلوب الرفق
دائرة النفجار وإرسال رسالة إلى نافذة الرئيسية للعشارة إلى أنه ضب. 

  وهي تقنية، ()Frame في ودجة جديد مشتق من الصنف ()Pupitre  : ستم تعريف الصنف152 إلى 115السطر •
 أصتتبحت الن مألوفتتة  وهتتذا الودجتتة الجديتتد يجمتتع أوامتتر الرتفتتاع والطلق النتتار ، ثتتم يعتترض النقتتا ط الرتبطتتة بالتتدفع

 ، ()tirer الحتتتددة جيتتتدا. ويتتتتم تتتتوفي مراستتتلت بصتتتية بيتتت الثنيتتت متتتن خلل اعتمتتتاد لتتتون مشتتتت ط. الستتتاليب
orienter() تتواصل مع الكائن Canon()  .الرتبط بها، عن طريق أساليبها

 منشتئه يملثتل متدفعي ويشتي إلتى. ()Frame  : نافذة التطتبيق هتتي أيضتا ودجتة مشتتق متن171 إلى 154السطر من •
 هتتذا يستتمح بتنفيتتذ معالجتتات. self.pupi وself.guns مواقتتع الطلق، وتتم وضتع هتذه الكائنتات فتتي قاموستي

 مختلفة على منهجية كل واحد منهم (على سبيل اللثال السلوب التالي). بالقيتام بتذلك، فتتإنه تحتفتظ أيضتا إمكانيتة زيتادة
عدد الدافع إذا لزم المر، في تطويرات لحقة من البنامج. 

  : يتتم استتدعاء هتذه الستتاليب بعتد كتتل طلقتتة لنقتتل التدفعي بشتتكل عشتتوائي، ممتتا يزيتد متن183 إلتى 173* السطر من •
صعوبة اللعبة .

تطويرات إضافية

كما هو موضح أعله، برنامجنا هو أكث أو أقل من الوصفات الصلية، لكن من الواضح أننا نتمكن من الستمرار في تحسينه. 

× 400أ) ينبغي لنا أن نضع ملثال أفضل. ما معنا هذا. في عشكله الحالي، لعبتنا لديها حجم لوحة محتتدد ستتابقا (   بيكستتل،250 
 ). فإذا أردنا تغيي هذه القيم، فإننا نحتاج أيضا إلى ضمان تعديل أستطر أختترى متن الستتكريبت حيتتث البعتتاد161انظر للسطر 

 ). قد تصبح هذه الستطر متابطتتة إذا أضتتفنا العديتتد متن اليتتات184-179 أو 169-168العنية (على سبيل اللثال هذه السطر 
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 الخرى. سيكون من الخكمة تغيي حجم اللوحة بمستاعدة متغيتات، قيمتتته تتم تعريفهتا فتي مكتان واحتد. هتذه التغيتات ستيتم
استخدامهم في جميع السطر التعليمات الت تشت،ك فيها أبعاد اللوحة. 

 في الحقيقة أبعتتاد اللوحتتة ستيتم إستتتدادها باستتتخدام أستلوب،تت ()Canon لقد قمنا بالفعل بجزء من هذا العمل : في الصنف
)، ووضعها في سمات اللثيل الت يمكن استخدامها في أي في صنف. 18-17محدد مسبقا (انظر للسطور 

 ب) بعد كل طلقة، سوف نقوم بنقل الدافع عشوائيا ، وإعادة تعريف إحداثياتها. ربما يكون أكث واقعية نسبيا والسبب الحقيقي
 للصتتنف ()deplacer في النوح، بدل من إعادة تعريف الواقع الطلقة عشوائيا. للقيام بذلك، يكفي أن تعيد عمل السلوب

Canon() .في الحقيقة، سيكون أكث إثارة للهتمام جعل هذه الطريقة يمكن أن تنتج ذلك، فضتتل عتتن نتتزوح تحديتتد الواقتتع 
النسبية الطبقة، بناءا على القيمة المررة كبامت. 

 ج) ينبغي تحسي نظام التحكم في إطلق النار : لن لدينا فقط نظام واحد وهو الفأرة، إرسال اللعبي بالتناوب، وليتتس لتتدينا
 آلية لجبارهم على القيام بذلك. لذا اعتمتتد علتتى النهتج التذي يتوفر أوامتر الرتفتاع وإطلق النتار حتت باستتخدام بعتض مفاتيتح

لوحة الفاتيح الت يجب أن تختلف بي كل اللعبي. 

 د) ولكن الكث إثارة للهتمام في تطوير برنامجنا لجعله برنامج يعمتتل علتتى الشتتبكة. اللعبتتة ستتيتم تلثبيتهتتا علتتى مجموعتتة متتن
 الجهزة التعددة الت تتواصل مع كل لعب للتحكم على متتدفع واحتتد. ستتيكون أكتتث جاذبيتتة الستتماح بتنفيتتذ أكتتث متتن متتدفعي،

للسماح بالقتال الت تشمل على الكلثي من اللعبي .



تحليل يبرنامج محدد 292

و هذا النوع من التطوير، يتطلب منا إتقان مجالي من الجالت الت هي خارج إطار الدورة :

، الت تسمح بالتصال بي جهازي حاسوب. socketsتقنية •
 ، الت تسمح لبنامج واحد بتنفيذ عدة مهام في وقتت واحتد (و هتذا ضتوري، إذا كنتت تريتد بنتاء تطتبيقthreadsتقنية •

يمكنه التواصل مع عدة شكاء) .
ًءا من الكائنات الت وضعناها لهذه التدورة، والتت تشتتمل معالجتتة وحتده فصتل كتامل. نحتن ل ننتاقش هتذه  هذه الواد ليست جز

 ) : وستتوف تجتتد نستتخة متتن19السألة هنا. للمهتمي بهذا الوضوع : هذا الفصل موجود، ولكنتته كتكملتتة لنهايتتة الكتتتاب (الفصتتل 
لعبتنا تعمل على الشبكة. 

 و في الوقت نفسه، ل تزال ترى كيف يمكننا إحراز الزيد من التقدم في تحقيق بعض التحسينات في مشوعنا الت من عشأتها أن
 تجعل اللعبة لربعة لعبي. وسوف نقوم أيضا بوضع برمجتنا مقسمة بشكل جيتد، بحيتث أن أستاليب الصتتناف قابلتة لعتادة
 الستخدام. وسنى أيضا كيف يمكننا تغيي الطريقة، دون الساس (التغيي) بالتعليمات البمجبة الوجتتودة، وستتنقوم بهتتذا عتتن

طريق الياث لصنع أصناف جديدة من تلك الكتوبة. 

.canon03.py: نبدأ بحفظ عملنا السابق في ملف، (و الذي نفتض أن له بقية) واسم اللف هو
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 لدينا الن وحدة بيلثون حقيقية، والت يمكننا استدعاؤها في سكريبت جدبد بمساعدة تعليمة واحدة (في سطر واحد). متتن خلل
استغلل هذه التقنية، سوف نواصل تحسي طلبنا، عن طريق الحفاظ على أعيننا الجديد :

1# from tkinter import *
2# from math import sin, cos, pi
3# from random import randrange
4# import canon03
5#
6# class Canon(canon03.Canon):
7#     """Canon amélioré"""
8#     def __init__(self, boss, id, x, y, sens, coul):
9#         canon03.Canon.__init__(self, boss, id, x, y, sens, coul)

10#   
11#     def deplacer(self, x, y, rel =False):
12#         "déplacement, relatif si <rel> est vrai, absolu si <rel> est faux"
13#         if rel:
14#             dx, dy = x, y
15#         else:
16#             dx, dy = x -self.x1, y -self.y1
17# : الحدود الفقية #        
18#         if self.sens ==1:
19#             xa, xb = 20, int(self.xMax *.33)
20#         else:
21#             xa, xb = int(self.xMax *.66), self.xMax -20
22# : ل تتحرك إل داخل الحدود #        
23#         if self.x1 +dx < xa:
24#             dx = xa -self.x1
25#         elif self.x1 +dx > xb:
26#             dx = xb -self.x1
27# : الحدود العمودية #        
28#         ya, yb = int(self.yMax *.4), self.yMax -20
29# : ل تتحرك إل داخل الحدود #        
30#         if self.y1 +dy < ya:
31#             dy = ya -self.y1
32#         elif self.y1 +dy > yb:
33#             dy = yb -self.y1
34#      : تحريك فوهة وجسم المدفع #        
35#         self.boss.move(self.buse, dx, dy) 
36#         self.boss.move(self.corps, dx, dy) 
37#         # renvoyer les nouvelles coord. au programme appelant :
38#         self.x1 += dx
39#         self.y1 += dy
40#         self.x2 += dx
41#         self.y2 += dy
42#         return self.x1, self.y1  
43#
44#     def fin_animation(self):
45#         "actions à accomplir lorsque l'obus a terminé sa trajectoire"
46# : تحريك المدفع الذي سيطلق النار #        
47#         self.appli.depl_aleat_canon(self.id)
48# : (إخفاء القذيفة (يبإرسالها خارج اللوظحة #        
49#         self.boss.coords(self.obus, -10, -10, -10, -10)
50#
51#     def effacer(self):
52#         "faire disparaître le canon du canevas"
53#         self.boss.delete(self.buse)
54#         self.boss.delete(self.corps)
55#         self.boss.delete(self.obus)        
56#
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57# class AppBombardes(Frame):
58#     '''Fenêtre principale de l'application'''
59#     def __init__(self, larg_c, haut_c):
60#         Frame.__init__(self)
61#         self.pack()
62#         self.xm, self.ym = larg_c, haut_c
63#         self.jeu = Canvas(self, width =self.xm, height =self.ym,
64#                           bg ='ivory', bd =3, relief =SUNKEN)
65#         self.jeu.pack(padx =4, pady =4, side =TOP)
66#
67#         self.guns ={}           # قاموس المدافع الموجودة
68#         self.pupi ={}           # قاموس الطاولت الموجودة
69#         self.specificites()     # كائنات مختلفة في أصناف مشتقة
70#
71#     def specificites(self):
72#         "instanciation des canons et des pupitres de pointage"
73#         self.master.title('<<< Jeu des bombardes >>>')
74#         id_list =[("Paul","red"),("Roméo","cyan"),
75#                   ("Virginie","orange"),("Juliette","blue")]
76#         s = False
77#         for id, coul in id_list:
78#             if s:
79#                 sens =1
80#             else:
81#                 sens =-1
82#             x, y = self.coord_aleat(sens)
83#             self.guns[id] = Canon(self.jeu, id, x, y, sens, coul)
84#             self.pupi[id] = canon03.Pupitre(self, self.guns[id])
85#             s = not s           # تغيير الجانب في كل تكرار
86#
87#     def depl_aleat_canon(self, id):
88#         "déplacer aléatoirement le canon <id>"
89#         gun =self.guns[id]
90#         dx, dy = randrange(-60, 61), randrange(-60, 61)
91# : (تحريك (مع تحديث الظحداثيات الجديدة #        
92#         x, y = gun.deplacer(dx, dy, True)
93#         return x, y
94#
95#     def coord_aleat(self, s):
96#         "coordonnées aléatoires, à gauche (s =1) ou à droite (s =-1)" 
97#         y =randrange(int(self.ym /2), self.ym -20)
98#         if s == -1:
99#             x =randrange(int(self.xm *.7), self.xm -20)

100#         else:
101#             x =randrange(20, int(self.xm *.3))
102#         return x, y
103#   
104#     def goal(self, i, j):
105#         "le canon n°i signale qu'il a atteint l'adversaire n°j"
106#         # de quel camp font-ils partie chacun ?
107#         ti, tj = self.guns[i].sens, self.guns[j].sens        
108#         if ti != tj :               # إذا كانوا في اتجاهين متعاكسين :
109#             p = 1                   # يريبح نقطة واظحدة
110#         else:                       # إذا كانوا في نفس التجاه :
111#             p = -2                  # نضرب ظحليف !!
112#         self.pupi[i].attribuerPoint(p)
113# : الذي أصيب سوف يخسر نقطة على أي ظحال #        
114#         self.pupi[j].attribuerPoint(-1)
115#
116#     def dictionnaireCanons(self):
117#         "renvoyer le dictionnaire décrivant les canons présents" 
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118#         return self.guns
119#
120# if __name__ =='__main__':
121#     AppBombardes(650,300).mainloop()

 

تعليقات

 الشتتق متن ()Canon  يسمح لنتا بإعتتادة تعريتف صتنف جديتد وهتتو4 : عشكل الستدعاء الستخدم في السطر 6السطر •
 سابقه، مع الحتفاظ بنفس السم. وبهذه الطريقة، ينبغي أن أجزاء التعليمات البمجية الت تستخدم هذا الصنف ل يمكتتن

».)  *from canon03 import  «: تغييها (ل يمكنك ذلك إذا استخدمت على سبيل اللثال
  : السلوب العرف هنا الذي يحمل نفتتس الستتم هتتو أستتلوب للصتتنف الصتتل. وستتيتم استتتبداله فتتي16 إلى 11السطر من •

 ملثقل) عند تنفيذ هذا النوع متتن التغييتت، فتتإنه يهتتدف بشتتكل عتتام ()deplacer صنف جديد (يمكننا القول أن السلوب
 للتأكد من أن السلوب الجديد يقوم بنفس العمل كما في السابق عندما يتم استدعاؤه بنفس الطريقة الخية. وهذا يضتتمن

أن التطبيقات تستخدم الصنف الصل. تستطيع أيضا استخدام الصنف البنت، دون تعديل نفسها. 
 نحصل على هذه النتيجة عن طريق إضافة برامت واحد أو أكث، والقيم الفتاضية تجب السلو،ك القتتديم. لتتذلك، عنتتدما ل•

 يستخدمون كإحداثيات مطلقة (السلو،ك القديم للسلوب). من جانب آخر، y وx البامتات، rel نقدم أي برامت للبامت
كنوح نسب (سلو،ك جديد).  y وx برامت صحيح، يتم التعامل مع البامتات rel إذا كنت تقدم لت

  : سيتم إنشتاء التنقلت الطلوبتة بشتكل عشتوائي. لتذلك نحتن بحاجتة لتتوفي نظتام حتاجز، بحيتتث33 إلى 17السطر من •
ينتقل الكائن ول يخرج من اللوحة. 

  : نحن نشي إلى الحداثيات الجديدة الناتجة للبنامج الستدعي ، قد يكتتون جيتتدا أن التتدفع يتنقتتل دون معرفتتة42السطر •
موقعه الولي. 

  : وهذه متترة أختترى نتجتتاوز فيهتتا أستلوب موجتتود فتتي صتتنف الصتتل، وذلتتك للحصتتول علتتى ستتلوكيات49 إلى 44السطر •
مختلفة : بعد كل طلقة، نحن ل نقوم بتشتيت كل الدافع الحالية، لكن فقط الذي أطلق النار. 

 : أسلوب تم إضافته تحسبا من التطبيقات الت ترغب في تلثبيت أو إزالة مدافع على مدار اللعبة .55 إلى 51السطر من •
  والذي يليه : هذا الصنف الجديد تم تصميمه من البداية بحيث يمكن بسهولة أن يشتق ، وهذا هو سبب فتتي أننتتا57السطر •

 التت تحتتوي علتتى التعليمتات البمجيتتة الشتتكة بيت جميتتع الكائنتات __()init__ قسمنا النش إلى جزئي : السلوب
 يحتتتوي ()specificites والت سيتم تملثيل من هذا الصنف الذي يحب تملثيلهم متن الصتتنف الشتتتق المكتتن. الستتلوب

على أجزاء من الكود أكث تحديدا : الهدف من هذا السلوب هو واضخ وهو أن يتم تجاوز الصناف الشتقة المكنة .
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لعبة البينغ

 في الصفحات التالية، سوف تجد سكريبت لبنامج صغي كامل. تم توفي هذا البنامج كملثال على ما يمكتتن أن يتتتم النظتتر إلتتى
 تطوير نفسك كمشوع عشخص. وهذا يريتتك متترة أختترى كيفيتتة يمكنتتك استتتخدام أصتتناف متعتتددة التتت يمكتتن لنشتت الستتكريبت

تنظيمه. لكنه يظهر لكم كيف يمكن إنشاء تطبيق واجهة مستخدم رسومية بحيث يمكن تغيي حجم كل شء فيها .

المبدأ

 اللعبة الت تنفذ هنا هي أعشبه بتمرين رياضيات. إنها تلعب على عشبكة من الحجام متغية، وكل خانة بها بيدق. وهذه البيادق
) في بداية التمرين تكون كلها بالوجه البيض. Othello/Reversiبها وجهان البيض والسود (ملثل بيادق لعبة 

عند النقر على بيدق. البيادق الربعة الجاورة تعود. اللعبة هي إعادة جمبع البيادق، بالضغط على بعض منها. 

× 2 ت عشبكة بنالتمرين سيكون سهل جدا م   مربعات (يكفي الضغط على كل واحد من القطع الربعة). ستيكون أكتتث صتتعوبة2 
مع عشبكة أكب، ومستحيل مع البعض منهم. يجب أن تحدد أيها. 

 .n × 1ل تهمل النظر على عشبكة 

  لشهرla science no298يمكنك العثور على المناقشة الكاملة للعبة البينغ، ونظريتها وامتداداتها، في مجلة 
: Lille، أو على الموقع اللكتروني لجامعة 102 إلى 98، الصفحات من 2002أوت 

<http://www2.lifl.fr/~delahaye/dnalor/JeuAEpisodes.pdf 
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برمجة

 عند برمجة مشوع برمجي، حاول دائما وصف نهجك (طريقك) بأكب قتتدر متن الوضتتوح. أبتدأ متتع مواصتفات مفصتلة ول تهمتتل
التعليق على التعليمات البمجية، عند البمجة (و ليس بعد). 

 يمكنتتك أن تفترض علتتى نفستك أن تعتب عمتتا يريتد الجهتاز القيتام بته، والتذي يستاعد،ك علتى تحليتل الشتاكل وهيكتتل التعليمتتات
البمجية لكود،ك بشكل صحيح .

مواصفات البرنامج الذي تريد تطويره

سيتم البناء على أساس نافذة رئيسية مع لوحة اللعب وشيط القوائم. •
يجب أن توسغ الدارة من قبل الستخدم، وخانات اللوحة تبقى مربعة. •
يجب على خيارات القائمة أن تسمح بت :•

 تحديد حجم الشبكة (عدد الربعات). •
 إعادة ضبط اللعبة (و هذا ين أن تصبح جميع البيادق بالوجه البيض). •
 إظهار مبدأ اللعبة في نافذة مساعدة. •
 إنهاء (إغلق التطبيق) .•

سوف تقوم بإنشاء ثلثة أصناف :•
 الصنف الرئيس. •
 صنف شيط القوائم. •
 صنف للوحة اللعبة .•

 ) . نعتب أن تغيي الحجم يتم التحكم به متتن خللframeستم وضع لوحة اللعبة على لوحة، واللوحة ملثبتة على إطار (•
 الستخدم، والطار يحتل كل مرة كل الساحة التاحة : أي ستقدم إلى البمج كأي مستطيل، أبعاده تسكون أساس حستتاب

أبعاد عشبكة الت ستسم. 
 و بما أن هذه الربعات في الشبكة يجب أن تبقى مربعة، فمن السهل أن تبدأ بحساب حجمها القص، ثم عي أبعاد اللوحتتة•

وفقا لذلك. 
 إدارة نقرة الفتتأرة : فنقتتوم بربتط اللوحتتة متع أستلوب-معالجتتة للختدق "ضتتغطة بتتالزر اليستت". إحتداثيات الحتداث ستيتم•

 استخدامها لتحديد أي خانة في الشبكة (رقم السطر ورقم العمود) الذي تم الضغط عليته، بغتض النظتر عتن أبعتاد الشتبكة.
 الجاورة، البيادق سيتم "إرجاعهم" (التبديل اللوان السود والبيض) .8في الخانات 
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###########################################
#  Jeu de ping                            #
#  Références : Voir article de la revue  #
#  <Pour la science>, Aout 2002           #
#                                         #
# (C) Gérard Swinnen (Verviers, Belgique) #
# http://www.ulg.ac.be/cifen/inforef/swi  #
#                                         #
#  Version du 29/09/2002 - Licence : GPL  #
###########################################

from tkinter import *

class MenuBar(Frame):
    """Barre de menus déroulants"""
    def __init__(self, boss =None):
        Frame.__init__(self, borderwidth =2, relief =GROOVE)
##### <قائمة <الملف #####        
        fileMenu = Menubutton(self, text ='Fichier')
        fileMenu.pack(side =LEFT, padx =5)
        me1 = Menu(fileMenu)
        me1.add_command(label ='Options', underline =0,
                        command = boss.options)
        me1.add_command(label ='Restart', underline =0,
                        command = boss.reset)
        me1.add_command(label ='Terminer', underline =0,
                        command = boss.quit)
        fileMenu.configure(menu = me1)    

##### <قائمة <مساعدة #####        
        helpMenu = Menubutton(self, text ='Aide')
        helpMenu.pack(side =LEFT, padx =5)
        me1 = Menu(helpMenu)
        me1.add_command(label ='Principe du jeu', underline =0,
                        command = boss.principe)
        me1.add_command(label ='A propos ...', underline =0,
                        command = boss.aPropos)
        helpMenu.configure(menu = me1)        

class Panneau(Frame):
    """Panneau de jeu (grille de n x m cases)"""
    def __init__(self, boss =None):
. هذه لوظحة اللعبة تتكون من إفطار يمكن تغيير ظحجمه يحتوي على لوظحة #        

,عند كل تغيير في ظحجم الفطار, نحن نحسب أكبر ظحجم ممكن لمريبعات الشبكة
. و تكييف أيبعاد اللوظحة وفقا لذلك

        Frame.__init__(self)
        self.nlig, self.ncol = 4, 4         # 4 = شبكة أولية  x 4
: لمعالج مناسب <resize> ريبط الحدث #        
        self.bind("<Configure>", self.redim)
 : اللوظحات #        
        self.can =Canvas(self, bg ="dark olive green", borderwidth =0,
                         highlightthickness =1, highlightbackground ="white")
: لمعالجه <clic de souris> ريبط الحدث #        
        self.can.bind("<Button-1>", self.clic)
        self.can.pack()
        self.initJeu()
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    def initJeu(self):
        "Initialisation de la liste mémorisant l'état du jeu"
        self.etat =[]                # صنع قائمة من قوائم
        for i in range(12):            # (يعادل جدول من 
            self.etat.append([0]*12)   #  12 خط x 12 عمود) 

    def redim(self, event):
        "Opérations effectuées à chaque redimensionnement"
 الخصائص المرتبطة مع ظحدث إعادة التكوين يحتوي على أيبعاد الجديدة #        
 : للفطار
        self.width, self.height = event.width -4, event.height -4
.  يبيكسلت للتعويض عن سمك "الحدود" المحيط يباللوظحة4يستخدم فرق و #        
        self.traceGrille()
        
    def traceGrille(self):
        "Dessin de la grille, en fonction des options & dimensions"
: العرض والرتفاع القصى للمريبعات #        
        lmax = self.width/self.ncol        
        hmax = self.height/self.nlig
: جانب لمريبع يساوي أصغر هذه اليبعاد #        
        self.cote = min(lmax, hmax)
: إنشاء أيبعاد جديدة للوظحة <- #        
        larg, haut = self.cote*self.ncol, self.cote*self.nlig
        self.can.configure(width =larg, height =haut)
: تخطيط الشبكة #        
        self.can.delete(ALL)                # محو الرسوم السايبقة
        s =self.cote                       
        for l in range(self.nlig -1):       # خطوط أفقية
            self.can.create_line(0, s, larg, s, fill="white")
            s +=self.cote
        s =self.cote
        for c in range(self.ncol -1):       # خطوط عمودية
            self.can.create_line(s, 0, s, haut, fill ="white")
            s +=self.cote
    : تتبع جميع القطع, يبيضاء أو سوداء ظحسب ظحالة اللعبة #        
        for l in range(self.nlig):
            for c in range(self.ncol):
                x1 = c *self.cote +5            # ظحجم القطع(البيدق) = 
                x2 = (c +1)*self.cote -5        # 10 -ظحجم المريبع
                y1 = l *self.cote +5            #
                y2 = (l +1)*self.cote -5
                coul =["white","black"][self.etat[l][c]]
                self.can.create_oval(x1, y1, x2, y2, outline ="grey",
                                     width =1, fill =coul)

    def clic(self, event):
        "Gestion du clic de souris : retournement des pions"
: نبدأ يبتحديد السطر والعمود #        
        lig, col = int(event.y/self.cote), int(event.x/self.cote)
:  المريبعات المجاورة8يبعد ذلك نقوم يبمعالجة  #        
        for l in range(lig -1, lig+2):
            if l <0 or l >= self.nlig:
                continue
            for c in range(col -1, col +2):
                if c <0 or c >= self.ncol:
                    continue
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                if l ==lig and c ==col:
                    continue
: عكس البيدق يبعكس منطقي #                
                self.etat[l][c] = not (self.etat[l][c])
        self.traceGrille() 
           

class Ping(Frame):
    """corps principal du programme"""    
    def __init__(self):
        Frame.__init__(self)
        self.master.geometry("400x300")
        self.master.title(" Jeu de Ping")
        
        self.mbar = MenuBar(self)
        self.mbar.pack(side =TOP, expand =NO, fill =X)
        
        self.jeu =Panneau(self)
        self.jeu.pack(expand =YES, fill=BOTH, padx =8, pady =8)
        
        self.pack()
        
    def options(self):
        "Choix du nombre de lignes et de colonnes pour la grille"
        opt =Toplevel(self)
        curL =Scale(opt, length =200, label ="Nombre de lignes :",
              orient =HORIZONTAL,
              from_ =1, to =12, command =self.majLignes)
        curL.set(self.jeu.nlig)     # الموقع الولي للمؤشر 
        curL.pack()
        curH =Scale(opt, length =200, label ="Nombre de colonnes :",
              orient =HORIZONTAL,        
              from_ =1, to =12, command =self.majColonnes)
        curH.set(self.jeu.ncol)      
        curH.pack()
    
    def majColonnes(self, n):
        self.jeu.ncol = int(n)
        self.jeu.traceGrille()
    
    def majLignes(self, n):
        self.jeu.nlig = int(n)      
        self.jeu.traceGrille()

    def reset(self):
        self.jeu.initJeu()
        self.jeu.traceGrille()

    def principe(self):
        "Fenêtre-message contenant la description sommaire du principe du jeu" 
        msg =Toplevel(self)
        Message(msg, bg ="navy", fg ="ivory", width =400,
            font ="Helvetica 10 bold", 
            text ="Les pions de ce jeu possèdent chacun une face blanche et "\
            "une face noire. Lorsque l'on clique sur un pion, les 8 "\
            "pions adjacents se retournent.\nLe jeu consiste a essayer "\
            "de les retouner tous.\n\nSi l'exercice se révèle très facile "\
            "avec une grille de 2 x 2 cases. Il devient plus difficile avec "\
            "des grilles plus grandes. Il est même tout à fait impossible "\
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            "avec certaines grilles.\nA vous de déterminer lesquelles !\n\n"\
            "Réf : revue 'Pour la Science' - Aout 2002")\
            .pack(padx =10, pady =10)        

    def aPropos(self):
        "Fenêtre-message indiquant l'auteur et le type de licence" 
        msg =Toplevel(self)
        Message(msg, width =200, aspect =100, justify =CENTER,
            text ="Jeu de Ping\n\n(C) Gérard Swinnen, Aout 2002.\n"\
            "Licence = GPL").pack(padx =10, pady =10)
        
if __name__ == '__main__':
    Ping().mainloop()

 

تذكير
:إذا كنت ترغب في تجربة هذه البرامج بدون إعادة كتابتها، يمكنك العثور على كودها على 

http://www.inforef.be/swi/python.htm.
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 قواعد البيانات هي أدوات تستخدم بشكل متايد. يتم استخدامها لتخزين البيانات العديدة في حزمة واحدة منظمتتة بشتتكل جيتتد.

  تجنتب "جحيتم التكترار". ربمتا قتد واجهتتة بالفعتل هتذه الشتتكلة : تتماعندما يتعلق المر بقواعد البيانات العلئقيتة، يمكتن تمامتت
 تخزين نفس البيانات في ملفات مختلفة. وعندما تريد تعديل أو حذف أي من هذه البيانات، يجب عليك فتحها وتعديل أو حذفها
 في جمبع اللفات الت تحتويها ! وإحتمال الخطأ كبي جدا، وهذا المتتر يتتلؤدي إلتتى التضتتارب، ناهيتتك عتتم ضتتياع التتوقت. والحتتل
 لهذه الشكلة هي قواعد البيانات. بيلثون يتيح لك طرق مختلفة لستخدام موارد الكلثي من النظمة، لكننا لن نختب سوى ملثالي

 :SQLiteو PostgreSQL. 

قواعد البيانات

 هنالك العديد من قواعد البيانات. يمكننا على سبيل اللثال اعتبار قاعدة البيانات ملفا يحتوي على قائمة من السماء والعناوين.

 إذا كانت القائمة ليست طويلة جدا، وإذا كنت ل تريد إمكانية تنفيذ عمليات البحث على أساس معايي معقدة، فمتتن نافلتتة القتتول
.114انه يمكن الوصول إلى هذا النوع من البيانات باستخدام تعليمات بسيطة ملثل تلك الت ناقشناها في الصفحة 

 و سيتعقد الوضع بسعة كتبية إذا كنتا نريتد تحديتد وفترز البيانتات، خاصتة إذا ازداد عتددها. وستتداد الصتعوبة إذا تتم ستد
 البيانات في مجموعات مختلفة متصلة بواسط عدد من العلقات، وإذا كان هنالك العديد متتن الستتتخدمي بحاجتتة إلتتى الوصتتول

إليها في نفس الوقت.

 على سبيل اللثال، تخيل أن مدير مدرستك يتعهتد لكتم بتطتوير نظتام نشتة محوستبة. حتان وقتت التفكيتت قليل. كنتت قتد أدركتت
 بسعة أنه يجب تنفيذ مجموعة من الجداول الختلفة : جدول أسماء الطلب (و الت قد تحتوي بطبيعة الحتتال معلومتتات خاصتتة
 بهلؤلء الطلب : العنوان، تاريخ اليلد، إلخ ...) وجدول يحتوي على قائمة الدروس (مع اسم الستاذ، وعدد ساعات التعليم في
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 أعمال (مع أهميتها، وتاريخها، ومحتواها إلخ .). وجدول يصف كيتتف يمكتتن جمتتع الطلب فتتيال .). وجدول لتخزين الخالسبوع 
مجموعات حسب الفصول أو الخيارات، والدروس الت أخذها كل طالب، إلخ. 

 يجب أن تعرف أن هذه الجداول ليسا مستقلة. بل ترتبط بالعمل الذي قام به الطالب متع دروسته الختلفتتة. لتحديتد مقتدار نشتة
 الطالب، إًذا لبتد متن استتخراجها متن جتداول العمتتل، بتالطبع، لكتن متتع العلومتتات الوجتتود فتتي الجتتداول الختترى (هتتذه التدورات

والصفوف والخيارات وإلخ .). 

سوف نرى لحقا كيفية تملثيل جداول والعلقات بينها .

  SGBDR – RGBلسيرفر خادم  )  نموذج عميل ) \ -

  (وSGBDRالبامج الحاسوبية قادرة على إدارة مجموعات من البيانات العقدة (معقدة كلثيا أيضتتا) ، ونتتدعو هتتذه البامتتج بتتت 
 هي اختصار لكلمة فرنسية معناها إدارة أنظمة قواعتتد البيانتات العلئقيتتة). وهتذه التطبيقتات العلوماتيتتة مهمتتة جتتدا للشتكات.

  ...) وعتتادة متتا تبتتاعSybase وinformix وأوركتتل ومايكروستتوفت وIBMبعض من هذه الشكات التخصصة في صتتناعتها : 
،PostgreSQLبأسعار مرتفعة. وقد تم تطوير البامج الختترى فتتي مراكتتز أبحتتاث وتتدريس جتتامعي (  SQLite،  MySQL.(... 

وعادة ما تكون مجانية. 

 هذه النظمة لدى كل واحدة منها خصائصها وأدائها، ولكن معظمها تعمل على نموذج عميل/سيفر : وهذا يعن الجزء الكب من
 البنامتتج (يتتتم إدارتتته متتن خلل قواعتتد البيانتتات) يتتتم تلثتتبيته فتتي مكتتان واحتتد، متتن حيتتث البتتدأ علتتى آلتته قويتتة (و هتتذا يشتتكل
 الخادم(السيفر) بأكمله)، في حي أن الخر أكث بساطة من ذلك بكلثي، فهو يتم تلثبيته على أي عدد من محطات العمل ، تتتدعى

). clientsالعملء     (

 و يتم ربط العملء بالخادم (سيفر)، بشكل دائم أو ل، عن بطرق مختلفة وبروتوكتتولت (ربمتا عتتن طريتتق النتتتنت). كتل واحتد
 منهم يمكنه الوصول إلى جزء مهم جدا أو أفتتل أهميتتة، متتع موافقتتة أو ل لتعتتديل بعضتتها، إضتتافة أو حتتذف، اعتمتتادا علتتى قواعتتد

محددة جدا، تم تعريفها عن طريق مدير قاعدة البيانات. 

الخادم والعملء هي في الواقع تطبيقات منفصلة الت تتبادل العلومات. تخيل على سبيل اللثال أنك أحد مستخدمي النظام. 

 للوصول إلى البيانات، يجب تشغيل تطبيق عميل فتتي أي محطتتة عمتتل. عنتد تشتتغيله، يبتدأ تطتبيق العميتتل عتتن طريتتق تأستيس
 عندما يتم تأسيس التصال، يمكن للتطبيق العميل الستعلم عن الخادم عن طريق إرسال. 82اتصال مع الخادم وقاعدة البيانات

 طلب في عشكل متفق عليه. فعلى سبيل اللثال، عند البحث عن معلومة دقيقة. يتم تنفيتذ الختتادم عتتن طريتتق البحتتث فتتي البيانتتات
الناظرة في قواعد البيانات، ثم يرجع الجابة للعميل. 

قد تةت اج إل إدخ ال بعض العلوم ات للوصول : عنوان سيفر على الرشبكة, اسم ق اعدة البي ان ات, اسم السةتخدم, كلومة الرور ...82
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و يعتب هذا ردا على العلومات الطلوبة، أو رسالة خطأ في حالة الفشل. 

 التصالت بي العميل والخادم هي عبارة على طلبات وردود. الطلبات هي تعليمات حقيقية يتم إرسالها من العميل إلى الختتادم،
وليس فقط لستخراج من قواعد البيانات، لكن أيضا إضافة أو حذف أو تعديل وإلخ .

SQLلغة 

 بعد قراءة ما سبق، سوف تفهم أننا لن نشح في هذه الصفحات كيفية صنع برنامج ختتادم. وهتتذا متتن عمتتل التخصصتتي (علتتى
 سبيل اللثال،كأنك ستطور لغة برمجة جديدة). وأمتتا تطتتوير برنامتتج عميتتل، هتتو شتء فتتي متنتتاول اليتتد، ويمكنتتك تحقيتتق فائتتدة
 كبية. ويجب أن تعرف أن معظم التطبيقات "الجدية" تعمل علتتى قواعتتد بيانتتات بمختلتتف التعقيتتد : حتتت اللعتتاب يجتتب عليهتتا

تخزين الكلثي من البيانات والحفاظ على العلقات بينها. 

 اعتمادا على احتياجات تطبيقك، سيكون لديك الختيار، إما أن تتصل بخادم بعيد يتمكن التصتتال بتته العديتتد متتن الستتتخدمي،
 وإما أن تصنع خادما محليا أقل أو أكث كفاءة. في حالة تطبيق منفرد، يمكنك استخدام برنامج ختتادم ملثبتتت علتتى نفتتس الجهتتاز
 الذي يوجد به تطبيقك، أو ببساطة أكث، استخدام مكتبة خادم متوافقة متع لغتتة البمجتتة الخاصتتة بتتك. ستوف تتترى فتتي جميتتع

الحالت، أن أليات التنفيذ ستبقى في الساس نفسها. 

 يمكن للمرء أن يقلق، في الواقع ، إنه بالنظر إلى التنتتوع الكتتبي متتن الختتوادم الوجتتودة، فمتتن الضتوري استتتخدام لغتتات مختلفتتة
 وبروتوكولت لرسال الطلبات إلى كل واحد منهم. لكن لحسن الحظ، بذلت جهود كبية لتوحيد تطوير لغتتة الستتتعلم الشتتت ط،

 فيما يتعلق ببيلثون، تتتم تقتتديم جهتتود. 83) - لغة الستعلم الهيكليةSQL (Structured Query Languageوالت ما تسمى 
). DBAPI84 (إضافية لتوحيد الجراءات للوصول إلى اللقمات نفسها، وعلى واجهة مشتكة

  فتتيSQLلذا يجب عليك حفظ بعض أساسيات اللغة للستمرار، ولكن ل ينبغي أن تقلق. بالتأكيد سوف تجد فرصة لللتقاء بت 
 SQLمجالت أخرى (على سبيل اللثال، الكتبية). في إطار محتدود متن هتذه التدورة، يجتب عليتك مراجعتة بعتض تعليمتتات لغتتة 

بسيطة لفهم الليات الساسية وربما جعل بعض الشاريع ملثية للهتمام .

، للسةتعوم الت الحددة جدا، لكن الق اعدة (الس اس) يبقى نفسه .SQLتوجد بعض الخةتلف ات بي الةتيطبيق ات الخةتلفة من 83
  يعرف موموعة من القواعدDataBase Application Programming Interface Specificationبياثون 84

  الخةتلفة, حيث أن هذه الوحدات ق ابلة للةتب ادل . و ب الةت ال, نفس تيطبيق بياثونSGBDRالسلوكية ليطوري الوحدات للوصول إل 
 أو آخر, بسعر تب ادل بسيط من الوحدات .SGBDRسوف يكون ق ادرا على اسةتخدام 
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SQLite

  مدمج، دون الحاجة إلى تلثبيت أي شء آخر، وهذا سيحستتنSGBDRو هذا يعن أنه يمكنك كتابة تطبيق ببيلثون يحتوي على 
الداء. 

  إذا كان التطبيق الخاص بك يجب أن يستخدم بدل من ذلك خادم قواعد البيانتاتالمورسوف ترى في نهاية الفصل كيف تسي 
  وستتيكون قابتتل للنقتتل دونSQLiteالت تم استضافتها في جهتتاز آختتر، ولكتن البتتادئ تبقتتى نفستتها. كتتل هتتذا ستتوف تتعلمتته متتع 

. Oracle أو MySQL أو PostgreSQL أكث "فرض" ملثل SGDBRتعديل، إذا كنت تريد لحقا العمل مع 

 لنبدأ على الفور لستكشاف أساسيات هذا النظام، على سطر الوامر. سوف نكتب فيما بعد سكريبت صغي لدارة قاعدة بيانات
بسيطة مع جدولي .

مؤشر اتصال و "إنشاء قاعدة بيانات  كائنات  " " " -

و كما كنت تتوقع، يجب استدعاء وحدة للوصول إلى ممياتها :
>>> import sqlite3

 .الرقم في نهاية السم هو رقم الصدار الحالي من وحدة واجهة ـفـي وـقـت كتاـبـة هـذه السـطر فـمـن الممكـن
.أن يتم تغيير هذا في الصدارات المستقبلية من بيثون 

  يقوم بحفظ جميع جداول قاعدة البيانتتات فتتيSQLiteثم يجب عليك أن تقرر اسم اللف الذي تريد تعيينه إلى قاعدة البيانات. 
: ملف واحد متعدد النصات الذي يمكنك أن تقوم بحفظ أي شء تريد (وهذا يجب أن يبسط إلى حد كبي حياتك للرعشيفات !)
>>> fichierDonnees ="E:/python3/essais/bd_test.sq3" 

 

 يشي إلى أن يتم معالجة قواعد، :memory: اسم اللف يمكن أن يتضمن اسم السار وأي امتداد. ومن المكن استخدام اسم خاص
 البيانات في الذاكرة العشوائية (رام) فقط. وبذلك يمكنك اختصار الوقت والوصول إلى البيانات، والتطبيق سيكون سيعا جتتدا،

وقد يكون ذا فائدة في سياق برنامج لعبة على سبيل اللثال، ش ط أن تكون هنالك آلية خاصة للحفظ على القرص. 

85
SQLite (http://www.sqlite.org/ (هو مرك قواعد بي ان ات الكاثر اسةتخدام ا ف الع ال . يةتم اسةتخدامه ف العديد من 

 ,, و ف بعض منةتج ات أبل و أدوب و مك اف و ف الكةتب ات القي اسية ف العديدFirefox, Skype, Google Gearsالدوات ماثل 
  و بياثون . و هو أيض ا الكاثر شعبية ف النظم الضومنة, ب ا ف ذلك الواتف الذكية الدياثة . و هوPHPمن الغ ات البمة ماثل 

م ان و خ ال من القو ق .



إدارة قواعد البيانات 306

 هتتذا الكتتائن يتفاعتتل بيتت البنامتتج وقاعتتدة البيانتتات .. ()connect سوف تقوم إذا بصنع كائن-اتصال، بمساعد دالة-صتتنع
العملية مماثلة تماما لفتح ملف نص، وملثيل كائن سيصنع ملف التخزين (إذا كان اللف غي موجود) :

>>> conn =sqlite3.connect(fichierDonnees) 
 

 . ستتيكون هتتذا ممكنتتا مباشتتة عتتنSQLتم الن وضع كائن التصال في مكانه، وسوف تكون قادرا على التفاعل معه باستتتخدام 
 لكن من الفضل أن تضع في مكانه لتحاور مع كائن-واجهة أخرى يسمى اللؤش. بتتل، 86طريق استخدام بعض أساليب هذا الكائن

 هو نوع من الذاكرة العازلة، لتخزين البيانات في الذاكرة بشكل ملؤقت عند القيام بمعالجتها، فضل عن عمليتتات تقتتوم لهتتا عليهتتا،
 قبل نقلها إلى قاعدة البيانات النهائية. هتتذه التقنيتتة يجتتل متن المكتتن إلغتاء إذا لتتزم المتتر عمليتتة أو أكتث التتت مهتي غيتت كافيتتة،

  تتأثر قاعدة البيانات (يمكنك معرفة الزيد عم هذا الفهتوم متن خلل إحتدى وثتائق التت تتعامتلنوإعادتها إلى معالجتها، دون أ
) .SQLمع لغة 

>>> cur =conn.cursor()
 

 قاعدة البيانات تتكون دائما من جدول أو أكث، يحتتتوي علتتى الستتجلت (أو الحفوظتتات)، وهتتي تحتتتوي علتتى أنتواع مختلفتتة متن
 الجالت. وهذه الفاهيم ربما كنت على دراية بها إذا كنتت قتد عملتتت متع أي جتدول : الستجلت يتتم حفظهتا فتي أستطر الجتدول،

 لنطلب منه إنشاء جدول جديد :SQLوالجالت في خليا السطر. سوف نكتب أول استعلم 
>>> cur.execute("CREATE TABLE membres (age INTEGER, nom TEXT, taille REAL)") 

 

 لحظ جيدا أن. ()execute يتم التعبي عن الستعلم في سلسلة نصية كلسيكية، والت نريد تمريرها للملؤش عب أسلوبه
SQL يتجاهل حالة الحرف، بحيث يمكن ترمي استعلمات SQLبحروف كبية أو صغية (أو معتتا). اختنتا عشخصتيا الكتابتتة  

بحروف كبية تعليمات هذه اللغة، وذلك للتفرقة بي تعليمات بيلثون الحيطة بها، ولكن بالطبع يمكنك أن تتبع عادات أخرى. 

 . ل ينبغتتي علتتى التجمتتة أن تزعجتتك كتلثيا.SQLكما يرجى ملحظة أن أنواع البيانات ل تحمل نفس السماء في بيلثتون وفتتي 
 ، حستتب التفاقيتتة ذاتهتا متع اللفتات النصتية (انظتترUtf-8ملحظة بسيطة وهي أن السلسل النصية يتم ترميها إفتاضتتيا بتتت 

). 122 للصفحة

 يمكننا الن إدخال السجلت :
>>> cur.execute("INSERT INTO membres(age,nom,taille) VALUES(21,'Dupont',1.83)")
>>> cur.execute("INSERT INTO membres(age,nom,taille) VALUES(15,'Blumâr',1.57)")
>>> cur.execute("INSERT Into membres(age,nom,taille) VALUES(18,'Özémir',1.69)")

 

  توفر بعض الس اليب الخةتصرة للوصول إل البي ان ات دون اسةتخدام الؤشر (أو على نو أد ق, وذلك ب اسةتخدامSQLiteوحدة 86
مؤشر ضومن) . هذه الس اليب ل تةتوافق مع الةتقني ات القي اسية, و نن نفضل ت اهل ذلك هن ا .



307 قواعد البيانات

 انتبه، في هذه الرحلة من العمليات، سيتم حفظ السجلت في ملؤش عازل، لكنا لتم تنقتل بعتد إلتى قاعتتدة البيانتات. لتذا يمكنتك
 لكائن التصال ()commit  إلغائها تماما، إذا لزم المر، كما سنى بعد قليل. وسيتم تشغيل نقل البيانات من خلل السلوب

::
>>> conn.commit() 

 

.87و بعد النتهاء من العمل يمكنك إغلق اللؤش، وكذلك التصال
>>> cur.close() 
>>> conn.close() 

 

االتصال بقاعدة بيانات موجودة

 في موقع محدد في جهاز،ك. لقد قمت الن بالخروج من بيلثون وربما bd_test.sq3 بعد العمليات أعله، تم إنشاء ملف يسمى
 قد أغلقت حاسوبك : البيانتتات التت تتم حفظهتا، كيتف يمكننتتا الوصتتول إليهتا مترة أختترى ؟ المتتر فتتي غايتتة البستتاطة : يكفتي أن

تستخدم بالضبط هذه التعليمات :
>>> import sqlite3
>>> conn =sqlite3.connect("E:/python3/essais/bd_test.sq3") 
>>> cur =conn.cursor() 

 

 للملؤش، دائما فتي عشتكل سلستلة ()execute ، الذي يعكي للسلوبSQLيتم تنفيذ الستعلم بالطبع بمساعدة استعلمات 
نصية :

>>> cur.execute("SELECT * FROM membres") 
 

 هذا الستعلم يقوم بطلب تحديد مجموعة معينة من السجلت، سيتم تحويلها من قاعدة البيانات إلتتى اللؤشتت. فتتي هتذه الحالتتة،
 .membresالتحديد ليس عنص واحد، لننا طلبنا أن يتم استداد جميع سجلت الجدول 

كل  * تذكر أن الرمز جوكر بمعني  .يستخدم كثيًرا في المعلوماتية ك " " " "

 السجلت الحددة هي الن في اللؤش. فإذا أردنا أن نراها، يجب علينا استخراجها. وهذا يتم بطريقتي، وقد تبدو للوهلة الولتتى
.88مختلفة، لكن في الواقع أن الطريقتي لكائن-اللؤش يتم صنعها من بيلثون هي مكررة، وهذا يعن، جهاز توليد التسلسلت

:Errorالةتيطبيق ات الت تسةتخدم قواعد بي ان ات كبية غ الب ا م ا تكون تيطبيق ات مةتعددة السةتخدمي . وسوف نرى لحق ا (صفحة87
Reference source not found (أن ماثل هذه الةتيطبيق ات تنفذ عدة "أبن اء" لةتنفيذ مةتزامن للبن امج, وتدعى الواضيع, من 

 أجل الةتع امل مع اليطلب ات الوازية من عدة مسةتخدمي مةتلفي . وب الةت ال سوف يكون لكل واحد ك ائن ات اتص الت و مؤشر داخل
 , و هو نظ ام مسةتخدم منفرد, إغل ق التص الت يةتسبب أيض اSQLiteالبن امج نفسه, و أنه لن يكون هن الك تض ارب . ف ح الة 

بإغل ق اللف الذي يةتوي على ق اعدة البي ان ات, و الت سوف يةتلف عن النظ ام الكبي .
 الةتكرارات هي جزء من ميزات الةتقدمة لبياثون . نن لن ندرسه ا ف هذا الكةت اب, و كذلك العديد من الدوات الخرى الاثية88

 للهةتوم ام, ماثل تعريف الوظيفي للقوائم, و الديكورات, إل . و سوف تظل أشي اء كاثية ل تزال لسةتكرش افه ا' إذا كنت تريد اسةتكرش اف
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 الكلستيكية، وستوف تحصتل علتتى مجموعتتة متن الصتفوفات for يمكنك الذهاب مباشة إلى التسلسل النتج، بمستتاعدة حلقتتة
الغلقة :

>>> for l in cur:
...    print(l) 
... 
(21, 'Dupont', 1.83)
(15, 'Blumâr', 1.57)
(18, 'Özémir', 1.69) 

 

: )()tuple و()list أو يتم جمعها في قائمة أو مصفوفة مغلقة لزيد من العالجة (بمساعدة الدالت الدمجة... 
>>> cur.execute("SELECT * FROM membres") 
>>> list(cur) 
[(21, 'Dupont', 1.83), (15, 'Blumâr', 1.57), (18, 'Özémir', 1.69)] 

للملؤش، الت تقوم بإرجاع قائمة مصفوفات مغلقة : ()fetchall بطريقة أكث كلسيكية، يمكنك أيضا استدعاء الدالة
>>> cur.execute("SELECT * FROM membres") 
>>> cur.fetchall() 
[(21, 'Dupont', 1.83), (15, 'Blumâr', 1.57), (18, 'Özémir', 1.69)]

 

كما أن اللؤش ل يزال مفتوحا، يمكنك بالطبع إضافة سجلت إضافية :
>>> cur.execute("INSERT INTO membres(age,nom,taille) VALUES(19,'Ricard',1.75)")

 

 في برنامج عملي، البيانات الت تريد تسجيلها يتم حفظها في متغيات تنشتتأ فتتي الغتتالب فتتي متغيتتات بيلثتتون. وستوف تحتتتاج
 ، لتشمل قيما من هذه التغيات. فمن الستحسن استخدامها لهتتذاSQLأيضا إلى إنشاء سلسلة نصية تحتوي على طلب استعلم 

 الغرض في التقنيات الهادية لتنسيق السلسل، لن هذه قد تفتح ثغرة أمنية في برامجهتتا، وتستتمح لقتحامهتتا متن خلل طريقتتة
 ولذلك يجب التأكد من تنسق استتتعلماتك للوحتتدة الواجهتتة نفستتها. والتقنيتتة الستتليمة. SQL(89 (حقن SQL Injectionتدعى 

 ()execute أدناه : سلسلة "رئيس" تستخدم علمة استتتفهام كعلمتتات التحويتتل، وتنستتيق نفستته معتمتتد متتن قبتتل الستتلوب
:للملؤش

>>> data =[(17,"Durand",1.74),(22,"Berger",1.71),(20,"Weber",1.65)] 
>>> for tu in data:
...     cur.execute("INSERT INTO membres(age,nom,taille) VALUES(?,?,?)", tu)
...
>>> conn.commit() 

 
 

هذه اللغة !
  و يؤدي إل حقن الةتعليوم اتHTMLهذه الرشكلة المنية تنرشأ عن طريق تيطبيق ات الويب, الجوم يةتم ب اسةتخدام حقل نوذج 89

SQLب البي ان ات البياثة حيث يةتوقع البن امج أن السلسل غي مؤذية . و مع ذلك, فومن السةتحسن اسةتخدام تقني ات برمة أكاثر  
أمن ا, حت ولو تيطبيق بسيط لرشخص واحد .
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  عناصتت متن نتوع3 علمتات استتتفهام، والتت هتتي علماتنتتا. ستتوف يتتم استتبدالهم بتتت 3في هذا اللثال، سلسلة الستتعلم تحمتتل 
 يتم تحميلها مع كل متغي وفقا لنوعه. SQLiteمصفوفات مغلقة في كل تكرار للحلقة، وحدة الواجهة مع 

 في هذه الرحلة من العمليات، قد تعتقد أن كتتل متا رأينتتاه هتتو معقتتد للغايتتة لكتابتتة وقتراءة العلومتتات فتتي ملتف. لتن يكتتون أكتتث
 بساطة إذا استخدمت معالجتتات ملفتات التت نعرفهتا ؟ نعتم ول. هتذا صتتحيح بالنستبة للكميتات الصتغية متن العلومتات التت ل
 تحتاج إلى تغيي كبي مع مرور الوقت. لكننتتا ل يمكننتتا التتدفاع عنتته إذا أختذنا مشتتكلة بستتيطة للتعتتديل أو حتتذف أو إضتتافة أي

سجل. في قاعدة البيانات، هذا بسيط جدا : 
>>> cur.execute("UPDATE membres SET nom ='Gerart' WHERE nom='Ricard'")

 

لحذف سجل أو أكث، استخدم استعلم ملثل هذه :
>>> cur.execute("DELETE FROM membres WHERE nom='Gerart'")

 

 مع ما نعرفه من اللفات النصية، يجب علينا بالتأكيد كتابة العديد من السطر(كود) للحصول على نفتتس الشتتء ! ولكتتن هنالتتك
الكلثي ملثي للهتمام .

انتبه
 ل تنَس أن تغييرات المؤشر تحدث في الرام، وبالتالي لن يتـم حـفـظ أي ـشـيء بشـكل دائمـا مـا لـم تـقـم بتشـغيل

 الســابق، وإغل ق التصــال ()commit يمكنــك إلغــاء جميــع التغييــرات منــذ. ()conn.commit التعليمــة
()conn.close باستخدام المر

البحث التحديدي في قاعدة بيانات

تمرين
 " تحتتتوي علتتىMusiqueقبتتل الضتت قتتدما، وبوصتتفها تمريتتن تجميعتتي، ستتوف أطلتتب منتتك إنشتتاء قاعتتدة بيانتتات "16.1

 الجدولي التاليي (هذه بعض العمال، لكن يجب أن تكتون قتادرا علتتى التعامتل متع عتدد متن البيانتات بشتكل صتحيح
) :SGBDRلختبار دالت البحث والفرز العتمد من قبل 

Oeuvres Compositeurs

comp (chaîne( comp (chaîne(

titre (chaîne( a_naiss (entier(

duree (entier( a_mort (entier(

interpr (chaîne(
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 مع البيانات التالية (اغتنم هذه الفرصة لظهار مهاراتك الت تعلمتها متتن خلل كتابتتة Compositeurs بدأ بملء جدولا
سكربت صغي لتسهيل إدخال العلومات: تحتاج إلى حلقة!):

comp           a_naiss      a_mort

Mozart         1756         1791
Beethoven      1770         1827
Haendel        1685         1759
Schubert       1797         1828
Vivaldi        1678         1741
Monteverdi     1567         1643
Chopin         1810         1849
Bach           1685         1750
Shostakovich   1906         1975

 

أدخل البيانات التالية :، oeuvres في جدول
comp         titre                       duree    interpr

Vivaldi      Les quatre saisons           20      T. Pinnock
Mozart       Concerto piano N°12          25      M. Perahia
Brahms       Concerto violon N°2          40      A. Grumiaux
Beethoven    Sonate "au clair de lune"    14      W. Kempf
Beethoven    Sonate "pathétique"          17      W. Kempf
Schubert     Quintette "la truite"        39      SE of London
Haydn        La création                 109      H. Von Karajan
Chopin       Concerto piano N°1           42      M.J. Pires
Bach         Toccata & fugue               9      P. Burmester
Beethoven    Concerto piano N°4           33      M. Pollini
Mozart       Symphonie N°40               29      F. Bruggen
Mozart       Concerto piano N°22          35      S. Richter
Beethoven    Concerto piano N°3           37      S. Richter

 

 على سنة اليلد وسنة موت اللحنيتت. متتدة تنفيتذ هتتذا فتتي دقتتائق. بتتالطبع يمكنتتك a_mort وa_naiss يحتوي الحقلن
إضافة العديد من السجلت للملحني واللؤلفي الت تردها، لكن تلك الذكورة أعله ينبغي أن تكون كافية لبقية الظهر. 

 في ما يلي، نحن نفتض أنك قد قمت بتمي البيانات في الجدولي أعله. إذا كانت لديك صعوبة في كتابة السكربت الطلوب،
.Error: Reference source not found في 16.1يرجى الرجوع إلى تمرين 

 بدائي، الذي يسمح لك بالنصال بقاعدة البيانتتات "SQLالسكربت الصغي بالسفل يوفر أغراض العلومات فقط. بل هو عميل 
musiqueموسيقى" الت يجب أن تكون الن موجودة في الدليل الخاص بك، ويتم فتح اللؤش لستخدامه للستعلم. لحظ -  

أننا  que rien n’est transcrit sur le disque tant que la méthode commit() n’a pas été مرة أخرى 

invoquée.
SQL استخدام قاعدة يبيانات صغيرة تقبل تعليمات #

import sqlite3

baseDonn = sqlite3.connect("musique.sq3")
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cur = baseDonn.cursor()
while 1:
    print("Veuillez entrer votre requête SQL (ou <Enter> pour terminer) :")
    requete = input()
    if requete =="":
        break
    try:
        cur.execute(requete)           # تشغيل استعلم SQL
    except:
        print('*** Requête SQL incorrecte ***')
    else:
        for enreg in cur:              # إظهار الناتج
            print(enreg)
    print()

choix = input("Confirmez-vous l'enregistrement de l'état actuel (o/n) ? ")
if choix[0] == "o" or choix[0] == "O":
    baseDonn.commit()
else:
    baseDonn.close()

 

 هتذا التطتبيق البستيط جتدا متن الواضتح أنتته ملثتال. ينبغتتي أن نضتيف خيتار لختيتار قاعتتدة البيانتات والتدليل. استتخدمنا لنتع
 السكربت من "زرع" عندما يقوم الستخدم بتمي استعلم غي صحيح، استخدمنا هنا معالجتة الستتلثناءات التت قمنتا بشتحها

.125 في الصفحة

)select(الستعلم التحديد 

 الت سنى الن بعض ممياتته. وتتذكر مترة أخترى أننتا ستنتناول،ت select  هي التعليمةSQLواحدة من أقوى تعليمات لغة 
ًيا جدا من هذا الوضوع : الوصف التفصيلي لت  ًءا صغ  يجب أن يشح في كتب عديدة. SQLهنا جز

عشغل إذا السكربت أعله، وحلل بدقة ما يحدث عند تقديم الستعلمات التالية :
select * from oeuvres

select * from oeuvres where comp = 'Mozart'

select comp, titre, duree  from oeuvres order by comp

select titre, comp from oeuvres where comp='Beethoven' or comp='Mozart'
   order by comp

select count(*) from oeuvres 

select sum(duree) from oeuvres

select avg(duree) from oeuvres

select sum(duree) from oeuvres where comp='Beethoven'

select * from oeuvres where duree >35 order by duree desc

select * from compositeurs where a_mort <1800
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select * from compositeurs where a_mort <1800 limit 3
 

 لكل واحدة من هذه الستعلم، للتعبي عن أفضل ما سيحدث. في الساس، قمت بتفعيل الرعشحات على قواعد البيانات للتحديتد
والفرز. 

الستعلمات التالية هي أكث تطويرا، لنها تصل جدولي في الرة الواحدة.
select o.titre, c.comp, c.a_naiss from oeuvres as o, compositeurs as c where o.comp 
=c.comp

select comp, titre, a_naiss from oeuvres join compositeurs using(comp)    
 
select * from oeuvres join compositeurs using(comp) order by a_mort    
 
select comp from oeuvres intersect select comp from compositeurs

select comp from oeuvres except select comp from compositeurs

select comp from compositeurs except select comp from oeuvres

select distinct comp from oeuvres union select comp from compositeurs
 

 ل يمكننا أن نطور لغة استعلم فتتي الستتياق الحتتدود متن هتذا الكتتاب. ومتتع ذلتتك ستوف نختتتب ملثتتال آختتر لتجستتيد بيلثتون عنتتد
 استخدام قواعد البيانات، لكن على افتاض أن الوقت قد حان لجتتراء اتصتتال بنظتتام ختتادم مستتتقل (و التتت يمكتتن أن تكتتون علتتى

 مدرسة، إلخ). كما أن هنالك العديد من البامتتج المتتتازة الحتترةي سبيل اللثال خادم قواعد بيانات كبي للشكات، خادم وثائق ف
 سوف يكون التمرين للهتمتتام بتتوجه. PostgreSQL90 والفتوحة الصدر، يمكنك البدء بسهولة استخدام خادم فاعل للغاية ملثل

 خاص إذا كنت تريد أن تأخذ عناء تلثبيت برنامج خادم على جهاز منفصل عن محطة العمل الخاصة بك، وستوف تربتط الثنيتت
 .TCP/IPباتصال عب الشبكة من نوع 

PostgreSQLمشرلوع برنامج عميل لت 

 لنهاء هذا الفصل، فسوف نقتح عليك في الصفحات القادم ملثال تطتتبيق عملتتي. لتتن نصتتنع برنامتتج حقيقتتي (الوضتتوع يتطلتتب
 كتاب مخصص). لكن مشوع (نموذج) تحليلي، مصمم ليبي لك كيف يمكنك "التفكي ملثل مبمج" عنتتدما نحصتتل علتتى مشتتكلة

معقدة. 

 . BSD حرة, مةت احة تت رخصة من نوع SGBDR هو PostgreSQLإن 90
 ), أوFirebird و MySQLـهـذا النـظـ ام مةتيـطـور ـجـدا ـقـ ادر عـلـى من افـسـة غـيـه ـمـن نـظـم إدارة قواـعـد البي اـنـ ات, اـلـرة (ماـثـل 

,Oracleال اـصـة(ماـثـل   Sybase,  DB2 و Microsoft  SQL  Server الرـشـ اريع اـلـرة ماـثـل . (Apacheو لينـكـس و 
PostgreSQL . ل يةتم الةتحكم ب ا من قبل شركة واحدة, و لكن عن طريق مةتومع ع الي من اليطورين و الرشرك ات 

 ماثبةتة على خوادم ويب و خوادم تيطبيق ات .PostgreSQLمليي النسخ من 



PostgreSQL 313مشروع يبرنامج عميل لـ 

 التقنية الت سننفذها هنا هي اقتاحات بسيطة، والت نحاول استخدام أفضل أدوات الت اكتشفتها من خلل تعلمك في الفصتتول
 السابقة، وهي : هياكل البيانات عالية الستوى (القوائم والقواميس). والبمجة الشيئية(بواسطة الكائنات). وغنتت عتتن القتتول أن

أقوم بانتقاد نطاق واسع من الخيارات الت في هذا التمرين : يمكنك بالطبع علج نفس الشاكل باستخدام طرق مختلفة. 

 هدفنا هو الحصول على عميل بدائي بسعة، قادر على تواصل "حقيقي" مع خادم قاعدة البيانات. نحن نريتتد لعميلنتتا أن يبقتتى
 أداة صغية عامة جدا : يجب أن يكون قادًرا على إنشاء قاعدة بيانات صغية مع جداول متعددة، وإنتاج سجلت لكل واحدة،

 الساسية. SQLوالسماح لنا باختبار نتائج الستعلمات 

 "discotheque، التت بهتتا قاعتتدة بيانتات "PostgreSQLفي السطر التالية، نحن نفتض أن لديك بالفعل وصول إلى خادم 
 ". هتذا الختتادم يمكتن أن يتواجتد علتتى جهتاز بعيتد يمكتنabcde" والذي كلمة مروره هي "julesالت تم صنعها من للمستخدم "

الوصول إليه عب الشبكة، أو محليا على جهاز الحاسوب الخاص بك .

  هو خارج نطاق هذا الكتاب، لكن تلثبيت أساس ليس معقد على نظتتام تشتتغيل لينكتتس عتتنPostgreSQlالتكوين الكامل لخادم 
 طريق توزيعة كلسيكية ملثل دبيان، أبنتو، ريد هات وستوزي ... يكفتتي  تلثتتبيت الحزمتتة التتت تحتتتوي علتتى الختتادم (علتتى ستتبيل

 في النسخة الحالية لتوزيعة أبنتو فتتي وقتت كتابتتة هتتذه الستطر)، ثتم بتنفيتذ العمليتتات Postgresql-8.4 اللثال الحزمة
القليلة التالية. 

/ التتذي ينبغتتي أن يكتتون فتتي التتدليل pg_hba.conf ادخل كمسلؤول عن النظام لينكس (روت)، وقتتم بتعتتديل ملتتف التكتتوين
etc/postgresql أو في،تت /var/lib/postgresql.ي هذا اللف، جميتتع أستتطر التعليقتتات تبقتتى كمتتا هتتي (و هتتذاف 

باستلثناء ما يلي. )، # معناه السطر الت تبدأ بالرمز
local    all    postgres    ident
local    all    all         md5
host     all    all    0.0.0.0    0.0.0.0    reject

 . وهتتذا الستتتخدم تتتم إنشتتاؤه تلقائيتتاpostgresيمكنك اختيار كلمة مرور للمستتتخدم ،تت sudo passwd بمساعدة المر (النظام)
 الخاص بك. PostgreSQL) لخادم postmasterأثناء تلثبيت الحزمة، والت سوف تكون رئيس كبي (أو 

، وذلك باستخدام المر :PostgreSQLأعد تشغيل خدمة 
sudo  /etc/init.d/postgresql-8.4  restart

 ، (فتتي البدايتتة، هتتو الوحتتد القتتادر علتتى صتتنعpostgresيجتتب عليتتك تستتجيل دختتول بعتتد ذلتتك إلتتى نظتتام لينكتتس كمستتتخدم 
: createuser )، وقم بتشغيل المرSGBDRمستخدمي جدد لت 

createuser jules -d -P 
Saisir le mot de passe pour le nouveau rôle : *****
Le saisir de nouveau : *****
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Le nouveau rôle est-il super-utilisateur ? (o/n) n 
Le nouveau rôle est-il autorisé à créer de nouveaux rôles ? (o/n) n

 ، وهذا الستخدم يمكن التصال بكلمة الس الخاصتتة بتته (فتتيPostgreSQL" لنظام julesهذه الوامر لتعريف مستخدم جديد "
"). اسم الستخدم هو إجراء تعسفي : ل يتوافق بالضورة مع اسم الستخدم الدرج بالفعل في نظام لينكس. abcdeتمريننا، "

: createdb "، بمساعدة المرjulesيمكنك الن أستئناف الهوية العتادة، وصنع قاعدة بيانات واحدة أو أكث باسم "
createdb -U jules  discotheque 
Mot de passe :  abcde

 

  مستعد الن للتفاعل مع عميل بيلثون الذي سيتم شحه في الصفحات القادمةPostgreSQLهذا يكفي في هذه الرحلة، الخادم 
.

وصف قاعدة بيانات في قاموس تطبيق

 التطبيق الذي سيتفاعل مع قاعدة البيانتات هتو دائمتا تطتبيق معقتد تقريبتا. فهتتو يحتتتوي بالضتورة علتتى أستطر متن التعليمتتات
البمجية، فمن الفضل هيكلتها من خلل تجميعها في أصناف (أو على القل في دالت) مغلفة جيدا. 

 في أجزاء كلثية من الكود، في كلثي من الحيتان بعيتدة جتدا عتن بعضتا البعتض ، يجتب علتتى كتتل البيانتات أن تأختذ بالعتبتار
هيكل قاعدة البيانات، وهذا يعن، قطع (تقسيمها) إلى جداول وحقول، وكذلك إقامة علقات التسلسل الهرمي في السجلت. 

 يبدوا أن التجربة تبي لك هيكل قاعدة البيانات النهائية. خلل التطوير، نحن ندر،ك أنه غالبا ما يكون ضوريا إضتتافة أو إزالتتة
 حقول، وفي بعض الحيان تستبدل جدول مصمم بشكل سي بجدولي آخرين، إلخ. فإنه ليس من الحكمة برمجة أجتزاء برمجيتة
 خاصة جدا لهيكل معينة، "من الصعب". أو بدل من ذلك، من الستحسن للغاية وصف بنية كاملة من قاعدة البيانات فتتي نقطتتة
 واحدة في البنامج، ومن ثتم استتتخدام هتتذا الوصتتف كمرجتتع لصتتنع نصتتف-ألتتي تعليمتتات محتتددة حتتول الجتتدول أو الحقتتل. هتتذا
 يتجنب، إلى حد كبي، كابوس الحاجة إلى تعقب وتعديل عدد كبي من التعليمات في الكود، في كتتل متترة هيكتتل قاعتتدة البيانتتات

يتغي قليل. وبدل من ذلك، مجرد تغيي وصف فقط من الرجع، والجزء الكب من الكود ل يحتاج إلى تعديل .

 :لدينا هنا فكرة واحدة لتحقيق تطبيقات قوية  ويجب دائما عـلـى برناـمـج معاـلـج البياـنـات أن يـكـون مبنـيـا عـلـى
.أساس تطبيق قاموس 

 ما نعنيه هنا أن "قاموس التطبيق" ليس بالضورة أن يكون قاموس بيلثون. أي بنيتتة بيانتتات مناستتبة يمكتتن تحويلهتتا، والشتتء
الهم هو بناء مرجع مركزي واصفا البيانات الت تقتح على التعامل، مع ربما مجموعة من العلومات حول التنسيق. 
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 بسبب قدرتها على جمع: قوائم ومصفوفات مغلقة وقواميس تعمل لهذا العمل في كيان واحتد متن أي نتتوع. فتتي اللثتتال التتالي فتتي
 الصفحات القادمة، قمنا باستخدام قاموس، قيمه هي قوائم من مصفوفات مغلقة ولكتتن يمكنتتك اختيتتار تنظيتتم مختلتتف متتن نفتتس

العلومات. 

لتسيخ كل هذا، ل يزال علينا حل سلؤال مهم ملثل: أين سنلثبت هذا قاموس التطبيق ؟ 

 و ينبغي النظر إلى العلومات الخاصة من أي مكان في البنامج. ولتذلك فتتإن تلثتبيته داختتل متغيتت عتتام شتء إلزامتتي، كبيانتتات
 أخرى لزمة لتشغيل جميع برنامجنا. أنت تعرف أنه ليس من الستحسن استخدام متغيات عامة : لنها تنطتتوي علتتى مختتاطر،
 تزداد مع زيادة حجم البنامج. على أي حال، التغيات الت قلنا إنهتتا عامتتة، لكنهتتا فتتي الحقيقتتة عامتتة داختتل وحتدة فقتتط. فتتإذا
 أردنا تنظيم برنامجنا على أنه مجموعة من الوحدات (و التذي هتو ممارستة جيتدة)، لتن يكتتون لتدينا الوصتتول للمتغيتات العامتتة

الخاص بنا سوى بي بعضها. 

 لحل هذه الشكلة الصغية، يوجد حل بسيطة وأنيق : قم  -في صنف معي- بجمع كافة التغيات الت تتطلتتب حالتتة عامتتة فتتي
 دون مشاكل في أي وحتتدة : يكفتتي أن يتتتما التطبيق. ثم سوف نغلفها في مساحة أسماء الصنف، هذه التغيات يمكن استخدامه

 "globalاستدعاء الصنف. بالضافة إلى ذلك، فإن استخدام هذه التقنيتتة تنطتوي علتى نتيجتة متلثية للهتمتام : الرمتز "عتتام - 
هي متغيات تم تعريفها بهذه الطريقة لتظهر بوضوح في اسمها اللؤهل، لن هذا السم يجب أن يبدأ بالصنف الذي يحتويه .

 للصنف الهدف لستيعاب متغياتك "العالية"، يجب عليك صنع مرجع Glob إذا اختت على سبيل اللثال، اسما وصفيا ملثل
.91إلخ ، Glob.ceci ، Glob.cela لهذه التغيات جميعها في الكود مع أسماء وصفية ملثل

 الت ليس لديها ستتوى منشتت،تت ()Glob هذه التقنية الت سوف تكتشفها في السطر الولى لسكريبتنا. لقد قمنا بتعريف صنف
 بستتيط. ولتتن يتتتم تملثيتتل أي كتتائن متتن هتتذا الصتتنف، وفتتي الواقتتع ل تحتتتوي علتتى أي أستتلوب. متغياتنتتا العامتتة ستتيتم تعرفهتتم

 استتم قاعتتدة البيانتتات، علتتى. ()Glob كمتغيات بسيطة للصنف، وحت نتمكن من صنع مرجع لهم لبقية البنامج كستتمات لتتت
Glob.hos  السيفر موجود في التغيIPاسم أو عنوان  ; Glob.dbName سبيل اللثال، يمكن العلثور عليه في التغي

t ،إلخ:
1# class Glob(object): 
2#     """Espace de noms pour les variables et fonctions <pseudo-globales>"""
3#
4#     dbName = "discotheque"      # اسم قاعدة البيانات
5#     user = "jules"              # المالك أو المستخدم
6#     passwd = "abcde"            # كلمة السر
7#     host = "127.0.0.1"          # اسم وعنوان IP للخادم
8#     port =5432

 ث تقوم ب اسةتدع ائه ا . إن اسةتخدام وحدة أو صنف كومس احة ،Glob.py يكنك أيض ا وضع مةتغياتك "الع امة" ف وحدة تسومى91
 للس اء لةتخزين مةتغيات هي تقنية م اثلة مت ام ا . إن اسةتخدام صنف قد يكون أكاثر مرونة و ق ابلية للقراءة, لن يكن أن تص احب

.بقية السكريبت, ث الوحدات هي ب الضرورة ف ملف منفصل
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9#
10# : هيكل قاعدة البيانات.  قاموس من جداول وظحقول #    
11#     dicoT ={"compositeurs":[('id_comp', "k", "clé primaire"),
12#                             ('nom', 25, "nom"),
13#                             ('prenom', 25, "prénom"),
14#                             ('a_naiss', "i", "année de naissance"),
15#                             ('a_mort', "i", "année de mort")],
16#             "oeuvres":[('id_oeuv', "k", "clé primaire"),
17#                        ('id_comp', "i", "clé compositeur"),
18#                        ('titre', 50, "titre de l'oeuvre"),
19#                        ('duree', "i", "durée (en minutes)"),
20#                        ('interpr', 30, "interprète principal")]}

.Glob.dicoT قاموس التطبيق يصف هيكل قاعدة البيانات الت تحتوي داخل التغي

 فتتي هتتذا القتتاموس، يوجتتد مفاتيتتح وأستتماء الجتتداول. أمتتا القيتتم، فكتتل منهتتا عبتتارة عتتن قائمتتة تحتتتوي علتتى وصتتف جميتتع
الحقول(مجالت) في الجدول، على عشكل مصفوفات مغلقة. 

  تصف حقل معينا في الجدول. لتجنب تبعث تمريننا، سوف نحدد هذا الوصف إلتتى ثلثتتة معلومتتاتTupleكل مصفوفة مغلقة 
فقط : اسم الحقل ونوعه وتعليق قصي. 

 في التطبيقات الحقيقية، فإنه سيتم وضع الزيد من العلومات هنا، على سبيل اللثال للقيم الحد الت لي حقل حد متن البيانتات،
 وتنسيق تطبيق عندما يتم عرضه على الشاعشتتة أو لطبتاعته، والنتتص يجتتب وضتعه فتتي الجتتزء العلتتى متن العمتتود عنتتدما نريتد

تقديمه في جدول، إلخ. 

 قد يبدو ممل جدا وصف هيكل البيانات بالتفصيل ، لذلك سوف تبدأ على الفور بالتفكي حتتول مختلتتف الخوارزميتتات التتت يجتتب
 أن يتم تنفيذها من أجل معالجتها. والت يجب أن يتم القيتام بهتتا بشتتكل جيتد، وهتذا الوصتف النظتم ستوف يتتوفر لتك الكتلثي متن

  العديد من العشياء. سوف ترى بعتتد قليتتل. بالضتتافة إلتتى ذلتتك،d’automatiserالوقت في وقت لحق، لنه سوف يسمح لك 
يجب أن تقنع نفسك أن هذه الهمة الصعبة تلؤهلك لهيكلة بشكل صحيح عملك : تنظيم النماذج والختبارات وإلخ .

واجهة -تعريف صنف كائنات

  (تتتم وصتتفه ستتابقا) ستتيتم تلثتتبيته فتتي بدايتتة الستتكربت، أو فتتي وحتتدة منفصتتلة يتتتم استتتدعاؤها فتتي بدايتتة ()Glob الصتتنف
 فتتي وحتتدة تستتمى ()Glob الستتكربت. وللبقيتتة، ستتنفتض أنتته يستتتخدم الصتتيغة الخيتتة : ستتوف نقتتوم بحفتتظ الصتتنف

dict_app.py ، .حيث يمكننا استدعاؤها في السكربت التالي

 هتتذا الستتكريبت الجديتتد يعتترف صتنف كائنتات-الواجهتتة. فتتي الوقتتع نحتتن نحتاول الستتتفادة ممتا تعلمنتتاه فتتي الفصتتول الستتابقة،
 وبالتالي التكي على البمجة الشيئية(الكائنات)، لصنع قطعة من التعليمات البمجية الغلفة والقابلتتة للستتتخدام علتتى نطتتاق

واسع. 
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 . أنتت تتتذكر9كائنات-الواجهات الت تريد صنعها ستكون مشابهة لكائنات-اللفات الت استخدمناها لعالجة اللفتات فتتي الفصتل 
 بطريقتتة مماثلتتة، ستتوف نقتتوم. ()open على سبيل اللثال أننا نفتح اللف عن طريق إنشاء كائن-ملف، باستخدام دالة-الصتتنع

 التذي ستيقوم بتأستيس، و()GestionBD بفتح التواصل مع قاعدة البيانتات، نبتدأ بصتتنع كتائن-واجهتتة باستتخدام الصتنف
 التصال. للقراءة أو للكتابة في ملف مفتوح، سوف نستخدم مختلف أساليب كائن-اللف. على نحو مماثل، سوف نجعل عملياتنا

على قاعدة البيانات من خلل أساليب مختلفة لكائن-الواجهة .
1# import sys
2# from pg8000 import DBAPI
3# from dict_app import *
4#
5# class GestionBD(object) :
6#     """Mise en place et interfaçage d'une base de données PostgreSQL"""
7#     def __init__(self, dbName, user, passwd, host, port =5432):
8#         "Établissement de la connexion - Création du curseur"
9#         try:

10#             self.baseDonn = DBAPI.connect(host =host, port =port,
11#                                           database =dbName,
12#                                           user=user, password=passwd)
13#         except Exception as err:
14#             print('La connexion avec la base de données a échoué :\n'\
15#                   'Erreur détectée :\n%s' % err)
16#             self.echec =1
17#         else:
18#             self.cursor = self.baseDonn.cursor()   # صنع مؤشر
19#             self.echec =0
20#
21#     def creerTables(self, dicTables):
22#         "Création des tables décrites dans le dictionnaire <dicTables>."
23#         for table in dicTables:            # تدوير مفاتيح القاموس
24#             req = "CREATE TABLE %s (" % table
25#             pk =''
26#             for descr in dicTables[table]:
27#                 nomChamp = descr[0]        # تسمية ظحقل الذي تريد إنشاءه
28#                 tch = descr[1]             # نوع الحقل الذي تريد إنشاءه
29#                 if tch =='i':
30#                     typeChamp ='INTEGER'
31#                 elif tch =='k':
32# (ظحقل 'مفتاح الساسي' (عدد صحيح لزيادة تلقائيا #                    
33#                     typeChamp ='SERIAL'
34#                     pk = nomChamp
35#                 else:
36#                     typeChamp ='VARCHAR(%s)' % tch
37#                 req = req + "%s %s, " % (nomChamp, typeChamp)
38#             if pk == '':
39#                 req = req[:-2] + ")"
40#             else:
41#                 req = req + "CONSTRAINT %s_pk PRIMARY KEY(%s))" % (pk, pk)
42#             self.executerReq(req)
43#
44#     def supprimerTables(self, dicTables):
45#         "Suppression de toutes les tables décrites dans <dicTables>"
46#         for table in list(dicTables.keys()):
47#             req ="DROP TABLE %s" % table
48#             self.executerReq(req)
49#         self.commit()                       # القرص -> نقل
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50#
51#     def executerReq(self, req, param =None):
52#         "Exécution de la requête <req>, avec détection d'erreur éventuelle"
53#         try:
54#             self.cursor.execute(req, param)
55#         except Exception as err:
56# : عرض استعلم ورسالة خطأ النظام #            
57#             print("Requête SQL incorrecte :\n{}\nErreur détectée :".format(req))
58#             print(err)
59#             return 0
60#         else:
61#             return 1
62#
63#     def resultatReq(self):
64#         "renvoie le résultat de la requête précédente (une liste de tuples)"
65#         return self.cursor.fetchall()
66#
67#     def commit(self):
68#         if self.baseDonn:
69#             self.baseDonn.commit()         # نقل المؤشر -> القرص
70#
71#     def close(self):
72#         if self.baseDonn:
73#             self.baseDonn.close()

تعليقات

 التتت تحتتتوي علتتى متغيتتات "العامتتة"، قمنتتا باستتدعاء وحتدة dict_app  : بالضتتافة إلتتى وحتدة3 إلى 1السطر من •
sys الت تضم بعض دالت النظام، وخاصة وحدة pg8000  الت تشمل كتل متا يلتتزم للتواصتتل متعPostgreSQL. 

 . العديد3 متوفرة بالفعل لبيلثون PostgreSQLليست جزءا من بيلثون القياسية. بل هي وحدة واجهة بيلثون-هذه الوحدة 
 من الكتبات الخرى العديدة أكث كفاءة، متوفر منتذ متدة طويلتة للصتدارات الستابقة متن بيلثتون،  ستوف تتكيتف بالتأكيتد

 سوف يكون جاهزا قريبا). psycopg2 (السائق المتاز

.413، انظر إلى صفحة pg8000لتثبيت 

  : عند إنشاء كائنتتات-الواجهتتة، ستتوف نتوفر برامتتتات التصتتال : استم قاعتتدة البيانتات، استم الستتتخدم، الستم أو7السطر •
 للجهاز الذي يقع الخادم. رقم منفذ التصال عادة ما يكون افتاضيا. يفتض أن تكون كل هذه العلومات لديك. IPعنوان 

try-exce  : من الستحسن للغاية وضع تعليمات برمجية لجراء إتصال داخل معالتتج الستتتلثناء19 إلى 9السطر من •

pt-else)  لننا ل نستطيع أن نفتض أن الخادم سيكون يمكن الوصول إليتته ضتتوريا. لحتتظ أن)، 125 انظر للصفحة 
 لنهتتا يتتم استتدعاؤها تلقائيتا بواستتطة)،ت return ل يمكنه أن يرجع قيمة (باستخدام التعليمتتة __()init__ السلوب

 بيلثون عندما تقون بتملثيل الكائن. في الواقع : ما يتم إرجاعه في هتذا البنامتج الستتدعي هتو كتائن بنت حتديلثا. وبالتتالي
 ليس  هنالك تقرير نجاح أو فشل التصال ببنامج الستتعداد باستتخدام قيمتتة رجتتوع. وهنالتك حتتل بستتيط لهتذه الشتتكلة
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  ويمكتتن للبنامتتج التتذي تتتم استتتدعاؤه)،self.echec الصغية لتخزين نتيجة محاولة التصال في سمة ملثيل (التغي
 .quand bon lui sembleاختبار ما 

  صتتنع جميتتع الجتتداول لقاعتتدة البيانتتات، للستتتفادة متتن وصتتفautomatise : هتتذا الستتلوب 42 إلتتى 21الستتطر متتن •
 قاموس التطبيق، يجب عليك تمرير برامت. وسوف تكون هذه اللية أكتتث أهميتتة متن الواضتتح، لن هيكتتل قاعتتدة البيانتات

  جتتدول !). حتتت ل نعقتتد الثبتتات، ستتوف35سوف تكون أكث تعقيدا (تخيل على سبيل اللثال قاعتتدة بيانتتات تحتتتوي علتتى 
 . ل تتتدد فتي إضتتافة تعليمتتات لنشتتاءvarchar وintegerنستخدم هذه القدرة لهذا السلوب لصنع حقتول متن أنتواع 

حقول من أنواع أخرى. 
  لكتتل جتدول، قطعتتة قطعتتة، فتتي سلستتلة نصتيةSQLإذا أردت تفصيل الكود، سوف تجد أنه ببساطة يمكنك بناء استتتعلم 

req .ثم سوف يتم تمرير للسلوب executerReq() ،لتنفيذه. فإذا كنتتت ترغتتب فتتي عتترض الستتتعلم ثتتم بنائهتتا 
. 42مباشة بعد السطر  )print(req  يمكنك بالطبع إضافة تعليمة

 يمكنك أيضا أن تضيف للسلوب قدرة تنفيذ قيود التكامل الرجعي، على أساس مكمل للقاموس التطبيق الذي يصتتف هتتذه
 vous poser de problème si vous savez de quoi ilالقيود. نحن ل نطور هذه الشكلة هنا، لكن ل ينبغي 

retourne .
  : أبسط كلثيا من سابقتها، هذا السلوب يستخدم نفتتس مبتتدأ لحتتذف جميتتع الجتتداول الوضتتحة فتتي49 إلى 44السطر من •

قاموس التطبيق. 
  : هذا الستلوب يتوجه ببستاطة استتعلم كتائن اللؤشتت. فائتدته هتي تبستيط الوصتول إليهتا وإنتتاج61 إلى 51السطر من •

رسالة خطأ إذا لزم المر. 
 : pg8000  : هتتذه الستتاليب ليستتت ستتوى تتتتابع بستتيط لكائنتتات التتت يتتتم صتتنعها متتن وحتتدة73 إلتتى 63السطر من •

  وكائن اللؤش الطتتابق. يستتمح لهتتم بتبستتيط الكتتود،تت ()DBAPI.connect كائن-التصال ينتج بواسطة دالة-الصنع
قليل للبنامج الذي استدعاه .

بناء نموذج مولد

 لقد قمنا بإضافة هذا الصنف لتمريننا لشح كيف يمكنك استخدام نفتتس قتتاموس التطتتبيق لتطتتوير كتتود الولتتد. الفكتترة هنتتا هتتي
 تحقيق صنف كائنات-أعشكال قادرة على دعم ترمي السجلت أي الجداول ، ببناء تعليمتتات الدختتال الناستبة تلقائيتا باستتخدام

العلومات من قاموس التطبيق. 
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 فتتي تطتتبيق حقيقتتي، يجتتب أن يكتتون هتتذا النمتتوذج مبستتطا ومعتتدل بشتتكل كتتبي، وستتوف يكتتون علتتى الرجتح علتتى عشتكل نافتتذة
 متخصصة، بها حقول الدخال واللصق الخاص الت تتولد تلقائيا. نحن ل ندعي أنه ليس ملثال جيدا، لكننا نريد فقط أن نظهر

 منشئه إلى حد كبي. حاول القيام بنماذجك الخاصة باستخدام مبادئ مماثلة .automatiserلك كيف يمكنك 

1# class Enregistreur(object):
2#     """classe pour gérer l'entrée d'enregistrements divers"""
3#     def __init__(self, bd, table):
4#         self.bd =bd
5#         self.table =table
6#         self.descriptif =Glob.dicoT[table]   # descriptif des champs
7#
8#     def entrer(self):
9#         "procédure d'entrée d'un enregistrement entier"

10#         champs ="("           # مسودة سلسل لسماء الحقول
11#         valeurs =[]           # قائمة للقيم المقايبلة
12# : فطلب قيمة على التوالي لكل ظحقل #        
13#         for cha, type, nom in self.descriptif:
14#             if type =="k":    # نحن لن نطلب رقم تسجيل
15#                 continue      # من المستخدم (ترقيم تلقائي)
16#             champs = champs + cha + ","
17#             val = input("Entrez le champ %s :" % nom)
18#             if type =="i":
19#                 val =int(val)
20#             valeurs.append(val)
21#
22#         balises ="(" + "%s," * len(valeurs)       # علمات التحويل
23#         champs = champs[:-1] + ")"    # ظحذف الفاصلة الخيرة,
24#         balises = balises[:-1] + ")"  # وإضافة قوس
25#         req ="INSERT INTO %s %s VALUES %s" % (self.table, champs, balises)
26#         self.bd.executerReq(req, valeurs)
27#
28#         ch =input("Continuer (O/N) ? ")
29#         if ch.upper() == "O":
30#             return 0
31#         else:
32#             return 1

 

تعليقات

  : في وقت التملثيل، كائنات من هذا الصنف سوف يتلقى مرجع واحد من جداول القاموس. هذا ما يتيح6 إلى 1السطر من •
لهم الوصول إلى وصف الحقول. 

 يولد نموذج نفسه. وهو يدعم سجلت الدخال في الجداول، من خلل التكيف متتع هيكتتل ()entrer  : السلوب8السطر •
 الختاص بهتا متن خلل وصتف الوجتتود فتي القتاموس. وظيفتهتا عمليتتة بينتة مترة أخترى قطعتة قطعتتة سلستلة نصتية التت

 الوضتتح ستتابقا. يمكنتتك ()GestionBD للصتتنف ()creerTables ، كما فتتي الستتلوبSQLستصبح  استعلم 
بالطبع إضافة أساليب أخرى إلى هذا الصنف، لعالجة على سبيل اللثال حذف و\أو تعديل السجلت .
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 تحتوي على قائمة ومصفوفات مغلقة، وكل واحد منها يتكتتون self.descriptif  : سمة اللثيل20 إلى 12السطر من •
  تقتتوم13في السطر  for  عناص، وهي اسم الحقل ونوع البيانات الت سوف يتلقاها، والوصف "بوضوح" . الحلقة3من 

 بتكرار هذه القائمة وعرض لكل حقل رسالة موجهة على أساس الوصف الذي يصتتاحب هتتذا الحلتتق. عنتتدما يقتتوم الستتتخدم
بإدخال القيم الطلوبة، سبتم حفظها في قائمة النش، في حي يتم إضافة اسم الحقل إلى تنسيق السلسلة. 

 ل، 309  : عندما يتم تكرار جميع الحقول، يتم تجميع الستعلم وتنفيذه. كمتتا شتتحنا فتتي الصتتفحة26 إلى 22السطر من •
.()execute ينبغي أن تكون القيم الدرجة في سلسلة الستعلم نفسها، لكن تم تمريرها كبامت للسلوب

جسم التطبيق

 ل يبدو مفيدا تطوير الزيد من هذا التمرين في الطار اليتتدوي للمشتتوع. إذا كنتتت مهتمتتا، يجتتب أن نعتترف الن متتا يكفتتي بتتدء أي
 ،coll وDeitel - كيف تبمج لت How to programتجاربك الشخصية. يرجى الطلع كتب مراجع، كما على سبيل اللثال : 

أو مواقع متخصصة للحقات بيلثون. 

 السكريبت التالي هو تطبيق صغي مصمم لختبار أصناف تم وصفها في الصفحات الستابقة. ل تتتتدد فتتي تحستتينها، ثتم اكتتب
واحدة أخرى مختلفة تماما !
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1# ######### : البرنامج الرئيسي ######
2#
3# : صنع كائن واجهة مع قاعدة البيانات #
4# bd = GestionBD(Glob.dbName, Glob.user, Glob.passwd, Glob.host, Glob.port)
5# if bd.echec:
6#     sys.exit()
7#
8# while 1:
9#     print("\nQue voulez-vous faire :\n"\

10#           "1) Créer les tables de la base de données\n"\
11#           "2) Supprimer les tables de la base de données ?\n"\
12#           "3) Entrer des compositeurs\n"\
13#           "4) Entrer des oeuvres\n"\
14#           "5) Lister les compositeurs\n"\
15#           "6) Lister les oeuvres\n"\
16#           "7) Exécuter une requête SQL quelconque\n"\
17#           "9) terminer ?                         Votre choix :", end=' ')
18#     ch = int(input())
19#     if ch ==1:
20# : صنع جميع الجداول الموصوفة في القاموس #        
21#         bd.creerTables(Glob.dicoT)
22#     elif ch ==2:
23# : إزالة صنع جميع الجداول الموصوفة في القاموس #        
24#         bd.supprimerTables(Glob.dicoT)
25#     elif ch ==3 or ch ==4:
26# : لملحنين أو <enregistreur> صنع #        
27#         table ={3:'compositeurs', 4:'oeuvres'}[ch]
28#         enreg =Enregistreur(bd, table)
29#         while 1:
30#             if enreg.entrer():
31#                 break
32#     elif ch ==5 or ch ==6:
33# : ou toutes les oeuvres ,قائمة كل الملحنين #        
34#         table ={5:'compositeurs', 6:'oeuvres'}[ch]
35#         if bd.executerReq("SELECT * FROM %s" % table):
36# : تحليل نتيجة الستعلم أدناه #            
37#             records = bd.resultatReq()      # سيكون نفق من المصفوفات المغلقة
38#             for rec in records:             # => كل سجل
39#                 for item in rec:            # => كل ظحقل للسجل
40#                     print(item, end=' ')
41#                 print()
42#     elif ch ==7:
43#         req =input("Entrez la requête SQL : ")
44#         if bd.executerReq(req):
45#             print(bd.resultatReq())          # سيكون نفق من المصفوفات
46#     else:
47#         bd.commit()
48#         bd.close()
49#         break
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تعليقات

يجب أن نفتض بالطبع أن الصناف الذكورة أعله موجودة في نفس السكريبت، أو تم استدعاءه. •
 6 و5. وسطور 1ستكون قيمتاه  bd.echec  : يتم إنشاء كائن-الواجهة هنا. فإذا فشل، سمة اللثيل6 إلى 3السطر من •

تستخدم خصيصا لهذا).  sys لوحدة ()exit يسمحون بإغلق التطبيق فورا (الدالة
. 9 : ما تبقى من التطبيق هو تقديم نفس القائمة باستمرار إلى أن يختار الستخدم الخيار رقم 8السطر •
 يقبل معالجة السجلت من أي جتدول ، لتحديتد أيتن يجتتب أن تستتتخدم ()Enregistreur  : الصنف28 و27السطر •

 عند التملثيل، استخدم قاموس صتتغي التذي يشتي إلتتى استم الحفتظ، وهتتذا يتوقتتف علتتى الختيتتار التذي أدلتى بتته الستتتخدم
). 4 أو رقم 3(الخيار رقم 

  اعتمادا إذا كان اختيار الستخدم1 أو 0لكائن-الحافظ يقوم بإرجاع القيمة  ()entrer  : السلوب31 إلى 29السطر من •
مواصلة إدخال السجلت، أو التوقف. إن اختبار هذه القيم تسمح بوقف حلقة التكرار وفقا لذلك. 

  اعتمادا على ما إذ تم قبول الستعلم1 أو 0بإرجاع قيمة  ()executerReq  : يقوم السلوب44 إلى 35السطر من •
أو ل من قبل الخادم. يمكننا اختبار هذه القيمة لنقرر إذا كان الناتج يجب عرضه أو ل .

تمارين
 قم بتعديل السكريبت الوضح في هذه الصفحات من أجل إضافة جدول إضتتافي إلتتى قاعتتدة البيانتتات. يمكتتن أن يكتتون16.2

  - عصابات"، الذي يحتوي كل سجل منها على استم الجترم وزعيمته والعتدد الجمتتاليorchestresعلى سبيل اللثال "
للصكو،ك .

  - تاريخ)، وقمdateقم بتعديل أنواع أخرى من حقو إلى أحد الجداول (على سبيل اللثال حقل من نوع حقيقي أو نوع 16.3
بتغيي السكريبت وفقا لذلك .
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تطبيقات الوب17
 ربما قد تعلمت سابقا أعشياء كلثية عن كتابة صفحات الويب .هل تعلم أن هذه الصفحات هي عبارة عن مستندات مكتوبتتة بلغتتة

HTMLوالت يمكن الوصول إليها عن طريق النتنت باستخدام برامج خاصة تسمى بالتصفحات (ملثل فاير فتتوكس وإنتتتنت  
 إكسبلورر وسفاري وأوبرا وغاليون وكونكيورر …)  .يتم تلثبيت صفحات هوتميل في دلئل عامة (فهرستتات عامتتة) متتن حاستتوب
 آخر يشغل بشكل مستمر برنامج يدعى خادم الويب (ملثل أباتش وليت هتتبد وزيتامي وإإس) وعندما يتم تأسيس اتصتتال بيتت
 الحاسوب وحاسوبك ،يمكن للمتصفح التفاعل مع برنامتج الختادم عتن طريتق إرستال طلبتات (عتن طريتق مجموعتتة متنوعتتة متن
 الجهتتزة والبمجيتتات التتت لتتن تتتتم مناقشتتتها هنتتا ملثتتل : خطتتو ط الهتتاتف والوجهتتات (الراوتتترات) وبروتوكتتولت التصتتال  …)

ويعرض التصفح النتائج في إستجابة لهذه الطلبات .

صفحات لويب تفاعلية

  الذي يدير النتفال بي صفحات الويب يتيح تبادل البيانات في كل التجاهي. ولكن إذا كان الوقتتع بستتيطا (لhttpبروتوكول 
 تتفاعتتل متتع الوقتتع متن خلل إدختتال أعشتياء إلتخ)يقتتام نقتتل البيانتتات فتتي اتجتتاه واحتتد متن اثنيتت ، وهتتو الختتادم إلتتى التصتتفح :
 النصوص والصور واللفات الختلفة الت يتم إرسالها إلى التصفح بأعداد كبية (هذه هتتي الصتتفحات التتت يتتتم تصتتفحها ) ومتتع
 ذلك ، يرسل التصفح إلى الخادم كميات ضتتئيلة جتدا متن العلومتتات إلتى الختادم : فتي الستاس عنتتاوين الصتفحات التت يرغتب

الستخدم في التفاعل معها. 

 و أنت تعرف أن هنالك العديتد متن الواقتع حيتث يطلتب منتك الزيتد متن العلومتتات (أن تتفاعتل أكتث) ملثتل : مراجتتع الشخصتية
 للتسجيل في النادي أو  حجز في فندق ، ومن العلومات الت ستسلها هي ملثل : رقم هاتفك أو رقم بطاقتتة الئتمتتان لطلتتب بنتتد

ما على موقع للتجارة اللكتونية أو أرائك أو اقتاحاتك ، إلخ ... 
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 في هذه الحالت ، يمكنك أن تتخيتتل أن العلومتتات العتمتدة ستتنقل إلتى جتانب الختتادم متن خلل برنامتج محتدد. بالتتالي يجتتب
ربطها بهذا البنامج عن بعد في  الخادم. 

 أما بالنسبة لصفحات الويب الصممة لستيعاب هذه العلومات (وتسمى النماذج)، وستتوف تتتوفر لهتتم ترميتت الحاجيتتات الختلفتتة
(حقول الدخال، خانات ومربعات القوائم، الخ.)، بحيث يمكن للمتصفح تقديم طلب إلى خادم جنبا إلى جنب مع وسائط. 

 إذا يمكن للخادم التعامل مع هذه الدخلت ببنامتتج معالتج (يعنتت يتعامتتل متع التدخلت ) ختتاص واعتمتتادا علتتى هتذه النتائتج
 يرسل البنامج جواب مناسب للمستخدم تحتتت عشتكل صتفحة ويتب جديتد (معنتاه النتقتال إلتى صتفحة أخترى بهتا الجابتتة ملثتل

صفحة تم إنهاء التسجيل ). 

هنالك طرق مختلفة لتقوم بعمل ملثل هذه البامج الخاصة والت نسميها الن تطبيقات الويب. 

  "تم إثراؤها" باستتتخدام برامتتج نصتتية مكتوبتتةHTMLواحدة من الطرق الكث عشعبية في الوقت الحاض هو استخدام صفحات 
  بيتHTML(السكريبتات) بمساعدة لغات برمجة معينة ملثل بي أتش بي. يتتم إدراج هتذه الستكريبتات مباشتة فتتي عشتيفرة ال 

 وسوم خاصة وسيتم تنفيذها من قبل خادم الويب (و على سبيل اللثال أباتش) على أن يتم تجهي هذا الكود متتع وحتتدة التتتجم
 (صفحات خادم بيلثون). PSPالناسبة. يمكنك أن تفعل ذلك مع بيلثون عب صيغة معدلة بشكل طفيف من لغة تسمى 

  ومن هذه الخلوطات(جمع كلمة خلط) التلعب بخلط أجزاء من سكريبتات بتتيHTMLهذا النهج لديه عيب وهو خلط أكواد ال 
أتش بي أو بي أس بي داخل الوسوم مما يعرض لشاكل عند القراءة بشكل عام. 

  كلستيكية فتتي عشتكل سلستل وتتوفيHTMLو أفضل أسلوب هو العمل (بشكل منفصتل) علتى كتابتة النصتوص التت تولتد كتود 
  ردا على استفسارات التصتتفح (علتتى ستتبيل اللثتتالHTMLوحدة (موديل ) على خادم الويب لتفسي هذه النصوص وتعود بكود 

mod_python ،في حالة أباتش.(

في حالة أباتش) 

 و لكن مع بيلثون ،يمكننا دفع هذا النوع من النهج إلى أبعد من ذلك من خلل التطوير بأنفسنا لخادم ويتتب حقيقتتي متخصتتص ،
 مستقل تماما ، في واحدة تحتوي على وظائف برامج الخاصة مطلوبة لتطبيقنا. نستطيع القيتتام بتتذلك متتع بيلثتتون  لنهتتا بنيتتت

  إلتتى اللغتتة. علتتى هتتذا الستتاس قتتد أنتتج العديتتد متتن التتبمجي الستتتقلي أيضتتاHTTPكافة الكتبات اللزمتتة لدارة بروتوكتتول 
 وأتاحوا للمجتمع مجموعة من الدوات التطتوير لتستهيل تطتوير ملثتل هتذه التطبيقتات التويب. فتي الفتتة التبقيتة متن دراستتنا ،

 لنه يبدو جيدا ومناسبا مع أهداف هذا العمل .CherryPyسوف نستخدم واحدة منهم. اختنا 
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مهم
 .الذي سنشرحه في الفقرات التالية سيكون عمليا مباشـرة علـى النـترنت مـن مدرسـتك أو فـي شـركتك فيمـا
 يتعلق بسلبيات النترنت المـور القليلـة أكـثر تعقـيـدا ، بالضـافة إلـى أن تثـبيت البرناـمـج عـلـى حاسـوب خـادم
.سـيرفر متصـل بشـبكة النـترنت ل يمكـن أن يتـم إل بموافـقـة مالكـهـا إذا كــان المـزود ـقـد أتـاح لـك مـسـاحة ( ) 
وهـذا يعنـي بعـض الوثـائق البسـيطة للستشـارة  هـذا ل يعنـي )حيث يسمح لك بتثبيت صفحات ويب ساكنة  ) 
 !أـنـك ـلـن تـكـون ـقـادرا عـلـى تشــغيل براـمـج  ـمـن أجــل تشــغيلها ســيكون ـمـن الضــروري أن تحصــل عـلـى تصــريح
معظمهم يرفضون السماح لتثبيت تطبيقات مستقلة عن النوع الذي وصفناه  .وعدد من المعلومات إلى المزود 

 لباتشــي وهــي mod_python أدناه ، ولكن يمكنك بسهولة تخويلها بحيث تكون صالحة للستخدام أيضا مع
.92عموما موجودة

خادم لويب في بيثون نقية

 لقد أصبح الهتمام في تطوير الشبكة مهم جدا في عصنا الحاض، وهنا،ك طلتتب قتتوي علتتى واجهتتات البمجتتة وبيئتتات مناستبة
  + +، وبالفعتتل بيلثتتون علتتى نطتتاق واستتع فتتي جميتتعC / Cتماما لهذه الهمة. لكن حت لو أنه ل يمكن مطالبة لغات عالية ملثل 

 أنحاء العالم لكتابة البامج الطموحة، بما في ذلك  مجال خوادم التطبيقات على عشتتبكة النتتتنت. وقتتد اجتتتذبت متانتتة وستتهولة
 التنفيذ من اللغة للمطورين العديد من الوهوبي الذين جعلوا من أدوات تطوير مواقع الويب إلى أعلى مستوى. قتتد يكتتون العديتتد

من هذه التطبيقات تهمك إذا كنت تريد أن تفعل ذلك بنفسك ومواقع الويب التفاعلية من مختلف النواع. 

ًءا متتن موقتتع عشخصتت  النتجات الحالية هي في معظمها برمجيات الحرة. ويمكن أن تغطي مجموعة واستتعة متن الحتياجتتات، بتتد
 صغي من بضع صفحات وحت موقع تجاري كبي ، وقادرا على الجابة على آلف الطلبات يوميا، ومختلف القطاعات الت تدار

من قبل أعشخاص من دون تدخل من مختلف الهارات (مصممي الرسوميات والبمجي، وقاعدة بيانات، الخ ...). 

 ، التتت ستتبق اعتمادهتتا متتن قبتتل كتتبى النظمتتات الخاصتتة والعامتتة لتطتتويرZopeالكتتث عشتتهرة متن هتتذه النتجتتات هتتو برنامتتج 
 الشبكات الداخلية والخارجية التعاونية. هذا هو في الواقع خادم تطبيق النظام، والداء العتالي، وهتتي آمنتتة بشتتكل كامتتل تقريبتا

  فتتي هتتذهZopeومكتوبة في بيلثون،  ويمكن أن تدار عن بعد باستخدام واجهة ويب بسيطة. فمتتن غيتت المكتتن وصتتفنا استتتخدام 
 الصفحات: هذا الوضوع واسع جدا، والكتاب بأكمله ل يكفي. كن على علم بأن هذا النتتج قتتادر تمامتتا علتتى التعامتتل متع مواقتتع

 أو جافا. PHPالشكات الكبية جدا وتوفي مزايا كبية على حلول أفضل معروفة ملثل 

 ، معظمهتتا يمكتتن أن  تحملهتتم مجانتتا متتن النتتتنت.Zopeمن الدوات أخرى التاحة أقل طموحا ولكن ملثية للهتمام أيضا. ملثل 
 وفي الحقيقة هي مكتوبة فتتي بيلثتون ويمكنتتك استتتخدامها علتتى عتدة أنظمتتة وينتدوز أو لينكتتس أو متا،ك علتتى حتتد ستواء. ويمكتتن

 Cherrypy Essentials, par Sylvain Hellegouarch, Packtيرجي الرجوع إل أعوم ال أكاثر تصص ا ماثل 92
Publishing, Birmingham, 2007 كةت اب مرجعي عن ,Cherrypy .  
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   (وهو أيضا من خيتتار جيتتد إذا كتتان الغتترض متتن الوقتتعXitamiاستخدام كل بالتامن مع  خادم ويب "تقليدي" ملثل أباتش أو 
 تحقيق حمولة من الروابط الهمة على عشبكة النتنت)، ولكن معظمها تحتوي على الخادم الخاص بها، مما يتيح لها العمل جيتتدا

بشكل مستقل تماما. هذا الحتمال ملثي للهتمام بشكل خاص في تطوير الوقع، لنه يسهل استكشاف الخطاء وإصلحها. 

 الحكم الذاتي الكامل وسهولة التنفيذ جعل هذه النتجات حلول جيدة ليجاد مواقع النتنت التخصصة، بمتا فتي ذلتك الشتكات
 الصغية والتوسطة، أو الحكومات، أو الدارس. إذا كنت ترغب في بناء تطبيق بيلثون  يتم الوصول إليها عن بعتتد عتتب متصتتفح

،SPYCE، أبتتراج، Turbogearsالنتتتنت، فهتتذه الدوات قتتد  صتتنعت لتتك. هنتتا،ك مجموعتتة واستتعة: جتتانغو،  Karrigell، 
Webware، CherryPy.اختار وفقا لحاجاتك،  وسوف يكون لك مجموعة كبية للختيار منها. . 93، كيخوته، ملتوية، إلخ

 . التذي يمكنتتك أن تجتده فتتي موقتتع :CherryPyفي ما يلي، ونحن نصف خطوة خطوة لتطوير تطتبيق ويتتب يشتتغل باستتخدام 
http://www.cherrypy.org. بطريقتة وديتة للغايتة، لنتته يستتمح لته بتطتوير موقتتع علتى عشتبكة النتتنت كتطبيقتات بيلثتون 

  الوجهتتة إليهتتا عتتب أستتاليبها، وينظتترHTTP استجابة لطلبتتات HTMLالتقليدية، واستنادا إلى مجموعة من الكائنات.  تولد كود 
إلى هذه الساليب  بعناوين معتادة من قبل التصفحات.  

 ، ونحــن نفــترض أيضــا أـنـه ـتـم تـثـبيتHTMLلبقـيـة هــذا الـنـص، فإنـنـا نفــترض أن ـلـديك بـعـض مــن أساســيات 
تم وصف هذا التبيت في المرفق صفحةCherryPyمكتبة  ).413( على محطة العمل الخاصة بك 

.أول مشروع إطلق الموقع على شبكة النترنت مع  الحد الدنى من مكونات الصفحة :

ويحتوي على التالي: ، tutoriel.confفي مجلد  العمل الخاص بك، اصنع ملفا نصيا صغيا وسّمه
[global] 
server.socket_host = "127.0.0.1" 
server.socket_port = 8080 
server.thread_pool = 5 
tools.sessions.on = True 
tools.encode.encoding = "Utf-8" 
[/annexes] 
tools.staticdir.on = True 
tools.staticdir.dir = "annexes" 

 

 فتتي 8080 ( لتدينا يتشتتاور  عنتتد بتدء التشتتغيل. لحتتظ  رقتتم النفتتذCherryPyهذا ملف بسيط للعتتدادات يجعتتل ختتادم التتويب 
 افتاضتيا. إذا كنتت 80 ملثالنا). ولعلكم تعلمتتون أن التصتفحات برامتج تنتظتر لتجتد الختدمات علتتى عشتبكة النتتنت  متن النفتذ
 فتتي ملتف 80 بتتت 8080 صاحب الجهاز، ول تريد تلثبيت أي برنامج خادم ويب آخر، لتذلك ربمتتا كتان متن الفضتتل أن تحتتل محتتل

 التكوين هذا : والتصفحات الت سيتم التصال بملقم يجب أن يتم تحديد رقم منفذ في العنتتوان. ومتتع ذلتتك، إذا كنتتت تفعتتل هتتذه

  من بياثون . من بي الدوات الخرى الذكورة هن ا, العديد منه ا3 أتيح للةتو نسخة CherryPyف وقت كةت ابة هذه السيطور, 93
يري تكييفه ا, لكنه ا على أي ح ال ق ابلة للسةتخدام مت ام ا مع الصدارات الس ابقة من بياثون .
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(1024 التمارين على جهاز لم تكن أنت السلؤول عنه ، يعن لم يكن لديك الحق في استخدام أرقام النافذ ملثل  (لستتباب أمنيتتة). 
 ملثل الت وضعناها. وهذا ينطبق حت لو كان خادم الويب آختتر (اباتشتت،،تت 80 في هذه الحالة، يجب استخدام رقم منفذ أعلى من

بالفعل افتاضيا. ، 80 وعلى سبيل اللثال) قيد التشغيل على الجهاز الخاص بك، لن هذا البنامج يستخدم على الرجح  النفذ

   ستتفتح بتتالتوازي لعالجتتة طلبتات متنCherryPyيشي إلى عدد متن الواضتتيع ختادم  server.thread_pool =5 السطر
. 19نفس الوقت لختلف الستخدمي. الواضيع هي "ابن" من التنفيذ التامن للبنامج: سنضع شحها في الفصل 

   فتتي إنتتاج صتفحات التويب. فمتن المكتن أنCherryPyلحظ أيضا  خط التمي. هذا هتتو التتمي التذي ستوف نتستتخدم فتتي 
  هو التمي الفتاض. اذا كنت تحصتتل علتتى أحتترف  غيتت صتتحيحة فتتي التصتتفحUTF-8بعض التصفحات الخرى نتوقع أن 

 الخاص بك (في بعض الحيان علتتى عشتكل مربعتات) عنتدما تواجهتك هتذه الشتتكلة الوضتتحة أدنتاه، وكترر الحاولتة عتن طريتق
تحديد التميات الختلفة في هذا الخط. 

 السطر اللثلثة الخية في اللتف تشتتي إلتتى مستتار التدليل حيتتث تقتوم بوضتتع 'ثتابت' الوثتائق التتت قتد يحتتتاج موقعتتك (صتتور،
الشكل، الخ.). 

الن اكتب ملف السكريبت أدناه :
1# import cherrypy
2#
3# class MonSiteWeb(object):          # الصنف السيدج للتطبيق
4#     def index(self):               # أسلوب يتم إستدعائه كجذر (/)
5#         return "<h1>Bonjour à tous !</h1>"
6#     index.exposed = True           # السلوب يجب أن يكون "منشور’
7#
8# ############# : البرنامج الرئيسي ######
9# cherrypy.quickstart(MonSiteWeb(), config ="tutoriel.conf")

 عشغل البنامج النص(السكريبت). إذا كان كل شء على ما يرام، ستحصل على بعض أسطر من معلومات مشتتابهة لتتا يلتتي فتتي
طرفيتك. فإنها تلؤكد أن "عشيئا ما" بدأ، وينتظر الحداث:

[07/Jan/2010:18:00:34] ENGINE Listening for SIGHUP. 
[07/Jan/2010:18:00:34] ENGINE Listening for SIGTERM. 
[07/Jan/2010:18:00:34] ENGINE Listening for SIGUSR1. 
[07/Jan/2010:18:00:34] ENGINE Bus STARTING 
[07/Jan/2010:18:00:34] ENGINE Started monitor thread '_TimeoutMonitor'. 
[07/Jan/2010:18:00:34] ENGINE Started monitor thread 'Autoreloader'. 
[07/Jan/2010:18:00:34] ENGINE Serving on 127.0.0.1:8080 
[07/Jan/2010:18:00:34] ENGINE Bus STARTED 

 

كانت في الواقع مجرد أسطر لبدء خادم الويب! 

 سوف نتأكد فقط من أنها تعمل بشكل جيد، وذلك باستخدام متصفحك الفضل. إذا كنت تستخدم هذا التصفح على نفس الجهاز
 هو مصطلح يستخدم لوصف الجهتتاز الحلتتي (يمكنتتك localhost ، إنhttp://localhost:8080كملقم، أش نحو عنوان ملثل 
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 يجب أن. configuration94 رقم النفذ الحدد من ملف 8080)، و127.0.0.1 التقليدية: IPأيضا تحديد ذلك  باستخدام عناوين 
تشاهد الصفحة الرئيسية التالية:

  لتصتفحه أو استم الستيفر الختاصIPيمكنك أيضا الوصول إلى نفس الصفحة الرئيسية من جهاز آخر، عن طريق توفي عنوان 
.localhost بك على الشبكة الحلبة، بدل من

 أسطر فعالة!6دعونا الن نجرب السكريبت الخاص بنا قليل. اليجاز ملفت للنظر: فقط 

 الكائنات النتجة باستخدام هذا الصنف. ()MonSiteWeb قمنا بتعريف صنف جديد، cherrypy بعد استدعاء وحدة
  الطلتتوبURL الداخلية، الت تحول عنتتوان Cherrypyتكون معالجات الطلبات(ألستعلمات). يتم استدعاء أساليبها من خلل 

 من قبل التصفح، نطلب السلوب مع السم العادل (سوف نوضح هذه اللية على نحة أفضل مع اللثال التالي). إذا كان عنتتوان
URLالستلم ل يحتوي على أي اسم صفحة، كما في حالتنا، سيتم البحث عن اسم الفهرس بشكل افتاض، بعد اتفاقية راسخة  

على عشبكة النتنت. ولهذا السبب فإن اسمه أسلوب فريد من نوعه، الذي ينتظر الطلبات الت تعالج جذر الوقع .

  : أساليب هذا الصنف ستقوم بمعالجة الطلبات من التصفح، وإرجاع رد كسلسلة نصية تحتوي على نص مكتوب5السطر •
  النتج إلى أقصتت حتد، تتم تلخيتص ذلتك فتي رستالة صتتغيةHTML. لهذا التمرين الول، قمنا بتبسيط كود HTMLبلغة 

< و>html></html< بعبتتتتارة أدق، ينبغتتتتي أن تتتتتدرج كتتتتل شتتتتء بيتتتت). >h1</ و>h1< (بيتتتت علمتتتتات العنتتتتوان
body></body< .من أجل تحقيق تخطيط صحيح. ولكن بما أنه يعمل، سوف ننتظر قليل بعد قبل أن نريك طرق جيدة

  وتقوم بإرجاع صفحة ويب، يجب أن تكون "منشتتورة" باستتتخدامHTTP : الساليب الت ستقوم بمعالجة طلبات 6السطر •
 ، والتذي يتتتم افتاضتتيا،CherryPyالت تحتوي على قيمة "صتتحيح" .يجتتب أن نتتأمن ستلمة تنفيتتذ  exposed سمة

 جميع الساليب الت كتبتها سوق يتم حمايتها في مواجهة من يحاول الوصول إليها. الساليب الوحيدة التاحة هي الت تتتم
وضعها للستخدامات العامة.

 ) ف ملف الةتكوين, يدر الةتذكي ف العن اوين, أن هذا هو منفذ الذي يةتم اسةتخدامه برشكل80إذا اخةترت رقم النفذ الفةتراضي (94
. http://localhost: افةتراضي ف معظم الةتصفح ات . يكنك ف هذه ال الة التص ال بوقعك الديد ببس اطة عن طريق 



331 خادم ويب في يبيثون نقية

  تقوم بتشغيل الخادم الفعلي. يجب أن يتتتم تتتوفي برامتتت مرجتتعcherrypyلوحدة  ()quickstart  : الدالة9السطر •
كائن معالج الطلبات الذي سيكون جذر الوقع، ومرجع اللف التكوين العام .

إضافة صفحة يثانية

نفس كائن العالج يمكن بالطبع أن يأخذ عدة صفحات :
1# import cherrypy
2#
3# class MonSiteWeb(object):
4#
5#     def index(self):
6# تحتوي على رايبط إلى صفحة أخرى HTML إرجاع صفحة #        
7# : (سيتم إنشائها من أسلوب آخر من نفس الكائن) #        
8#         return '''
9#             <h2>Veuillez <a href="unMessage">cliquer ici</a>

10#             pour accéder à une information d'importance cruciale.</h2>
11#         '''
12#     index.exposed = True
13#
14#     def unMessage(self):
15#         return "<h1>La programmation, c'est génial !</h1>"
16#     unMessage.exposed = True
17#
18# cherrypy.quickstart(MonSiteWeb(), config ="tutoriel.conf")

 <الت تحتوي هذه الرة على علمة-رابط ()index هذا السكريبت يشتق من سابقه. الصفحة تقوم بإرجاع بواسطة السلوب
a href="unMessage <" برامتتتURL لصتتفحة أختترى. إذا كتتان هتتذا URLاستتمه بستتيط، متتن الفتتتض أن تكتتون الصتتفحة  

 ، فإنهتتا تقتتوم باستتتدعاءCherrypy التتت يتتتم استتتخدامها متتن قبتتل URLموجودة في الدليل الجذر للموقع. في منطق تحويتتل ال
.()unMessage أسلوب كائن الجذر مع اسم معادل. في ملثالنا، صفحة الرجع سيتم إنتاجها من قبل السلوب

عرض ومعالجة نموذج

و سوف تصبح المور ملثية للهتمام أكث مع السكريبت التالي :
1# import cherrypy
2#
3# class Bienvenue(object):
4#     def index(self):
5# : نموذج فطلب اسم من المستخدم #        
6#         return '''
7#             <form action="salutations" method="GET">
8#             Bonjour. Quel est votre nom ?
9#             <input type="text" name="nom" />

10#             <input type="submit" value="OK" />
11#             </form>
12#         '''
13#     index.exposed = True
14#
15#     def salutations(self, nom =None):
16#         if nom:            # صفحة الرئيسية للمستخدم :
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17#             return "Bonjour, {0}, comment allez-vous ?".format(nom)
18#         else:              # لم يتم كتايبة أي اسم :
19#             return 'Veuillez svp fournir votre nom <a href="/">ici</a>.'
20#     salutations.exposed = True
21#
22# cherrypy.quickstart(Bienvenue(), config ="tutoriel.conf")

 لكائن الجذر الختتاص بنتا أصتبح يعتترض هتتذه التترة للمستتتخدم صتتغحة ويتب تحتتتوي علتتى نمتتوذج : كتود ()index السلوب
HTMLتم وضعه داختل علمتات  >form<و />form<التذي قتتد يحتتتوي علتتى مجموعتتة متن الويتدجات الختلفتتة، والتتت يمكتتن و 

 للمستخدم التعامل معها ، يمكنها أن تقوم بتمي العلومات وأن تنفذ تفعيل نشا ط معي : حقول الدختتال وخانتتات وأزرار راديتتو
وعلب قوائم .. والخ. لهذا اللثال الول، حقل إدخال وزر كافي :

 يجب أن تحتتوي علتتى إثنيتت متن التفاصتيل الساستية : العمتل التذي ستتقوم بته عنتد إرستال >form<  : العلمة7السطر •
 )POST أو GET (  لصدر ويب قتتادر علتتى تلقتتي استتتعلم متتع البامتتتات)، والستتلوبURLالنموذج (إنها في الواقع توفي 

تستخدم لتمرير هذه البامتات .

(، أو فــي ملحــق GET( هــو كيفيــة ربــط البرامــترات للســتعلم، فــي اـلـرأس POST وGETالفــر ق بيــن  (

POSTلـ .( Cherrypy ، هذا التمييز غير مهم يمكنك استخدام أي واحدة. .

 )./> "input type="text" name="nom<  الت تعرف حقل الدختتال (العلمتتةHTML يحتوي على علمات 9السطر •
 تسمح بربط ملصق بسلسلة نصية الت سوف تقوم بتميها من قبل الستخدم. عندما يقتتوم التصتتفح بتمريتتر name سمة

  للختتادم، وهتتذه ستتوف تحتتتوي علتتى برامتتت موصتتوف بشتتكل جيتتد. كمتتا ستتبق وأوضتتحنا أعله، يقتتومHTTPاستتتعلم 
Cherrypy .بتحويل هذا الستعلم باستدعاء أسلوب كلسيكي، والت ترتبط مع وصف البامت، كالعادة في بيلثون 

 النص الذي سيتم عرضه على الزر). ">input type="submit<  يعرف ودجة من نوع "زر إرسال" (العلمة10السطر •
.value عن طريق سمة

 nom  يتم تعريف السلوب الذي سيقبل الستعلم، عنتدما يتتتم إرستال النمتتوذج إلتى الختتادم. برامتتت20 إلى 15السطر من •

 سوف تتلقى البامت الناسب، الت يعرفها من اسمها(هشام استبدل الوصتتف بالستتم) نفستته. كالعتتادة فتتي بيلثتتون،  يمكنتتك
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 تحديد قيم افتاضية لكل برامت (إذا تر،ك حقل النموذج فارغ من قبل الستخدم، ل يتم تمرير البامت). في ملثالنا، البامت
nom . يحتوي افتاضيا كائن فارغ : سيكون من السهل جدا التأكد برمجيا مما إذا قام الستخدم فعل بإدخال اسم أو ل

  باستتدعاءCherrypy التذي تتم أستتدعاؤه متن خلل URLعمل هذه الليتات هتتي طبيعتتة جتدا وبستيطة جتدا : يتتم تحويتتل ال
أساليب تحمل نفس السم، والت تمرر البامتات بطريقة تقليدية .

تحليل التصاالت والخطاء

 عند تجربة السكريبتات الت تم شحها حت هنا، ستتلحظ أن رستائل مختلفتتة تظهتتر فتتي نافتذة الطرفيتتة أيتن بتدأ التنفيتتذ. هتذه
 الرسائل تطلعكم (جزئيا) على الحوار الذي جرى بي الخادم والعملء. يمكنك تأسيس اتصال مع خادمك متتن أجهتتزة أختترى (إذا

كان خادمك متصل بشبكة، بطبيعة الحال) :
[12/Jan/2010:14:43:27] ENGINE Started monitor thread '_TimeoutMonitor'. 
[12/Jan/2010:14:43:27] ENGINE Started monitor thread 'Autoreloader'. 
[12/Jan/2010:14:43:27] ENGINE Serving on 127.0.0.1:8080 
[12/Jan/2010:14:43:27] ENGINE Bus STARTED 
127.0.0.1 - - [12/Jan/2010:14:43:31] "GET / HTTP/1.1" 200 215 "" "Mozilla/5.0
(X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.1.6) Gecko/20091215 Ubuntu/9.10 (karmic)
 Firefox/3.5.6" 
127.0.0.1 - - [12/Jan/2010:14:44:07] "GET /salutations?nom=Juliette HTTP/1.1"
 200 39 "http://localhost:8080/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr;
 rv:1.9.1.6) Gecko/20091215 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.5.6" 

 

 في نافذة الطرفية حي تجد رسائل الخطأ (على سبيل اللثال، أخطاء في تركيب الجملة) الت تتصل ببنامتتج فتتي نهايتتة الطتتاف
 لستتتعلمات)، رستتالة الخطتتأ تظهتتر فتتياقبل بدئ تشغيل الخادم. فإذا تم الكشف عن خطأ أثناء العمل (خطأ في أسلوب معالتتج 

 تظهتتر علتتى ستتبيل اللثتتال رستتالة التتت حصتتلنا عليهتتا متتن خلل 334 نافذة التصفح، والخادم يواصل عمله. الشتتكل فتتي الصتتفحة
).)format(nom بدًل من )formate(nom ( من السكريبت الخاص بنا17في السطر ، ()format إضافة خطأ لسم أسلوب

 يمكنك التحقق من أن الخادم يعمل دائما، من خلل العتتودة إلتى الصتفحة الستتابقة وإدختال هتذه الترة استم فتارغ. هتذا الخيتار ل
 يمنع عندما يتم الكشف عن خطأ في غاية الهمية لخادم الويب، لن هذا سوف يسمح بالستمرار في تلبيتتة معظتتم طلبتتات التتت
 يتلقاها، حت لو كان ينبغي أن يرفض بعضها لن ل يزال هنالك بعض مشاكل الصغي في البنامج. وهذا قتد يبتدو متن الوهلتتة

الول، لنه حت الن ستجد دئما أن خطأ في وقت التنفيذ يسبب في إغلق البنامج .
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 threads يطلتتق عتتدة أستطر تنفيتذ البنامتج والتت نستتميها Cherrypyهذا ل يحدث هذه الرة، لن عند بدأ تشغيل تطبيقنتا، 

).384 (صفحة19- الواضيع بالتفصيل في الفصل threads(مواضيع)، وواحد فقط تم إيقافه بالخطأ. وسيتم شح الزيد من 

هيكل موقع متعدد الصفحات

 سوف نرى الن كيفية هيكلة موقعنا، وإنشاء تسلسل هرمي للصناف بطريقة مماثلتتة لتلتتك بيتت التدلئل والتتدلئل الفرعيتتة فتتي
نظام اللفات .

 :> =...a href< في السكريبت أدناه، سوف نولي اهتماما خاصا بتعريف العلمات-الوصلت
1# import cherrypy
2#
3# class HomePage(object):
4#     def __init__(self):
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5# كائنات معالجة للطلبات(إستعلمات) يمكنها أن تقوم يبتمثيل نفسها كمعالجات أخرى "عبيدة",  #        
: وهكذا

6#         self.maxime = MaximeDuJour()
7#         self.liens = PageDeLiens()
8# . يمكن يبالطبع أن تقوم يبتمثيل كائنات معالجة الستعلمات في أي مستوى من البرنامج #        
9#

10#     def index(self):
11#         return '''
12#             <h3>Site des adorateurs du Python royal - Page d'accueil.</h3>
13#             <p>Veuillez visiter nos rubriques géniales :</p>
14#             <ul>
15#                 <li><a href="/entreNous">Restons entre nous</a></li>
16#                 <li><a href="/maxime/">Une maxime subtile</a></li>
17#                 <li><a href="/liens/utiles">Des liens utiles</a></li>
18#             </ul>
19#         '''
20#     index.exposed = True
21#
22#     def entreNous(self):
23#         return '''
24#             Cette page est produite à la racine du site.<br />
25#             [<a href="/">Retour</a>]
26#         '''
27#     entreNous.exposed =True
28#
29# class MaximeDuJour(object):
30#     def index(self):
31#         return '''
32#             <h3>Il existe 10 sortes de gens : ceux qui comprennent
33#             le binaire, et les autres !</h3>
34#             <p>[<a href="../">Retour</a>]</p>
35#         '''
36#     index.exposed = True
37#
38# class PageDeLiens(object):
39#     def __init__(self):
40#         self.extra = LiensSupplementaires()
41#
42#     def index(self):
43#         return '''
44#         <p>Page racine des liens (sans utilité réelle).</p>
45#         <p>En fait, les liens <a href="utiles">sont plutôt ici</a></p>
46#         '''
47#     index.exposed = True
48#
49#     def utiles(self):
50# : لظحظ كيف تم تعريف الرتباط إلى الصفحات الخرى #        
51#         # on peut procéder de manière ABSOLUE ou RELATIVE.
52#         return '''
53#             <p>Quelques liens utiles :</p>
54#             <ul>
55#                 <li><a href="http://www.cherrypy.org">Site de CherryPy</a></li>
56#                 <li><a href="http://www.python.org">Site de Python</a></li>
57#             </ul>
58#             <p>D'autres liens utiles vous sont proposés
59#             <a href="./extra/"> ici </a>.</p>
60#             <p>[<a href="../">Retour</a>]</p>
61#         '''
62#     utiles.exposed = True
63#
64# class LiensSupplementaires(object):
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65#     def index(self):
66# : لظحظ الرتباط النسبي للعودة إلى الصفحة الرئيسية #        
67#         return '''
68#             <p>Encore quelques autres liens utiles :</p>
69#             <ul>
70#                 <li><a href="http://pythomium.net">Le site de l'auteur</a></li>
71#                 <li><a href="http://ubuntu-fr.org">Ubuntu : le must</a></li>
72#             </ul>
73#             <p>[<a href="../">Retour à la page racine des liens</a>]</p>
74#         '''
75#     index.exposed = True
76#
77# racine = HomePage()
78# cherrypy.quickstart(racine, config ="tutoriel.conf")

  : أسلوب منش الكائنات الجذر هو الكان اللثالي لتملثيتل كائنتات أخترى "عبيتد". فإننتتا نصتل إلتى أستاليب10 إلى 4السطر من 
معالجة الستعلمات وهذا تماما كما يمكننا الوصول إلى الدلئل الفرعية من الدليل الجذر (انظر أدناه). 

  : إن صفحة الرئيسية توفر روايط للصفحات الخترى للموقتتع. ستتلحظ أن بينتة الجمتل الستتخدمة فتي22 إلى 12السطر من 
علمات -الوصلت، تستخدم هنا لتعريف مسار كامل :

 أساليب الكائن الجذر يتم عمل مرجع لها عن طريق الرمتز / متبتوع باستم واحتد. الرمتز / يشتي أن "مستتار" جتزء متن الجتذر•
.entreNous/: الوقع. على سبيل اللثال

 إن أساليب الجذر الكائنات العبيد يتم عمل مرجع لهم باستخدام رمز / بستتيط ثتم استم هتتذه الكائنتتات الختترى. علتتى ستبيل•
/maxime/: اللثال

liens/utiles/: أساليب الكائنات العبيد يتم عمل مرجع لها باستخدام اسم مدرج في مسار الكامل : على سبيل اللثال•

  : ليجاد جذر الستوى السابق، استخدمنا هذه الرة مسار نسب، مع نفس تكوين الجملتتة التتت استتتخدمت75 و62 و36السطر 
للعودة إلى الدليل السابق في نظام اللفات (نقطتي). 

  : عليك أن تعرف أننا ثبتنا تسلسل هرميا في عشكل عشجرة ملفات، وقمنا بتملثيل كائنات "العبيتتد" عتتن بعضتتها42 و41السطر 
/ لهتتتذا الصتتتنف أن يكتتتون ()index البعتتتض. بعتتتد هتتتذا النطتتتق، ينبغتتتي أن يكتتتون الستتتار الكامتتتل ملؤديتتتا إلتتتى الستتتلوب

liens/extra/index.

دعم الجلسات

 عنتد تطتوير موقتتع إلكتتوني تفتتاعلي، نحتتن نأمتتل أن الشتتخص يقتوم بزيتارات متكتتررة للموقتتع، ويمكتن تحديتتد وتتوفي عتدد متن
 العلومات في زياراته في كامل الصفحات الختلفة (على سبيل اللثال، ملء سلة من خلل التشاور من موقع تجتاري )، وكتل هتذه
 العلومات سوف يتم تخزينها في مكان ما حت ينهي زيارته. بالطبع، يجتتب علينتتا أن نربطتته بكتل عميتتل متصتتل بشتتكل مستتتقل،
 لننا ل يمكن أن ننس أن الغرض الوقع على عشبكة النتنت هو استخدامه جنبا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من العشخاص.
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 INPUT< سيكون من المكن نقل هذه العلومات من صفحة إلى صفحة أخرى، وذلك باستخدام حقول النموذج الخفي (العلمتتة

TYPE="hidden<" لكن هذا سيكون معقدا ومرهقا. ولذلك سيكون من الفضل تجهي الخادم مع آلية خاصتتة، لتعييتت جلستتة)،ت 
  يحقتتق هتتذا الهتتدف متتن خللCherrypyخاصة لكل عميل، والت سوف تقوم بتخزين جميتتع العلومتتات الخاصتتة بهتتذا العميتتل. 

ملفات تعريف الرتبا ط (كوكي). 

 عندما يدخل زائر جديد لهذا الوقتع، ستيقوم الختتادم بإنشتاء ملتف تعريتف الرتبتا ط (و هتذا يعنتت حزمتتة صتتغية متن العلومتات
 تحتوي على معرف جلسة فريدة من نوعها لسلسلة عشوائية من وحتتدات البتتايت) وتقتتوم بإرجاعهتتا لتصتتفح التتويب، التتذي يقتتوم
 بحفظها. في اتصال مع ملف التعريف الذي تم عمله، سيقوم الخادم بالحتفاظ لبعض الوقت كائن-جلستتة التتذي ستتيقوم بتخزيتتن

جميع العلومات الخاصة بالزائر. 

 في اتصال مع الكوكي(ملف تعريف الرتبا ط) الذي تم صنعه، سيقوم الخادم بالحتفاظ لبعض الوقت كتتائن-جلستتة التتذي ستتيتم
 حفظ جميع معلومات الخاصة بالزائر. عند فتح صفحات الوقع الخرى، يقوم التصفح بإعادة إرستتال كتتل متترة محتتتوى كتتوكي
 الخادم، وهذا يسمح بتحديد واستداد كائن-الجلسة. ل يزال كتان-الجلستة متتاح فتي جميتع الصتفحات التت يزورهتا الزائتر : هتو

كائن بيلثون عادي، يتم من خلله تخزين أي عدد من العلومات في عشكل سمات. 

من حيث البمجة، هكذا تسي المور :
1# import cherrypy
2#
3# class CompteurAcces(object):
4#     def index(self):
5# .مثال يبسيط : تزايد العداد #        
6# : نبدأ يبإسترجاع إجمالي العد الحالي #        
7#         count = cherrypy.session.get('count', 0)
8# : زيادة ما يلي ... #        
9#         count += 1

10# : تخزين القيمة الجديدة في قاموس الجلسة ... #        
11#         cherrypy.session['count'] = count
12# نقوم يبعرض العد الحاليو ... #          :
13#         return '''
14#             Durant la présente session, vous avez déjà visité
15#             cette page {0} fois ! Votre vie est bien excitante !
16#         '''.format(count)
17#     index.exposed = True
18#
19# cherrypy.quickstart(CompteurAcces(), config='tutoriel.conf')

 يمكنك ببساطة إعادة طلب الصفحة الت ينتجها هذا السكريبت مرارا وتكرارا  ستلحظ أنه في كل مرة يزداد فيها عتتداد الزيتتارة
مرة، كما هو مبي في الشكل أدناه.



تطبيقات الوب 338

 التتذي session  تكييفها لكائن تمcherrypy يجب أن يكون السكريبت يفس نفسه بنفسه. ويجدر العشارة إلى أن وحدة
يتصف (على ما يبدو) كقاموس كلسيكي. يمكننا أن نضيف مفاتيح لدارتها، ونربطها بمفاتيح أي قيم. 

 يمكنك ببساطة إعادة طلب الصفحة الت ينتجها هذا السكريبت مرارا وتكرارا  ستلحظ أنه في كل مرة يزداد فيها عتتداد الزيتتارة
مرة، كما هو مبي في الشكل أدناه. 

 (أو صفر، إذا كان count للقواميس، ليجاد القيمة الرتبطة بمفتاح ()get  من ملثالنا، نحن استخدمنا السلوب7في السطر 
  سنقوم بتسجيل هذه القيمة، التايدة، في نفس القاموس. وهكذا يمكننا أن نتترى متترة أختترى11الفتاح غي موجود). في السطر 

 يوفر لنا بيئة برمجية مألوفة لبيلثون العادية. Cherrypyأن 

 الذي يتصف لنا كقاموس بسيط، هو في الواقع آليتتة داخليتتة معقتتدة، لننتتا نختتدم تلقائيتتا،تت session لحظ دائما أن الكائن
 العلومات الت تتوافق مع عميل معي من موقعنا، الذي حدد عن طريق الكوكي الجلسة. لتى هذا، جرب الوصتتول إلتتى خادمتتك

 (على سبيل اللثال،فايرفوكس وأوبرا) : سوف تجد أن عدد الزيتتارات هتتو فتتي الواقتتع مختلتتف لكتتل 95من خلل متصفحي مختلفي
واحدة منهم .

عمل موقع تفاعلي ملموس على شبكة النترنت

 مع كل ما تعلمناه حت الن، يجب أن نكون قادرين على النظر إلى مشوع أكث أهمية. هذا متتا ستتنقدمه أدنتتاه، تفاصتتيل تطتتوير
: 96موقع على عشبكة النتنت يمكن استخدامه نوعا ما لحجز مقعد في السح

 انةتب اه : ل يكن متييز اللس ات سوى من بداية  اللي ات الخةتلفة (إسسةتخدام أي مةتصفح), أو الةتصفح ات الخةتلفة الت تعومل على95
 نفس اله از . فإذا قومت بةترشغيل ماثيلي من الةتصفح نفسه على نفس اله از, سوف تسةتخدم ملف ات تعريف الرتب اط نفسه ا, و هذا

 يعن أن ال ادم ل يكنه الةتومييز بي اليطلب ات الواردة من أي واحدة . و بعب ارة أخرى, فإن هذين الاثيلي من الةتصفح نفسه يرش اركون
نفس اللسة .

 (و هذا البن امج كةتب ببياثون) .WebCamSpyرسم الاثعب ان هو شع ار لبن امج حر 96
Voir : http://webcamspy.sourceforge.net/
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 يمكن لت "مدراء" الوقع إضافة مشاهدين إلى القائمتتة وعترض الحجتتوزرات. ويمكتتن "للعملء" التستتجيل وحجتتز أمتتاكن لشتتاهد أو
أكث، ويمكنه مشاهدة الماكن الذي اعشتاها. 

 في الحقيقة يوجد دائما، تمرين، وظائف هذا التطبيق الصغي ربما قتد تكتتون غيتت مكتملتة. فهتتي تفتقتر إلتى تحكتم دختول التدراء
 (على سبيل اللثال،عن طريق نظتتام تستتجيل دختتول)، والقتدرة علتتى حتذف أو تعتديل الشتتاهدين الحتتاليي والحجتتوزات، ومعالجتتة

التواريخ وعناوين البيد اللكتوني وأرقام الهواتف (هنا سلسل نصية بسيطة)، إلخ. 

 التطبيق يتضمن قاعدة بيانات صغية علئقية تضم ثلثة جداول، وتربط بواسطة اتصالي متتن نتتوع "واحتتد إلتتى العديتتد". تتتم
  "الرئيستتة"HTML. كتتودات تطتتبيق بيلثتتون وكتتودات CSSصتتنع صتتفحات التتويب بتخطيتتط مشتتت،ك، والتتديكورها تتتم استتتخدام 

منفصلة في ملفي منفصلي. 

 لقد قمنا بدمج هذا اللثال بأقص حد من الفاهيم الفيدة، لكم تم عمدا تر،ك كود التحكم الذي من عشأنه أن تكون له حاجة حقيقيتتة
في التطبيق للتحقق من مدخلت الستخدم، والكشف عن أخطاء التصال مع قاعدة البيانات ... إلخ ، حت ل تشوه الظاهر .

  ملفات منفصتتلة،3)، ينقسم الجزء الساس من التطبيق إلى SQLiteبغض النظر عن قاعدة البيانات (و الت سوف تعتمد على 
وذلك لفصل معالجة البيانات، وتجهيه الستخدم وتزيي الوقع :
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 معالتتتج البيانتتتات يتتتتم تتتتوفيه متتتن قبتتتل ستتتكريبت بيلثتتتون التتتذي سنصتتتفه بعتتتد قليتتتل. ويتتتتم تضتتتمينه فتتتي ملتتتف واحتتتد•
spectacles.py .لكن نحن نقدم لكم عدة قطع لتسهيل الشح وعرض النص 

هذا السكريبت يستخدم آلية الجلسات لتذكر تفاصيل الستخدم خلل زيارته .
  التذي يتتم ترجمتة الجتزء الكتب منتته فتتيHTMLإن تقديم البيانات تضمنه مجموعة من صفحات الويب، بما في ذلك كتود •

 . حسب البنامج، نقوم باستخراج سلستتل نصتتية  متتن هتتذا اللتتف ستتيتم تنستتيقهاspectacles.htmملف نص منفصل 
 . وسوف تكون صفحات الحتتتوى ثابتتتة ل10عن طريق إدخال فيم متغيات، وذلك باستخدام التقنية الوضحة في الفصل 

.350تشوش السكريبت نفسه. سوف نصنع محتويات هذا اللف في الصفحة 
 .spectacles.css، والت سوف تكتتون فتتي ملتتف منفصتتل CSSتزيي الصفحات سيتم عن طريق استخدام ورقة النما ط •

  الستخدم، لن هذا خارج نطاق دورة برمجتتة بيلثتون. لقتد قمنتتا بتإدراج أستتماءCSSنحن لن نشح في هذه الصفحات كود 
وثائق يمكن تحميلها من موقع هذا الكتاب .

السكريبت

 التتذي سيستتتخدم كحتتاوي للمتغيتتات التتت نريتتد معالجتهتتا ()Glob بتعريتتف صتتنف spectacles.py يبتتدأ ستتكريبت
 كمتغيات عامة. ويتضمن وصف الجداول في قاعتتدة البيانتتات فتتي قتتاموس، وذلتتك باستتتخدام تقنيتتة مشتتابهة لتا تتم شتتحه فتتي

الفصل السابق :
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1# import os, cherrypy, sqlite3 
2#
3# class Glob(object): 
4#     # Données à caractère global pour l'application 
5#     patronsHTML ="spectacles.htm"        # الملف الذي يحتوي على "علمات" HTML 
6#     html ={}             # Les patrons seront chargés dans ce dictionnaire 
7#  : سيتم تحميل العلمات في هذا قاموس هيكل قاعدة البيانات. قاموس الجداول والحقول #    
8#     dbName = "spectacles.sq3"            # اسم قاعدة البيانات 
9#     tables ={"spectacles":(("ref_spt","k"), ("titre","s"), ("date","t"), 

10#                            ("prix_pl","r"), ("vendues","i")), 
11#              "reservations":(("ref_res","k"), ("ref_spt","i"), ("ref_cli","i"), 
12#                              ("place","i")), 
13#              "clients":(("ref_cli","k"), ("nom","s"), ("e_mail","s"), 
14#                         ("tel", "i")) } 

 ) لن تستخدم سوى مرة واحدة عند بدء التشغيل. دورها هو قراءة ملتتف33 إلى 16تليها تعاريف ثلثة دالت. الول (من السطر 
  الت سوف تستخدم لتنسيق صفحات الويب. فإذا فحصت هيكل هذاHTMLلستخراج كودات  spectacles.htm النص

 سوف ترى أنه يحتوي على سلسلة من القسام، واضتتحة متتن)، 351-350اللف (لقد قمنا بتكرار محتوى اللف في الصفحات من 
 .# كل واحد من التكرارين : علمة الفتح (عشكلت نفسها من نجمتي وخطافي) وسطر أخي يتكون من ما ل يقل عن خمسة رمتتوز

 سيتم العلثور على مفاتيتتح هتتذا القتتاموس وقيتم). glob.html (يمكن استخراج كل قسم عن حدة وتخزينها في قاموس عامو
 إلتتخ. والتتذي يمكتتن،تت }2{،تت }1{،تت }0{ ، مع علمات التحويلHTMLالقسام القابلة، كل واحد منها يحتوي على صفحة من كود 

) .18استبدالها بقيم متغيات. ويجب أن يلؤخذ في العتبار ترمي هذا اللف النص، بالطبع (السطر 
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15#
16# def chargerPatronsHTML(): 
17#  في قاموس HTMLتحميل جميع "علمات" صفحات ال #    
18#  : (يتم تحديد الترميز, في ظحال إذا كان يختلف عن الفتراضي) #    
19#     fi =open(Glob.patronsHTML, "r", encoding ="Utf8") 
20#     try:              # لضمان أن يتم إغلق الملف دائما 
21#         for ligne in fi: 
22#             if ligne[:2] =="[*":               # العثور على التسمية ==> 
23#                 label =ligne[2:]               # مسح [* 
24#                 label =label[:-1].strip()      # suppression LF et esp évent. 
25#                 label =label[:-2]              # مسح *] 
26#                 txt ="" 
27#             else: 
28#                 if ligne[:5] =="#####": 
29#                     Glob.html[label] =txt 
30#                 else: 
31#                     txt += ligne 
32#     finally: 
33#         fi.close()           # سيتم إغلق الملف في جميع الحالت 
34#

 الدالة اللثانية، على الرغم من أنها بسيطة، فهي تلؤدي عمل رائعا : بل في الواقع من عشأنه أن يسمح لنا بتقديم جميع الصتفحات
  لكن الدالتتة الستتابقة قتتدspectacles.htmالتشابهة ، بإدراجها في نمط عشائع. هذا النمط، ملثل جميع الخرين، بأتي من ملف 

: "miseEnPage" تحت اسم، Glob.html قدمته لنا في قاموس
35# def mep(page):
36# تقوم يبإرجاع <الصفحة> الممررت، التي وضع يبها يبرامتر في  : HTML توليد دالة "التخطيط" لل #    

رأس وتذييل الصفحة الملئمة
37#     return Glob.html["miseEnPage"].format(page)
38#

  الزم لوصف الجدول. هذا الجتتدول ستتيتم ملئتته تلقائيتتاHTMLالدالة اللثاللثة تصنع قطعة قطعة سلسلة نصية تحتوي على كود 
 مع قائمة البامج الدرجة حاليا في قاعدة البيانتتات. نتترى هنتتا بشتتكل واضتتح جتتدا مستتاهمة البمجتتة الساستتية لتحقيتتق موقتتع
 ديناميكي، وهذا يعن موقعا يتم تحديث صفحاته باستمرار استنادا إلى البيانات التتت يقتتدمها التتزوار بأنفستتهم. أو وفقتتا لختلتتف

الحداث : 
39# def listeSpectacles(): 
40#  .HTML إنشاء قائمة من العروض المتاظحة، في جدول #    
41#     req ="SELECT ref_spt, titre, date, prix_pl, vendues FROM spectacles" 
42#     res =BD.executerReq(req)             # ==> res sera une liste de tuples 
43#     tabl ='<table border="1" cellpadding="5">\n' 
44#     tabs ="" 
45#     for n in range(5): 
46# ملظحظة : لتظهر كسلسلة منسقة، يجب أن تقوم يبمضاعفة القواس #        
47#         tabs += "<td>{{{0}}}</td>".format(n) 
48#     ligneTableau ="<tr>" +tabs +"</tr>\n" 
49#  : السطر الول من الجدول تحتوي على رؤوس العمدة #    
50#     tabl += ligneTableau.\ 
51#         format("Réf.", "Titre", "Date", "Prix des places", "Vendues") 
52#  : BD السطر التالية : يتم استخراج محتواها من #    
53#     for ref, tit, dat, pri, ven in res: 
54#         tabl += ligneTableau.format(ref, tit, dat, pri, ven) 
55#     return tabl +"</table>" 
56#
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  ستستعلم عن قاعدة البيانات لستتخراج العلومتات حتول العتروض التتاح متن خلل صتنف-الواجهتة التذي تتم43 و42السطر 
 كتتائن متتن هتتذا الصتتنف، يقتتوم الستتلوب BD وصتتفه فتتي وقتتت لحتتق. عنتتد بدايتتة الستتكريبت، ستتوف يتتتم إنشتتاء ملثيتتل يستتمى

executerReq()  بإرجاع نتيجة استعلمSQL في عشكل سلسلة ومصفوفات مغلقة. 42 في السطر 

  من خلل البمجة، والستفادة من تقنيات السلسل التنسيق الت تم وصتتفهاHTMLالسطر التالية تظهر لك كيفية بناء جدول 
. 10في الفصل 

 تقوم ببناء أول سلسلة التنسيق :50 إلى 45السطر من 
"<tr><td>{0}</td><td>{1}</td><td>{2}</td><td>{3}</td><td>{4}</td></tr>"

 بحيث يتتتم إدراجهتتا } و{  يصف أسطر الجدول. لحظ الحاجة إلى مصاعفة الرموزHTMLلتكون بملثابة قالب رئيس لتوليد كود 
على هذا النحو في السلسلة. 

 ، متع وصتف كامتتل لستطر44 بنفستتها، وتستتتكمل السلستتلة التت تتم بتدأها فتتي الستطر HTMLالسطر التاليتتة تقتوم ببنتتاء كتود 
 الجدول. علمات التنسيق للرئيس يتم استبدالها واحدة تلو الخرى بالعلومات الت تتم استتخراجها متن قاعتتدة البيانتتات (تتدوير

 : 57)، ويتم إنهاء السلسلة بإرجاع للبنامج الذي تم استدعاؤه في السطر 56 و55قائمة الصفوفات الغلقة، السطر 

 تضمن التواصل مع قاعدة البيانات. والت هي نستتخة مبستتطة متن صتتنف بنفتتس الستتم تتتم وصتفه فتتي ()GestionBDإن
 . فتتإذا قمتتتspectacles.sq3قاعدة البيانتات تحتتتوي بنفستها تمامتتا ملثتل اللتف . و97نهاية الفصل السابق. تم تحسينه بالتأكيد

: ()creaTables بحذف هذا اللف، سيكون من المكن إعادة صنعه تلقائيا من خلل السلوب

57# class GestionBD(object): 
58#  .SQLite التنفيذ والتواصل مع قاعدة البيانات #    
59#
60#     def __init__(self, dbName):                 # انظر إلى ملظحظات 
61#         self.dbName =dbName                     # الكتاب ظحول الخيوط 
62#
63#     def executerReq(self, req, param =()): 
64#  مع إرسال النتيجة المحتملة ,<req> تشغيل الستعلم #        
65#         connex =sqlite3.connect(self.dbName)    # إنشاء المؤشر 
66#         cursor =connex.cursor()                 # تنفيذ استعلم SQL  
67#         cursor.execute(req, param)              
68#         res =None 
69#         if "SELECT" in req.upper(): 

 سةترى على وجه الصوص أنن ا أعدن ا صنع ك ائن اتص ال جديد عند كل اسةتعلم, و هذا ليس ب المر السعيد لكن فعلن ا هذا لن97
SQLiteل تسومح ب اسةتخدام ضومن خيط خ اص, و ك ائن إتص ال الذي ت إنرش اؤه ف خيط اخر . (و اليوط هي أسيطر برمية يةتم  

  هو إحداه ا, و ذلك من أجل الع الة ف نفس الوقت تقريب اCherrypyتنفيذه ب الةتوازي ف نفس البن امج . و تيطبيق ويب ماثل 
 ) . إذا كنت تريد صنع ك ائن اتص ال واحد لع الة موموعة19اسةتعلم ات السةتخدمي الخةتلفة . و سيةتم شرح اليوط ف الفصل 

 من السةتعلم ات, و ينبغي أن : إم ا أن ل يسةتخدم البن امج ف كل شيء سوى خيط واحد, و إم ا إض افة الوظيفة اليطلوبة لةتعريف
 ) . و كل هذا سوف يكون مكن ا,PostgreSQL (على سبيل الاث ال, SQLite أخر غي SGBDRاليوط ال الية, و إم ا اسةتخدام 

و لكن يةتيطلب الكاثي من الرشرح و هذا سيكون خ ارج نيط ا ق هذا الكةت اب . 
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70#             res =cursor.fetchall()              # <res> = مصفوفات مغلقة قائمة
71#         connex.commit()                         # تسجيل منتظم 
72#         cursor.close() 
73#         connex.close() 
74#         return res                      # سوف يرجع None  أو قائمة من المصفوفات

 المغلقة
75#
76#     def creaTables(self, dicTables): 
77#  إنشاء جداول من قاعدة البيانات إذا لم تكن موجوة يبالفعل #        
78#         for table in dicTables:              # تدوير مفاتيح القاموس 
79#             req = "CREATE TABLE {0} (".format(table) 
80#             pk ="" 
81#             for descr in dicTables[table]: 
82#                 nomChamp = descr[0]          # libellé du champ à créer 
83#                 tch = descr[1]               # type de champ à créer 
84#                 if tch =="i": 
85#                     typeChamp ="INTEGER" 
86#                 elif tch =="k": 
87# ظحقل "مفتاح أساسي" (عدد صحيح متزايد تلقائيا #                    
88#                     typeChamp ="INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT" 
89#                     pk = nomChamp 
90#                 elif tch =="r": 
91#                     typeChamp ="REAL" 
92#                 else:                      #  للتبسيط, سوف نعتبر جميع النواع الخرى

 كنصوص
93#                     typeChamp ="TEXT"      
94#                 req += "{0} {1}, ".format(nomChamp, typeChamp) 
95#             req = req[:-2] + ")" 
96#             try: 
97#                 self.executerReq(req) 
98#             except: 
99#                 pass                       # الجدول على الرجح موجود يبالفعل 

100#

 عنتتد بدايتتة الستتكريبت، يقتتوم. ()WebSpectacles: يتتتم اعتمتتاد الوظيفتتة الرئيستتية للموقتتع بواستتطة الصتتنف التتتالي
Cherrypy) بتملثيتتل عتتدة كائنتتات متتن هتتذا الصتتنف لواضتتيع threadsمختلفتتة متتن أجتتل صتتنع إستتتعلمات متتن مختلتتف ( 

 الستخدمي بالتوازي ، هذه اللية تعدد الهام سوف يتم شحها فتتي الفصتتل القتتادم، لكتتن يجتتب أن ل تقلتتق بشتتأن ذلتتك الن لن
Cherrypy يوفر طريقتة أكتث عشتفافية. لفهتم متا يلتي، أنتت تعترف أن Cherrypy يقتوم بتحويتل كتل واحتدة متن طلبتات URL 

 الطلوبة من قبل متصفح الويب الزائر باستدعاء أساليب هذا الصنف، ما قمنا بوصتتفه لتته متتوجز فتتي الصتتفحات الولتتى متتن هتتذا
الفصل

101# class WebSpectacles(object): 
102# .HTTP صنف مولد كائنات معالجة استعلمات #    
103#
104#     def index(self): 
105# الصفحة الرئيسية للموقع. وسوف تستخدم متغيرات الجلسة لتحديد العمليات التي تجري  #        

 : : يبالفعل (أو ل) من قبل الزار
106#         nom =cherrypy.session.get("nom", "") 
107#  : تتكيف مع وضع الزائر HTML إرجاع صفحة #        
108#         if nom: 
109#             acces =cherrypy.session["acces"] 
110#             if acces =="Accès administrateur": 
111#  : "ثايبتة" HTML إرجاع صفحة #                
112#                 return mep(Glob.html["accesAdmin"]) 
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113#             else: 
114#  : منسقة مع اسم الزائر HTML إرجاع صفحة #                
115#                 return mep(Glob.html["accesClients"].format(nom)) 
116#         else: 
117#             return mep(Glob.html["pageAccueil"]) 
118#     index.exposed =True 
119#

 ، ثتم ستتنقوم بتحميتتل الكتتود فتتي قتتاموسHTMLهذا عشكل متن أعشتتكال . و()index يتم إنشاء الصفحة الولى من قبل السلوب
Glob.html)  بإرجاع هتتذا الكتتود ()index أثناء مرحلة تهيئة البنامج. سيقوم السلوب) "pageAccueil" تحت اسم 

 ،)، لكتتتن فقتتتط إذا لتتتم يحتتتدد زائتتتر الوقتتتع. أو إذا حتتتدد، ستتتوف تحتتتتوي القيتتتم فتتتي كتتتائن-الجلستتتة علتتتى120(فتتتي الستتتطر 
cherrypy.session["nom["و cherrypy.session["acces[" سيقوم البنامج بإرجاع الحالت الرجعيتتة لصتتفحات،تت 

.)118 إلى 111(السطر من  Glob.html أخرى على الويب، النما ط الت سوف يتم تخزينها في

 الت ستوف "تزيتن" بطريتق مماثلتتة للملؤشتتات،ت ()mep جميع الصفحات سيقوم بإرجاع "ما يرتدونه" مسبقا باستخدام الدالة
 HTML سيقوم بالجمع بي اثني متن التنستتيقات التتاليتتة، الول لدمتج كتتود 118. في السطر CSSالتالية الت هي ورقة أنما ط 

 اللثانية لت"اللتفتتاف" علتتى، وglob.html النتج محليا (اسم تم إدخاله من قبل الستخدم) سيتم إستخراج النمط من قاموس
.()mep كل رئيس آخر، عب دالة

 السلوب التالي معقد قليل. لفهم وظيفته، فمن الفضل أن نتفحص أول محتويات الصفحة الرئيسية الت تم إرجاعهتتا للمستتتخدم
  حت يتستن لنتا إنتتاجه فيمتتا بعتد.HTML). هذه الصفحة تحتوي على عشكل 120 (في السطر  ()index عن طريق السلوب

: >form</ و>form< ويحدها نموذج ملثل هذا عن طريق علمات
<form action="/identification" method=GET> 
<h4>Veuillez SVP entrer vos coordonnées dans les champs ci-après :</h4> 
<table> 
<tr><td>Votre nom :</td><td><input name="nom"></td></tr> 
<tr><td>Votre adresse courriel :</td><td><input name="mail"></td></tr> 
<tr><td>Votre numéro de téléphone :</td><td><input name="tel"></td></tr> 
</table> 
<input type=submit class="button" name="acces" value="Accès client"> 
<input type=submit class="button" name="acces" value="Accès administrateur"> 
</form> 

 تشي إلى الذي سيتم استدعاؤه عندما ينقر الزائر على أحد أزرار من نوع إرسال ( >form< في علمات action تستخدم سمة
submit.( ) هذا العنوانURL سيتم تحويله عب (Cherrypyباستدعاء أستتلوب متتن نفتتس الستتم، علتتى جتذر الوقتتع حيتتث أن  

 لصنفنا الرئيس هتتو التتذي ستتيتم استتتدعاؤه. وإن علمتتات ()identification لذلك فإن السلوب و"./السم السابق بسيط"
 تقوم بتعريف حقل الدخال، ولكتل واحتدة منهتا استمها الختاص التذي تتم العشتارة إليتته بستمة "..."> =input name< من نوع
nameهذه التسميات الت تسمح لت. وCherrypyبتمرير قيم تم ترميها داخل الحقول، إلى برامتات من نفس أسماء الستتلوب  

identification() .: انظر الن إلى هذا
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120#     def identification(self, acces="", nom="", mail="", tel=""): 
121#  : يتم تحزين إظحداثيات الزائر في متغير الجلسة #        
122#         cherrypy.session["nom"] =nom 
123#         cherrypy.session["mail"] =mail 
124#         cherrypy.session["tel"] =tel 
125#         cherrypy.session["acces"] =acces 
126#         if acces =="Accès administrateur": 
127#             return mep(Glob.html["accesAdmin"]) 
128#         else: 
129#  : يستخدم لحجز مقاعد للمشاهدين التي اختارها الزائر "caddy" متغير الجلسة #            
130#             cherrypy.session["caddy"] =[]          # (قائمة فارغة، في البداية) 
131#             return mep(Glob.html["accesClients"].format(nom)) 
132#     identification.exposed =True 
133#   

 نأمل أن يتم تخزين هذه القيم الخاصة لكل. tel وacces، nom، mail البامتات الت تم تلقيها في التغيات الحلية
 الذي يقدم لنتتا تحتتت الغطتتاء قتتاموس،تت cherrypy.session مستخدم، وهو مايدفعنا إلى إسناد إلى رعاية كائن-الجلسة

). 134 و128 إلى 125بسيط (السطر من 

 ) التتذي سيستتتخدم متتن قبتتل الزائتتر، أيsubmitستتيقوم بتلقتتي قيمتتة القابلتتة لتتزر الرستتال ( acces  : البامتتت129الستتطر 
السلؤولي عن "دخول الديرين" أو "دخول العملء". وهذا يسمح لنا بتوجيه الزوار إلى الصفحات الت تناسبهم .

  : سو نقوم بحفظ الحجوزات التب طلبها الزائر في قائمة متتن الصتتفوفات الغلقتتة، التتت ستتوف تمل بطريقتتة خاصتتة.134السطر 
 " أو "عربةpanierقياسا على ما يتم على الواقع التجارة اللكتونية على عشبكة النتنت، سوف ندعو هذه القائمة بت "سلة - 

 ". وأما عن حفظ هذه الحجوزات في قاعدة البيانات سيتم فتتي وقتت لحتق، فتتي خطتوة منفصتتلة، وفقتط عنتدماcaddyتسوق - 
("caddy" يريد الستخدم حفظ هذه القائمة الحددة طوال فتة زيارة الوقع، ونحن قد وضعنا في متغي يستتمى  ستتوف نستتمي 

).cherrypy.session الن متغيات الجلسة القيم الخزنة في كائن-الجلسة

 )، التت تتتوفر وصتلت لصتفحات أخترى. بقيتتة135تقوم صفحة الوب بإرجاع صفحة بسيطة ثابتة للمستخدم "العميل" (الستطر 
السكريبت يحتوي على الساليب القابلة :

134#     def reserver(self): 
135#  : "تقديم نموذج الحجز إلى الزائر "العميل #        
136#         nom =cherrypy.session["nom"]               # البحث عن اسمه  
137#  : قائمة المشاهدين المقترظحة BD البحث في #        
138#         tabl =listeSpectacles() 
139#         return mep(Glob.html["reserver"].format(tabl, nom)) 
140#     reserver.exposed =True 
141#
142#     def reservations(self, spect="", places=""): 
143#  : تخزين الحجوزات المطلويبة, في متغير الجلسة #        
144#         spect, places = int(spect), int(places)    # تحويل إلى أرقام 
145#         caddy =cherrypy.session["caddy"]           # إستعادة الوضع الحالي 
146#         caddy.append((spect, places))              # إضافة مصفوفة مغلقة إلى القائمة 
147#         cherrypy.session["caddy"] =caddy           # تخزين القائمة  
148#         nSp, nPl = len(caddy), 0 
149#         for c in caddy:                            # مجموع الحجوزات réservations 
150#             nPl += c[1] 
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151#         return mep(Glob.html["reservations"].format(nPl, nSp)) 
152#     reservations.exposed =True 
153#

  : هتتتتذا الستتتتلوب يولتتتتد استتتتتمارة حجتتتتز فتتتتي الستتتتارح الوجتتتتودة. فهتتتتي تستتتتتخدم الدالتتتتة144 إلتتتتى 138الستتتتطر متتتتن 
listeSpectacles() ،  الذكورة أعله، لتوليد قائمة كجدولHTMLثم دمج ذلك في تخطيط النموذج نفسه، الذي يمكن . 

 عند بتتدء الستتكريبت. دراستتة هتتذا "الرئيتتس: (انظتتر Glob.html العلثور على كود "ثابت" مرة أخرى في قاموس "الرئيس" 
< عندما يقوم الستخدم بالضغط على زر ()reservations يخبنا أنه سيتم هذه الرة استدعاء السلوب) 350للصفحة 

Enregistrer< .(حفظ)  يتلقى برامتاتهذا السلوب spectو places والقيم الدخلة من قبل الزائر في النموذج، ثم يقوم  
 ثتم يقتتوم بإرجتتاع صتتفحة صتتغية. "caddy" بتجميعها في مصفوفة مغلقة، ويضيفها إلى القائمة الوجودة في متغيتت الجلستتة

للمستخدم لتحديث طلباته. 

  هي سلسل نصية. إذا كانت البامتتتات رقميتتة، لبتتدHTML : جميع البامتات الت تم تمريرها عن طريق نموذج 148السطر 
من تحويلها إلى نوع مناسب قبل استخدامها على هذا النحو. 

 الساليب التالية تسمح للمستخدم "عميل" بإغلق زيارته للموقع وتسجيل الحجوزات، أو مراجعة الحجوزات الت قتتدمت ستتابقا.
الساليب للدالت الحجوزة لل "مديرين" تأتي الن. جميع هذه الساليب مبنية على نفس البدأ ول تتطلب التعليقات.

 الواردة في السطر التالية تفسيية. سوف تتعرف على نوعي من الصلت. SQLينبغي أن تكون إستعلمات 
:وصف الفصل لهذه السطر سيكون خارج نطـا ق الكتـاب فـإذا كـانت تبـدو معقـدة قليل، ل تشـعر بالحبـاط  . 

 .تعـلـم ـهـذه اللـغـة يمـكـن أن يـكـون ـتـدريجيا اعـلـم أن ـهـذا الـمـر ل ـبـد مـنـه إذا كـنـت ترـغـب ـبـأن تصــبح مطــورا
.ماهرا حقيقيا 
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154#     def finaliser(self): 
155#  .للعميل في قاعدة البيانات "caddy" ظحفظ #        
156#         nom =cherrypy.session["nom"] 
157#         mail =cherrypy.session["mail"] 
158#         tel =cherrypy.session["tel"] 
159#         caddy =cherrypy.session["caddy"] 
160#  : ظحفظ المعلومات الخاصة يبالعميل في جدول مخصص #        
161#         req ="INSERT INTO clients(nom, e_mail, tel) VALUES(?,?,?)" 
162#         res =BD.executerReq(req, (nom, mail, tel)) 
163#  : استرجاع مرجع تم تعيينه تلقائيا #        
164#         req ="SELECT ref_cli FROM clients WHERE nom=?" 
165#         res =BD.executerReq(req, (nom,)) 
166#         client =res[0][0]           # استخراج العنصر الول من المصفوفة المغلقة الول  
167# : تسجيل أماكن لكل مشاهد - caddy تدوير #        
168#         for (spect, places) in caddy: 
169#  : .البحث عن آخر رقم مكان تم ظحجزه لهذا المشاهد #            
170#             req ="SELECT MAX(place) FROM reservations WHERE ref_spt =?" 
171#             res =BD.executerReq(req, (int(spect),)) 
172#             numP =res[0][0] 
173#             if numP is None: 
174#                 numP =0 
175#  : توليد أرقام الماكن التالية, ظحفظ #            
176#             req ="INSERT INTO reservations(ref_spt,ref_cli,place) VALUES(?,?,?)" 
177#             for i in range(places): 
178#                 numP +=1 
179#                 res =BD.executerReq(req, (spect, client, numP)) 
180#  : ظحفظ عدد الماكن المباعة لهذا المشاهد #            
181#             req ="UPDATE spectacles SET vendues=? WHERE ref_spt=?" 
182#             res =BD.executerReq(req, (numP, spect)) 
183#         cherrypy.session["caddy"] =[]      # تفريغ لب caddy 
184#         cherrypy.session["nom"] =""        # نسيان "الزائر" 
185#         return mep("<h3>Session terminée. Bye !</h3>") 
186#     finaliser.exposed =True 
187#
188#     def revoir(self): 
189#  .العثور على الحجوزات التي تم تنفيذها من قبل عميل معين #        
190#  : (نجد إشارته يباستخدام عنوان يبريد اللكتروني) #        
191#         mail =cherrypy.session["mail"] 
192#         req ="SELECT ref_cli, nom, tel FROM clients WHERE e_mail =?" 
193#         res =BD.executerReq(req, (mail,)) 
194#         client, nom, tel =res[0] 
195#         # Spectacles pour lesquels il a acheté des places : 
196#         req ="SELECT titre, date, place, prix_pl "\ 
197#              "FROM reservations JOIN spectacles USING (ref_spt) "\ 
198#              "WHERE ref_cli =? ORDER BY titre, place" 
199#         res =BD.executerReq(req, (client,)) 
200# : html إنشاء جدول لقائمة المعلومات الموجودة #        
201#         tabl ='<table border="1" cellpadding="5">\n' 
202#         tabs ="" 
203#         for n in range(4): 
204#             tabs +="<td>{{{0}}}</td>".format(n) 
205#         ligneTableau ="<tr>" +tabs +"</tr>\n" 
206#  : أول صف من الجدول يحتوي على رؤوس العمدة #        
207#         tabl += ligneTableau.format("Titre", "Date", "N° place", "Prix") 
208#  : الصفوف التالية #        
209#         tot =0                             # ظحساب السعر الجمالي 
210#         for titre, date, place, prix in res: 
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211#             tabl += ligneTableau.format(titre, date, place, prix) 
212#             tot += prix 
213#  : إضافة سطر في أسفل الجدول مع المجموع يبشكل يبارز #        
214#         tabl += ligneTableau.format("", "", "Total", str(tot)) 
215#         tabl += "</table>" 
216#         return mep(Glob.html["revoir"].format(nom, mail, tel, tabl)) 
217#     revoir.exposed =True
218#
219#     def entrerSpectacles(self): 
220#  : إيجاد قائمة المشاهدين الحالية #        
221#         tabl =listeSpectacles() 
222#  : إرجاع نموذج لضافة مشاهد جديد #        
223#         return mep(Glob.html["entrerSpectacles"].format(tabl)) 
224#     entrerSpectacles.exposed =True 
225#
226#     def memoSpectacles(self, titre ="", date ="", prixPl =""): 
227#  تخزين مشاهد جديد #        
228#         if not titre or not date or not prixPl: 
229#             return '<h4>Complétez les champs ! [<a href="/">Retour</a>]</h4>' 
230#         req ="INSERT INTO spectacles (titre, date, prix_pl, vendues) "\ 
231#              "VALUES (?, ?, ?, ?)" 
232#         msg =BD.executerReq(req, (titre, date, float(prixPl), 0)) 
233#         if msg: return msg          # رسالة خطأ 
234#         return self.index()         # الرجوع إلى الصفحة الرئيسية 
235#     memoSpectacles.exposed =True 
236#
237#     def toutesReservations(self): 
238#  عرض الحجوزات التي أدلى يبها كل عميل #        
239#         req ="SELECT titre, nom, e_mail, COUNT(place) FROM spectacles "\ 
240#              "LEFT JOIN reservations USING(ref_spt) "\ 
241#              "LEFT JOIN clients USING (ref_cli) "\ 
242#              "GROUP BY nom, titre "\ 
243#              "ORDER BY titre, nom" 
244#         res =BD.executerReq(req) 
245# : html إنشاء جدول لعرض المعلومات الموجودة #        
246#         tabl ='<table border="1" cellpadding="5">\n' 
247#         tabs ="" 
248#         for n in range(4): 
249#             tabs +="<td>{{{0}}}</td>".format(n) 
250#         ligneTableau ="<tr>" +tabs +"</tr>\n" 
251#  : الصف الول من الجدول يحتوي على رؤوس العمدة #        
252#         tabl += ligneTableau.\ 
253#             format("Titre", "Nom du client", "Courriel", "Places réservées") 
254# لصفوف التاليةا #          : 
255#         for tit, nom, mail, pla in res: 
256#             tabl += ligneTableau.format(tit, nom, mail, pla) 
257#         tabl +="</table>" 
258#         return mep(Glob.html["toutesReservations"].format(tabl)) 
259#     toutesReservations.exposed =True 
260#
261#  === البرنامج الرئيسي === #
262#  : فتح قاعدة البيانات - يتم إنشاؤها إذا كانت غير موجودة #
263# BD =GestionBD(Glob.dbName) 
264# BD.creaTables(Glob.tables) 
265#  : تحميل "علمات" صفحات في قاموس عام #
266# chargerPatronsHTML() 
267#  : إعادة تكوين ويبدء خادم الويب #
268# cherrypy.config.update({"tools.staticdir.root":os.getcwd()}) 
269# cherrypy.quickstart(WebSpectacles(), config ="tutoriel.conf")    
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 للتواصل مع BD في نهاية السكريبت، نجد كالعادة أسطر قليلة من البنامج الرئيس، والت ستكون مسلؤولة عن تملثيل الكائن
  لتضتتمي مرجتتعCherrypyبتتدء عمتتل ختتادم التتويب ، وGlob.html  في قتتاموسHTMLقاعدة البيانات، وتحميل "رؤساء" 

الصنف الرئيس لعالج الستعلمات. 

 يضمن الدليل الجذر للموقع والذي هو الدليل الحالي .272السطر 

"رؤلساء الـ "HTML

 )، ونحتتن ستتوفspectacles.htm تستخدم من قبل السكريبت (كسلستتل تنستتيق) فتتي ملتتف نصتت واحتتد (HTML"رؤساء" الت
نعيد إنتاجه بالكامل أدناه :

1# [*miseEnPage*] 
2# <html> 
3# <head> 
4# <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> 
5# <link rel=stylesheet type=text/css media=screen href="/annexes/spectacles.css"> 
6# </head> 
7# <body> 
8# <h1><img src="/annexes/python.gif">Grand Théâtre de Python City</h1> 
9# {0} 

10# <h3><a href="/">Retour à la page d'accueil</a></h3> 
11# </body> 
12# </html> 
13# ########## 
14# [*pageAccueil*] 
15# <form action="/identification" method=GET> 
16# <h4>Veuillez SVP entrer vos coordonnées dans les champs ci-après :</h4> 
17# <table> 
18# <tr><td>Votre nom :</td><td><input name="nom"></td></tr> 
19# <tr><td>Votre adresse courriel :</td><td><input name="mail"></td></tr> 
20# <tr><td>Votre numéro de téléphone :</td><td><input name="tel"></td></tr> 
21# </table> 
22# <input type=submit class="button" name="acces" value="Accès client"> 
23# <input type=submit class="button" name="acces" value="Accès administrateur"> 
24# </form> 
25# ########## 
26# [*accesAdmin*] 
27# <h3><ul> 
28# <li><a href="/entrerSpectacles">Ajouter de nouveaux spectacles</a></li> 
29# <li><a href="/toutesReservations">Lister les réservations</a></li> 
30# </ul></h3> 
31# ########## 
32# [*accesClients*] 
33# <h3>Bonjour, {0}.</h3> 
34# <h4>Veuillez choisir l'action souhaitée :<ul> 
35# <li><a href="/reserver">Réserver des places pour un spectacle</a></li> 
36# <li><a href="/finaliser">Finaliser l'enregistrement des réservations</a></li> 
37# <li><a href="/revoir">Revoir toutes les réservations effectuées</a></li> 
38# </ul></h4> 
39# ########## 
40# [*reserver*] 
41# <h3>Les spectacles actuellement programmés sont les suivants : </h3> 
42# <p>{0}</p> 
43# <p>Les réservations seront faites au nom de : <b>{1}</b>.</p> 
44# <form action="/reservations" method=GET> 
45# <table> 
46# <tr><td>La réf. du spectacle choisi :</td><td><input name="spect"></td></tr> 
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47# <tr><td>Le nombre de places souhaitées :</td><td><input name="places"></td></tr> 
48# </table> 
49# <input type=submit class="button" value="Enregistrer"> 
50# </form> 
51# Remarque : les réservations ne deviendront effectives que lorsque vous 
52# aurez finalisé votre "panier". 
53# ########## 
54# [*reservations*] 
55# <h3>Réservations mémorisées.</h3> 
56# <h4>Vous avez déjà réservé {0} place(s) pour {1} spectacle(s).</h4> 
57# <h3><a href="/reserver">Réserver encore d'autres places</a></h3> 
58# N'oubliez pas de finaliser l'ensemble de vos réservations. 
59# ########## 
60# [*entrerSpectacles*] 
61# <h3>Les spectacles actuellement programmés sont les suivants : 
62# {0} 
63# Spectacle à ajouter : 
64# <form action="/memoSpectacles"> 
65# <table> 
66# <tr><td>Titre du spectacle :</td><td><input name="titre"></td></tr> 
67# <tr><td>Date :</td><td><input name="date"></td></tr> 
68# <tr><td>Prix des places :</td><td><input name="prixPl"></td></tr> 
69# </table> 
70# <input type=submit class="button" value="Enregistrer"> 
71# </form> 
72# </h3> 
73# ########## 
74# [*toutesReservations*] 
75# <h4>Les réservations ci-après ont déjà été effectuées :</h4> 
76# <p>{0}</p> 
77# ########## 
78# [*revoir*] 
79# <h4>Réservations effectuées par :</h4> 
80# <h3>{0}</h3><h4>Adresse courriel : {1} - Tél : {2}</h4> 
81# <p>{3}</p> 
82# ##########

  فتتي ملفتتاتHTMLمع هذا اللثال الطور قليل، نأمل أنتتك قتتد فهمتتت الفائتتدة متتن التعليمتتات البمجيتتة النفصتتلة لتتبيلثون وكتتودات 
 منفصلة، كما فعلنا، حت يحتفظ برنامجك بالحد القص من قابلية القرائة. تطبيق الويب هتو فتي الواقتتع مقصتود بته فتي كتلثي
 من الحيان أن ينمو ويصبح أكث تعقيدا مع مرور الوقت. لذا يجب عليك أن تضع كل الفرص بجانبك لتظل دائما منظما وستتهل
ًرا  الفهم. باستخدام تقنيات حديلثة ملثل البمجة الشيئية، وأنت ستكون بالتأكيد على الطريق الصحيح لتنمو بسعة وتصبح ملثمتت

للغاية .
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تمارين
السكريبت السابق يمكن استخدامه لتنفيذ اختبارات الهارة الخاصة بك في العديد من الجالت .

 كما هو موضح أعله، يمكننا تنظيم موقع ويب على عشبكة النتنت عن طريق تقسيم إلى عدة أصناف. قد يكتتون متتن17.1
الحكمة الفصل بي أساليب "العملء" و"الدراة" للموقع في أصناف مختلفة .

 كما هو، السكريبت ل يعمل بالشكل الصحيح إل إذا كان الستخدم قد قام بتعبئة جميع الحقول التوفرة. ولذلك سيكون17.2
 متتن الفيتتد إضتتافة سلستتلة متتن التعليمتتات للستتيطرة علتتى القيتتم التتت تتتم ترميهتتا، متتع رستتائل خطتتأ للمستتتخدم عنتتد

الضورة .
 وصول الدراء يسمح فقط بإضتتافة عتدد متن عتتروض الستتحية للمستتارح،لكتتن ل يمكتن تعتتديل أو حتتذف تلتتك الشتتفرة17.3

بالفعل. أضف إذا أساليب لتنفيذ هذه الهام .
 وصول الدير حر. قد يكون من الحكمة إضافة ستتكريبت آلتتي للتوثيتتق بكلمتتة التترور حتتت يقتصتت الوصتتول فقتتط للتتذين17.4

يعرفون السمسم (افتح يا سمسم) .
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 الستخدم "عميل" الذي يرتبط عدة مرات في كل مرة يتم تخزين فيها كعميل جديد، ومن ثم ينبغي أن يكون قادًرا على17.5
 إضافة الزيد من الحجوزات إلى حسابه، وربما تعديل بياناته الشخصية، وما إلى ذلك، يجب أن يتتتم إضتتافة كتتل هتتذه

الميات .
 متن جهتة،،ت ()listeSpectacles  يتتم إنشتاؤها متن خلل ستكريبت فتتي دالتةHTMLربما قد لحظت أن جداول 17.6

 متن جهتتة أختترى يتتتم إنشتتاء خوارزميتتة مشتتابهة جتدا.،تت ()toutesReservations و ()revoir وفي أسلوب
 سيكون من اللثي للهتمام  أن نكتب دالة عامة قادرة على إنتاج ملثل هذا الجدول، التتت يصتتلنا وصتتفها فتتي قتتاموس أو

كقاعدة للبداية . ()listeSpectacles في قائمة. استلهم من دالة
 ). ل تتتتددspectacles.css مرفتتق (CSSتزيي صفحات ويب تم إنشاؤها عن طريق سكريبت تم تعريفتته فتتي ملتتف 17.7

 ) أو إذا قمتتتspectacles.htmفي تجربة ما يحدث إذا قمت بإزالة ورقتتة نمتتط الرتبتتا ط (الستتطر الختتامس متتن ملتتف 
بتغيي محتوياته، والت تصف أسلوب لتطبيقه على كل علمة .

تطويرات أخرى 

،Karrigellإذا أردت جعتتتل موقعتتتك أكتتتث طموحتتتا، يجتتتب أن تأختتتذ عنتتتاء دراستتتة حتتتزم أختتترى ملثتتتل   Django،  Pylons، 
TurboGears، Twisted، Zope، Ploneالرتبطة بنظام خادم أباتش لنظام الخادم، و ... ySQL أو PostgreSQLلعالجة  

قواعد البيانات. عليك أن تعرف أن هذا الجال واسع جدا، حيث يمكنك ممارسة إبداعاتك لفتة طويلة ...
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الطباعة ةمع بيثون18
 عملنا جاهدين حت الن لتعلم كيفية تطوير تطبيقات يمكن استخدامها حقا. لزيد من التقدم في هذا التجاه، سوف نكتشف الن
 كيف يولد، مع هذه التطبيقات، مستندات قابلة للطباعة بجودة عالية. هذا يعن أننا سوف نكون قادرين علتتى برمجتتة صتتفحات

مطبوعة تحتوي على نصوص وصور ورسومات ...

القليل من التاريخ
 عندما ظهـرت أول أجهـزة الحاسـوب فـي منتصـف القـرن الماضـي، فـإنهم كـانوا يفكـرون فـي تقنـيـات الطباعـة
 .عـلـى ورـقـة النتاـئـج اـلـتي تنتجـهـا البراـمـج الحاســوبية وـفـي وـقـت هــذه اللت، ـلـم تـكـن الشاشــات موجــودة بـعـد،
بتكـيـي ال  "وكانت أساليب تخزين المعلومات بدائية جدا ومكلفة للغاية لذلك تم اختراع الطابـعـات الوـلـى  ) .

TTY المعاصرة ليس فقط للتشاور، ولكن لتخزين البيانات المنتجة أيضا . ( "

 هذه اللت الولى لم تكن تطبع فـي البدايـة سـوى أرقـام وأحـرف كـبيرة غيـر معلمـة، والـتي كـان كافيـة فـي
.الوقت الذي كان يستخدم فيه أجهزة الحاسوب في حل المشاكل العلمية والحسابات للشركات الكبيرة 

، ـفـي 'ـهـذا الوضــع ـلـم يتغـيـر كــثيرا إل أن ظـهـرت أجـهـزة الحاســوب الشخصــية الوـلـى  ـفـي بداـيـة الثمانيـنـات : 
عامـة جـدا ل تسـتطيع طباعـة سـوى نـص ولغـات البرمجـة فـي ذلـك الـوقت كــانت .الواقـع، الطابعـات الولـى  ( ) 
 :قادرة على إدارة الطباعـة علـى الـور ق باسـتخدام بعـض التعليمـات البسـيطة  فـي الواقـع كـانت تكفـي أن تكـون
غـيـر المطبعـيـة المخصصــة "قادرة على شحن هذه الطابعات لطباعة سلسل الحرف، تتخللها بـعـض الرـمـوز  " 

...لوامر خاصة  علمة تبويت، نهاية أسطر، نهاية صفحات  إلخ  :

 ، تسـتخدم نفـس الطريقـة لعـرضBASICللغـة  LPRINT هـذه التعليمـات بسـيطة، علـى سـبيل المثـال تعليمـة
ـة مثــل الداـل  ()write أو أســلوب ()print (الحــروف علــى الشاشــة، أو حفــظ أســطر النصــوص فــي ملــف 

).لبيثون

 الطابعات الحديلثة متنوعة جدا وفعالة : معظم الطابعات الرسومية، الت تطبع أكث مجموعات الحارف معرفتتة مستتبقا فتتي ختتط
 واحد، لكن مجموعات من النقا ط الصغية من ألوان مختلفتتة. حتت ل يكتتون هنالتك الزيتد متن التقييتد يمكتن للطابعتة أن تكتتون :
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 محتتاذات الحتترف الطبعيتتة الختلفتتة متتن أي أبجديتتة فتتي مجموعتتة متنوعتتة بل حتتدود للخطتتو ط والحجتتام، لكتتن أيضتتا للصتتور
والرسومات من أي نوع، أو صور فتوغرافية. 

 من الواضح أن هذا ذا فائدة للمستخدم النهائي، لنه يمكن الحصول على مجموعة من المكانيات البداعية الهائلتتة، ، ومتتع ذلتتك
لم يجرؤ مبمج على حلم الطباعة مرة واحدة ، هذا يعن أول تعقيدا أكب بكلثي. 

 للتحكم في طباعة نص إلى طابعة حديلثة، فإنه ل يكفي إرسال سلستتلة متن الحتترف متن النتتص، كمتتا كنتتا نحفتتظ النتتص نفستته.
 يجب علينا ان ننظر أن كل حرف هو رسم صغي تقوم الطابعة بإعادة رسمه نقطة نقطة في منطقة معينتتة متتن الصتتفحة. يجتتب

 أو أكتث مقابلتتة للخطتتو ط 98أن يكون برنامتج الحاستتوب يهتدف علتتى إعتداد تقتارير مطبوعتتة متن بيتت المتتور الختتر لكتبتة رمتوز
 والنما ط الت نريد استخدامها، والخوارزميات الفعالة لتجمة هتذه الرمتوز بمصتفوفات متن النقتا ط، متع دقتتة محتددة وفتي حجتم

معي. 

 لنقل كل هذه العلومات، لبد من لغة حقيقية محددة. كمتتا كنتتت تتوقتتع، يوجتتد العديتتد متتن هتتذه اللغتتات، متتع وجتتود اختلف فتتي
تحكم مختلف النماذج والعلمات التجارية من الطابعات في السوق .

يمكن للواجهة الرسومية المساعدة

 في بداية هذا الكتاب، شتتحنا باختصتار أن هنالتك تسلستتل هرمتي للغتات الحاستوب، ستواء لبمجتة جستم متن التطتبيق، ليقتوم
 بإعادة إرستال استتعلم لختادم قواعتتد البيانتات، لوصتف صتفحة ويتب، ... إلتخ. أنتت تعلتم جيتدا أن هنالتك لغتات ذات مستتوى
 منخفض، يكون فيها تكوين الجمل غامضا في كلثي من الحيان، ومرهقتتة لنهتتا تتطلتتب استتتخدام تعليمتتات عديتدة لي أمتتر، لكتن
 لحسن الحظ يوجد أيضا لغات ذات مستوى عال (ملثتتل بيلثتون)، إن استتخدام تكتتوين جملتهتتا ممتتتع للغايتتة لن يشتتبه (نوعتتا متا)

اللغة البشية (النكليية في أغلب الحيان)، وهي أكث كفاءة بشكل عام بسبب تنفيذها السيع. 

 الذي يتحاور مع الطابعات الحديلثة، هو نظام تشغيل الحاسوب. الذي يعالج باللغات منخفضة الستوى. فهتتي ل تستتتخدم ستتوى
 لكتابة برامج تسمى التجمات الخاصة بالتحكم بالطابعات وهذه يتم تقديمها عادة من قبل الشكات الصتنعة لهتذه الطابعتات،

ومكتبات البامج الت توفر واجهة مع لغات برجمة عامة أكث. 

 لسباب واضحة لتنسيق، مكتبات البامج تسمح بصنع هذه التطبيقات مع واجهة رسومية تقوم بإظهتتار صتتور بجميتتع أنواعهتتا
 في نوافذ الشاعشة (نص منسق، صور نقطية، إلخ) هي غالبا ما تكون قادرة على إدارة تنفيذ صفحة الطباعة متتن نفتتس الصتتور.

  لنظام ويندوز)، لكن هنالك اعتماديات أقل، والت يجتتبAPIيتم دمج بعض من هذه الكتبات في نظام التشغيل نفسه (في حالة 
عليك أن تعطي ما تفضله. أليس من اللؤسف، بل تحد من قابلية برامج سكريبتات بيلثون ؟ 

).Error: Reference source not foundيسومى رسم لحرف برف رسومي (انظر أيض ا إل صفحة98
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 مكتبات الواجهة الرسومية تتوفر للغة برمجتك. فهي توفر أصناف كائنات تستتمح ببنتتاء صتتفحات طباعتتة بمستتاعدة الويتتدجات،
 ، على سبيل اللثال، يمكنك إعداد رسم صفحة للطباعة داخل اللوحتتة،Tkinterتشبه قليل عندما تصنع نوافذ على الشاعشة. مع 

  (للسف غي منتشة بكتتثة). مكتبتتاتPostScriptثم إرسال تملثيلها إلى الطابعة، ش ط أن هذه الطابعة "تفهم" لغة الطباعة 
 تقدم الزيد من المكنيات. PyQt أو WxPythonواجهة أخرى ملثل 

 و الية الرئيسية لتقنيات الطباعة أنها تستتغل مكتبتات واجهتتة الستتخدم الرستومية، فتي الواقتتع أن فتتي ستكريبت بيلثتون تكتتتب
 أساس التحكم كله : لذلك يمكنك التأكد من أن صفحة الطباعة صنعت قطعة قطعة في الشاعشة متن قبتتل الستتتخدم، وتظهتتر كمتتا

ستظهر في الطباعة، وتبدأ في طباعة نفسها بالطريقة الت تناسبك. 

 هذه التقنية لديها بعض العيوب : قابلية نقلها ل تعمل في جميع أنظمة التشغيل، وتنفيذها يتطلب تعلم مفاهيم معقدة إلى حتتد
 ما (سياق الجهاز، إلخ). بالضافة إلى ذلك، فإن هذا منهج يبي لك حدود عند النظر لنتاج مستندات مطبوعة بحجم معي، مع
 نصوص تحتوي على فقرات متعددة، تتخللهتا أرقتام، وتتحكتم فتتي اي واحتدة منهتا بدقتتة فتتي التخطيتط، متع وجتود اختلف فتتي
 النمط، والسافات، وعلمات التبويب، وإلخ ...في بداية هذا الكتاب، شحنا باختصار أن هنالك تسلسل هرمي للغات الحاسوب،
 سواء لبمجة جسم من تطبيق، ليقوم بإعادة إرسال استعلم لخادم قواعتتد البيانتتات، لوصتتف صتتفحة ويتتب، ... إلتتخ. أنتتت تعلتتم
 جيدا أن هنالتتك لغتات ذات مستتتوى منخفتتض، يكتتون فيهتتا تكتتوين الجمتتل غامضتا فتتي كتلثي متن الحيتتان، ومرهقتتة لنهتتا تتطلتتب
 استخدام تعليمات عديتتدة لي أمتتر، لكتن لحستتن الحتتظ يوجتتد أيضتتا لغتتات ذات مستتتوى عتتال (ملثتتل بيلثتتون)، إن استتتخدام تكتتوين
 جملتها ممتع للغاية لن يشبه (نوعا متا) اللغتة البشتية (النكلييتتة فتتي أغلتب الحيتتان)، وهتي أكتث كفتاءة بشتكل عتام بستبب

تنفيذها السيع. 

 الذي يتحاور مع الطابعات الحديلثة، هو نظام تشغيل الحاسوب. الذي يعالج باللغات منخفضة الستوى. فهتتي ل تستتتخدم ستتوى
 لكتابة برامج تسمى التجمات الخاصة بالتحكم بالطابعات وهذه يتم تقديمها عتتادة متتن قبتتل شتتكات الصتتنع لهتتذه الطابعتتات،

ومكتبات البامج الت توفر واجهة مع لغات برجمة عامة الكث. 

 لسباب واضح لتنسيق، مكتبات البامج تستتمح بصتتنع هتتذه التطبيقتتات متتع واجهتتة رستتومية التتت تقتتوم بإظهتتار صتتور بجميتتع
 أنواعها في نوافذ الشاعشة (نص منسق، صور نقطية، إلخ) هي فالبا ما تكون قادرة على إدارة تنفيذ صتتفحة الطباعتتة متتن نفتتس

  لنظتام وينتدوز)، لكتن هنالتتك إعتماديتات أقتل،APIالصور. يتم دمج بعض من هذه الكتبات في نظام التشغيل نفسه (فتي حالتة 
والت يجب عليك أن تعطي ما تفضله. أليس من اللؤسف، بل تحد من قابلية برامج سكريبتات بيلثون ؟ 

 مكتبات الواجهة الرسومية تتوفر للغة برمجتك. فهي توفر أصناف كائنات تستتمح ببنتتاء صتتفحات طباعتتة بمستتاعدة الويتتدجات،
 ، على سبيل اللثال، يمكنك إعداد رسم صفحة للطباعة داخل اللوحتتة،Tkinterتشبه قليل عندما تصنع نوافذ على الشاعشة. مع 
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  (للسف غيتت منشتتة بكتتثة). مكتبتتاتPostScriptثم إرسال تملثيلها إلى الطابعة، ش ط أن هذه الطابعة "تفهم" لغة الطباعة 
 تقدم الزيد من المكنيات. PyQt أو WxPythonواجهة أخرى ملثل 

 و الية الرئيسية لتقنيات الطباع أنها تستغل مكتبات واجهة الستخدم الرسومية، هو فتتي الواقتتع أن فتتي ستكريبت بيلثتون تكتتتب
 أساس التحكم كله : لذلك يمكنك التأكد من أنه صفحة الطباعة صنعت قطعة قطعة في الشاعشة من قبل الستتتخدم، وتظهتتر كمتتا

ستظهر في الطباعة، وتبدأ في طباعة نفسها بالطريقة الت تناسبك. 

 هذه التقنية لديها بعض العيوب : قابلية نقلها ل تعمل في جميع أنظمة التشغيل، وتنفيذها يتطلب تعلم مفاهيم عابس إلى حتتد
 ما (سياق الجهاز، إلخ). بالضافة إلى ذلك، فإن هذا منهج يبي لك حدود عند النظر لنتاج مستندات مطبوعة بحجم معي، مع
 نصوص الت تحتوي على فقرات متعددة، تتخللها أرقام، وتتحكم في اي واحدة منها بدقة فتتي التخطيتط، متع وجتود إخلف فتتي

النمط، والسافات، وعلمات التبويت، وإلخ …

PDFلغة تصف صفحة للطباعة، 

 في الواقع، ترتبط هتذه القيتود بهتذه الشتكلة التت تحتدثنا عنهتا : فتتإذا استتخدمنا هتذه التقنيتات، مستتتوى اللغتتة النخفتض جتدا
 يستخدم في التواصل مع الطابعة يتطلب منا إعادة إختاع في ستتكريبتاتنا آليتتات معقتدة، فتتي حيتت أنهتا قتد صتنعت وأهتتبت

وصقلت من قبل فريق من الطورين الهرة. 

  قمـنـا بشــرح إدارة قواعــد البياـنـات، عـلـى ســبيل المـثـال، رأيـنـا أـنـه مــن الفصــل أن16عـنـدما كـنـا فــي الفصــل 
محــرك قاعــدة البيانــات،   )، بــدل مــنSGBDR(توكــل هــذه المهمــة المعقــدة إـلـى نظــام برمجــي متخصــص 

 .محاولة اختراع كل شيء في سكريبتاتنا ويمكن لهذه التعليمات ببساطة توليد تعليمات للغة عالـيـة المسـتوى
)SQL مناسبة بشكل مثالي لوصف الستعلمات الكثر تعقيدا، والسماح لـ (SGBDRبفكها وتشغيلها علـى  

.نحو أفضل 

 بطريقة مختلفة قليل، سوف نعرض لك في الصتفحات التاليتتة كيتف يمكنتتك بستتهولة بنتاء عتتن طريتتق بيلثتتون بتعليماتهتتا عاليتتة
 (تنستتيق PDF الستوى لتصف وبقدر كبي من التفاصتتيل أن الطابعتتة يجتتب أن تظهتر علتتى صتفحة مطبوعتتة. هتذه اللغتتة هتتي

الستندات الحمولة) .

  لوصف الوثائق التي سيتم طباعتها بطريقة1993 في عام Adobe Systemsوضعت أصل من قبل 
 يتم تقديمه في الكثير من الحيان كتنسيق PDF مستقلة تماما من أي تظام برنامجي أو نظام تشغيل، الـ

 .ملف، لن عادة ما يتم إنشاؤه من خلل مكتبات دالت أو من خلل برامج متخصصة كسكريبتات كاملة
.وهذا يعني لغة وصف للصفحات متطورة جدا، التي إكتسبت صفة معايير العالمية 
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 . ل تقـلــق بشـــأن مـتــانته أو حرـيــة2008ـفــي البداـيــة كـــان خاصـــا، وأصـــبح ـهــذا المعـيــار مفتوحـــا ـفــي ـعــام 
.استخدامه مع تطبيقاتك 

  هو سكريبت يمكنه وصف النصوص والخطو ط والنما ط والكائنات الرسومية وتخطيط من مجموعة من الصتتفحاتPDFمستند 
للطباعة، الت يجب أن تعاد بنفس الطريقة، بغض النظر عن التطبيق والنهاج الستخدم منصة لقراءته. 

  أنهتتا عامتتة غيتت مفهومتتة بستتهولة متتن قبتتل الطابعتتات العاديتتة. لتفستتيها فمتتن الضتوري استتتخدام برامتتجPDFمن مميات لغة 
... Acrobat Reader، Foxit reader، Sumatra reader، Evinceمتخصصة ملثل 

 PDFل ينبغي أن تنظر إليه على أنه عيب، لن هذه البامج لديها مية كبية بالستتماح لعاينتتة النتتص للطباعتتة. يمكتتن لستتتند 

 إذا أرعشفته وإلخ. دون الحاجتتة إلتى طباعتتة واقعيتتة. كتتل هتتذه البامتج مجانيتتة، ويوجتتد متا ل يقتل عتتن واحتد منهتم فتتي التكتتوين
القياس من أي جهاز حاسوب حديث. 

 هذا الفصل ل يهدف إلى شح كيفية التحكم مباشة بآلة الطباعة من سكريبت بيلثون. بدل من ذلك، سوف يظهر لك كتتم هتتو متتن
  ذات جودة عالية باستخدام تعليمات قوية ومقروءة. هذا النهج يضمن قابلية البامج الخاصة بتتكPDFالسهل صنع مستندات 

في حي يسمح لهم بقدرات الطباعة واسعة النطاق، والت سوف تناسب بشكل جيد التطبيقات الت تقوم بتطويرها للويب. 

.ReportLab معظم ما نحتاجه متاح في وحدة بيلثون موزعة بتخيص حر : مكتبة الصناف

  ذاتPDF هو اسم شركة لندنية تطور مجموعة من أصناف بيثون لتوليد وثــائق ReportLabفي الواقع إن 
 .جــودة عالـيـة برمجـيـا وتـقـوم الـشـركة بتوزـيـع جمـيـع مكتباتـهـا لقاـعـدة النظــام برخصــة حــرة، مـمـا يســمح ـلـك

   تحت رخصة ملكية مختلفـة، وتطـويرPDF.باستخدامها مجانا وهي تقوم ببيع البرامج التكميلية لمعالجة 
.التطبيقات المخصصة للشركات ولكن المكتبات الساسية سوف تكون أكثر من كافية لجعلك سعيدا  .

 في هذه الرحلة من التفسيات، ينبغي لنا أن نكون بالفعل قادرين على أن نقدم ملثال سكريبت صغي يظهر لك كيفيتتة استتتدعاء
  بدائية. للسف هتتذا غيتت ممكتتن فتتي التتوقت الحتتالي، لننتتا يجتتب أن نحتتل مشتتكلة أول :PDF وصنع ملفات ReportLabمكتبة 
  لبيلثون. ل يوجتتد حتتت2) للصدار 2011 الوحيدة التاحة في وقت كتابة هذه السطر (كانون الول/ديسمب ReportLabوحدة 

 ! 3 لبيلثون ReportLabالن وحدة 

إذا، ماذا نفعل ؟

2 لستخدامت لوحدات بيثون 2.7 ألو 2.6تثبيت بيثون 

 ، وأعربتتوا3.0 إلتتى 2.5، قرر فريق تطوير بيلثون لول مرة كس توافق الصدارات التتالية للغة بيلثتتون متتن 2008في نهاية سنة 
 . لكن لسوءReportLabعن أملهم أن هذا الصدار الجديد سوف يعتمد عليه بسعة من قبل مطوري مكتبات الطرف اللثالث ملثل 
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  (ليتتس فقتتط3  وما تتتزال غيتت متواجتتدة لتتبيلثون 2الحظ، لم يكن هذا الحال : العديد من اللحقات متاحة منذ فتة طويلة لبيلثون 
ReportLab ولكتتن حتتت ،PIL (Python Imaging Library)،  py2exe،  Djangoإلتتخ). أنتتت تعتترف أن هتتذا الوضتتع...  

  علتتى الرغتتم متن عيوبهتتا القليلتتة، بتتدل متن اعتمتتاد2محرج، ونلحظ أيضا أن العديد من الشكات ل تزال تفضل استخدام بيلثون 
  وهو ما يتطلب منهم تحويل العديد من السكريبتات الوجودة، ولقد أصدر مطتتوروا بيلثتتون بستتعة نستتخة متتن التحتتول3الصدار 

. 2.7، ثم اللثانية (من الفتض أن تكون الخية) الصدار 2.6للغة، النسخة 

  حيلثما كان3هذان الصداران من بيلثون متوافقان تماما مع كافة الصدارات السابقة، ولكنها تقبل تكوين جمل أدخلت في بيلثون 
ذلك ممكنا، بالضافة إلى العديد من الوظائف الجديدة. 

 ، والكذي2.7 أو 2.6 تمامككا مثكل اللفككات 3تخضع لتغييات طفيفة فكي السكطر الولكى، يتكم تشكغيل سككريبتات بيثكون 
 !3يسمح لهم باستخدام جميع مكتبات التجهات الخرى غي التاحة بعد لبيثون 

  على محطة العمل الخاصتتة بتتك. ل تقلتتق2.7 أو 2.6، ملثبتة أيضا بيلثون 3لبقية هذا الفصل، فإنه نفتض بالضافة إلى بيلثون 
 على نفس الجهاز / هذه الصدارات مستقلة عن اللغة ل تعوق بعضها البعض .3 وبيلثون 2من تلثبيت بيلثون 

:ليعلم النظام مع أي إصدار بيثون لتشغيل سكريتاتك حدد ببساطة في بداية المر   .

python nom_du_script  2ليعمل ببيثون

python3 nom_du_script  3ليعمل ببيثون .

 . علتتى ستتبيل اللثتتال، تقريبتتا2.7 أو 2.6العديد من سكريبتات الفصول السابقة من هتتذا الكتتتاب تعمتتل دون تغييتت تقريبتتا لتتبيلثون 
 "t (برمجتتة واجهتتة الستتتخدم الرستتومية) تعمتتل بتدون مشتتاكل إذا استتتبدلت ببستتاطة "15،تت 14،تت 13،تت 8جميع سكريبتات فصول 

* from Tkinter import: " كبيةTبت " * from tkinter import: الصغية في التعليمة

 ، الختلف بيتت الستتماء  متعمتتد لتجنتتب استتتدعاءTkinterكل واحد من إصدارات بيلثون لديه في الواقع إصتتدار ختتاص لكتبتتة 
  لكل واحدة منهم)  موجود على نفس الجهاز.Tkinterوحدة نمطية عن طريق الخطأ عند استخدام إصداري بيلثون (مع مكتبات 

 كما أنه من السهل جدا تغيي هذه السكريبتات لتعمل على أي إصدار من الصدارين. يكفي ببساطة تغيي بعض التعليمتتات فتتي
بداية البنامج النص للكشف عن أي إصدار بيلثون يستخدم، وبالتالي يتم تغيي اللزم .

 التت تشتي إلتى إصتدار مفست version للمكتبتة القياستية، ِبِستمة sys للقيام بذلك، يمكنك على سبيل اللثال استتخدام وحتدة
:مظاهر). 99بيلثون الستخدم لتشغيل السكريبت (في عشكل سلسلة تحتوي على عدد قليل من العلومات

+ ف الاث ال أعله), و رقم و ت اريخ توميع للومةترجم, و رقم النسخة السةتخدمة (2.7.1سلسلة ترشي إل رقم الصدار الك امل (99
GCC 4.5.2. (ف ماث الن ا 
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>>> import sys 
>>> sys.version 
'2.7.1+ (r271:86832، Apr 11 2011, 18:05:24) \n[GCC 4.5.2]'

في بداية سكريبتاتك، يجب أن تشمل السطر التالية :
2تحديد نسخة يبيثون المستخدمة ( # .xx  3أو .xx) :
import sys 
if sys.version[0] =='2':       # الحرف الول من السلسلة تكفينا 
    from Tkinter import *      # وظحدة Tkinter  2لبيثون  
else: 
    from tkinter import *      # وظحدة tkinter  3يبيثون  

 ،:try يضا استخدام إحدى التقنيات الخرى الكث "بدائية"، علتتى ستبيل اللثتال محاولتتة استتتياد مكتبتات وراء تعليمتتةأيمكنك 
):125ترتد إليك إذا لم تعمل (انظر إلى معالجة الستلثناءات، صفحة و

try:
    from tkinter import *
except:
    from Tkinter import *

 )، نحتن نقتدم لتك فتي التدليل طمع الكود الصدري للملثلة في هذا الكتاب التذي هتو تحتت تصتفك علتى التويب (انظتر للصتفحة 
  : والتتت يمكنتتك تشتتغيلها إمتتا تحتتت15 و14 و13 و8إصتتدارات "مختلطتتة" متتن ستتكريبتات الفصتتول  py3onpy2 الفرعتتي
. 2 أو بيلثون 3بيلثون 

  لدخلتها/مخرجاتها القابلة بسهولة على التكيف مع أي نستتخةTkinterجميع السكريبتات تستخدم واجهة الستخدم الرسومية 
 من بيلثون،  حقيقة بسيطة وهي أن هنالك إصدارات من مكتبة هذه الواجهة، وأنت تستخدم واحدة أو أخرى حسب الحالتتة. ومتتع
 ذلك فإن الحالة تتعقد إلى حد ما للستتكريبتات التتت تتتدير بنفستتها التتدخلت/الخرجتتات، وهتتذا معنتتاه الستتكريبتات التتت تستتتخدم

 (قراءة أو كتابة حروف في ملف) ()open وحدة التحكم بطرفية، لوحة الفاتيح/الشاعشة) أو (()print أو ()input الدالت ملثل
.

  كما يجتري الن فتيstring من بيلثون هو إعادة تعرف نوع 3 أن واحدة من أهم التغييات في الصدار 10لقد رأينا في الفصل 
 ). تواصل الحاستتوب متتع ملحقتتاته ل يتتزالbyte، بدل من سلسلة من البيتات (و الت تتطابق مع نوع Unicodeسلسلة أحرف 

 أداؤه بالبايتات. ولذلك يجب على جميع التعليمات الت تتحكم في إخراج الحرف تشتتمل الن آليتتة ترميتت، وجميعهتتا تتتدير آليتتة
لفك أحرف الدخلت، وهذا الذي لم يكن في إصدارات بيلثون "القديمة" .

 . فتتي كل2 و2.6 باستتتخدام هتتذه التعليمتتات، بحيتتث يمكتتن تشتتغيلها تحتتت بيلثتون 3يبقى فقط تكيف بسيط لستتكريبتات بيلثتون 
_ from  مع تعليمة استدعاء خاصة، لتكتتوين الجملتتة : 3الصدارين، هو من المكن فرض توافقية من العديد من دالت الباثون 
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_future__ import ***** . ببستاطة3بمتا يعادلهتا متن بيلثتون  *****  ستيقوم باستتبدال2مع هذه التعليمة، فتإن بيلثتون  
.__future__ باستدعاء وحدة الخاص

 لنبدأ، سوف نعمل على معالجة السلسل النصية الحرفية (و هذا يعن سلسل نصية تم تعريفها في السكريبت نفسه) ولتعامتتل
، وذلك باستخدام تعليمة :Unicodeعلى أنها سلسل 

from __future__ import unicode_literals 

 (الت ل تتتزال وظيفيتتة)،  2لبيلثون  print  يمكن استخدامها في تعليمة3لبيلثون  ()print  و سوف نضمن بعد ذلك أن الدالة
وذلك بإضافة التعليمة :

from __future__ import print_function 

 يجب أن تكون الستدعاءات أعله في بداية السكريت. ل يمكن وضعها في كتلة التعليمات الت تتبع الكشتتف عتتن نستتخة بيلثتتون
. 3الستخدمة. وهذه ليس مشكلة، لنه بمجرد أن يمكنك تجاهلها إذا عشغلت السكريبت في بيلثون 

 . ومع ذلك يمكننا إعادة تعريتف بستهولة الستكريبت نفستته، كمتا فتي3 تعمل بشكل مختلف عن بيلثون 2لبيلثون  ()input الدالة
: التعليمات البمجية أدناه

1# import sys
2# if sys.version[0] =="2":
3#     encodage =sys.stdout.encoding
4#     def input(txt =""): 
5#         print(txt, end="") 
6#         ch =raw_input()
7#         return ch.decode(encodage)

  تسمح بتحديد إصدار بيلثون في كل مرة  والتمي في نص الطرفية الستخدمة. سمته1يتم استدعاؤها في السطر  sys الوحدة
stdout.encoding تحتوي في الواقع على" :cp437"، "cp850"، "cp1252 "أو" UTF-8 "بعد أن تقوم بتشغيل السكريبت 

 ، أو علتتى نظتتام تشتتغيلXP (واجهة الستخدم الرسومية لبيلثون) فتتي وينتتدوز IDLE  أو نافذة MSDOSفي طرفية سابقة. نافذة 
حديث .

 ، فتتي حيتت أنUnicode، لكنهتتا تستتتخدم سلستتل نصتتية 2 في بيلثون  ()raw_input  تعمل ملثل دالة3لبيلثون  ()input دالة
Python 2تستخدم سلسل نصية بايتات. وهذا يفرض علينا استخدام الدالة  print() لعرض النص الذي تم وضعه كبامت 

 ) سلستلة بايتتات التت ستوف تتلقاهتتا متن لوحتتة الفاتيتح فتتي ترميتت7)، ولفك ترمي الخراج (السطر 5لستدعاء الدالة (السطر 
. 3واضح، والت يمكن لحسن الحظ تحديدها بواسطة السطر 
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 , التت ل تتلؤدي إلتى أي2القياستتية لتبيلثون  ()open فيما يتعلق بعمليات القراءة/الكتابة في ملفات، أخيتتا، يجتتب استتبدال دالتة
:3100معالجة على سلسل البايتات النتقلة, وإحدى برامج ترمي الوحدة, و الت تعمل ملثل بيلثون 

from codecs import open

 هذا إلى حد كبي ... على القل فيما يتعلق بالفاهيم الت تمت مناقشتها في هذا الكتاب للمبتدئي. كما وسبق ذكره أعله، سوف
 تعليمتتات برمجيتتة مفتوحتتة للكتتتاب، موجتتودة علتتى التتويب، وبعتتض الملثلتتة علتتى هتتذه py3onp2 تجتتد فتتي التتدليل الفرعتتي

) .10.45 (انظر على سبيل اللثال حل تمرين 3 أو 2السكريبتات "الختلطة" في أي بيلثون 

 ، دون أي خــوف ـمـن أن تجــد نفســك ـفـي3بإختصــار، يمكـنـك الســتمرار ـفـي تعـلـم البرمجــة باســتخدام بيـثـون 
 ، يمكنـك بسـهولة3.طريـق مسـدود إذا وجــدت فـي أي مـن مشـاريعك دالت مكتبـات ليـسـت متاحـة بعـد لـبيثون 

أو حـــتى 2.7جـــدا ضـــبط ســـكريبتاتك لتنفيـــذها مؤقتـــا تحـــت بيـثــون   ) واســـتغلل جمـيــع مكتباتهـــا،2.6( 
. 3بانتظار نسخة بيثون 

ReportLabتشغيل مكتبة 

 ، كمتتا يتتتم تنفيتتذ3. هذه السكريبتات تم كتابتها بتكوين جملة بيلثون PDFيمكننا الن أن نكتب أول سكريبتاتنا لتوليد مستندات 
  متاحتةReportLab. عنتدما تكتتون مكتبتتة 2.7 أو 2.6كافة البامج النصية في هذا الكتاب، لكن يمكن ذلتك (موقتتتا) فتتي بيلثتون 

).413، انظر إلى صفحة ReportLab، السطر التكييف في بداية كل سكريبت يمكن حذفها. (لتلثبيت 3لبيلثون 

 بدائيPDFأول مستند 

1# ### ReportLab مبسطة مصنوعة يباستخدام PDF مسودة وثيقة ###
2# ، يبما أن المكتبة غير متوفرة2.7 أو 2.6، لكن يمكن تشغيله يببيثون 3السكريبت مكتوب يببيثون  #  .
3#
4# from __future__ import unicode_literals       #  3يبدون فائدة في يبيثون
5#
6# : ReportLab أستدعاء يبعض عناصر مكتبة #
7# from reportlab.pdfgen.canvas import Canvas    # صنف كائنات "لوظحة"
8# from reportlab.lib.units import cm            #  يبيكا1 سم في نقطة 1قيمة 
9# from reportlab.lib.pagesizes import A4        # أيبعاد A4

10#
11# : اختيار اسم الملف لوثيقة سيتم صنعها (1 #
12# fichier ="document_1.pdf"
13# : مرتبط لهذا الملف Reportlab :تمثيل "كائن لوظحة (2 #
14# can = Canvas("{0}".format(fichier), pagesize=A4)
15# : تركيب عناصر مختلفة على اللوظحة (3 #
16# texte ="Mes œuvres complètes"            # سطر للطباعة
17# can.setFont("Times-Roman", 32)           # اختيار الخط
18# posX, posY = 2.5*cm, 18*cm               # موقعه على الورقة
19# can.drawString(posX, posY, texte)        # رسم النص على اللوظحة
20# : PDF ظحفظ النتيجة في ملف (4 #
21# can.save()

.143حول هذا الوضوع, راجع : "الةتحويلت الةتلق ائية عند مع الة اللف ات", ف صفحة100
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 وستتتكون بشتتكل. document_1.pdf  الولتتى فتتي التتدليل الحتتال، باستتمPDFبعتتد تشتتغيل الستتكريبت، ستتوف تجتتد أن وثيقتتتك 
DIN101 " مع جملة صغية في الوسطMes œuvres complètes تم صنها بخط "Times-Romanنقطة .24 بت 

 يمكنتتك.   لديك لغة عالية الستوى لولصككف لصككفحات مطبوعككةReportLabمع  تحليل السكريبت الصغي يظهر لك أن 
102 أسطر فقط، باستخدام التعليمات الركبة !4أن تختص الكود في 

تعليقات

 2في بداية السكريبت تفرض مفس بيلثتون  from __future__ import unicode_literals  : التعليمة5السطر •
 ). بتتدون هتتذه التعليمتتة، ستتيتم ترميتت3 (كمتتا فتتي بيلثتتون Unicodeبتحويل السلسل الحرفية في السكريبت إلتتى سلستتل 

  (علتتى ستبيل اللثتتال،فتتيUtf-8إذا كتان العيتتار ليتتس . 103السلسل البايتات وفقا لعيار الستخدم لحترر النتص الختاص بك
 . وهتتذا ل يقبتتل فتتي الواقتتع إلReportLab)، هتذه السلستتل ل يمكتتن أن تكتتون مقبولتتة متن قبتتل مكتبتتة XPحالتتة وينتدوز 

 (إما). Utf-8 أو سلسل بايتات مشفرة بت Unicodeسلسل 
  كبية. فنحن لن نستدعي سوى العناصتت الضتتورية لهتتذا العمتتل. متتن أهتتم الصتتناف هتتيReportLab : مكتبة 8السطر •

 الت لديها قدرة هائلة متتن الستتاليب للتخلتتص متن أي شتء علتتى صتتفحة مطبوعتتة : عشتتظايا النتتص،تت ()Canvas صنف
والفقرات والرسومات التجهة، والصور النقطية ... إلخ. 

  هتتيReportLab : الستدعاءات هنا هي ببساطة قيم لتحسي إمكانية قتتراءة الكتتود. وحتدة القيتاس فتتي 10 و9السطر •
 ) تعب عن841.89, 595.28هي مصفوفة مغلقة بسيطة ( A4.  مم0.353 بوصة، هو 1/72النقطة الطبعية بيكا، الذي هي 

 )، الت من عشأنها أن تستخدم على نطاق واسع فتتي أملثلتنتتا،28.346لقيمة سنتيمت ( cm في هذه الوحدة، وDINA4حجم 
للتعبي عن أبعاد أكث وضوحا ومواقع على الصفحة. 

  : تملثيل كائن لوحة. يجب أن يوفر النش اسم اللف الذي سيتلقى الوثيق، جنبا إلى جنب، ربمتتا متتع البامتتتات15السطر •
، لكن ليس سيئا بتحديد بشكل واضح .A4الختيارية. حجم الصفحة الفتاضية هي 

  يكمتتن فتتيPDFيستتتخدم لتحديتتد ختتط الكتابتتة وحجمتته. واحتدة متتن نقتتا ط القتتوة لتتت  ()setFont  : السلوب18السطر •
  ...إلتخ) يجتب أن تكتتون مكتبتة الرمتوز نفستها للخطتو ط التاليتة :Acrobat Readerحقيقة أن جميع البامج لتفسها (

Courier،  Courier-Bold،  Courier-BoldOblique،  Courier-Oblique،  Helvetica،  Helvetica-Bold، 
Helvetica-BoldOblique،  Helvetica-Oblique،  Symbol،  Times-Bold،  Times-BoldItalic، 

101
Le DIN (Deutsches Institut für Normung (هو العي ار الوطن الل ان.

 من جهة أخرى.18 و 17 و 15 من جهة و السيطر 13 و 11ب الومع بي السيطر 102
». مرش اكل مكنة مع الحرف العلومة: « Error: Reference source not foundانظر إل صفحة103



الطباعة مع يبيثون 364

Times-Italic، Times-Roman، ZapfDingbatsهذه الخطو ط تستخدم للعديد من الستخدامات : هي في الواقع . 
،Times-Roman)، وخطي مناسبي بدون ترقيق ( Courierخط أحادي السافة (  Helveticaكل واحد منها لتتديه ،( 

 ،Symbolأربعتتتتة أنمتتتتا ط مختلفتتتتة (عتتتتادي، كتتتتبي، مائتتتتل، كتتتتبي ومائتتتتل) وأخيتتتتا خطيتتتت متتتتن الرمتتتتوز الختلفتتتتة  (
ZapfDingbatsالحقيقة أن بالفعل "يعرف" برنامج الفس يعفيك متن وصتفها فتتي الستتتند نفستتها : إذا أردت يمكنتتك .( 

 والحتفاظ بحجم صغي جدا .PDFالحصول على هذه الخطو ط، ومستندات ال

أداء تضمين المزيد من الخطوط المتجهة ؟
 )، لكـن يجــب بـعـد ذلـكAdobe Type 1 أو TrueType(من الممكن تماـمـا اسـتخدام خطـوط أخـرى متجهـة 

 .توفير وصف رقمي في الوثيقة نفسـها، ممـا يزـيـد بشـكل كـبير مـن حجـم وتعقـيـد بعـض الشـياء ونحـن لـن
.نشرح ذلك في هذا الكتاب 

 فتي اللوحتتة بمحتتاذات علتى يستار نقطتة t يحدد موقع جزء النتص )drawString(x, y, t  : السلوب20السطر •
,x الحداثيات   y .الهم جدا أن نلحظ هنا أنه ينبغي تحديد هذه الحداثيات في الزاوية اليسى السفلى للصتتفحة، كمتتا  

 هي العادة في الرياضيات، وعادة ل يتم العتماد على الزاوية أقص اليسار لحتتداثيات الشاعشتتة. فتتإذا أردت كتابتتة العديتتد
من أسطر النص التتالي في الصفحة، يجب عليك التأكد من أن الحداثيات العمودية تقلل من الول إلى الخي .

تكمل العمل وتغلق اللف. وسوف نرى لحقا كيفية توليد مستندات متعددة الصفحات. ()save  : السلوب22السطر •

توليد مستند أكثر تفصيل

 السكريبت التالي يولد مستند غريب قليل، لتسليط الضوء على بعض الحتمالت الكلثية الت أصبحت الن متاحة لنتتا، بمتتا فتتي
 ذلك إعادة إنتاج صور نقطية على الصفحة. فإذا كنتتت ترغتتب فتتي استتتخدام هتتذه اليتتة، يجتتب أن تلثبتتت مكتبتتة معالجتتة الصتتور

Python Imaging Library (PIL وهي أداة ملحوظة يمكن أن تكون كتتائن كتتتاب وحتتدها. لحتتظ أن الستتتندات)،ت 
.413 موجود في الصفحة PIL متاحة على الويب، على القل باللغة النكليية. شح تلثبيت PIL وReportLabالفصلة لت 
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1#  === مع أنواع مختلفة من المسارات PDF إنشاء وثيقة === #
2#
3# 2.7 أو 2.6تكييف السكريبت لجعله يعمل مع يبيثون  #   : 
4# 3لبيثون  Reportlab يمكنك ظحذف هذه السطر إذا تم توفير) # ) 
5# from __future__ import unicode_literals 
6# from __future__ import division                 # تقسيم "ظحقيقي" 
7# # ------------------------------------------------------------------------- 
8#
9#  : ReportLab استدعاء يبعض عناصر مكتبة #

10# from reportlab.pdfgen.canvas import Canvas 
11# from reportlab.lib.units import cm 
12# from reportlab.lib.pagesizes import A4 
13#
14# fichier ="document_2.pdf"
15# can = Canvas("{0}".format(fichier), pagesize=A4) 
16#  : تركيب عناصر مختلفة على اللوظحة #
17# largeurP, hauteurP = A4                         # عرض  وارتفاع الصفحة  
18# centreX, centreY = largeurP/2, hauteurP/2       # إظحداثيات منتصف الورقة 
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19# can.setStrokeColor("red")                       # لون السطر 
20#  .تذكير : يتم ظحساب الموقع العمودي للصفحة من السفل #
21# can.line(1*cm, 1*cm, 1*cm, 28*cm)               # خط عمودي على اليسار 
22# can.line(1*cm, 1*cm, 20*cm, 1*cm)               # خط أفقي في السفل  
23# can.line(1*cm, 28*cm, 20*cm, 1*cm)              # خط مائل (تنازليا)  
24# can.setLineWidth(3)                             # سمك جديد للخطوط 
25# can.setFillColorRGB(1, 1, .5)                   # لون التعبئة (RVB) 
26# can.rect(2*cm, 2*cm, 18*cm, 20*cm, fill=1)      # 18 مستطيل  x 20 سم 
27#
28# لسلوب). رسم نقطي (محاذات الزاوية اليسرى السفلي #  dramImage  يقوم يبإرجاع إظحداثيات الرسم

 : النقطي (يبالبيكسلت) في مصفوفة مغلقة
29# dX, dY =can.drawImage("cocci3.gif", 1*cm, 23*cm, mask="auto") 
30# ratio =dY/dX                                    # تقرير عرض\إرتفاع الصورة
31# can.drawImage("cocci3.gif", 1*cm, 14*cm, 
32#               width=3*cm, height=3*cm*ratio, mask="auto") 
33# can.drawImage("cocci3.gif", 1*cm, 7*cm, width=12*cm, height=5*cm, mask="auto") 
34#
35# can.setFillColorCMYK(.7, 0, .5, 0)              # لون التعبئة (CMJN) 
36# can.ellipse(3*cm, 4*cm, 19*cm, 10*cm, fill=1)   # 16 = محاور (! يبيضاوي  x 6 سم) 
37# can.setLineWidth(1)                             # سمك جديد للخطوط 
38# can.ellipse(centreX -.5*cm, centreY -.5*cm,     # دائرة صغير تشير إلى 
39#             centreX +.5*cm, centreY +.5*cm)     # موقع منتصف الصفحة
40#  
41#  : يبعض النصوص, مع خطوط وألوان متجهة ومتحاذية مختلفة #
42# can.setFillColor("navy")                        # لون النصوص 
43# texteC ="Petite pluie abat grand vent."         # نص في الوسط 
44# can.setFont("Times-Bold", 18) 
45# can.drawCentredString(centreX, centreY, texteC) 
46# texteG ="Qui ne risque rien, n'a rien."         # نص محاذاة على اليسار  
47# can.setFont("Helvetica", 18) 
48# can.drawString(centreX, centreY -1*cm, texteG) 
49# texteD ="La nuit porte conseil."                # نص محاذاة على اليمين  
50# can.setFont("Courier", 18) 
51# can.drawRightString(centreX, centreY -2*cm, texteD) 
52# texteV ="L'espoir fait  vivre."                 # وضع النص عمودي
53# can.rotate(90) 
54# can.setFont("Times-Italic", 18) 
55# can.drawString(centreY +1*cm, -centreX, texteV) # ! قلب الظحداثيات ! 
56# texteE ="L'exception confirme la règle"         # نص لظهاره يباللون اليبيض  
57# can.rotate(-90)                                 # العودة إلى التجاه الفقي 
58# can.setFont("Times-BoldItalic", 28) 
59# can.setFillColor("white")                       # لون جديد للنصوص 
60# can.drawCentredString(centreX, 7*cm, texteE) 
61#
62# can.save()                                      # ظحفظ النتيجة 

تعليقات

  - انظتتر3، عامل قسمة هو / ينفذ قسمة عدد صحيح بشكل افتاضتت (مقابلتتة لعامتتل // فتتي بيلثتتون 2 : في بيلثون 6السطر •
سيتم هنا فرض وضع القسمة الحقيقية .). 12للصفحة

  : هذه السطر تظهر لك بعض الساليب الت تسمح برسم رستوم علتتى الصتفحة باستتخدام الستطر40 إلى 17السطر من •
 والعشتتكال الساستتية. متتن الواضتتح، ل يمكننتتا تبستتيطه أكتتث هنتتا. فتتإذا أختتذت عنتتاء مراجعتتة الستتتندات الرجعيتتة لتتت
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ReportLab كتيبتات) PDFعديتدة)، ستوف تجتد الكتم الهائتل متن الستاليب الخترى التت تستتمح بتحقيتق رستوم متجته  
لتحجيمها، والرسوم البيانية والجداول والرسوم بيانية الدائري ... إلخ .

  ترستتم محيطتتا مستتتطيل أكتتث ستتماكة26 إلتتى 24 تعتترف ملثللثتتا يلختتص محيتتط أحمتتر. الستتطر متن 23 إلى 19السطر من •
 وتمللؤه بلون أصفر عشاحب. لحظ أن ترتيب التعليمات أمر بالغ الهمية : الرسومات الت تتداخل على التوالي. لحتتظ متترة

أخرى أن جميع الحداثيات العمودية تقوم بالصعود، بداية من أسفل الصفحة .
  يمكن تحديد اللوان بلثلثة طرق  مختلفة. وأبسط هذه الطتترق هتتيReportLab : في 60 و43 و36 و25 و19السطر •

 استخدام أسماء اللوان باللغة النكليية، لكن هذا ل يمكننتتا متن اختيتتار الفتروق الدقيقتتة الخاصتتة. يمكننتتا تحديتتد هتتذا عتن
 ) كمتا هتتو الحتال لبكستلتRGB مركبات تشي للوان الضوء وهي الحمتتر والخضتت والزرق (باللغتة النكلييتة 3طريق 

  ألوان وهي ستتماوي وأرجتتواني وأصتتفر وأستتود (باللغتتة4الشاعشة، أو أفضل من ذلك، لنه صفحة مطبوعة، فهي تشي إلى 
. 1 و0) وهي الحبار الستخدمة لنتاج صورة على ورق ، ويجب أن تكون قيم كل مكون بي CMYKالنكليية 

  مرات، فتتي مواقتتع3لعادة إنتاج نفس صورة الخنفساء  ()drawImage  : يستخدم السلوب34 إلى 28السطر من •
 . لحظ أنه إذا استخدمت نفس الصورة عدة مرات في مستند، لن يتتتمPILوأحجام مختلفة. هذا الجراء ممكن بفضل دالت 

، عب آلية تخزين ملؤقت. PDFتحميلها سوى مرة واحدة في 
  أنتته فتتيReportLab : سوف نقوم بإعادة إنتاج الصورة النقطية أول متترة دون تغييتت حجمهتتا. ستتوف يعتتتب 30السطر •

 استم ()drawImage  بوصتة). البامتت الول يمترر إلتى الستلوب1/72هذه الحالة كل بكستتل متن الصتورة يستاوي (
PNGاللف الذي يحتوي على الصورة، الصيغ القبولة هي   ،  JPG  ،  GIF  ،TIFو BMPالبامتات اللثانية واللثالث هتتي . 

 مطلتتوب إذا كنتتت تريتتد "mask="auto إلزامية فهي تحدد إحداثيات الركن اليس السفلي على الصفحة. البامت الختيتتار
.104أن تجعل الصورة عشفافة

 فهي تقوم بإرجاع أبعاد الصورة النقطية بالبكسل، في ()drawImage  : مية مفيدة لسلوب33 إلى 31السطر من •
 نفق من العداد الصحيحة. يمكنك إذا استخدام هذه العلومات في سكريبت خاص بك، وكمتتا هتتو الحتتال هنتتا لتحديتتد طتتول

.height وwidth وارتفاع الصورة، لعادة رسمها بالضافة إلى مستوى آخر، وذلك بفضل البامتات الختيارية
  : نعيد رسم الصورة مرة أخرة، وهذه الرة مع أي أبعاد، ثم نغطيها جزئيتا بقتوس بيضتوي. لحتظ40 إلى 34السطر من •

 y وx برامتات والت هي إحداثيات 4يحتاج إلى  ()ellipse ، السلوب26في السطر  ()rect الختلف بي السلوب

 4هتتذه ،تت ()rect للزوايا اليسى السفلية واليمن العلوية للمستطيل الذي ستتيتم وضتتع بتته القتتوس البيضتتوي، وللستتلوب
  ترستم دائترة40 إلتتى 38 للزاويتة اليستى للمستتتطيل، ثتم عرضتته وارتفتاعه. والستطر متن y وxبرامتات هي أحتداثيات 

  الحدودةReportlabيكن لذا "القن اع" أن يةتوي على قيم أخرى, لكن من الواضح أن هذا ل يكن وضعه ف مقدمة عن 104
جدا, نن ل يكنن ا أن نسومح بةتف اصل أكاثر لكل خي ار أو برامةتر مقدم .
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 صغية في وسط الصفحة، والت ستكون بملثابة ملؤش لتحديد مواقع لفهم بعض السطر من النص التتت ترستتم بتعليماتنتتا
الخية .

  : يرجى النظر إلى هذه الخطو ط. سوف نظهر لكم كيتتف يمكنكتتم الحتتاذاة إلتتى اليستتار، وإلتتى اليميتت61 إلى 42السطر من •
،()drawString وفتتتتتتتي وستتتتتتتط ختتتتتتتط النتتتتتتتص، باستتتتتتتتخدام أستتتتتتتاليب  drawRightString()و 

drawCentredString() .يمكنك بالطبع استخدام خطو ط وألوان وأحجام مختلفة للحرف، وحت تتتدوير النتتص 
في أي زاوية !

مستندات متعدد الصفحات لوإدارة الفقرات



369 مستندات متعدد الصفحات وإدارة الفقرات

 ، يمكننا لس موضوع واسع جدا. والذي قمنا بشحه بإيجاز في الصتتفحات الستتابقةReportLabفي هذا الفصل القدم لوظائف 
للطبقة الدنى من هذه الكتبات، مستوى "اللوحة". فوق الطبقة الولى، يوجد أربعة طبقات أخرى:
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 " : والتتت هتتي أهتتم الفقتترات (أجتتزاء متتن النتتص النستتق)، لكتتن يمكتتن أن تكتتون صتتور ومستتافاتfluables105العناصتت "•
وجداول ...إلخ، والت تشت،ك في أنها يمكنك "إلقاء" بعضها واحد تلو الخر في مناطق محددة مسبقا من الستند. 

  التتت تتتم شتتحهاfluablesالطارات، الت تحدد الناطق الستطيلة على الصفحة، حيث يمكنك "تدفق" العناص الختلفتتة •
فوق، في تدفق مستمر. 

أنما ط الصفحة، الت هي نماذج مختلفة من الصفحات مع رؤوس وتذييلت، وإطارات وترقيم. •
أنما ط الستندات (أو النماذج)، الت تقدم مخططات مختلفة محددة مسبقا .•

  هي أداة محتفة لستوى عال، يقدم لك كل ما هو متوقتتع متتنReportLabعند قراءة ما سبق، عليك أن تعرف أن تصفك مع 
 نظام معالج نصوص حديث. بدل من ذلك نحن نفتقر إلى الوصف كامل، ولكتتن ستتنحاول شتتح آليتتات تنفيتتذها علتتى الستتتويات

 والطاران. fluables، و 3 و2الرئيسية 

 يجب على تفسيراتنا أن تكون كافية لعـداد مسـتنداتك الولـى، ولكننـا نشـجع وبقـوة أن تقـرأ الوثـائق واسـعة
.، من أجل تحقيق أقصى فائدة Reportlab ـالنطا ق على شبكة النترنت على الموقع الرسمي ل

مثال عن لسكريبت تخطيط ملف نصي

  من نوع "فقرة". يتتم إنشتتاءfluableالسكريبت التالي تحمل أسطر للف نص بسيط في قائمة. كل سطر يتم تحويله إلي كائن 
fluableأخرى ويتم إدراجها بي الفقرات : تباعد بي كل واحدة منهتتم، ومتن وقتتت لختتر تنستتيق الصتتورة. يتتتم وضتتع كتتل هتتذه  

 ). يتم التعامل متتع الفتتائضframes إطارات (5،ك في تدفق مصادر الطاقة للئ 1الكائنات في قائمة واحدة، والت تستخدم لعد 
التاح في نهاية مختلفة لتسليط الضوء على بعض الساليب الساسية جدا لكائنات-الفقرات .

1#  === (الفقرات) fluables مع معالج PDF توليد وثيقة === #
2#
3# 2.7 أو 2.6تكييف السكريبت لجعله يعمل مع يبيثون  #  : 
4# 3لبيثون  Reportlab يمكنك ظحذف هذه السطر إذا تم توفير) # ) 
5# from __future__ import unicode_literals 
6# from __future__ import division                 # تقسيم "ظحقيقي" 
7# from codecs import open                         # ترميز ملفات النصية  
8# # -----------------------------------------------------------------------------  
9#

10#  : ReportLab استدعاء يبعض عناصر مكتبة #
11# from reportlab.pdfgen.canvas import Canvas 
12# from reportlab.lib.units import cm 
13# from reportlab.lib.pagesizes import A4 
14# from reportlab.platypus import Paragraph, Frame, Spacer 
15# from reportlab.platypus.flowables import Image as rlImage 
16# from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet 

  ) . صفة ن ادرا م ا تسةتخدم ف اللغة ال الية، ت إسةتخدامه ا هن اfluere : "الذي يةتدفق" (من اللتينية Fluableمصيطلح 105
  الةتدفق) و الذي يعن هن ا : "عن اصر تدفق كي ان اتto flow من الفعل flowableكةترجة تعبي جديد تقريب من النليزية 

ق ابلة لليطب اعة" . 
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17#
18#  : loin en paragraphes + إنشاء قائمة لسلسل نصية لتحويلها #
19# ofi =open("document.txt", "r", encoding="Utf8") 
20# txtList =[] 
21# while 1: 
22#     ligne =ofi.readline() 
23#     if not ligne: 
24#         break 
25#     txtList.append(ligne) 
26# ofi.close() 
27#
28#  : PDF صنع وثيقة === #
29# fichier ="document_3.pdf" 
30# can = Canvas("{0}".format(fichier), pagesize=A4) 
31# styles = getSampleStyleSheet()             # قاموس أنماط معرفة مسبقا  
32# styleN =styles["Normal"]                   # كائن صنف ParagraphStyle() 
33#
34#  ."fluables" الفقرات والرقام والمباعدات تسمى عناصر #
35#  : ("تاريخ") <story> في قائمة fluables إضافة هذه عناصر #
36# n, f, story = 0, 0, [] 
37# for txt in txtList: 
38#     story.append(Paragraph(txt, styleN))      # إضافة فقرة 
39#     n +=1                                     # عد الفقرات المولدة 
40#     story.append(Spacer(1, .2*cm))            # )(تباعدة) مم2إضافة مساظحة ) 
41#     f +=2                                     # عد الـ fluables ّولدة  الم
42#     if n in (3,5,10,18,27,31):                # إضافة صورة نقطية 
43#         story.append(rlImage("cocci3.gif", 3*cm, 3*cm, kind="proportional")) 
44#         f +=1 
45#
46#  : إعداد الصفحة الولي === #
47# can.setFont("Times-Bold", 18) 
48# can.drawString(5*cm, 28*cm, "Gestion des paragraphes avec ReportLab") 
49#  : (" "أعمدة" وواظحد "أسفل الصفحة2وضع ثلثة إفطارات ( #
50# cG =Frame(1*cm, 11*cm, 9*cm, 16*cm, showBoundary =1) 
51# cD =Frame(11*cm, 11*cm, 9*cm, 16*cm, showBoundary =1) 
52# cI =Frame(1*cm, 3*cm, 19*cm, 7*cm,  showBoundary =1) 
53#  : في هذه الفطر الثلثة fluables وضع عناصر ال #
54# cG.addFromList(story, can)                    # ملء الفطار على اليسار  
55# cD.addFromList(story, can)                    # ملء الفطار على اليمين 
56# cI.addFromList(story, can)                    # ملء الفطار السفلي 
57#
58# can.showPage()                                # النتقال إلى الصفحة التالية  
59#
60#  : إعداد الصفحة الثانية === #
61# cG =Frame(1*cm, 12*cm, 9*cm, 15*cm, showBoundary =1)        # إفطارات 
62# cD =Frame(11*cm, 12*cm, 9*cm, 15*cm, showBoundary =1)       # (= 2 عمودان) 
63# cG.addFromList(story, can)                    # ملء الفطار على اليسار  
64# cD.addFromList(story, can)                    # ملء الفطار على اليمين  
65#
66#  : المتبقية fluables معالجة فردية لعناصر الـ #
67# xPos, yPos = 6*cm, 11.5*cm                    # موقع البدء 
68# lDisp, hDisp = 14*cm, 14*cm                   # العرض والرتفاع المتاح  
69# for flua in story: 
70#     f += 1 
71#     l, h =flua.wrap(lDisp, hDisp)             # العرض والرتفاع الفعلي  
72#     if flua.identity()[1:10] =="Paragraph": 
73#         can.drawString(2*cm, yPos-12, "Fluable n° {0}".format(f)) 
74#     flua.drawOn(can, xPos, yPos-h)            # تثبيت fluable 
75#     yPos -=h                                  # موقع التالي
76#
77# can.save()                                    # إنهاء الوثيقة 
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تعليقات

  يمكنهم "اللقاء" فتتيfluables)،  العديد من أصنف كيانات frames صنف الطارات (ReportLab : يوفر 14السطر •
  لعتتادة تستتميةas من نوع فقرة ومسافات وصتتورة. بالناستتبة استتتخدام fluablesتدفق مستمر. نحن ل نستخدم هنا إل 

من مكتبة تصوير بيلثون ( ()Image الستدعي : هذا العمل الوقائي مفيد لتفادي الخلط مع صنف ()Image الصنف
PIL .الت يمكن أن تستخدم أيضا ربما في السكريبت أيضا (

 يخصص فصل كامل. كائنات اللثيل من هذا الصتنف تستتمح بتخطيتط دقيتتق لكتل ()Paragraph  : الصنف16السطر •
 جتتتزء متتتن أجتتتزاء النتتتص، ينستتتق وفقتتتا لرغباتتتتك فتتتي نمتتتط معيتتت. بعتتتض النمتتتا ط الساستتتية متتتتوفرة فتتتي وحتتتدة

reportlab.lib.styles سمة،ت getSampleStyleSheet يتتتم تنظيمهتا ملثتل القتتاموس، ولكتن الشتتء الهتم هتتو أنتته 
 يمكنك بسهولة تعديل أي منها لتناسب احتياجاتك عن طريتتق تعتديل خصائصته الختلفتتة الفتاضتتية (الختط واللتتون، ثتم
 السحب أو/و السافات، تبويبات، إضافة تعداد بوص أو رقمي، الحاذات، إلخ). ويقتح ملثال على تعتتديل نمتتط الفقتترة فتتي

وقت لحق، في التمرينات في نهاية هذا الفصل. 
  : مصدر فقراتنا هتتو ملتتف نتتص بستتيط، نحتتن ستنقوم باستتخراج سلستل نصتتية بالطريقتة العاديتتة26 إلى 18السطر من •

 ،XMLيرجى ملحظة أن هذا النص يحتوي على عدد متن علمتتات التنستتيق علتتى النتتنت متن نتوع ). 143(انظر صفحة 
 لجعله مائل، إلخ). نحن ل يمكننا أن >i</ و>i< لجعل جزء من النص تحته سطر، أو >u</ و>u< ملثل على سبيل اللثال

 في النص الذي سيتحول إلى فقتترة & و< نقدم هنا قائمة جميع العلمات. لحظ أنه ل يمكنك استخدام رموز محجوزة ملثل
ReportLab. 

 التتذي يقتتوم بتعريتتف،تت ()ParagraphStyle كتتائن متن صتتنف styleN . هذه التعليمة تضع فتتي التغيتت32السطر •
 . كمتتا ستبق ذكترهTimes-Romanالنمط الذي تم اختيتاره لكافتة الفقترات، وفتي هتذه الحالتة نمتط النتص الحتالي بختط 

أعله، ويمكننا بسهولة تغيي نمط بتغيي القيمة الفتاضية من سماته الختلفة (انظر التمارين في نهاية الفصل) .
  الت سوف تتلقى الزيتتد، متتن التتتدفق الستتتمر،fluables : هذا هو مكان الذي سنبن قائمة كائنات 44 إلى 34السطر من •

 في مختلف الطر الت أعددناها. وسوف تكون هذه القائمة نوع ما "قصتة" وستوف نقتوم بوضتع أجتزاء نصتوص، وصتور،
 عادة للعشارة إلى هذه القائمة. لكل story إلخ، في  أماكن مختلفة مخصصة لصفحاتنا. وهذا ما يفس اختيار اسم التغي

  مع نمط معرفة38 من نوع فقرة، تم تملثيله في السطر fluableسطر مستخرج من اللف النص، سوف نصيف إليه كائن 
 . بعتتد بضتتعة فقتترات، ستتوف40 متتن نتتوع مستتافات، يتتتم إنشتتاء اللثيتتل فتتي الستتطر fluableتليهتتا مباشتتة ،تت styleN فتتي

 ). هتتذه الصتتور يمكتتن إعتتادة تحجيمهتتا حستتب رغبتتتك43 و42 متتن نتتوع صتتورة (الستطر fluablesنستدعي أيضا بعض 
 لحفظ قوة نسبة جانب (و هذا يعن نسبة الطتول/العترض، والبعتتاد التت "kind="proportional (البامت الختياري
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 لكن من الواضح، f وn  في التغياتfluablesتسبقها هي الحد القص). وبالناسبة، نحن قمنا بعد الفقرات التوازية و
أنه ليس ضوريا .

 لتتت ()Frame  أطتتر (كائنتتات متتن صتتنف3 : فتتي الصتتفحة الولتتى متتن وثيقتنتتا، قمنتتا بتملثيتتل 52 إلتتى 49الستتطر متتن •
ReportLab "عمودان عموديان فوق مستطيل أفقي. هذه الطر هي من الساحات "الت تتقض : (fluables،لكل إطار . 

 يجب توفي بالتتيب : إحداثيات الزاوية اليسى السفلية للمستطيل (يبدأ الحساب من أسفل الصفحة)، وعرضه وارتفتتاعه.
 .cm وليبقى الكود قابل للقراءة، قمنا بالعشارة إلى البعاد بالسنتمت، وقمنا بتحويلها إلى نقا ط بيكتتا متتع استتتخدام اللثتتابت

 يسمح بتصور الطارات الستطيلة بشكل فعال خلل مراحتتل تطتتوير ستتكريبتاتك. showBoundary=1 البامت الختياري
) لجعلها تختفي.0عند النتهاء منها، يمكنك ببساطة حذف هذه الحجة (أو إعطاؤها قيمة 
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 هي كائنات إطارات تم صنعها بتالخطوة الستتابقة تقتوم بتاللء، ()addFromList  : السلوب56 إلى 54السطر من •
  واحتدا واحتدا وتلثبيتهتا واحتد تحتتت الختر فتتي الطتار، حتتfluablesفهي تقوم باستتخراج ال. story بداية من القائمة

 يمتلتتئ، ومتتن ثتتم يقفتتز تلقائيتتا إلتتى الستتطر الضتتوري لتجنتتب انقستتام الكلمتتات، ويطبتتق جميتتع ملؤشتتات النمتتا ط التتت تتتم
للئ أطر أخرى، وهكذا. story اختيارها. عندما يمتلئ الطار، يمكن استخدام القائمة التبقية في

 .لحظ أنه إذا كانت الفقراة كبيرة جدا ليتم تثبيتها في الطار، يتم صــنع اسـتثناء والـذي يمكـن أن يتـسـبب
. لمزيد من المعلومات Reportlab.في الكشف عن تقسيم تلقائي لفقرة في فقرات أصغر راجع وثائق 

 يقوم بإغلق الصفحة الحالية ويقوم بإدراج صفحة جديدة في الستند(مستند). 58السطر •
  التتت نستتتمر باستتتخراجهاfluables : الصفحة الدرجة حديلثا فارغة. لنه يلثبت أطر أخرى، ونمللؤه بت 64 إلى 60السطر •

  التبقية لشتتح أكتتث أساستتية.fluablesتلكن في نهاية العملية لن تكون فارغة : سوف نقوم بخدمة ال،تت story من قائمة
والسماح بالتحكم أكث لوضعهم في الصفحة .

  : ستتوف نختتتار نقطتتة بدايتتة علتتى الصتتفحة (العتتد يبتتدأ دائمتتا متتن الستتفل !) وأبعتتاده القصتت (العتترض68 و67الستتطر •
  ستم. هتتتي القيمتتتي،14×14تنا. فتتي هتتذه الحالتتة، إختنتتا مربتتع متتن fluablesوالرتفاع) الت قررنا تخصيصها لكل من 

 سم. 14 التبقية هي كبية بما يكفي لرتفاع fluablesالعرض الفقط الذي سيتم حده، لن أي من 
  التبقية. بدل من "التدفق" في أطر صارمة معرفة سابقا كماfluables : سوف نقوم بتدوير قائمة 75 إلى 69السطر من •

 فعلنا حت الن، وهذه الرة سوف نقتتوم بوضتتعها مباشتة علتتى اللوحتتة، بتحديتد الستتاحة الطلوبتتة لكتتل واحتدة. الستتلوب
wrap()  للكتتائنfluableأثنتتاء معالجتهتتا لهتتذا الغتترض. ويأختتذ برامتتتات البعتتاد القصتتوى للمستتاحة التتت ترغتتب فتتي  

  (و هذا يعن بشكل عام، العرض الذي تريد رؤيته، والرتفاع الواضح أكث أهمية)، وتقتتوم بإرجتتاعfluableتخصيصها لت 
 fluablesالعرض والرتفاع الت سيتم استخدامها. في ملثالنا اختنا عتترض وارتفتتاع ثتتابت، وجتتدنا أنتته يمكننتتا وضتتع ال 

 ) بالحفتاظ علتتى معرفتتة الحتداثيات الفعليتتة فتتي أي وقتت (و هتذ متتا74الستتطر ،ت ()drawOn تحت الخريات (السلوب
 72يستتتخدم فتتي الستتطر  ()identity )). الستتلوب73يسمح لنا على سبيل اللثال وضع ملصق بجوار كل فقرة (السطر 

 أثناء العالجة .fluableوالذي يسمح بالناسبة بتحديد أي نوع (فقرة، صورة، فراغات) لت 

في الختام

 . متن الواضتح أننتاReportLabاعلم أن الذكور هنا هتتو لحتتة صتتغية جتدا متن إمكانيتتات التوارد الضتخمة التت تقتدمها مكتبتتة 
 تغاضينا عن الكث من الفاهيم والساليب. على سبيل اللثال نحن لم نشح ماذا نفعل لخفض فقرة كتبية جتدا أو إنشتتاء جتداول

  الخاصتتة بنتا أو أنPDFأو رسوم بيانية وقوالب للمستندات، وصلت وما إلتى ذلتتك ... ونحتن لتم نشتح حتت كيفيتتة تشتفي ال
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 نضيف نماذج أو تأثيات النتقال في الصفحة إلخ. مرة أخرى نحن نوصتت بشتتدة أن وقتم بتتالبحث علتتى النتتتنت عتتن الوثتتائق
 .Python Imaging Libraryالتوفرة لهذه الكتبة، فضل عن مكتبة 

 

تمارين
 قم بتعديل السكريبت السابق وذلتتك بإزالتتة الطتتارات الستتتطيلة التتت تركناهتتا ليعتترض أغتتراض العتترض التوضتتيحي،18.1

وعدل نمط الفقرات الستخدم بتعديل سمات الكائن الناسب، مع ملثال :
styleN.fontName ='Helvetica-oblique'
styleN.fontSize =10

styleN.leading =11                         # تباعد 
styleN.alignment =TA_JUSTIFY               # ou TA_LEFT، TA_CENTER أو TA_RIGHT
styleN.firstLineIndent =20                 # بادئة للسطر الول
styleN.textColor ='navy' 

،TA_LEFT لحظ أن الثوابت  TA_RIGHT،  TA_CENTERو TA_JUSTIFY يمكن إستدعاؤها من وحــدة 
reportlab.lib.enums4 و1، 2، 0هي على التوالي . و.

 عدل السكريبت السابق لتقوم بتغييات في النمط، على سبيل اللثال، تقسم فقرة على ثلثة. لفعل هذا، أنت تعرف أنه18.2
 "نستتخ، 158ل يمكنك نقل نمط تعيي بسيط مباشة في متغي آخر، وذلك بسبب السماء الستعارة (انظر للصتتفحة 

 باستتتدعاء الوحتتدة،تت ()deepcopy قائمتتة"). لعمتتل نستتخة "حقيقيتتة" متن كتائن بيلثتتون،  ويمكنتتك استتتخدام الدالتة
copy :

from copy import deepcopy
styleB = deepcopy(styleN)

 عدل السكريبت السابق لطلب صفحة تحتوي على نص "مغلف" صورة. يمكن للصورة أن تكون بأي حجم، لكن سوف18.3
 ترمز دائما تلقائيا على وسط العمود، ومحاذاة على الهامش اليمن. حوله يتم تلقائيا تعريف ثلثة أطر، ترتب تلقائيتتا

.الفقرات الختلفة الت أدرجت في هذه الطر الت تجاوز تلقائيا الصورة



الطباعة مع يبيثون 376



377 مستندات متعدد الصفحات وإدارة الفقرات

 التتت قائمة الحجوزات في الفصل السابق، أضف ما يلزم لجعل موضوع الدارة تكون spectacles.py في سكريبت18.4
 : PDFتقتحها الزائر بالحصول عليها على عشكل وثيقة 
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الاتصال عبر الشبكة وخاصية التعدد(19
multithreading(

 أثبت التطور غي العادي للنتنت بوضوح أن أجهزة الحاسوب يمكتتن أن تكتتون أدوات اتصتتال فعالتتة للغايتتة . فتتي هتتذا الفصتتل،
 سوف نستكشف أساسيات هذه التكنولوجيا، عن طريق إجراء بعض التجارب مع أساليب بسيطة لربتتط التصتتال بيتت البامتتج،

لتسليط الضوء على ربط العلومات بي العديد من الشكاء . 
 في ما يلي، نحن نفتض أنك تتعاون مع أعشخاص أخرين، ومحطة عملك البايقون متصتتل بشتتبكة محليتتة باستتتخدام بروتوكتتول

TCP/IPإن نظام التشغيل غي مهم : على سبيل اللثال، يمكنك تلثبيت سكريبتات بيلثتتون التتت تتم وصتفها أدنتتاه علتتى محطتتة .  
 عمل على نظام تشغيل لينكس، والتواصل مع سكريبت أخر يتم تنفيذه علتتى محطتتة عمتتل بنظتتام تشتتغيل مختلتتف، ملثتتل متتا،ك أو

ويندوز . 
يمكنك أيضا محاولة ما يلي على جهاز واحد، بوضع السكريبتات الختلفة في نوافذ منفصلة .

socketsالت 

 التمرين الول الذي سوف يتم تقديمه هو إقامة اتصال بي جهازين فقتتط . يمكتتن لكتتل واحتتدة منهتتم تبتتادل الرستتائل بالتتدور، لكتتن
 سوف تجد أن التكوينات ليست متماثلة . سيقوم السكريبت اللثبت على واحد من هذه الجهزة بدور برنامج الخادم، فتتي حيتت أن

الخر سيكون بملثابة برنامج العميل . 
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 وهو ينتظتتر وصتتول. 106 معيIPبرنامج الخادم يعمل بشكل مستمر على جهاز هويته معرفة جيدا على الشبكة عن طريق عنوان 
 الطلبات الرسلة من قبل العملء الحتملي لهتذا العنتتوان، متن خلل خاصتية منفتذ التصتالت الحتدد . للقيتام بتذلك، يجتتب علتتى

 . socketالسكريبت أن ينفذ كائنا برمجيا مرتبطا بهذا النفذ والذي يسمى 

 و من خلل جهاز آخر، يحاول برنامج العميل التصال عن طريق طلب مناسب . هذا الطلب هو رسالة ترسل للشبكة، وتماما كمتتا
 تكلف الرسالة إلتتى مكتتتب البيتد . يمكتتن للشتتبكة تتوجيه الطلتتب إلتى أي آلتة أخترى. ولكتن بشتت ط : ليمكتتن الوصتتول إلتى الجهتتة

 ومنفذ التصال للمتلقي . IPالقصودة، يجب أن يحتوي الطلب في رأيه إعشارة إلى عنوان 

 عندما يتم إنشاء اتصال مع الخادم، يعي العميل بنفسه أحد منافذه للتصالت الخاصة . ومتتن هتتذه اللحظتتة، يمكننتتا أن نعتتتب
 هذه قناة متمية تربط بي جهازين، كما لو كانت متصلة متتع بعضتتها البعتتض عتتن طريتتق الستل،ك(منفتذا التصتتال يعملن دور

طرفي السلك) . ويمكن بدأ تبادل العلومات . 

 لستخدام منافذ اتصال الشبكة، تقوم البامج باستدعاء مجموعة من إجراءات ودالت نظام التشغيل، من خلل كائنتتات الواجهتتة
  . وهذه يمكتتن أن تنفتذ تقنيتتت اتصتتالت مختلفتتتي ومتكتتاملتي : وهتتي الحتتزم (وتستتمى أيضتتا حتتزم البيانتتات)،socketsتسمى 

، والذي هو أبسط قليل .socketتستخدم على نطاق واسع على عشبكة النتنت، ويستمر التصال، أو تدفق 

بناء خادم بدائي

 . socketsلتجاربنا الولى، سوف نستخدم تقنية تدفق ال 

 هذا في الواقع مناسب جدا عندما يتعلق المر بالتواصل بي أجهزة الحاسوب التصلة عب عشبكة محلية . وهذا السلوب تنفيذه
سهل للغاية، فهو يسمح بإنتاجية عالية لتبادل البيانات . 

 و أما عن التقنية الختترى (الحتزم) متن الفضتتل أن تستتتخدم للتصتتالت الرستلة عتتب عشتبكة النتتنت، وذلتتك بستبب موثوقيتهتتا
 العالية(الحزم نفسها يمكن أن تصل إلى وجهتها من خلل مسارات مختلفتتة، أو أن تصتدر أو تعيتد إصتدار نستتخ متعتتددة إذا كتتان

ذلك ضوريا لتصحيح أخطاء الرسال)، لكن تنفيذها  أكث تعقيدا نوعا ما . ونحن لن ندرسها في هذا الكتاب . 

 السكريبت الول أدناه هو خادم قادر على التواصل مع عميل واحد . سوف نرى لحقا متتاذا يجتتب علينتتا أن نضتتيف حتتت نتمكتتن
من دعم التصالت التوازية من عدة عملء .

1# تعريف خادم ويب يبدائي #
2# هذا الخادم ينتظر اتصال عميل #
3#
4# import socket, sys
5#

 IP) لةترجة عنوان الDNSو يكن له از خ اص أن يقوم بةتعيينه بأكاثر وضوح, و لكن شرط أن يةتم وضع آلية على شبكة (106
تلق ائي ا . يرجى الرجوع إل كةت اب عن الرشبك ات لزيد من العلوم ات .
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6# HOST = '192.168.1.168'
7# PORT = 50000
8# counter =0          # عداد التصالت النشطة
9#

10# : socket صنع (1 #
11# mySocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
12#
13# : إلى عنوان محدد socket ريبط (2 #
14# try:
15#     mySocket.bind((HOST, PORT))
16# except socket.error:
17#     print("La liaison du socket à l'adresse choisie a échoué.")
18#     sys.exit
19#
20# while 1:
21# : انتظار استعلم اتصال لعميل (3 #    
22#     print("Serveur prêt, en attente de requêtes ...")
23#     mySocket.listen(2)
24#
25# : إجراء التصال (4 #    
26#     connexion, adresse = mySocket.accept()
27#     counter +=1
28#     print("Client connecté, adresse IP %s, port %s" % (adresse[0], adresse[1]))
29#
30# : التحاور مع العميل (5 #    
31#     msgServeur ="Vous êtes connecté au serveur Marcel. Envoyez vos messages."
32#     connexion.send(msgServeur.encode("Utf8"))
33#     msgClient = connexion.recv(1024).decode("Utf8")
34#     while 1:
35#         print("C>", msgClient)
36#         if msgClient.upper() == "FIN" or msgClient =="":
37#             break
38#         msgServeur = input("S> ")
39#         connexion.send(msgServeur.encode("Utf8"))
40#         msgClient = connexion.recv(1024).decode("Utf8")
41#
42# : إغلق التصال (6 #    
43#     connexion.send("fin".encode("Utf8"))
44#     print("Connexion interrompue.")
45#     connexion.close()
46#
47#     ch = input("<R>ecommencer <T>erminer ? ")
48#     if ch.upper() =='T':
49#         break

تعليقات

 تحتوي على جميع دالت وأصناف اللزمة لبناء برنامتتج تواصتتل . كمتتا ستتنى فتتي الستتطور socket  : وحدة4السطر •
 خطوات . 6التالية، وإنشاء التصال يشمل 

 على سلسلة نصتتية تشتتي HOST.  . يحتويsocket : هذان التغيان يعرفان هوية الخادم، لدمجه مع7 و6السطران •
  لنفس الختتادم (ولكتتن بشتت ط أن يتتتم تنفيتتذ آليتتة تحليتتل الستتمDNS للخادم في عشكل عشي معتاد، أو اسم IPإلى عنوان 
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 أن يحتوي على عدد صحيح، أي رقم منفتذ ل يستتتخدم لغترض آختر، ويفضتل PORT على الشبكة) . ويجب على التغي
. .1024أن تعطي قيمة أكب من 

 ونحتتدد, ()socket  : الخطوة الولتتى لليتتة الربتتط التتبين . ولقتد قمنتتا بتملثيتتل كتتائن متتن صتتنف11 إلى 10السطور من •
 ") فضتتل عتتن تكنولوجيتتاInternetخيارين للعشارة إلى نوع العنوان الذي تم اختياره (نحن استخدمنا عناوين من نتتوع "

النقل (حزم بيانات أو اتصال مستمر (تدفق) : قررنا استخدام هذا الخي).
  ومنفذ التصال . إذا ل يمكن إنشاء اتصتتالsocket : الخطوة اللثانية . نحاول تأسيس اتصال بي 18 إلى 13السطور من •

 (على سبيل اللثال، إذا كان منفذ التصال مشغول أو اسم الجهاز خاطئ)، يتم إغلق البنامج مع رسالة خطأ . فتتي الستتطر
  ينتظر برامتا من نوع مصفوفة مغلقة، لذا يجب علينا أن نحصتت متغياتنتتاsocketل  ()bind ، لحظ أن السلوب15

في زوج من القواس الزدوجة . 
  : تم تصميم برنامج الخادم الخاص بنا ليعمل باستمرار في انتظار طلبات العملء الحتملي، لقد وضتتعنا حلقتتة20السطر •

لنهائية . 
  متتع منفتذ التصتتال، ويمكتتن الن أن يكتتون علتتى استتتعدادsocket : الخطتتوة اللثاللثتتة . ستتيتم ربتتط 23 إلى 21السطور من •

 البامت الذي ينقل يشتتي إلتتى العتتدد القصتت. ()listen لتلقي الطلبات الرسلة من قبل العملء . وهذا هو دور السلوب
من التصالت الت يجب عليه قبولها في وقت لحق . وسوف نرى لحقا كيفية إدارتها . 

  إلتى مالنهايتتةsocketينتظتر , ()accept  : الخطوة الرابعة . عندما نقوم باستتدعاء الستلوب28 إلى 25السطور من •
 لنتظار إدخال من لوحتتة ()input أحد الطلبات . ويتم قطع السكريبت في هذه الرحلة، تماما ملثل عندما نستدعي الدالة

 يقتوم بإرجتاع نفتق متن عنصتين : الول هتتو مرجتع كتائن جديتد ()accept الفاتيح . فإذا تتم استتلم طلتتب، الستلوب
 والتذي ستيكون واجهتة التصتال الحقيقتتي بيتت الختادم والعميتتل، واللثتاني مصتفوفة مغلقتتة أختترى, socket()107 للصنف

 الخاص بم ورقم النفذ الذي يستخدمه) . IPتحتوي على إحداثيات هذا العميل (عنوان ال
 socketلتتت  ()recv و ()send  : الخطوة الخامسة . يتم تأسيس التصال الفعلتتي . الستتاليب33 إلى 30السطور من •

 والت تقوم بنقتل واستتقبال الرستتائل . والتت يجتتب أن تكتتون سلستل بيتتتات . عنتتد الرستال، فمتتن الضتوري أن يتتم إدراج
، وتقوم بالعكس عند الستقبال .byteسلسل نصية من البيانات من نوع 

 . و10 ليةتول أمر التص الت، الذي ق ام السةتخدم بإنرش ائه ف السيطر socketسوف نرى لحقا الف ائدة من إنرش اء ك ائن جديد 107
  مسةتقل لكلsocketبإخةتص ار، إذا أردن ا أن يقوم خ ادمن ا بدعم إتص الت من أكاثر من عوميل ف نفس الوقت، يب أن نقوم بعومل 

منهم، و يكون مسةتقل عن الول الذي سيقوم برشكل مسةتومر بةتلقي السةتعلم ات من العوملء الدد.
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 يجــب أن يحتـوي() recv .بإرجاع ـعـدد البايـتـات المرـسـلة  واـسـتدعاء السـلوب ()send يقوم السلوب
 .على برامتر عدد صحيح يشير إلى العدد القصى من وحدات البايت التي يتم إرسالها دفعة واحــدة  والبايـتـات

.من جديد ()recv الفائضة يتم وضعها في مخزن مؤقت، ويتم إرسالها عندما يتم استدعاء السلوب 

 " أوfin : هذه الحلقة الجديدة لنهائيتتة حتت تحتافظ علتتى التواصتل إذا قترر العميتتل إرستال كلمتتة "40 إلى 34السطور من •
سلسلة بسيطة فارغة . عشاعشات عرض للجهازين تقوم بعرض كل تطور في هذا الحوار . 

 : الخطوة السادسة . إغلق التصال .45 إلى 42السطور من •

بناء عميل بدائي

السكريبت بالسفل يعرف برنامج عميل متكامل مع الخادم الذي تم شحه في الصفحات السابقة . لقد قمنا بتبسيطه .
1# تعريف عميل شبكة يبدائي #
2# هذا العميل يتحاور مع خادم مخصص #
3#
4# import socket, sys
5#
6# HOST = '192.168.1.168'
7# PORT = 50000
8#
9# : socket صنع (1 #

10# mySocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
11#
12# : إرسال إستعلم اتصال إلى الخادم (2 #
13# try:
14#     mySocket.connect((HOST, PORT))
15# except socket.error:
16#     print("La connexion a échoué.")
17#     sys.exit()
18# print("Connexion établie avec le serveur.")
19#
20# : التحاور مع الخادم (3 #
21# msgServeur = mySocket.recv(1024).decode("Utf8")
22#
23# while 1:
24#     if msgServeur.upper() == "FIN" or msgServeur =="":
25#         break
26#     print("S>", msgServeur)
27#     msgClient = input("C> ")
28#     mySocket.send(msgClient.encode("Utf8"))
29#     msgServeur = mySocket.recv(1024).decode("Utf8")
30#
31# : إغلق التصال (4 #
32# print("Connexion interrompue.")
33# mySocket.close()

تعليقات

 والنفذ أن يكونا مطابقي للخادم . IPبداية هذا السكريبت تشبه الخادم . يجب على عنوان ال•
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 ()connect  واحتتدا، والتتذي يستتتخدم الستتلوبsocket : نحتتن ل نصتتنع هتتذه التترة كتتائن 18 إلتتى 12* الستتطور متتن •
لرسال طلب اتصال . 

 ()recv و ()send  : بمجرد تأسيس التصتال، يمكنتتك التواصتل متع ختادم يستتتخدم الستاليب33 إلى 20السطور من •
الت سبق وتم شحها أعله.

)theards(إدارة مهام متعددة في نفس الوقت باستخدام المواضيعت 

 نظام التصالت الذي قمنا بتطويره في الصفحات السابقة بدائي جدا : فإنه من ناحية يربتتط جهتتازين، ومتن ناحيتتة أختترى يحتد
 من حرية التعبي عن متحاورين . هتتذه فتتي الحقيقتتة ل يمكنهتتا إرستال رستائل بالتدور . علتتى ستبيل اللثتال، عنتدما يرستل أحتدهم
 رسالة، يقوم النظام بمنعه لن شيكه الخر لم يرسل رد . عندما يتعلق المر بتلقي الرد، يبقى النظام غي قادر على الستتتقبال

الخر، لنه لم يدخل بنفسه رسالة جديدة وهكذا ... 

 كل هذه الشاكل تنبع من حقيقة أن سكريبتاتنا معتادة على التعامل مع شء واحد فقط في كل مرة . على سبيل اللثتتال، عنتتدما
 ل يحدث أي شء حت يقوم الستخدم بإدخال البيانتات التوقعتتة، وحتت لتو كتتان هتذا, ()input يواجه تدفق التعليمات الدالة

 يأخذ وقت طويل جدا، فإن من العادة يكون من غي المكن أن يقوم البنامج بتنفيذ مهام أخرى في هذا التتوقت . ومتتع ذلتتك، هتتذا
 صحيح فقط في نفس البنامج الواحد : ربما كنت تعلم أنه يمكنك تشغل تطبيقات أخرى علتتى حاستتوبك لن أنظمتتة التشتتغيل

الحديلثة متعددة الهام . 

 الصفحات التالية سوف نشح بها كيف يمكنك تقتديم ميتة تعتدد الهتام فتتي برامجتتك، حتتت تتمكتتن متن تطتتوير تطبيقتتات عشتبكة
حقيقية، يمكنها التصال في وقت واحد مع عدة شكاء . 

  .29 إلى 23في السطور من  while يرجى الن النظر إلى السكريبت في الصفحة السابقة . وتتملثل ميته الرئيسية في حلقة
ومع ذلك، يتم مقاطعة هذه الحلقة في مكاني

) ;()input ، في انتظار مدخلت من لوحة الفاتيح من الستخدم (الدالة27في السطر •
، في انتظار وصول رسالة الشبكة.29في السطر •

 هذان التوقعان متعاقبان، فإنه سيكون أكث إثارة للهتمام إذا كانا في الوقت نفسه . إذا كانت هذه هي الحالة، يمكن للمستتتخدم
 إرسال رسائل في أي وقت، دون الحاجة إلى انتظار في كل مرة ردة فعل الشيك . وقد يظهتر أي عتدد متن الرستتائل، دون وجتتود

إلزام للرد على كل واحدة منها لستقبال الخريات . 

 يمكننا تحقيق هذا إذا تعلمنا إدارة التسلسلت التعددة للتعليمات بالتوازي ضمن برنامج واحد . ولكن كيف يمكن أن يكون هذا
ممكنا ؟ 
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 على مدى تاريتخ الحاستوب، وضتعت العديتد متن التقنيتات لتقاستم وقتت عمتل العالتج بيت الهتام الختلفتتة، بحيتث تبتدو وكأنهتا
 صنعت في نفس الوقت (في حي أن العالج سيعطي لك دورة واحدة) . يتم تطبيق هذه التقنية في نظام التشتتغيل، وأنتته ليتتس

ضوري أن نقوم بشحها بالتفصيل هنا، على الرغم من أننا نستطيع الوصول إلى كل واحدة منهم عن طريق بيلثون . 

 في الصفحات التالية، سوف تتعلم كيفية استخدام واحدة من هذه التقنيات فقط وهي سهلة ومحمولتتة حقتتا (و هتتي فتتي الحقيقتتة
.threads108تدعم أنظمة التشغيل الرئيسية) ونسمي هذه التقنية العمليات الخفيفة أو الخيو ط 

 في برنامج الحاسوب، الواضيع هي تيارات من التعليمات الت تنفذ بتتالتوازي (فتي وقتت واحتد تقريبتتا)، فتتي حيت تتشتتار،ك فتتي
نفس مساحة السماء العامة . 

 في الحقيقة، إن أي تدفق عمليات لي برنامج بيلثون سوف يحتوي علتتى القتتل علتتى موضتتوع : الوضتتوع الرئيستت . ومتن هتتذا،
 يمكن لواضيع الطفال أن يبدؤوا، وسيتم تنفيتذها فتتي نفتس التوقت . كتل موضتتوع طفتل ينتهتتي ويختفتي دون مزيتد متن اللغتط
 عندما يتم تنفيذ كافة تعليماته . وعندما ينتهي الوضوع الرئيس، فمن الضوري في بعض الحيان ضمان أن جميع مواضيعه

الطفال قد تم "قتلهم" معه .

عميل شبكة لدارة الرلسال وااللستقبال المتزامن

 مبسط . هذا النظام يتكون متن ختتادم واحتد وأي عتتدد متن العملء . علتتى 109سوف نطبق الن تقنية الواضيع لبناء نظام دردعشة
 عكس ما حدث فتتي تمريننتتا الول، ل يستتتخدم أحتد ختادم نفستته للتصتتال، لكتن عنتدما يتتم تشتتغيلها، يمكتن للعديتد متن العملء

التصال به والبدء في تبادل الرسائل . 

 كل عميل سيقوم بإرسال كافة الرستائل إلتى الختتادم، ولكتن ستوف يتتم إحالتتة الرستائل علتتى الفتور علتتى جميتتع العملء الخريتن
 التصلي، بحيث رؤية كل واحد حركة الرور . يستطيع كتتل واحتتد منهتتم إرستتال رستائل ويتلقاهتتا الختترون فتتي أي وقتتت، فتتي أي

ترتيب، والتلقي والرسال سوف تدار في مواضيع منفصلة . 

 السكريبت النص أدناه يقوم بتعريف برنامج عملي . وسيتم شح برنامتج الختادم لحقتا . وستوف تجتد أن الجتتزء الرئيستت متن
  وما يليه) مشابه للملثال السابق . فقط جزء "الحوار مع الخادم" سوف يتم استبداله . بدل من حلقة38البنامج النص (السطر 

while , لنبدأ مميات هتتذين الستتطرين التتتاليي . هتتذان الكائنتتان50 و49ستجد الن تعليمات لصنع كائني (في السطرين ،( 
 التتذين يشتتغلونها بغتتض النظتتر. threading من وحدة ()Thread موضوعان تم صنعهما عن طريق اعشتقاق من صنف

عن استقبال وإرسال الرسائل . ويتم تغليف الوضوعي الطفلي في كائنات منفصلة، مما يسهل فهم اللية
 ف نظ ام ترشغيل من نوع يونكس (ماثل لينكس), اليوط الخةتلفة لبن امج نفسه هي جزء من عوملية واحدة . و من الومكن أيض ا108

إدارة العوملي ات الخةتلفة ب اسةتخدام سكريبت بياثون (عوملية مةتفرقة), و لكن تفسي هذه الةتقنية خ ارج نيط ا ق هذا الكةت اب .
 "الرش ات" (ب اللغة الفرنسية) هي عوملية دردشة عب أجهزة ال اسوب. و لقد ت إقةتراح هذا الصيطلح من قبل فرانكفونيي كنديي109

و يرشي إل "الدردشة عب لوحة الق اتيح" .
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1# . (تعرف عميل مدير شبكة يعمل يبالتوازي في نقل واستقبال الرسائل (يباستخدام خيطين #
2#
3#
4# host = '192.168.1.168'
5# port = 46000
6#
7# import socket, sys, threading
8#
9# class ThreadReception(threading.Thread):

10#     """objet thread gérant la réception des messages"""
11#     def __init__(self, conn):
12#         threading.Thread.__init__(self)
13#         self.connexion = conn           # مرجع socket التصال
14#
15#     def run(self):
16#         while 1:
17#             message_recu = self.connexion.recv(1024).decode("Utf8")
18#             print("*" + message_recu + "*")
19#             if not message_recu or message_recu.upper() =="FIN":
20#                 break
21# .ينتهي هنا <réception> خيط #        
22# : <émission> نفرض إغلق الخيط #        
23#         th_E._stop()
24#         print("Client arrêté. Connexion interrompue.")
25#         self.connexion.close()
26#
27# class ThreadEmission(threading.Thread):
28#     """objet thread gérant l'émission des messages"""
29#     def __init__(self, conn):
30#         threading.Thread.__init__(self)
31#         self.connexion = conn           # مرجع socket للتصال
32#
33#     def run(self):
34#         while 1:
35#             message_emis = input()
36#             self.connexion.send(message_emis.encode("Utf8"))
37#
38# : البرنامج الرئيسي – تأسيس التصال #
39# connexion = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
40# try:
41#     connexion.connect((host, port))
42# except socket.error:
43#     print("La connexion a échoué.")
44#     sys.exit()
45# print("Connexion établie avec le serveur.")
46#
47# الحوار مع الخادم : يبتشغيل خيطين لدارة مستقلة لعمليات إرسال وإستقبال الرسائل #
48#
49# th_E = ThreadEmission(connexion)
50# th_R = ThreadReception(connexion)
51# th_E.start()
52# th_R.start()

تعليقات

 ملحظة هامة : في هذا اللثال، قررنا إنشاء كائني موضوعي مستتتقلي فتتي الوضتتوع الرئيستت، لتستتليط الضتتوء بوضتتوح•
  مواضيع في كل شء، في حي أن القارئ اليقظ يتترى أن اثنيتت تكفتي . فتتي الواقتتع، إن3على الليات . يستخدم برنامجنا 
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  الخرييتت ! لكتن ل يوجتد الحتد الدنتى متن عتدد الواضتيع . علتتى2الوضوع الرئيس هو في نهاية الطتاف مجتترد مشتتغل 
العكس، منذ اللحظة الت قررت فيها استخدام هذه التقنية، يجب أن تأخذ مية لتقسيم التطبيق إلى وحدات متمية .

 على تعريف مجموعة متنوعة من الصناف اللثية للهتمتتام لدارة الواضتتيع . threading  : تحتوي وحدة7السطر •
 عندما), ()Lock لكن في وقت لحق سوف نستغل (الصنف, ()Thread سوف نستخدم هنا الوضوع الصنف الوحيد

يكون لدينا ما يدعو للقلق حول قضايا التامن بي الواضيع التامنة الختلفة .
 وهتتو فتتي هتتذا. ()run يحتوي على أساستتيات الستتلوب ()Thread  : الصنف الشتق من صنف25 إلى 9السطر من •

 الكان الذي هو جزء من برنامج عمل خصيصا في الوضوع . غالبا ما ستتيكون حلقتتة متكتتررة، ملثتتل هنتتا . يمكنتتك أن تنظتتر
 بشكل كامل محتويات هذا السلوب كسكريبت مستقل، يعمل بالتوازي مع الكونات الخرى من تطبيقك . عنتتدما يتتم تنفيتتذ

هذا الكود تماما، يتم إغلق الوضوع . 
  فتتي17 : تدير هذه الحلقة استقبال الرسائل . فتتي كتل تكتترار، تتدفق التعليمتتات يتوقتتف عنتد الستطر 20 إلى 16السطر من •

انتظار رسالة جديدة، لكن لم يتم تجميد بقية البنامج حت الن : مواضيع الخرى تحتوي على عملهم بشكل الستقل . 
 (كبية أو صغية) أو رسالة فارغة(هذا صحيح لستتيما إذا تتم قطتتع التصتتال متتن قبتتل ’fin’  : تسبب الرسالة19السطر •

شيك) بخروج حلقة التلقي . فيتم تنفيذ بعض تعليمات "التنظيف"، وينتهي الوضوع . 
  : عندما يتم إنهاء تلقي الرسائل، نأمل أن يتم إنهاء بقية البنامج أيضا . لتذلك نحتتن بحاجتتة إلتتى فتترض إغلق23السطر •

 الكائنات الواضيع الخرى، ونحن وضتتعناها فتتي مكتتان مناستتب لدارة نقتتل الرستتائل . ويمكتتن الحصتتول علتتى هتتذا الغلق
.stop()110_ الجباري باستخدام السلوب

  : هذا الصنف يعرف كائن موضوع آخر، الذي يحتوي هذه الرة على حلقة تكرار أبدية . لذا ل يمكن36 إلى 27السطر من •
 أن تنتهي إل إذا أجبنا إغلقها من الستلوب التذي تتم شتتحه فتتي الفقتترة الستتابقة . فتتي كتل حلقتة متن هتتذا التكتترار، تتدفق

  في انتظار إدخال مدخلت من لوحتتة الفاتيتتح، ولكتن هتتذا ل يمنتتع بتتأي حتال متن الحتتوال35التعليمات يتوقف في السطر 
الواضيع الخرى من القيام بعملهم .

 : هذه السطر تسد مماثلة للسكريبتات السابقة . 45 إلى 38السطور من •
  : يتم هنا تملثيل وبدء كائن موضوعي أطفال . يرجى ملحظة أنتته متتن الستحستتن أن تبتدأ هتتذه52 إلى 47* السطور من •

 مباشتة والتذي قمتتت بتعريفتته ()run بدل من استدعاء الستلوب, ()start النتيجة من خلل استدعاء السلوب الدمج

 أرجو أن يس امن ا البمون الةتومرسون : و أن ا أعةترف أن هذه اليلة لفرض وقف للخيط ليست مسةتحسنة . ولكن وضعت هذا110
 الخةتص ار لةتجنب إثق ال هذا النص, و هو مقدمة بدائية فقط . و يكن للق ارئ أن يسةتكرشف هذه السألة من خلل البحث ف الكةتب

الرجعية الدرجة ف ق ائومة الراجع .
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 مرة واحدة فقتتط (إذا توقتتف متترة، لتتن تستتتطيع إعتتادة تشتتغيل كتتائن ()start بنفسك . لحظ أيضا أنه يمكنك استدعاء
الوضوع ) .

خادم مدير شبكة اتصاالت متعدد للعملء في نفس الوقت

 السكريبت النص التالي يقوم بصنع خادم قادر على التعامل مع اتصالت لعدد متن العملء متن نفتتس النتوع التذي شتتحناه فتتي
الصفحات السابقة . 

 ل يستخدم هذا الخادم للتصال بنفستته : فتالعملء التذين سيتواصتتلون متع بعضتهم البعتض متن خلل الختادم . فهتي تلعتتب دور
 التتابع : فهو يقبل اتصالت العملء، ثم ينتظر وصول رستائلهم . عنتتدما تصتتل رستالة متن عميتتل معيتت، ستتيقوم الختتادم بإعتتادة
 توجيهها إلى العملء الخرين (يمكننا أن نضيف إليه سلسلة تحديد الرسال إلى عميل محدد)، بحيث يمكتتن للجميتتع رؤيتتة كافتتة

الرسائل، ومعرفة من أين جائت .
1# .تعريف خادم شبكة يدير نظام دردشة مبسط #
2# .استخدام الخيوط لصنع اتصالت عميل يبالتوازي #
3#
4# HOST = '192.168.1.168'
5# PORT = 46000
6#
7# import socket, sys, threading
8#
9# class ThreadClient(threading.Thread):

10#     '''dérivation d'un objet thread pour gérer la connexion avec un client'''
11#     def __init__(self, conn):
12#         threading.Thread.__init__(self)
13#         self.connexion = conn
14#
15#     def run(self):
16# : التحاور مع العميل #        
17#         nom = self.getName()            # لكل خيط اسم
18#         while 1:
19#             msgClient = self.connexion.recv(1024).decode("Utf8")
20#             if not msgClient or msgClient.upper() =="FIN":
21#                 break
22#             message = "%s> %s" % (nom, msgClient)
23#             print(message)
24# : إرسال رسالة إلى جميع العملء #            
25#             for cle in conn_client:
26#                 if cle != nom:          # ل يتم إعادة إرسالها إلى المرسل
27#                     conn_client[cle].send(message.encode("Utf8"))
28#
29# : إغلق التصال #        
30#         self.connexion.close()      # قطع التصال من جانب الخادم
31#         del conn_client[nom]        # ظحذف المدخلت في القاموس
32#         print("Client %s déconnecté." % nom)
33# ينتهي الخيط هنا #        
34#
35# : socket تهيئة الخادم - وضع #
36# mySocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
37# try:
38#     mySocket.bind((HOST, PORT))
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39# except socket.error:
40#     print("La liaison du socket à l'adresse choisie a échoué.")
41#     sys.exit()
42# print("Serveur prêt, en attente de requêtes ...")
43# mySocket.listen(5)
44#
45# : انتظار ودعم التصالت المطلويبة من العملء #
46# conn_client = {}                # قاموس اتصالت العملء
47# while 1:
48#     connexion, adresse = mySocket.accept()
49# : صنع كائن خيط جديد لتوليد التصال #    
50#     th = ThreadClient(connexion)
51#     th.start()
52# : ظحفظ التصال في قاموس #    
53#     it = th.getName()        # رقم الخيط
54#     conn_client[it] = connexion
55#     print("Client %s connecté, adresse IP %s, port %s." %\
56#            (it, adresse[0], adresse[1]))
57# : التحاور مع العميل #    
58#     msg ="Vous êtes connecté. Envoyez vos messages."
59#     connexion.send(msg.encode("Utf8"))

تعليقات

 : تهيئة الخادم هي تعريف نفسه للخادم البدائي الذي تم شحه في بداية الفصل السابق . 43 إلى 35السطور من •
  : مراجع الختلفة للتصالت يجب أن يتم تخزينهم . يمكننا وضعها في قائمتة، لكتن متن الفضتتل وضتعها فتتي46* السطر •

 قاموس، وذلك لسببي : الول هتتو أننتتا بحاجتتة إلتتى إضتتافة أو إزالتتة هتذه الراجتتع فتتي أي ترتيتتب، لن العملء سيتصتلون
 ويقطعون التصال بإرادتهم . والسبب اللثاني هو أننا يمكن أن نقوم بسهولة بتعريف معرف فريد لكل اتصتال، والتذي يمكتتن

.()Thread أن يكون بملثابة مفتاح وصول في القاموس . هذا العرف سوف يقدم تلقائيا من قبل الصنف
  : يبدأ البنامج هنا من خلل تكرار حلقة دائمة، والتتت متتن عشتتأنها أن تنتظتتر باستتتمرار  التصتتالت51 إلى 47السطور من •

 والتت يمكتتن العنايتتة بهتتا بشتتكل ()ThreadClientالجديدة . لكل واحدة من هذه التصالت، يتم إتشتتاء كتتائن جديتتد
مستقل عن الخرين . 

 يمكننا هنا أن نتمتع لن. ()getName  : الحصول على معرف فريد يتم باستخدام السلوب54 إلى 52* السطور من •
 بيلثون يقوم تلقائيا بتعيي اسم فريد لكل موضوع جديد : هتتذا الستتم كمعتترف (أو مفتتتاح) للعلثتتور علتتى اتصتتال منتتاظر فتتي

 يدل على ترتيب الوضوع) . N(الحرف  "Thread-Nقاموسنا . سوف ترى أنه عبارة عن سلسلة، من نموذج "
 كاتصتال، وجميتتع هتذه الكائنتتات تعمتتل ()ThreadClient  : ضتتع فتتي اعتبتتار،ك أن الكائنتتات17 إلى 15السطور من •

 يمكن استخدامه داخل أي من هذه العناص للعلثور علتتى هتويته . ونحتن نستتخدم ()getName بشكل مواز . السلوب
) . 26هذه العلومات للتميي بي التصال الحالي من جميع الخرين (انظر للسطر 
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  : فائدة الوضوع هو الحصول على كل الرسائل متتن عميتتل معيتت . لتتذلك هتتي حلقتتة دائمتتة التكتترار،23 إلى 18السطور من •
"، أو عند استلم رسالة فارغة (عند قطع التصال من شيك) . finوالت سوف تتوقف عندما تستلم رسالة معينة "

  : كل رسالة مستقبلة من عميل يجتتب إعتتادة توجيههتا إلتى كتل الخريتن . نحتن نستتتخدم همتتا حلقتتة27 إلى 24السطور من •
for لتكرار على(التدوير) مفاتيح القاموس والتصالت، والت تسمح لنتتا بعتتد ذلتتك  بإيجتتاد التصتتالت نفستتها . وهنالتتك 

) يمنعنا من إعادة إرسال الرسالة إلى العميل الذي من أين يأتي . 26اختبار بسيط (السطر 
  اتصال، فمن الفضل إزالتة مرجعهتتا فتتي القتاموس، لنته هتذا الرجتتع لتم يعتد يستتتخدم .socket : عندما نغلق 31السطر •

 ويمكننا القيام بذلك دون اتخاذ احتياطات خاصة، حيث أن عناص القاموس غي مرتبتتة (ويمكننتتا إضتتافة أو إزالتتة فتتي أي
ترتيب) .

لعبة القصف، نسخة الشبكة

  علقنا في تطوير لعبة قتال صغية تواجه اللعبي بالقصف . إن فائدة هذه اللعبة ل تزال محتتدودة للغايتتة، كمتتا15في الفصل 
 أنها تلعب على حاسوب واحد . سوف نقوم الن، يإضافة التقنيات الت تعلمناها الن . ملثل نظام "الدردعشة" الذي شتتحناه فتتي

 الصفحات السابقة، فإن التطبيق الكامل سوف يتكتتون الن متتن برنتتامجي متفصتتلي : برنامتتج ختتادم ستتيتم تشتتغيله علتتى جهتتاز
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 واحد، وتطبيق العميل الذي يمكن تشغيله من أي جهاز .و نظر لطبيعة بيلثون الحمولة، ستتوف تكتتون قتتادرا علتتى تنظيتتم معتتار،ك
↔بي أجهزة الحاسوب الت تديرها أنظمة تشغيل مختلفة (لينكس  ويندوز  ما،ك ) . ↔
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:برنامج الخادم  فكرة عامة

 برامج الخادم والعميل يشغلون نفس قاعدة البنامج، في حد ذاتها تعافى إلى حد كبي عن ماسبق الت وضتعت فتي جميتع أنحتاء
  . لتتذا نفتتتض هتتذا لتتا تبقتتى متتن هتتذه الدراستتة التتت تتتم حفتتظ نستتختي ستتابقا متتن اللعبتتة فتتي ملفتتات وحتتدات15الفصتتل 

canon03.py و canon04.py ,اللثبتة في الدليل الحالي . في الواقع يمكننا استخدام الكتتلثي متتن التعليمتتات البمجيتتة 
الت تحتويها، وسنستخدم بحكم استدعاء ووراثة الصناف . 

 على هذا النحو، فتتإنه لكتتل متن البنامتج الختتادم للبنامتتج ()Canon سوف نعيد استخدام الصنف, canon04 من وحدة
 والتذي ستتوف نشتتتق منتته الصتنف الرئيستت متن, ()AppBombardes العميل . من هذه الوحدة، سوف نستدعي الصنف

 ودائمتتا عتتن, ()AppClient ستتوف تجتتد أيضتتا أنهتتا تنتتتج بنفستتها الصتتنف الفرعتتي. ()AppServeur: تطبيق خادمنا
.طريق الياث

 الت من عشأنها أن تلؤدي إلى نسخة أكث ملئمة ل "التحكم عتن ()Pupitre سوف نستدعي صنف, canon03 من وحدة
بعد" .

 و أخيتتتا، ستتتيتم إضتتتافة صتتتنفي جديتتتدين إلتتتى متتتا ستتتبق، كتتتل واحتتتدة متخصصتتتة فتتتي إنشتتتاء كتتتائن موضتتتوع : الصتتتنف
ThreadClients() , منهتتتتا ملثيتتتتل التتتتذي يراقتتتتب باستتتتتمرار لتلقتتتتي طلبتتتتاتsocketمتتتتن العملء الجتتتتدد والصتتتتنف  

ThreadConnexion() , الذي سينش كائناتsocket. اللزمة لجراء حوار مع كل عميل متصل بالفعل 

 هذه الصناف الجديدة ستكون مصدر إلهام من تلك الت قمنا بتطويرها لخادم الدردعشة في الصفحات السابقة . والفرق الرئيس
 هو أن لدينا ترابط محدد لتفعيل مواضيع خاصة للكود الذي ينتظر اتصالت العملء، بحيتث يمكتن للتطتبيق الرئيستت أن يفعتتل

عشيئا أخر خلل ذلك الوقت . 

 من هنا، عملنا الكبي الذي نتتواجه هتتو تطتتوير بروتوكتتول اتصتتال للحتتوار بيتت الختتادم والعملء . متتا هتتو الجديتتد ؟ ببستتاطة نقتتوم
 بتعريف مصمون الرسائل الت سيتم تبادلها بي اللت التصلة . ل تقلق : تطوير هذه "اللغة" يمكن أن يكون متقدما . نبتتدأ متتن

خلل إنشاء قاعدة حوار، ثم نضيف تدريجيا "مفردات" . 

 و يمكن تحقيق الكلثي من هذا العمل من خلل مساعدة برنامج العميل الذي سبق ووضعناه لنظام الدردعشتتة . ويستتتخدم لرستتال
 "الوامر" إلى الخادم الذي نطوره، ويتم تصحيح الطاعة : بوضوح، الجراءات الذي سوف نضتتعها تتتدريجيا علتتى ختتادم ستتوف

يتم اختبارها تدريجبا، استجابة للرسائل الت أصدرها "باليد" العميل .
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بروتوكول االتصاالت

 و غن عن القول أن البوتوكول هو الوضح أدناه هو إجراء تعسفي تمامتتا . وستيكون متتن المكتتن تمامتتا اختيتتار اتفاقيتتات أختترى
مختلفة تماما . يمكنك بالطيع انتقاد الختيارات، وربما ترغب في استبدالها بأخرى أكث فاعلية أو أبسط . 

 أنت تعرف مسبقا أن الرسائل التبادلة هي سلسل بسيطة من وحدات البايتات . توقع أن هذه الرسائل ستتوف تنقتتل العديتتد متتن
 العلومات في وقت واحد، ولقد قررنا أن كل واحد منهم يمكن أن يحمل العديد من الجالت، الت ستفصتتل بفواصتتل . عنتتد استتتلم

.()split أي من هذه الرسائل، يمكننا بعد ذلك بسهولة استعادة جميع الكونات في القائمة، وذلك باستخدام أسلوب الدمج

 هذا ملثال عن نوع تحاور، كما يمكن اتباعها على جانب العميل . الرسائل النجمية هي الت وردة من الختتادم، والختترى هتتي تلتتك
الصادرة من قبل العميل نفسه :

1# *serveur OK*
2# client OK
3# *canons,Thread-3;104;228;1;dark red,Thread-2;454;166;-1;dark blue,*
4# OK
5# *nouveau_canon,Thread-4,481,245,-1,dark green,le_vôtre*
6# orienter,25,
7# feu
8# *mouvement_de,Thread-4,549,280,*
9# feu

10# *mouvement_de,Thread-4,504,278,*
11# *scores,Thread-4;1,Thread-3;-1,Thread-2;0,*
12# *angle,Thread-2,23,*
13# *angle,Thread-2,20,*
14# *tir_de,Thread-2,*
15# *mouvement_de,Thread-2,407,191,*
16# *départ_de,Thread-2*
17# *nouveau_canon,Thread-5,502,276,-1,dark green*

 " . عنتتد استتتلم هتتذاserveur OKعندما يبدأ عميل جديد،يرسل طلب اتصال إلى الخادم، الذي يرسل له رسالة عتتودة : "•
 " . هتتذا الول تبتتادل مجملت والتتت هتتي ليستتت ضتتورية،  لكنتتهclient OKالخي، سيستجب العميل من خلل إرستتال "

 يضمن أن البلغ على ما يرام في كل التجاهي . ذلك يحذر أن العميل على استعداد للعمل، سيقوم الخادم بإرستتال وصتف
) . 3للمدافع بالفعل في اللعبة (إن وجدت) : اسم الستخدم، الوقع على اللوحة. التوجه، واللون (السطر 

 )، سيقوم الخادم بتلثبيت مدفع حديد في فضاء اللعبة، فهو يشي إلتتى خصتتائص التلثتتبيت،4ردا على استلم العميل (السطر •
 وليس فقط للعميل الذي تسبب بذلك، ولكن حت جميع العملء الخرين التصلي . والرسالة الرسلة للعميل الجديتتد تحمتتل
 فرق (لنه هو صاحب مدفع الجديد) : بالضاف إلى المبات الوجودة في الدفع، والت يتم توفيها للجميتتع، ولتتديه حقتتل

 ، مما يدل على اتصاله متتن17 مع السطر 5" (قارن على سبيل اللثال بي السطر le_vôtreإضافي يحتوي ببساطة على "
 لعب أخر) . هذه العشارة الضافية تسمح للعميل بتميي بي مدفع، في رسائل عدة متماثلتتة، والتتت تحتتتوي علتتى تعريتتف

موحد مسند إلى الخادم . 
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  هي أوامر مرسلة من قبل العميل (إنشتتاء والتحكتم فتتي إطلق النتار) . فتتي النستتخة الستتابقة متن7 و6الرسائل في السطور •
 اللعبة، كنا قد وافقنا علتتى أن التدافع ستتتحر،ك قليل (و بشتتكل عشتتوائي) بعتتد كتل طلقتتة .  بالتتتالي فتتإن الختادم هتتو التذي
 8سيقوم بهذه العملية، ثم يقوم بإرسال النتائج إلى كافة الستخدمي التصتتلي . الرستتالة التتواردة إلتتى الختتادم فتتي الستتطر 

هي ملؤش على هذه الخطوة (الحداثيات القدمة هي إحداثيات ناتجة عن الدفع العن) . 
  يقوم بنسخ نوع الرسالة الرسلة من قبل الخادم عندما يتم ضب الهدف . وترسل أيضا نتائج اللعبي الجديدة11السطر •

إلى جميع اللعبي لجميع العملء . 
  تشي إلى الجراءات الت اتخذها اللعب الختتر (إعتتداد تتبتتع إطلق النتتار) . متترة14 و13 و12رسائل الخادم في السطر •

) . 15أخرى، يتم نقل الدفع عشوائيا بعد كل إطلق نار (السطر 
  : عندما يقطع أحد العملء التصتتال، يقتتوم الختتادم بتتإعلم العملء الخريتتن، بإختفتتاء التتدفع فتتي فضتتاء17 و16السطران •

اللعب على جميع الماكن . وعلى العكس، يمكن للعملء الجدد أن يقوموا باتصال جديد في أي وقت للعب اللعبة .

ملحظات إضافية

 الحقل الول من كل رسالة يشي إلتتى مضتتمونها . الرستتائل الرستتلة متتن العميتتل بستتيطة جتتدا : فهتتي تتوافتتق متتع الجتتراءات التتت
 اتخذها معظتتم اللعتتبي (تغييتت فتتي زاويتتة الطلق والستتيطرة علتتى النتتار) . والتتت تتتم إرستتالها متتن قبتتل الختتادم هتتي قليل أكتتث
 تعقيدا . يتم إرسال معظمهم إلتى كافتتة الستتخدمي التصتلي للحفتاظ علتتى التقتدم الحترز . ونتيجتة ذلتك، يجتتب أن تكتون لهتذه
 الرسائل معرف اللعب التذي يستتيطر علتتى العمتتل أو يتتتأثر أو يغيتت . لقتد رأينتتا أعله أن هتتذه العرفتتات هتتي أستتماء تتم صتنعها

تلقائيا من قبل خادم الواضيع، في كل مرة يتصل بها عميل جديد . 

 بعض رسائل اللعبة تحتوي على معلومات بالجال . فتتي هتتذه الحالتتة، التغييتتات "الجتتالت-الفرعيتتة" تكتتون مفصتتولة بفواصتتل
) .11 و3منقوطة (السطران 

:برنامج خادم  الجزء الول

 سوف نجد في الصفحات التالية سكريبت كامل لبنامج خادم . سوف نقدم إليتتك فتتي ثلثتتة قطتتع علتتى التتتوالي تقليقتتات الكتتود،
 ولكن ترقيم السطر مستمر . على الرغم من أنه بالفعل طويل جدا ومعقد، سوف تشعر أنك تستحق ربما الزيد متتن التحستتي، ل
 سيما من حيث العرض العام . نت،ك لك المر للضافة بنفسك جميع اللحتق التت قتد تبتدو مفيتدة (علتتى ستبيل اللثتال، اقتتاح

لختيار إحداثيات الجهاز الصيف عند بدء التشغيل، وشيط قوائم وإلخ) :
1# #######################################################
2# #                      لعبة القصف – نسخة الخادم #
3# # (C) Gérard Swinnen, Verviers (Belgique) - July 2004 #
4# # GPL                             rév. 2010 :   رخصة #
5# #      قبل تشغيل هذا السكريبت، تأكد من أن عنوان #
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6# # IP في السفل نفس في جهازك.                        #
7# #                 يمكنك اختيار رقم منفذ اخر، أو #
8# #                      .تغيير إظحداثيات فضاء اللعبة #
9# #       في جميع الظحوال، تأكد من أن نفس الختيارات #

10# #                      .تم وضعها في كل سكريبت عميل #
11# #######################################################
12#
13# host, port = '192.168.1.168', 36000
14# largeur, hauteur = 700, 400             # إظحداثيات فضاء اللعبة
15#
16# from tkinter import *
17# import socket, sys, threading, time
18# import canon03
19# from canon04 import Canon, AppBombardes
20#
21# class Pupitre(canon03.Pupitre):
22#     """Pupitre de pointage amélioré"""
23#     def __init__(self, boss, canon):
24#         canon03.Pupitre.__init__(self, boss, canon)
25#
26#     def tirer(self):
27#         "déclencher le tir du canon associé"
28#         self.appli.tir_canon(self.canon.id)
29#
30#     def orienter(self, angle):
31#         "ajuster la hausse du canon associé"
32#         self.appli.orienter_canon(self.canon.id, angle)
33#
34#     def valeur_score(self, sc =None):
35#         "imposer un nouveau score <sc>, ou lire le score existant"
36#         if sc == None:
37#             return self.score
38#         else:
39#             self.score =sc
40#             self.points.config(text = ' %s ' % self.score)
41#
42#     def inactiver(self):
43#         "désactiver le bouton de tir et le système de réglage d'angle"
44#         self.bTir.config(state =DISABLED)
45#         self.regl.config(state =DISABLED)
46#
47#     def activer(self):
48#         "activer le bouton de tir et le système de réglage d'angle"
49#         self.bTir.config(state =NORMAL)
50#         self.regl.config(state =NORMAL)
51#
52#     def reglage(self, angle):
53#         "changer la position du curseur de réglage"
54#         self.regl.config(state =NORMAL)
55#         self.regl.set(angle)
56#         self.regl.config(state =DISABLED)
57#

 .canon03 تم بناؤه عن طريق العشتقاق من صنف لديه نفس السم تتتم استتتدعاؤه متتن وحتتدة ()Pupitre الصنف•
().orienter و ()tirer يرث جميع خصائصه، لكن نحن بحاجة لتجاوز أساليبه 111ولذلك فإنه

 تذكي : ف الصنف الرشةتق, يكنك تعريف أسلوب جديد مع نفس اسم أسلوب الصنف الصل, لةتغيي وظ ائفه ا ف الصنف الرشةتق .111
).196 و هذا يسومى ت اوز هذا السلوب (انظر أيض ا إل صفحة
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 في الصدار الفردي للبنامج، في الواقع، يمكنك التحكم بكل مدفع من خلل لوحة التحكم . في نسخة الشبكة، العميل هتتو•
 الذي سيقوم بالتحكم عن بعد بتشغيل الدافع . ولذلك، العميل هو الذي يتحكم عن بعد بالدفع . ول يمكن للواحات التحكتتم
 الت تظهر في نافتتذة الختتادم بتكتترار النتتاورات التتت يقتتوم بهتتا اللعبتتون متن خلل كتتل عميتتل . زر الطلق وملؤشتت الرتفتتاع

معطلن (غي مفعلن)، لكن اللؤشات تطيع الوامر الت تم إرسالها من قبل التطبيق الرئيس .
 سوف يستخدم في كتل نستتخة متن برنامتتج العميتتل . فتتي نافتذته ملثتتل التتت فتتي الختادم، ()Pupitre هذا الصنف الجديد•

جميع لوحات التحكم تظهر كمكررات، لكن واحد منهم سيكون جاهزا تماما : الذي يتوافق مع مدفع اللعب . 
,()activer كتتتتل هتتتتذه الستتتتباب تتتتتلؤدي إلتتتتى ظهتتتتور أستتتاليب جديتتتتدة•  desactiver(),  reglage() و 

valeur_score() ,الذين سيتم استدعاؤهم من قبل التطبيق الرئيس، ردا على الرسائل التبادلة بي الخادم وعملئه 
 .
 أدنتاه لنشتتاء ملثيتتل لجموعتتة متن الكائنتات الواضتتيع التت تتستتلم ()ThreadConnexion يتتم استتخدام الصتنف•

 علتتى الوظتتائف الساستتية للختتادم، حلقتتة التعليمتتات التتت ()run بالتوازي جميع التصالت من العملء . يحتوي أسلوبه
 تدير استقبال الرسائل من عميل معي، والت لكل واحدة منها سلسلة من ردود الفعل . سوف تجد تنفيذ ملموس لبوتوكول

 و ()depl_aleat_canon التصال الوضح في الصفحات السابقة (بعض الرسائل تتتم صتتنعها بواستتطة الستتاليب
goal() من صنف AppServeur() الذي سيتم شحه لحقا.(

58# class ThreadConnexion(threading.Thread):
59#     """objet thread gestionnaire d'une connexion client"""
60#     def __init__(self, boss, conn):
61#         threading.Thread.__init__(self)
62#         self.connexion = conn           # مرجع socket التصال
63#         self.app = boss                 # مرجع نافذة التطبيق
64#
65#     def run(self):
66#         "actions entreprises en réponse aux messages reçus du client"
67#         nom = self.getName()            # معرف العميل = اسم الخيط
68#         while 1:
69#             msgClient = self.connexion.recv(1024).decode("Utf8")
70#             print("**{0}** de {1}".format(msgClient, nom))
71#             deb = msgClient.split(',')[0]
72#             if deb == "fin" or deb =="":
73#                 self.app.enlever_canon(nom)
74# : علمة يبداية هذا المدفع للعملء الخرين #                
75#                 self.app.verrou.acquire()
76#                 for cli in self.app.conn_client:
77#                     if cli != nom:
78#                         message = "départ_de,{0}".format(nom)
79#                         self.app.conn_client[cli].send(message.encode("Utf8"))
80#                 self.app.verrou.release()
81# : إغلق هذا الموضوع #                
82#                 break
83#             elif deb =="client OK":
84# : علمة إلى عميل جديد أن المداقع مسجلة يبالفعل #                
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85#                 msg ="canons,"
86#                 for g in self.app.guns:
87#                     gun = self.app.guns[g]
88#                     msg =msg +"{0};{1};{2};{3};{4},".\
89#                         format(gun.id, gun.x1, gun.y1, gun.sens, gun.coul)
90#                 self.app.verrou.acquire()
91#                 self.connexion.send(msg.encode("Utf8"))
92# : ('OK') انتظار الحصول على اعتراف #                
93#                 self.connexion.recv(100).decode("Utf8")
94#                 self.app.verrou.release()
95# .إضافة مدفع إلى فضاء لعب الخادم #                
96# : السلوب الذي تم استدعاؤه يرجع صفات للمدفع الذي ُصنع #                
97#                 x, y, sens, coul = self.app.ajouter_canon(nom)
98# إرسال الصفات لهذا المدفع الجديد إلى كل العملء المتصلة #                
99#                 

100#                 self.app.verrou.acquire()
101#                 for cli in self.app.conn_client:
102#                     msg ="nouveau_canon,{0},{1},{2},{3},{4}".\
103#                         format(nom, x, y, sens, coul)
104# للعميل الجديد، أضف ظحقل مشير إلى أن #                    
105# : الرسالة تتعلق يبالمدفع الخاص يبها #                    
106#                     if cli == nom:
107#                         msg =msg +",le_vôtre"
108#                     self.app.conn_client[cli].send(msg.encode("Utf8"))
109#                 self.app.verrou.release()
110#             elif deb =='feu':
111#                 self.app.tir_canon(nom)
112# : الشارة إلى هذا الفطلق للنار لجميع العملء الخرين #                
113#                 self.app.verrou.acquire()
114#                 for cli in self.app.conn_client:
115#                     if cli != nom:
116#                         message = "tir_de,{0},".format(nom)
117#                         self.app.conn_client[cli].send(message.encode("Utf8"))
118#                 self.app.verrou.release()
119#             elif deb =="orienter":
120#                 t =msgClient.split(',')
121# : يمكن أن نستقبل العديد من الزوايا. نقوم يباستخدام الخيرة #                
122#                 self.app.orienter_canon(nom, t[-1])
123# : الشارة لهذه التغييرات لجميع العملء الخرين #                
124#                 self.app.verrou.acquire()
125#                 for cli in self.app.conn_client:
126#                     if cli != nom:
127# : نقطة نهاية لن، الرسائل قد تكون مجمعة في يبعض الظحيان #                        
128#                         message = "angle,{0},{1},".format(nom, t[-1])
129#                         self.app.conn_client[cli].send(message.encode("Utf8"))
130#                 self.app.verrou.release()
131#
132# : إغلق التصال #        
133#         self.connexion.close()          # قطع التصال
134#         del self.app.conn_client[nom]   # ظحذف مرجعه في القاموس
135#         self.app.afficher("Client %s déconnecté.\n" % nom)
136# الخيط ينتهي هنا #        

thread (تزامن الخيوط بالستخدام القفال  locks(

 من خلل فحص الكود أعله، سوف تلحظ بنية معينة من كتل التعليمات الت يرسل الخادم نفس لرستتالة إلتتى جميتتع عملئتته .
 . 80 إلى 74على سبيل اللثال انظر إلى السطر من 
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 لكائن "مغلق" تم إنشاؤه عن طريق النش للتطتتبيق الرئيستت (انظتتر أدنتتاه) . ()acquire  يقوم ينشيط السلوب75السطر 
 الت قمنتتا باستتتدعائها فتتي بدايتتة الستتكريبت . threading الذي هو جزء من وحدة, ()Lock هذا الكائن هو ملثيل الصنف

 ) تسبب إرسال رسالة إلى كافة العملء التصلي (باستلثناء واحد) . ثم، يكون لكائن-القفل مسعى79 إلى 76السطر التالية (من 
.()release جديد، هذه الرة لسلوبه

 يمكنتتك تخميتت أن لتته فائتتدة, threading متتاذا يختتدم هتتذا كتتائن-القفتتل إذا ؟ بمتتا أنتته يتتتم صتتنعه متتن صتتنف متتن وحتتدة
 للمواضيع . في الواقع، تستتتخدم هتذه كائنتتات-القفتتل لزامنتتة الواضتتيع التامنتتة . متا هتتو ؟هتل تعلتم أن الختتادم يبتدأ بموضتتوع
 مختلف لكل عميل متصل . ثم، تصبح كل هذه الواضيع تعمل بالتوازي . وبالتالي هنالك خطر في بعض الحيان، وهو ربما أن

موضوعي أو أكث يمكن أن يستخدموا موردا مشتكا في نفس الوقت . 

 فتتي الستطر البمجيتتة التت ناقشتتناها، علتتى ستبيل اللثتال، نحتتن نتعامتتل متتع موضتتوع يريتد تقريبتا استتخدام جميتتع التصتالت
 الوجودة لنش الرسالة . ولذلك من المكن أنه خلل هذا الوقت، موضوع آخر يريتد أن يستتتخدم أيضتا واحتدة أو أخترى متن هتذه

التصالت، والت قد يتسبب في عطب (أي تطابق بشكل فوضوي عدة رسائل) . 

 ) . هتتذا الكتتائن ل يتتتم إنشتتاؤه إل فتتي نستتخة واحتتدة، فتتي مستتاحةthread lockيمكن حل هذه الشكلة باستخدام كائن-القفتتل (
 السماء الت في متناول جميع الواضيع التامنة . ويتمي أساسا في أنه دائما في حالة أو أخرى : مغلق أو غي مغلق . حتالته

الولية هي غي مغلق .

االلستخدام

 للقفتل . فتإذا كتانت ()acquire عندما يكون أي موضوع على وعشك الوصتتول إلتى متورد مشتت،ك، يتتم أول تفعيتتل الستلوب
 الحالة غي مغلق، يتم غلقه، ويمكن للموضوع الذي طلبه أن يستخدم مصادر مشتكة بأمان . عند ااإنتهاء متتن استتتخدام التتورد،

للقفل، الذي سيقوم بفتح قفله (يكون غي مغلق) .  ()release فإنه سوف يقوم بتفعيل السلوب

 للقفتل، عنتدما يكتون فتتي حالتة مقفتل، يكتون ()acquire في الواقع، إذا كان موضوع أخر يحاول تفعيتتل هتو أيضتا الستلوب
 السلوب "ليس في متناول يده"، مما يتسبب في منع هذا الوضوع، والذي يقوم بتعليق نشاطه حت يعود إلى حالت غي مقفل
 . وهذا بالتالي يمنع الوصول إلى مورد مشت،ك خلل الوقت الذي يستخدم فيه موضوع آخر . عندما يتم فتح القفتتل، واحتتدة متن

الواضيع النتظار (قد يكون في الواقع أكث من واحد) يستأنف نشاطه أثناء إغلق القفل، وهكذا . 

 يقوم كائن-القفل بحفظ مراجع الواضيع الذي قد منعها، بحيتتث أنتته يتتم إزالتتة النتع لواحتد فقتط عنتدما يتتم استتدعاء الستلوب
release() ويجب دائما لكل موضوع يتم تفعيله باستخدام السلوب acquire() قبل الوصول إلى الوارد، ويجتتب عليتته 

بعد ذلك .  ()release نفعيل أسلوبه
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 ش ط أن تكون جميع الواضيع التامنة تتبع نفس الجراء، هذه التقنية بسيطة تمنع إمكانية استخدام مورد مشت،ك فتتي وقتتت
واحد من قبل العديد منهم . نقول قي هذه الحالة الواضيع قد تم مزامنتها .

:برنامج الخادم  إنهائه

 مماثلتتة لتلتتك ()ThreadClients الصنفان بالسفل تكمل السكريبت الخادم . يتم تنفيذ التعليمات البمجيتتة فتتي الصتتنف
 ,()Thread الت طورناها سابقا لجسم تطبيق برنامج الدردعشة . في هذه الحالة، ومع ذلتتك، وضتتعنا فتتي صتتنف مشتتتق متتن

 لنه يحتتاج إلتى تشتغيل هتذا الكتود فتتي موضتتوع مستتقل عتن التطتبيق الرئيستت . وبالفعتتل تتم القبتض عليته عتن طريتتق حلقتة
mainloop() 112للواجهة الرسومية.

 ولقد أضتتفنا مجموعتتة متتن. canon04 لوحدة ()AppBombardes من صنف ()AppServeur يشتق الصنف
 الساليب الكملة للقيام بتنفيذ جميع العمليات الت تنتج عن حوار مع العملء . لحظنا سابقا أن العملء يملثلون نسخة مشتتتقة

من هذا الصنف (تمتع بنفس التعاريف الساسية للنافذة، اللوحة، إلخ) .
137# class ThreadClients(threading.Thread):
138#     """objet thread gérant la connexion de nouveaux clients"""
139#     def __init__(self, boss, connex):
140#         threading.Thread.__init__(self)
141#         self.boss = boss                # مرجع نافذة التطبيق
142#         self.connex = connex            # مرجع socket المبدئي
143#
144#     def run(self):
145#         "attente et prise en charge de nouvelles connexions clientes"
146#         txt ="Serveur prêt, en attente de requêtes ...\n"
147#         self.boss.afficher(txt)
148#         self.connex.listen(5)
149# : إدارة التصالت المطلويبة من قبل العملء #        
150#         while 1:
151#             nouv_conn, adresse = self.connex.accept()
152# : صنع كائن خيط جديد لصنع التصال #            
153#             th = ThreadConnexion(self.boss, nouv_conn)
154#             th.start()
155#             it = th.getName()        # معرف فريد للخيط
156# : ظحفظ التصال في قاموس #            
157#             self.boss.enregistrer_connexion(nouv_conn, it)
158# : إظهاره #            
159#             txt = "Client %s connecté, adresse IP %s, port %s.\n" %\
160#                    (it, adresse[0], adresse[1])
161#             self.boss.afficher(txt)
162# : يبدء التواصل مع العميل #            
163#             nouv_conn.send("serveur OK".encode("Utf8"))
164#
165# class AppServeur(AppBombardes):
166#     """fenêtre principale de l'application (serveur ou client)"""
167#     def __init__(self, host, port, larg_c, haut_c):
168#         self.host, self.port = host, port

 سوف نن اقش هذا السؤال ف الصفح ات الق ادمة, لنه يفةتح بعض الوجه ات الاثية للهةتوم ام : انظر إل : تسي الرسوم112
.405الةتحركة ب اسةتخدام اليوط, صفحة 
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169#         AppBombardes.__init__(self, larg_c, haut_c)
170#         self.active =1          # مؤشر النشاط
171# : تأكد من خروجك يبشكل صحيح عند إغلق النافذة #        
172#         self.bind('<Destroy>',self.fermer_threads)
173#
174#     def specificites(self):
175#         "préparer les objets spécifiques de la partie serveur"
176#         self.master.title('<<< Serveur pour le jeu des bombardes >>>')
177#
178# : ويدجت نص، مرتبط مع شريط تمرير #        
179#         st =Frame(self)
180#         self.avis =Text(st, width =65, height =5)
181#         self.avis.pack(side =LEFT)
182#         scroll =Scrollbar(st, command =self.avis.yview)
183#         self.avis.configure(yscrollcommand =scroll.set)
184#         scroll.pack(side =RIGHT, fill =Y)
185#         st.pack()
186#
187# : جزء خادم التصال #        
188#         self.conn_client = {}           # قاموس اتصالت العميل
189#         self.verrou =threading.Lock()   # قفل مزامنة الخيوط
190# : socket تهيئة الخادم - وضع #        
191#         connexion = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
192#         try:
193#             connexion.bind((self.host, self.port))
194#         except socket.error:
195#             txt ="La liaison du socket à l'hôte %s, port %s a échoué.\n" %\
196#                   (self.host, self.port)
197#             self.avis.insert(END, txt)
198#             self.accueil =None
199#         else:
200# : يبدء خيط لمراقبة اتصال العملء #            
201#             self.accueil = ThreadClients(self, connexion)
202#             self.accueil.start()
203#
204#     def depl_aleat_canon(self, id):
205#         "déplacer aléatoirement le canon <id>"
206#         x, y = AppBombardes.depl_aleat_canon(self, id)
207# : الشارة لهذه الظحداثيات الجديدة لكافة العملء #        
208#         self.verrou.acquire()
209#         for cli in self.conn_client:
210#             message = "mouvement_de,%s,%s,%s," % (id, x, y)
211#             self.conn_client[cli].send(message.encode("Utf8"))
212#         self.verrou.release()
213#
214#     def goal(self, i, j):
215#         "le canon <i> signale qu'il a atteint l'adversaire <j>"
216#         AppBombardes.goal(self, i, j)
217# : الشارة إلى النتائج الجديدة لكافة العملء #        
218#         self.verrou.acquire()
219#         for cli in self.conn_client:
220#             msg ='scores,'
221#             for id in self.pupi:
222#                 sc = self.pupi[id].valeur_score()
223#                 msg = msg +"%s;%s," % (id, sc)
224#             self.conn_client[cli].send(msg.encode("Utf8"))
225#         time.sleep(.5)               # للتحسين نفصل الرسائل
226#         self.verrou.release()
227#
228#     def ajouter_canon(self, id):
229#         "instancier un canon et un pupitre de nom <id> dans 2 dictionnaires"
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230#         # on alternera ceux des 2 camps :
231#         n = len(self.guns)
232#         if n %2 ==0:
233#             sens = -1
234#         else:
235#             sens = 1
236#         x, y = self.coord_aleat(sens)
237#         coul =('dark blue', 'dark red', 'dark green', 'purple',
238#                'dark cyan', 'red', 'cyan', 'orange', 'blue', 'violet')[n]
239#         self.guns[id] = Canon(self.jeu, id, x, y, sens, coul)
240#         self.pupi[id] = Pupitre(self, self.guns[id])
241#         self.pupi[id].inactiver()
242#         return (x, y, sens, coul)
243#
244#     def enlever_canon(self, id):
245#         "retirer le canon et le pupitre dont l'identifiant est <id>"
246#         if self.active == 0:        # تم إغلق النافذة
247#             return
248#         self.guns[id].effacer()
249#         del self.guns[id]
250#         self.pupi[id].destroy()
251#         del self.pupi[id]
252#
253#     def orienter_canon(self, id, angle):
254#         "régler la hausse du canon <id> à la valeur <angle>"
255#         self.guns[id].orienter(angle)
256#         self.pupi[id].reglage(angle)
257#
258#     def tir_canon(self, id):
259#         "déclencher le tir du canon <id>"
260#         self.guns[id].feu()
261#
262#     def enregistrer_connexion(self, conn, it):
263#         "Mémoriser la connexion dans un dictionnaire"
264#         self.conn_client[it] = conn
265#
266#     def afficher(self, txt):
267#         "afficher un message dans la zone de texte"
268#         self.avis.insert(END, txt)
269#
270#     def fermer_threads(self, evt):
271#         "couper les connexions existantes et fermer les threads"
272# : قطع التصالت مع جميع العملء #        
273#         for id in self.conn_client:
274#             self.conn_client[id].send('fin'.encode("Utf8"))
275# : (فرض إنهاء خيط خادم انتظار الستعلمات (الطلبات #        
276#         if self.accueil != None:
277#             self.accueil._stop()
278#         self.active =0                  # منع وصول إلى لظحقة Tk
279#
280# if __name__ =='__main__':
281#     AppServeur(host, port, largeur, hauteur).mainloop()
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تعليقات

  : سيحدث من وقت لخر يريد "العتاض " على إغلق التطبيق التتذي قتتام الستتتخدم بتتالخروج متتن برنامجتتك،173السطر •
 على سبيل اللثال لنك ترير إجباره بحفتتظ نستتبة متن البيانتتات الهمتتة فتتي ملتف، أو غلتتق نوافتتذ أختترى، إلتخ . فقتتط اجعلتته

كما فعلنا هنا لجبار إنهاء جميع الواضيع النشطة . ، >Destroy< يكشف عن العنص
(Text  : هنتتا عليتتك مراجعتتة تقنيتتة ربتتط شتتيط التمريتتر متتع ويتتدجت "نتتص -186 إلتتى 179* الستتطور متتن •  انظتتر" 

).247للصفحة
 : إنشاء ملثيل لكائن-قفل يسمح بمزامنة الواضيع . 190السطر •
 : هنا يتم تملثيل كائن الوضوع الذي ينتظر بشكل مستمر طلبات اتصال العملء الحتملي . 203 و202السطران •
  : هتذه الستتاليب تجتتاوز الستاليب متن نفتس الستم التت ورثتتت متن صتنف227  إلتى 215 ومن 213 إلى 205السطور من •

 )، ومتن ثتم إضتافة وظتائفهم الخاصتة، وهتو217 إلتى 207الصل . فهي تبدأ باستدعائهم للقيام بنفس العمل (السطور متن 
الذي يقدم الجميع ما حدث الن . 

  : هذا الستلوب يملثتل موقتف جديتد للطلق فتتي كتل مترة يتصتل فيهتا عميتل جديتد . يتتم وضتع243 إلى 229السطور من •
 الدافع بالتناوب في الجانب اليمن واليس، وهو إجراء من الواضح أنه يمكن أن يتحسن . قائمة اللوان الوجود تحد عدد

، والذي ينبغي أن يكون كافيا .10العملء إلى 

برنامج العميل

 سكريبت برنامج العميل أدناه . كما في الخادم، فهو قصي نسبيا، لنه يستخدم أيضا استدعاء الوحدات ويرث الصناف . يجتتب
 وهتتذا اللتتف يجتتب وضتتعه فتتي التتدليل. canon_serveur.py على سكريبت الخادم أن يتم حفظه في ملف-وحدة تسمى

الذي يستخدمهم .  canon04.py و canon03.py الحالي، وكذلك ملفات-الوحدات

 بشتتكل مطتتابق، والشتتتقة متن ()Pupitre و ()Canon هذه الوحدات تتتم استتتدعاؤها، هتتذا الستتكريبت يستتتخدم الصتتناف
 في هذه الخية، العديد من الساليب اللثقيلة للتكيف مع وظائفها . علتتى ستتبيل اللثتتال الستتاليب. ()AppServeur صنف

goal() و depl_aleat_canon() ,ل تفعل عشيئا (العبتارة pass ,(لنته ل يمكتن حستاب النتائتج وإعتادة تموضتتع 
الدافع بعد كل إطلق للنار لن هذا يتم من الخادم فقط . 

 ) كتتود التتذي يعالتتج الرستتائل126 إلتتى 86(الستتطر متتن  ()ThreadSocket للصتتنف ()run ستتوف تجتتد فتتي الستتلوب
 ) ذلتتك لن الرستائل التلقتتاة متن الختتادم تظهتتر علتتى الختتراج88(في الستتطر  print التبادلة مع الخادم . ونحن أبقينا تعليمة

القياس . فإذا قمت بنفسك بعمل عشكل أكث تحديدا لهذه اللعبة، يمكنك بالطبع حذف هذه التعليمات .
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1# #######################################################
2# #                      لعبة القصف – نسخة العميل #
3# # (C) Gérard Swinnen, Liège (Belgique) - Juillet 2004 #
4# # GPL                          Révis.  2010 : الرخصة #
5# #         ،قبل تشغيل هذا السكريبت، تأكد من عنوان #
6# #                     رقم المنفذ وإظحداثيات فضاء #
7# # اللعبة التي تم وضعها في السفل هي نفسها يبالضبط #
8# #                          .التي تم تعريفها للخادم #
9# #######################################################

10#
11# from tkinter import *
12# import socket, sys, threading, time
13# from canon_serveur import Canon, Pupitre, AppServeur
14#
15# host, port = '192.168.1.168', 36000
16# largeur, hauteur = 700, 400          # إظحداثيات فضاء اللعب
17#
18# class AppClient(AppServeur):
19#     def __init__(self, host, port, larg_c, haut_c):
20#         AppServeur.__init__(self, host, port, larg_c, haut_c)
21#
22#     def specificites(self):
23#         "préparer les objets spécifiques de la partie client"
24#         self.master.title('<<< Jeu des bombardes >>>')
25#         self.connex =ThreadSocket(self, self.host, self.port)
26#         self.connex.start()
27#         self.id =None
28#
29#     def ajouter_canon(self, id, x, y, sens, coul):
30#         "instancier un canon et un pupitre de nom <id> dans 2 dictionnaires"
31#         self.guns[id] = Canon(self.jeu, id, int(x), int(y), int(sens), coul)
32#         self.pupi[id] = Pupitre(self, self.guns[id])
33#         self.pupi[id].inactiver()
34#
35#     def activer_pupitre_personnel(self, id):
36#         self.id =id                         # تلقي معرف من الخادم
37#         self.pupi[id].activer()
38#
39#     def tir_canon(self, id):
40#         r = self.guns[id].feu()             # إرسال False إذا توقف
41#         if r and id == self.id:
42#             self.connex.signaler_tir()
43#
44#     def imposer_score(self, id, sc):
45#         self.pupi[id].valeur_score(int(sc))
46#
47#     def deplacer_canon(self, id, x, y):
48#         "note: les valeurs de x et y sont reçues en tant que chaînes"
49#         self.guns[id].deplacer(int(x), int(y))
50#
51#     def orienter_canon(self, id, angle):
52#         "régler la hausse du canon <id> à la valeur <angle>"
53#         self.guns[id].orienter(angle)
54#         if id == self.id:
55#             self.connex.signaler_angle(angle)
56#         else:
57#             self.pupi[id].reglage(angle)
58#
59#     def fermer_threads(self, evt):
60#         "couper les connexions existantes et refermer les threads"
61#         self.connex.terminer()
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62#         self.active =0                  # منع وصول إلى لظحقة Tk
63#
64#     def depl_aleat_canon(self, id):
65#         pass                            # => أسلوب غير فعال
66#
67#     def goal(self, a, b):
68#         pass                            # => أسلوب غير فعال
69#
70#
71# class ThreadSocket(threading.Thread):
72#     """objet thread gérant l'échange de messages avec le serveur"""
73#     def __init__(self, boss, host, port):
74#         threading.Thread.__init__(self)
75#         self.app = boss            # مرجع نافذة التطبيق
76# : اتصال يبالخادم : - socket وضع #        
77#         self.connexion = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
78#         try:
79#             self.connexion.connect((host, port))
80#         except socket.error:
81#             print("La connexion a échoué.")
82#             sys.exit()
83#         print("Connexion établie avec le serveur.")
84#
85#     def run(self):
86#         while 1:
87#             msg_recu = self.connexion.recv(1024).decode("Utf8")
88#             print("*%s*" % msg_recu)
89#             # le message reçu est d'abord converti en une liste :
90#             t =msg_recu.split(',')
91#             if t[0] =="" or t[0] =="fin":
92# : ظحذف هذا الخيط #                
93#                 break
94#             elif t[0] =="serveur OK":
95#                 self.connexion.send("client OK".encode("Utf8"))
96#             elif t[0] =="canons":
97#                 self.connexion.send("OK".encode("Utf8"))   # اعتراف وصول
98# .مسح أول واخر عنصر في القائمة #                
99# : تبقي قوائم #                

100#                 lc = t[1:-1]
101# : كل واظحد هو وصف كامل للمدفع #                
102#                 for g in lc:
103#                     s = g.split(';')
104#                     self.app.ajouter_canon(s[0], s[1], s[2], s[3], s[4])
105#             elif t[0] =="nouveau_canon":
106#                 self.app.ajouter_canon(t[1], t[2], t[3], t[4], t[5])
107#                 if len(t) >6:
108#                     self.app.activer_pupitre_personnel(t[1])
109#             elif t[0] =='angle':
110# .من الممكن أن نستقبل مجموعة من المعلومات المجمعة #                
111# : لن نأخذ سوى الولى #                
112#                 self.app.orienter_canon(t[1], t[2])
113#             elif t[0] =="tir_de":
114#                 self.app.tir_canon(t[1])
115#             elif t[0] =="scores":
116# .مسح أول واخر عنصر في القائمة #                
117# : تبقي قوائم #                
118#                 lc = t[1:-1]
119# : كل عنصر هو وصف نتيجة #                
120#                 for g in lc:
121#                     s = g.split(';')
122#                     self.app.imposer_score(s[0], s[1])
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123#             elif t[0] =="mouvement_de":
124#                 self.app.deplacer_canon(t[1],t[2],t[3])
125#             elif t[0] =="départ_de":
126#                 self.app.enlever_canon(t[1])
127#
128# .ينتهي هنا <réception> خيط #        
129#         print("Client arrêté. Connexion interrompue.")
130#         self.connexion.close()
131#
132#     def signaler_tir(self):
133#         self.connexion.send("feu".encode("Utf8"))
134#
135#     def signaler_angle(self, angle):
136#         msg ="orienter,{0}".format(angle)
137#         self.connexion.send(msg.encode("Utf8"))
138#
139#     def terminer(self):
140#         self.connexion.send("fin".encode("Utf8"))
141#
142# # Programme principal :
143# if __name__ =='__main__':
144#     AppClient(host, port, largeur, hauteur).mainloop()

تعليقات

 : يمكنك تحسي هذا السكريبت بإضافة نموذج لطلب هذه القيم من الستخدم أثناء بدء التشغيل . 16 و15السطران •
 يمكننتتا أن نضتتع فيهتتا متتا. ()specificites  : ينتهي منش صنف الصل باستدعاء السلوب27 إلى 19* السطور من •

 " الذي لم تظهر فتتي text يجب أن يبن بشكل مختلف في الخادم والعملء . يقوم الخادم خاصة بتملثيل ويدجت "نص -
العملء، واحدة أو أخرى من الكائنات الوضوع الختلفة تبدأ لدارة التصالت . 

  : يتم استدعاء هذا السلوب في كل مرة يقوم فيهتتا الستتتخدم بالضتتغط علتتى زر إطلق النتتار . ل42 إلى 39* السطور من •
 يمكن للمدفع إل لقطات بشكل مستمر . لذلك، ل يمكن لي رصاصة جديدة أن تقبل إذا لم تكمل الطلقة الت قبلهتتا مستتارها،

 لكائن التدفع التتذي يشتتي إلتتى متتا إذا تتم قبتتول إطلق ()feu القيم "صحيح" أو "خطأ" تقوم بإرجاع باستخدام السلوب
النار أو ل . يتم استخدام هذه القيمة للعشارة إلى الخادم (و عملء آخرين) أن إطلق النار قد حصل فعل . 

  : يتم إضافة مدفع جديد في فضاء لعبة لكل واحد (و هذا معناه في لوحة الخادم وفي لوحات108 إلى 105* السطور من •
 جميع العملء التصلي)، في كل مترة يتصتتل فيهتتا عميتتل جديتد . يرستل الختتادم فتتي هتتذا التتوقت رستالة إلتتى جميتتع العملء
 لعلمهم بهذا الشيك الجديد . لكن الرسالة ترسل على وجه الخصوص تحمل حقل إضافيا (يحتوي ببساطة على سلستتلة

"le_vôtreبحيث أن هذا الشيك يعلتتم أن هتتذه الرستتالة لتدفع ختتاص بتته، ويمكتتن تفعيتتل لوحتتة التحكتتم أثنتتاء تخزيتتن (" 
) .37 إلى 35العرف الذي تم تعيينه من قبل الخادم (انظر أيضا إلى السطور من 
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الستنتاجات ووجهات نظر

 تم تقديم هذا التطبيق في هدف تعليمي . لقد تعمدنا تبسيط العديتد متن الشتاكل . علتتى ستبيل اللثتال، إذا إختتبت بنفستتك هتذا
 البنامج، سوف تجد أنه في كلثي من الحيان تم تجميع الرسائل التبادلة في "الحزم"، وهتتذا يتطلتتب تحستتي خوارزميتتة تنفيتتذ

لتفسيها . 

 و باللثل، فإننا بالكاد رسمنا اللية الساسية للعبة : توزيع اللعبي على معسكرين، وتدمي التدافع العنيتة، ومختلتف العقبتات
الخرى، إلخ . ولدينا العديد من الطرق لستكشافها !

تمارين
 عتن طريتق إزالتة كتائن متن كتائن الواضتيع ., 384 قم بتبسيط السكربت لعميل الدردعشة الذي تم شحه في الصتفحة19.1

وقم على سبيل اللثال بتتيب معالجة إرسال الرسائل في الوضوع الرئيس .
 ومتا يليهتا)، بحفتظ لوحتتة تحكتم 276  (انظتر إلتى صتفحات15قم بتعديل لعبة القصف (الصدار الستقل) فتي الفصتل 19.2

 واحدة ومدفع واحد . وأضف هدفا متحركا، وحركات سيتم إدراجها من كائن موضوع مستقل (من أجل فصل أجزاء متتن
تعليمات البمجية الت تحكم في حركة الهدف والقذوف) .

استخدامت المواضيعت لتحسين الرسومت المتحركة

 التمرين الخي في نهاية القطع السابق يشي إلى وجود منهجية لتطوير التطبيقات الت يمكن أن تكون مفيدة بشكل ختتاص فتتي
حالة ألعاب الفيديو الت تشمل العديد من الرسوم التحركة التامنة . 

 في الواقع، إذا قمت ببمجة مختلف عناص الرسوم التحركة للعبة ككائنات مستقاة تعمل كل واحدة منها علتتى موضتتوع ختتاص
 بها، فأنت ل تبسط فقط هذه الهم بل حت حسنت من إمكانية قراءة السكريبت الختتاص بتك، ولكتن يمكنتتك زيتتادة ستتعة التنفتذ
 وبالتالي سيولة الرسوم التحركة . لتحقيق هذه النتيجتتة، يجتتب عليتتك تتتر،ك مهلتتة للتقنيتتة التتت نستتتغلها حتتت الن، لكتن ستتوف

تستخدم في مكانها أسهل في نهاية الطاف .

 after()تأخير الرلسوم المتحركة بالستخدام 

 في جميع الرسوم التحركة الت تحدثنا عنها حت الن، يتتم صتنع "الحتر،ك" فتي كتل مترة متن خلل دالتة تحتتوي علتتى أستلوب
after() , تربط تلقائيا لجميع ويدجاتtkinter: أنت تعلم أن هذا السلوب يسمح بإدخال تأخي وقت في سلو،ك برنامجك ، 

 يتم تنشيط ملؤقت داخلي، بحيث بعد فتة متتن التتوقت التفتق عليتته، يستتتدعي النظتام تلقائيتا أي دالتتة . بشتتكل عتتام، الدالتة التت
يتم استدعاؤها : فهي توفر التالي في حلقة عودية، ويبقى برمجة مواقع للكائن الرسومية الختلفة .  ()after تحتوي على
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 تطبيقك ليس "مجمدا" . يمكنك على سبيل اللثال،, ()after اعلم أنه خلل تدفق الفاصل الزمن للبنامج باستخدام السلوب
 خلل هذا الوقت، الضغط على زر، إعادة تحجيم النافذة، إدخال مدخلت متتن خلل لوحتتة الفاتيتتح، إلتتخ . لكتتن كيتتف يكتتون هتتذا

88ممكنا ؟

 و لقد سبق وأن ذكرنا مرات عديتتدة أن التطبيقتتات تشتتمل دائمتا محتتر،ك رستوم حتديث "يعمتتل" بشتتكل مستتتمر فتتي الخلفيتتة : هتتذا
 لنافذتك الرئيسية . كما يشتتي استمه بوضتتوح، هتذا الستلوب يطبتق دائمتا ()mainloop الجهاز يبدأ عندما تشغل السلوب

 الت تعرفها جيدا . يتم تضمي العديد من آليات في هذا "الحر،ك" . واحدة من هذه آليات while حلقة تكرار، نفس نوع حلقة
 هي الحصول على جميع الحداث الت تحدث، وبعد صنع تقرير لهم باستخدام الرسائل اللئمة للبامج الت تطلتتب ذلتتك (انظتتر

 على أن تتخذ إجراءات تحكم أخرى في العرض، إلخ . عندما تقوم باستتتدعاء), 88إلى : برامج تتحكم بواسطة الحداث، صفحة
 أيضتا، ويقتوم هتذا التدير, ()mainloop لويتدجت، ستوف تستتتخدم فتتي الواقتع آليتتة تتوقيت تتكامتل متع ()after أستلوب

الركزي باستدعاء الدالة الت تريدها، بعد فتة زمنية معينة . 

 هي الوحيدة المكن تطبيق عملها على موضتتوع واحتتد، لن الحلقتتة ()after تقنية تحريك الرسوم التحركة تستخدم السلوب
mainloop() توجه السلو،ك العام ملثل هذا الطلب إلى ذلك . هذا خاصة سيتولى إعادة رسم جزء أو كتتل النافتتذة كلمتتا كتتان 

 ذلك ضوريا . لهذا السبب ل يمكنك تخيل بناء محر،ك رسوم متحركة من عشأنها أن تعيد تحديد إحداثيات الكائن الرسومي داخل
 ستتوف تبقتتى معلقتتة، المتتر التتذي يعنتت أنتته ()mainloop بسيطة، على سبيل اللثال، لن في أثناء تشغيل, while حلقة

 خلل هذه الفتة الزمنية سوف يتم إعادة تصميم أي كائن رسومي (خاصة إذا كنتتت ترغتتب فتتي الحصتتول علتتى هتذه الخطتوة) .
 .while في الواقع، سوف يتم تجميد التطبيق، طالا ل يتم مقاطعة حلقة

 هو الوحيد المكن، هذه التقنية الت استخدمناها حتتت الن فتتي أملثلتتة تطتتبيق الوضتتوع-الواحتتد الختتاص بنتتا . لتتديها عيتتب واحتتد
 جهاز ضبط الوقت الذي يمكتتن برمجتتته, ()mainloop مزعج : نظرا لوجود عدد كبي من عمليات الدعم في كل تكرار لحلقة

  مللتتي ثانيتة بالكتاد علتى15ل يمكن أن يكون قصيا جدا . علتى ستبيل اللثتال، ل يمكنهتا أن تقتع أقتل متن  ()after باستخدام
،Pentium IV، بروسيسور من نوع 2004حاسوب نموذجي (سنة   f  = 1،5 GHzيجتتب أن تنظتر إلتى هتذا القيتد إذا كنتت . ( 

ترغب في تطوير رسوم متحركة سيعة . 

 يكمن في هيكل حلقة الرسوم التحركة (أي دالتتة أو أي أستلوب "متكتترر"، هتذا يعنتت ()after عيب أخر عند استخدام السلوب
 أن يطلق على نفسه) : ليس من السهل في الواقع إتقان هذا النوع من البناء النطقي، خاصة إذا كنت تريد تعيي رسوم متحركة

من عدة كائنات رسم مستقلة، بما في ذلك  عدد الحركات الت ينبغي أن تختلف مع مرور الوقت .
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time.sleep()تأخير الرلسوم المتحركة بالستخدام 

 الذكور أعله، إذا كنت تعطتتي الرستتوم التحركتتة الخاصتتة بكائنتتات ()after يمكنك تجاهل هذه القيود الفروضة على أسلوب
 ومن ثم يسمح لتتك ببنتتاء إجتتراءات رستتوم متحركتتة, ()mainloop رسومية للمواضيع الستقلة . بذلك، تقوم بتحرر وصاية

 .for أو عبارة while على أساس هياكل حلقات أكث "كلسيكية"، على سبيل اللثال باستخدام عبارة

 في قلب كل من هذه الحلقات، يجب عليك أن تكون دائمتتا علتتى يقيتت متتن أن إدراج تتتأخي أثنتتاء "الستتي جتتانب" نظتتام التشتتغيل
 هذه الدالة. time من وحدة ()sleep (حت تتمكن من التعامل مع الواضيع الخرى) . للقيام بذلك، سوف تستخد،ك الدالة

 تسمح لك بتعليق تنفيذ الوضوع الحالي لفتة معينة من الزمن، أثنائها الواضتتيع والتطبيقتات الختترى تستتتمر فتتي العمتتل . إن
 وبالتالي، يمكتتن أن يكتتون أقصتت بكتتلثي ممتتا كنتتت تتتأذن أستتلوب, ()mainloop التأخي النتج على هذا النحو ل يعتمد على

after().

 .()mainloop تنبيه : هذا ل يعنتت أن الشاعشتتة ستتوف تجتتدد نفستتها بشتتكل أستتع، لن هتتذا التجديتتد ليتتزال يقتتدم متن خلل
 يمكنك تسيعها إلى حد كبي من آليات مختلفة الت تصنعها بنفسك في إجرائتتات الرستتوم التحركتتة الخاصتتة بتتك . علتتى ستتبيل
 اللثال، في برنامج لعبة، فإنه من الشائع أن تكون القارنة بي مواقع اثني من الجوالت بشكل دوري (ملثل قذيفتة والهتدف)، متن
 أجل اتخاذ إجراءات عند انضمامهم (إنفجار، إضافة نقا ط إلى النتيجة، إلخ) . باستخدام تقنية الرسوم التحركة التت تتم شتحها

 أن تفعل الكلثي في الكلثي من الحيان من هذه القارنات، ونتوقع بالتالي نتائتتج أكتتث دقتتة . وباللثتتل، يمكنتتك زيتتادةهنا، يمكنك 
عدد النقا ط الت تلؤخذ بعي العتبار لحساب السار في الوقت الحقيقي، وبالتالي فإنه يتحسن .

تنبيه
 يجـــب علـيــك أن تقــوم بتحدـيــد التــأخير بــالميلي ثانـيــة، كبرامــتر, ()after عنــدما تســتخدم الســلوب

 البرامتر التي تقـوم بتمريرهـا يجـب أن تكـون بـالثواني، بشـكل, ()sleep .صحيح  عندما تستدعي الدالة
على سبيل المثال  float(عدد حقيقي  :، ويمكنك استخدام أعداد صغيرة جدا  ) (0.0003  . (

مثال ملموس

 السكربت الصغي الستنسخ أدناه يوضح تنفيذ هذه التقنية في ملثال بسيط عمدا . هو تطبيق رسومي صتتغي فيته تتحتر،ك فتتي
 كالعادة على الوضوع الرئيس . منش تطبيق اللثيل لوحة تحتوي ()mainloop دائرة داخل اللوحة. يتم تشغيل "محركه"

 على رسم دائرة، وزر وكائن موضوع . هذا كائن الوضوع هتو رستوم متحركتة للرستم، لكتن دون اللجتتوء إلتى استتدعاء الستلوب
after() للويدجت . فهو يستخدم حلقة بسيطة while كلسيكية جدا، ملثبة في أسلوبه run().
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1# from tkinter import *
2# from math import sin, cos
3# import time, threading
4#
5# class App(Frame):
6#     def __init__(self):
7#         Frame.__init__(self)
8#         self.pack()
9#         can =Canvas(self, width =400, height =400,

10#                     bg ='ivory', bd =3, relief =SUNKEN)
11#         can.pack(padx =5, pady =5)
12#         cercle = can.create_oval(185, 355, 215, 385, fill ='red')
13#         tb = Thread_balle(can, cercle)
14#         Button(self, text ='Marche', command =tb.start).pack(side =LEFT)
15#         # Button(self, text ='Arrêt', command =tb.stop).pack(side =RIGHT)
16# : إيقاف الخيط الخر إذا قمنا يبإغلق النافذة #        
17#         self.bind('<Destroy>', tb.stop)
18#    
19# class Thread_balle(threading.Thread):
20#     def __init__(self, canevas, dessin):
21#         threading.Thread.__init__(self)
22#         self.can, self.dessin = canevas, dessin
23#         self.anim =1
24#     
25#     def run(self):
26#         a = 0.0
27#         while self.anim == 1:
28#             a += .01
29#             x, y = 200 + 170*sin(a), 200 +170*cos(a)
30#             self.can.coords(self.dessin, x-15, y-15, x+15, y+15)
31#             time.sleep(0.010)
32#
33#     def stop(self, evt =0):
34#         self.anim =0
35#
36# App().mainloop()

تعليقات

  : لتبسيط اللثال إلتتى الحتد القصتت، قمنتتا بإنشتتاء كتتائن موضتتوع مستتلؤول عتن حركتتة الرستوم التحركتتة،14 و13السطران •
مباشتة فتتي منشتت التطتبيق الرئيستت . هتذا كتتائن الوضتتوع ستوف يتتم تشتتغيله عنتتدما يقتتوم الستتتخدم بالضتغط علتتى <

Marcheالت تقوم بتفعيل أسلوبه ،< start() تذكر هنا أن هذا السلوب الدمج الذي سيتم تشغيله هو نفس) run() 
 حي أنشأنا حلقة الرسوم التحركة الخاصة بنا) . runتذكر هنا أن هذا السلوب الدمج الذي سيتم تشغيله هو نفس ()

  : ل يمكن إعادة تشغيل موضوع انتهى . ولذلك، ل يمكنك تشغيل هذه الرسوم التحركة سوى متترة واحتدة فقتتط15السطر •
 فتتي البدايتتة (و التتذي تعتتتبه #  عتتن طريتتق إزالتتة الرمتتز15(على القل في عشكل مقدمة هنا) . لقناعك بتذلك، فعتتل الستتطر 

 while بيلثون مجرد تعليق) : عند بدء الرسوم التحركة، النقر بواسطة زر الفأرة يتسبب في استدعاء الختتروج متتن حلقتتة

 ستتوقف الرسوم التحركة، لكن الوضوع سوف ينتهي أيضتا .. ()run ، سوف ينهيها السلوب31 إلى 27في السطر من 
>، لن تحصل سوى على رسالة خطأ . Marcheإذا حاولت تشغيله باستخدام الزر <
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 الجيب وجيب التمام لهذه. a  : لحاكات حركة دائربة موحدة، يكفي أن تغي باستمرار قيمة الزاوية31 إلى 26السطر من •
113.279من نقطة محيط الدائرة الت تتطابق مع هذه الزاوية y و x الزاوية يمكنك حساب إحداثيات

  تكترار ليقتوم بتدورة638 درجتتة)، وستتوف يتطلتب ذلتتك 0.6في كل تكرار، سوف تتغي الزاوية بمئتتة راديتان فقتتط (حتتوالي 
: 31كاملة . التوقيت الذي تم اختياره لهذه التكرارات هو فتتي الستتطر    ميلتتي ثانيتتة . يمكنتتك تستيع هتتذه العمليتتة عتن10 

 ثانية)، وهي ليست سيئة للغاية .0.001 ميلي ثانية (1طريق تقليل هذه القيمة، ولكنك ل يمكنك أن تقلل أقل من 

تذكير
:ل على شفرة جميع المثلة من موقع ويمكنك الحص

http://inforef.be/swi/python.htm, أو :
http://main.pythomium.net/download/cours_python.zip

 لعبـة صــغيرة يجــب عـلـى المسـتخدم إطل ق, cibles_multiples.py سوف تجد في ملف يـسـمى
 .الـنـار عـلـى مجموـعـة ـمـن الـهـداف المتحركــة الـتي ـتـزداد أـعـدادها وسـرعتها ـمـع ـمـرور اـلـوقت  وهـذه اللعـبـة

تستخدم تقنيات الرسوم المتحركة الموضحة أعله

.279 يكنك أن تد بعض الةتفسيات حول هذا الوضوع ف صفحة113
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إذا أردت تجربة بيلثون على حاسوبك الخاص، ل تتدد : عملية التلثبيت سهلة للغاية، بدون أي خطر على حاسوبك .

في نظام تشغيل لويندلوز

 سوف تجد قسم تحميتتل برامتج التلثتبيت التلقتائي لختلتتف إصتتدارات, http://www.python.org : على الوقع الرسمي لبيلثون
بيلثون . يمكنك اختيار خيار آخر "منتج" . 

Python . ملتتف التلثتتبيت يستتمى 3.2.2، تتتم إصتتدار الصتتدار 2011 ديستتمب (كتتانون الول) 2علتتى ستتبيل اللثتتال، فتتي   3.2.2 

Windows x86 MSI  Installer بتتت) . تحتتتوي هتتذه الصتتدارة علتتى الكتبتتة الرستتومية64 (أو النستتخة الطابقتتة لنظمتتة  
tkinter . 

  ستتيتم تلثتتبيته افتاضتتيا فتتي دليتتل3انسخ هذا اللف إلى دليل ملؤقت على جهاز الحاسوب الختتاص بتتك. وقتتم بتشتتغيله . بيلثتتون 
أول رقمي من رقم الصدار)، وسيتم تحديث أيقونات بيلثون تلقائيا .  ** حيث (**Python باسم

 Python Imaging أو ReportLab، ملثتل 3إذا كنت تريد الستفادة من موارد مكتبات الطرف ثالث الت لم تتوفر بعد لتبيلثون 

Library بتحميل اللف 2، يمكنك تلثبيت ملثبت الصدار الخي من بيلثون ،Python 2.7.2 Windows Installerأو النسخة)  
بت) . يتم تلثبيت النسختي في أدلة مختلفة دون أن يعوق أحدهم الخر بأي عشكل من العشكال . 64الخصصة لجهزة 

عند اكتمال التلثبيت، يمكنك حذف الدليل اللؤقت .

في نظام تشغيل لينكس

 ربما قد قمت بتلثبيت نظام تشغيل لينكس بمساعدة إحدى التوزيعات ملثل أبنتو، سوزي، ريدهات ... قم ببستتاطة بتلثتتبيت بيلثتتون
 ) . إذاPython Imaging Library (أيضا قم بتلثبيته في نفس الوقت مع مكتبة tkinterوالت هي جزء منه، ول تستغن عن 

 .tkinter، يجب عليك أيضا تلثبيت إصدارين مختلفي من 3 أو بيلثون 2قمت بتلثبيت بيلثون 
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في نظام تشغيل ماك

على الوقع الرسمي لبيلثون، سوف تجد مجموعة تركيب لنظام ما،ك ملثل الت لدى نظام تشغيل ويندوز .

Cherrypyتثبيت 

 هي منتج مستقل له موقعه الرسمي على النتنت :Cherrypyمكتبة 

http://cherrypy.org. التنيل قم بزيارة قسم: 

http://download.cherrypy.org/cherrypy/3.2.2/

 )، توجتتد2011\12\02 . في وقت كتابة هتتذه الستتطور (Cherrypyفي هذا الدليل، سوف تجد روابط تحميل الصدار الحالي من 
  فتتي نفتتس3 وبيلثون 2 لبيلثون Cherrypy (هذا الرقم ليس له أي علقة بإصدارات بيلثون) . اللفات تتضمن نسخ 3.2.2نسخة 

الجموعة .

 ، ثم قم بتشغيل اللف التذي قمتتت بتحميلتته (اللثبتتت التلقتائي) . إذا كنتتت قتد ثبتتCherryPy-3.2.2.win32.exeاللف •
 ، فيجب عليك في هتذه الحالتة إعتتادة تشتغيل اللثبتت مرتيت لكتي يلثبتت الكتبتات فتي كل3 و2نسختي بيلثون أي الصدار 

الصدارين .
إذا كنتتت تعمتتل علتتى نظتتام تشتتغيل لينكتتس أو أي نظتتام تشتتغيل أختتر، فيجتتب عليتتك نقتتل ملتتف الرعشتتيف التتذي حملتتته (•

CherryPy-3.2.2.tar.gz أو CherryPy-3.2.2.zipإلتتى أي دليتتل متتلؤقت، ثتتم قتتم بفتتك ضتتغطه بمستتاعدة برنامتتج ( 
  . قم بالدخول إلى هذا الدليل وأنت فيCherryPy-3.2.2) . الفك يكشف عن دليل فرعي يسمى tar أو unzipمناسب (

 Cherrypyلتلثتتبيت نستتخة  python3 setup.py install: وضتتع مستتتخدم الجتتذر (روت)، وقتتم بتنفيتتذ هتتذا المتتر

 .2 الخاصة ببيلثون Cherrypyلتلثبيت نسخة  python setup.py install: ، أو\و المر3الخاصة ببيلثون 

pg8000تثبيت 

  متن بيلثتون . وهتتي ليستتتPostgreSQL هي واحدة من وحدات الواجهة الت تمكنك متن الوصتتول إلتتى الختادم pg8000مكتبة 
  في وقت كتابتتة هتتذه الستتطر، وهتتذه اليتتة ل توجتتد فتتي كتتل الكتبتتات .3 و2الكث كفاءة، لكنها لديها مية أنها متاحة لبيلثون 

 بالضافة إلى ذلك، هذه الوحدة مكتوبة ببيلثون ول تحتاج إلى أية مكتبة أخرى، بحيث تطبيقتتات بيلثتتون التتت تستتتخدمها تكتتون
محمولة . 

  . أرجتو منتك الطلع علتتى مواقتتع التويبpsycopg2عندما تقرأ هذه السطر، إن الوحدات الكث كفاءة بالتأكيتد متاحتتة، ملثتل 
 للمزيد إذا كنت ترغب في تطوير تطبيق مهم . PostgreSQLالت تتعامل مع تفاعل بيلثون-
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 وقم بتحميل اللتف الناستب لحتدث نستخة, /http://pybrary.net/pg8000 على نظامك، قم بزيارة الوقعpg8000لتلثبيت 
  (يمكنتتك مترة أخترى تلثتبيت النستتختي) . ملتف التحميتل هتتو نفستته، ستواء أن كنتتت3 أو بيلثون 2متاحة، وهي مخصصة لبيلثون 

 (على سبيل اللثال. tar.gz. أو zip. تعمل على ويندوز أو لينكس أو ما،ك أو أي نظام نشغيل أخر، ويمكنك تحميله على عشكل
8000-py3-1.08.tar.gz pour أو 3 لبيلثون pg8000-1.08.tar.gz في وقت كتابة هذه السطر) . ثتتم قتتم بنستتخ2 لبيلثون  

 ) . عمليتتة الفتتكtar أو unzipملف الرعشيف الذي حملته إلى أي دليل ملؤقت، ثم قم بفك ضغطه بمساعدة أي برنامج مناسب (
 python3 :  . قم بالدخول إلى هذا الدليل كمدير، واكتب المرpg8000-py3-1.08 أو pg8000-1.08تكشف عن دليل فرعي 

 setup.py install  لتلثبيتpg8000 و\أو المر3 الخصصة لبيلثون ، :python setup.py install لتلثبيت النستتخة 
 .2الخصصة لبيلثون 

Python Imaging Library لوReportLabتثبيت 

  للطلع علتتى مناقشتتة هتذه الشتتكلة) .18 (انظتر للفصتتل 3في وقت كتابة هذه السطور، هذه الكتبة غي متاحة للسف لبيلثون 
 .2.7 وبيلثون 2.6لذا يجب عليك تلثبيت واحدة من الصدارات الناسبة لبيلثون 

 :ReportLabلتلثبيت 

 الناستتبة لتوزيعتتتك (أبنتتتو، ديبتتان ...) . للحصتتول python-reportlab في لينكس، يكفي أن تقوم بتلثبيت حزمة•
 : موجتتتودة علتتتى العنتتتوان التتتتاليReportLabعلتتتى أختتتر إصتتتدار، قتتتم بالحصتتتول عليهتتتا متتتن عشتتتبكة النتتتتنت، حتتتزم 

http://www.reportlab.com/ftp.
 )،  قتتتتتم بتحميتتتتتل اللتتتتتف2.7 أو 2.6فتتتتتي نظتتتتتام تشتتتتتغيل وينتتتتتدوز، اعتمتتتتتد علتتتتتى نستتتتتخة بيلثتتتتتون التتتتتت لتتتتتديك (•

reportlab-2.5.win32-py2.6.exeو أ reportlab-2.5.win32-py2.7.exe ,ثتتتتتتم قتتتتتتم 
بتشغيله (التلثبيت التلقائي) .

 أو reportlab-2.5.tar.gz بالنستتتتبة للنظمتتتتة التشتتتتغيل الختتتترى، قتتتتم بتحميتتتتل إحتتتتدى ملفتتتتات الرعشتتتتيف•
reportlab-2.5.zip ,  وقم بفك ضغطها في دليل ملؤقت . سيتم إنشاء دليل فرعتتي تلقائيتتا، قتتم بتنفيتتذ هتتذا المتتر 

python setup.py install . وأنت مدير

 :Python Imagingلتلثبيت 

 الناسبة لتوزيعتك (أبنتو، ديبان ...) . للحصول على python-imaging في لينكس، يكفي أن تقوم بتلثبيت حزمة•
 : موجودة علتتى العنتتوان التتتاليPython Imaging Libraryأخر إصدار، قم بالحصول عليها من عشبكة النتنت، حزم 

http://www.pythonware.com/products/pil./
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 أو Python Imaging Library 1.1.7 for Python 2.6 في نظام تشغيل ويندوز، قم بتحميل اللف•
Python Imaging Library 1.1.7 for Python 2.7  ثم قم بتشغيله2.7 أو لبيلثون 2.6لبيلثون ، 

(التلثبيت التلقائي) .
 Python Imaging Library 1.1.7 Source Kit بالنستتبة لنظمتتة التشتتغيل الختترى، قتتم بتحميتتل•

python setu وقم بفك ضغطها في دليل ملؤقت . سيتم إنشاء دليل فرعي تلقائيا، قم بتنفيذ هذا المتتر), جميع النظمة(

p.py install . وأنت مدير
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 لبعض التمارين، لن نوفر لك الحل. حاول أن تقوم بالعلثور على الحل بدون مساعدة، حت لتتو كتتان هتتذا يبتتدوا صتتعًبا. و هتتذا فتتي

الواقع يجعلك تلثابر لتحل ملثل هذه الشاكل حت تتعلم أفضل.

: 4.2 التمرين
>>> c = 0
>>> while c < 20:
...     c = c +1
...     print(c, "x 7 =", c*7)

 

: أو
>>> c = 1
>>> while c <= 20:
...     print(c, "x 7 =", c*7)
...     c = c +1

 

: 4.3التمرين 
>>> s = 1
>>> while s <= 16384:
...     print(s, "euro(s) =", s *1.65, "dollar(s)")
...     s = s *2

 

: 4.4التمرين 
>>> a, c = 1, 1
>>> while c < 13:
...     print(a, end =’ ‘)
...     a, c = a *3, c+1

 

: 4.6التمرين 
# Le nombre de secondes est fourni au départ : 
# ( طلوب عدد كبيرم !) 
nsd = 12345678912 
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 :عدد الثواني في يوم واظحد #
nspj = 3600 * 24 
يوما 365(عدد الثواني في السنة  #  -
:(ل تأخذ في العتبار السنوات الكبيسة #
nspa = nspj * 365 
على افتراض(شهر العدد الثواني في  #
 :( يوما30أن كل شهر يبه  #
nspm = nspj * 30 
# Nombre d'années contenues dans la durée fournie : 
na = nsd // nspa        # division <entière> 
nsr = nsd % nspa        # n. de sec. restantes 
 :عدد الشهر المتبقية #
nmo = nsr // nspm       # division <entière> 
nsr = nsr % nspm        # n. de sec. restantes 
المتبقيةعدد اليام  # : 
nj = nsr // nspj        # division <entière> 
nsr = nsr % nspj        # n. de sec. restantes 
 :عدد الساعات المتبقية #
nh = nsr // 3600        # division <entière> 
nsr = nsr % 3600        # n. de sec. restantes 
 :عدد الدقائق المتبقية #
nmi = nsr // 60         # division <entière> 
nsr = nsr % 60          # n. de sec. restantes 

print("Nombre de secondes à convertir :", nsd) 
print("Cette durée correspond à", na, "années de 365 jours, plus") 
print(nmo, "mois de 30 jours,", end=' ') 
print(nj, "jours,", end=' ') 
print(nh, "heures,", end=' ') 
print(nmi, "minutes et", end=' ') 
print(nsr, "secondes.")

 

: 4.7التمرين 
# affichage des 20 premiers termes de la table par 7,
# avec signalement des multiples de 3 :

i = 1               # compteur : prendra successivement les valeurs de 1 à 20
while i < 21:
    # calcul du terme à afficher :
    t = i * 7
    # affichage sans saut à la ligne (utilisation de la virgule) :
    print(t, end =’ ‘)
    # ce terme est-il un multiple de 3 ? (utilisation de l'opérateur modulo) :
    if t % 3 == 0:
        print("*", end =’ ‘)   # affichage d'une astérisque dans ce cas
    i = i + 1                  # incrémentation du compteur dans tous les cas

 

: 5.1التمرين 
# Conversion degrés -> radians
# Rappel : un angle de 1 radian est un angle qui correspond à une portion
# de circonférence de longueur égale à celle du rayon.
# Puisque la circonférence vaut 2 pi R, un angle de 1 radian correspond
# à 360° / 2 pi , ou encore à 180° / pi
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# Angle fourni au départ en degrés, minutes, secondes :
deg, min, sec  = 32, 13, 49

# Conversion des secondes en une fraction de minute : 
fm = sec/60 
# Conversion des minutes en une fraction de degré : 
fd = (min + fm)/60 
# Valeur de l'angle en degrés "décimalisés" : 
ang = deg + fd 
# Valeur de pi : 
pi = 3.14159265359 
# Valeur d'un radian en degrés : 
rad = 180 / pi 
# Conversion de l'angle en radians : 
arad = ang / rad 
# Affichage : 
print(deg, "°", min, "'", sec, '" =', arad, "radian(s)")

: 5.3التمرين 
السيليزي <-> °الفهرنهايت °تحويل #

س °درجة الحرارة يبـ) أ #  :
tempC = 25
فهرنهايت °التحويل إلى #  :
tempF = tempC * 1.8 + 32
: عرض #
print(tempC, "°C =", tempF, "°F")

ف °درجة الحرارة يبـ) ب #  :
tempF = 25
سيليزي °التحويل إلى #  :
tempC = (tempF - 32) / 1.8
: عرض #
print(tempF, "°F =", tempC, "°C")

 

:  5.5التمرين 
n = 1       # عدد المريبعات 
g = 1       # nombre de grains à y déposer 
# Pour la variante, il suffit de définir g comme <float> 
# en remplaçant la ligne ci-dessus par :  g = 1. 

while n < 65 : 
    print(n, g) 
    n, g = n+1, g*2

 

: 5.6التمرين 
البحث عن ظحرف معين في السلسلة #

:السلسلة المعطاة #
ch = "Monty python flying circus"
:مفتاح البحث #
cr = "e"
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:البحث الصحيح#
lc = len(ch)    # عدد الظحرف التي سيتم اختبارها
i = 0           # indice du caractère en cours d'examen
t = 0           # "drapeau" à lever si le caractère recherché est présent 
while i < lc:
    if ch[i] == cr:
        t = 1
    i = i + 1    
:عرض #
print("Le caractère", cr, end =’ ‘)        
if t == 1:
    print("est présent", end =’ ‘)
else:
    print("est inrouvable", end =’ ‘)
print("dans la chaîne", ch)

 

: 5.8التمرين 
إدراج ظحرف مسافة في سلسلة #

:السلسلة المعطاة #
ch = "Véronique"
:إدراج الحرف #
cr = "*"
# Le nombre de caractères à insérer est inférieur d'une unité au
# nombre de caractères de la chaîne. On traitera donc celle-ci à
# partir de son second caractère (en omettant le premier).
lc = len(ch)    # إجمالي عدد الظحرف
i = 1           # indice du premier caractère à examiner (le second, en fait)
nch = ch[0]     # nouvelle chaîne à construire (contient déjà le premier car.)
while i < lc:
    nch = nch + cr + ch[i]
    i = i + 1    
:عرض #
print(nch)

 

: 5.9التمرين 
أظحرفعكس سلسلة  #

:السلسلة المعطاة #
ch = "zorglub"
lc = len(ch)      # عدد الظحرف الجمالي
i = lc - 1        # البدأ من الحرف الخير
nch = ""          # لبدأ سلسلة جديدة فارغة
while i >= 0:
    nch = nch + ch[i]
    i = i - 1    
:عرض #
print(nch)

 

: 5.11التمرين 
مزج قائمتين في واظحدة #
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: القوائم المعطاة #
t1 = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
t2 = ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
      'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre']
:عمل قائمة جديدة فارغة #
t3 = []
: تجهيز ظحلقة #
i = 0
while i < len(t1):
    t3.append(t2[i])
    t3.append(t1[i])
    i = i + 1

:عرض #
print(t3)

 

: 5.12التمرين 
عرض العناصر في قائمة #

:القائمة المعطاة #
t2 = ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
      'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre']
:عرض #
i = 0
while i < len(t2):
    print(t2[i], end =’ ‘)    
    i = i + 1

 

: 5.13التمرين 
البحث عن أكبر عدد في قائمة #

: القائمة المعطاة #
tt = [32, 5, 12, 8, 3, 75, 2, 15]
# Au fur et à mesure du traitement de la liste, on mémorisera dans
# la variable ci-dessous la valeur du plus grand élément déjà trouvé :
max = 0
: استعراض لجميع العناصر #
i = 0
while i < len(tt):
    if tt[i] > max:
        max = tt[i]         # تخزين أكبر عدد الجديد    
    i = i + 1
:عرض #
print("Le plus grand élément de cette liste a la valeur", max)

 

: 5.14التمرين 
فصل العداد الفردية والزوجية #

: القوائم المعطاة #
tt = [32, 5, 12, 8, 3, 75, 2, 15]
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pairs = []
impairs = []
: استعراض لجميع العناصر #
i = 0
while i < len(tt):
    if tt[i] % 2 == 0:
        pairs.append(tt[i])
    else:
        impairs.append(tt[i])
    i = i + 1
:عرض #
print("Nombres pairs :", pairs)
print("Nombres impairs :", impairs)

 

: 6.1التمرين 
ثانية/متر و ساعة/كم إلى ساعة/ميل تحويل #

print("Veuillez entrer le nombre de miles parcourus en une heure : ", end =’ ‘)
ch = input()
mph = float(ch)             # تحويل سلسلة لرقم ظحقيقي
mps = mph * 1609 / 3600     # التحويل لمتر في الثانية
kmph = mph * 1.609          # التحويل لكيلومتر في الساعة
:عرض #
print(mph, "miles/heure =", kmph, "km/h, ou encore", mps, "m/s")

 

: 6.2التمرين 
محيط ومساظحة أي مثلث #

from math import sqrt 

print("Veuillez entrer le côté a : ") 
a = float(input()) 
print("Veuillez entrer le côté b : ") 
b = float(input()) 
print("Veuillez entrer le côté c : ") 
c = float(input()) 
d = (a + b + c)/2                #  محيطالنصف  
s = sqrt(d*(d-a)*(d-b)*(d-c))    # المساظحة (اعتمادا على معادلة) 

print("Longueur des côtés =", a, b, c) 
print("Périmètre =", d*2, "Aire =", s)

 

: 6.4التمرين 
إدخال عناصر في قائمة #

tt = []             # القائمة الكاملة فارغة
ch = "start"        # أي قيمة (ما عدا اللشيء)
while ch != "":
    print("Veuillez entrer une valeur : ")
    ch = input()
    if ch != "":
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        tt.append(float(ch))        # مختلف عن : tt.append(ch)    

:عرض القائمة #
print(tt)

 

: 6.8التمرين 
# Traitement de nombres entiers compris entre deux limites

print("Veuillez entrer la limite inférieure :", end=' ') 
a = eval(input()) 
print("Veuillez entrer la limite supérieure :", end=' ') 
b = eval(input()) 
s = 0                   # somme recherchée (nulle au départ) 
# Parcours de la série des nombres compris entre a et b : 
n = a                   # nombre en cours de traitement 
while n <= b: 
    if n % 3 ==0 and n % 5 ==0:      # variante : 'or' au lieu de 'and' 
        s = s + n 
    n = n + 1 

print("La somme recherchée vaut", s)
 

: 6.9التمرين 
السنوات الكبيسة #

print("Veuillez entrer l'année à tester :", end=' ') 
a = eval(input()) 

if a % 4 != 0: 
    # a ُيقسم على السنة يبسيطة -> 4 ل 
    bs = 0      
else: 
    if a % 400 ==0: 
        # a السنة كبسية -> 400 ُيقسم على  
        bs = 1 
    elif a % 100 ==0: 
        # a السنة يبسيطة -> 100 ُيقسم على  
        bs = 0 
    else: 
السنة كبيسة -> 4 يباقي ظحالت القسمة على #          
        bs = 1 
if bs ==1: 
    ch = "est" 
else: 
    ch = "n'est pas" 
print("L'année", a, ch, "bissextile.") 

اقترظحه أليكس مصباح (يبديل ########### ) : ##### 

a = eval(input('Veuillez entrer une année :')) 

if (a%4==0) and ((a%100!=0) or (a%400==0)): 
    print(a,"est une année bissextile") 
else: 
    print(a,"n'est pas une année bissextile") 
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حسابات اللثللثات:   6.11التمرين 
from sys import exit      # وظحدة تحتوي على وظائف النظام

print(""" 
Veuillez entrer les longueurs des 3 côtés 
(en séparant ces valeurs à l'aide de virgules) :""") 
a, b, c = eval(input()) 
# Il n'est possible de construire un triangle que si chaque côté 
# a une longueur inférieure à la somme des deux autres : 
if a < (b+c) and b < (a+c) and c < (a+b) : 
    print("Ces trois longueurs déterminent bien un triangle.") 
else: 
    print("Il est impossible de construire un tel triangle !") 
    exit()          # ainsi l'on n'ira pas plus loin. 

f = 0 
if a == b and b == c : 
    print("Ce triangle est équilatéral.") 
    f = 1 
elif a == b or b == c or c == a : 
    print("Ce triangle est isocèle.") 
    f = 1 
if a*a + b*b == c*c or b*b + c*c == a*a or c*c + a*a == b*b : 
    print("Ce triangle est rectangle.") 
    f = 1 
if f == 0 : 
    print("Ce triangle est quelconque.") 

 

: 6.15التمرين 
ملظحظات الواجبات المدرسية #

notes = []           # عمل قائمة  
n = 2                #  لبدء الحلقةموجبةأي قيمة 
while n >= 0 : 
    print("Entrez la note suivante, s.v.p. : ", end=' ') 
    n = float(input())          # تحويل الدخال لعدد ظحقيقي 
    if n < 0 : 
        print("OK. Terminé.") 
    else:    
        notes.append(n)         # إضافة ملظحظة للقائمة 
        # Calculs divers sur les notes déjà entrées : 
        # valeurs minimale et maximale + total de toutes les notes. 
        min = 500               # valeur supérieure à toute note 
        max, tot, i = 0, 0, 0        
        nn = len(notes)         # nombre de notes déjà entrées 
        while i < nn: 
            if notes[i] > max: 
                max = notes[i] 
            if notes[i] < min: 
                min = notes[i] 
            tot = tot + notes[i] 
            moy = tot/nn 
            i = i + 1 
        print(nn, "notes entrées. Max =", max, "Min =", min, "Moy =", moy)
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: 7.3التمرين 
from math import pi

def surfCercle(r):
    "Surface d'un cercle de rayon r"
    return pi * r**2

:التجريبة #
print(surfCercle(2.5))

 

: 7.4التمرين 
def volBoite(x1, x2, x3):
    "Volume d'une boîte parallélipipédique"
    return x1 * x2 * x3

:التجريبة #
print(volBoite(5.2, 7.7, 3.3))

 

: 7.5التمرين 
def maximum(n1, n2, n3): 
    "Renvoie le plus grand de trois nombres" 
    if n1 >= n2 and n1 >= n3: 
        return n1 
    elif n2 >= n1 and n2 >= n3: 
        return n2 
    else: 
        return n3 

 :التجريبة #
print(maximum(4.5, 5.7, 3.9)) 
print(maximum(8.2, 2.1, 6.7)) 
print(maximum(1.3, 4.8, 7.6))

 

: 7.9التمرين 
def compteCar(ca, ch):
    "Renvoie le nombre de caractères ca trouvés dans la chaîne ch"
    i, tot = 0, 0
    while i < len(ch):
        if ch[i] == ca:
            tot = tot + 1
        i = i + 1
    return tot    
        
:التجريبة #
print(compteCar("e","Cette chaîne est un exemple"))

 

: 7.10التمرين 
def indexMax(tt):
    "renvoie l'indice du plus grand élément de la liste tt"
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    i, max = 0, 0
    while i < len(tt):
        if tt[i] > max :
            max, imax = tt[i], i
        i = i + 1    
    return imax

:التجريبة #
serie = [5, 8, 2, 1, 9, 3, 6, 4]
print(indexMax(serie))

 

: 7.11التمرين 
def nomMois(n):
    "renvoie le nom du n-ième mois de l'année"
    mois = ['Janvier,', 'Février', 'Mars', 'Avril', 'Mai', 'Juin', 'Juillet',
            'Août', 'Septembre', 'Octobre', 'Novembre', 'Décembre']
    return mois[n -1]       # les indices sont numérotés à partir de zéro

:التجريبة #
print(nomMois(4))

 

: 7.14التمرين 
def volBoite(x1 =10, x2 =10, x3 =10):
    "Volume d'une boîte parallélipipédique"
    return x1 * x2 * x3

:التجريبة #
print(volBoite())
print(volBoite(5.2))
print(volBoite(5.2, 3))

 

: 7.15التمرين 
def volBoite(x1 =-1, x2 =-1, x3 =-1):
    "Volume d'une boîte parallélipipédique"
    if x1 == -1 :
        return x1           # aucun argument n'a été fourni
    elif x2 == -1 :
        return x1**3        # un seul argument -> boîte cubique
    elif x3 == -1 :
        return x1*x1*x2     # deux arguments -> boîte prismatique
    else :
        return x1*x2*x3

:التجريبة #
print(volBoite()) 
print(volBoite(5.2)) 
print(volBoite(5.2, 3)) 
print(volBoite(5.2, 3, 7.4))

:  7.16التمرين 
def changeCar(ch, ca1, ca2, debut =0, fin =-1):
    "Remplace tous les caractères ca1 par des ca2 dans la chaîne ch"
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    if fin == -1:
        fin = len(ch)
    nch, i = "", 0            # nch : nouvelle chaîne à construire
    while i < len(ch) :
        if i >= debut and i <= fin and ch[i] == ca1:
            nch = nch + ca2
        else :
            nch = nch + ch[i]
        i = i + 1
    return nch

:التجريبة #
print((changeCar("Ceci est une toute petite phrase", " ", "*"))) 
print((changeCar("Ceci est une toute petite phrase", " ", "*", 8, 12))) 
print((changeCar("Ceci est une toute petite phrase", " ", "*", 12))) 
print((changeCar("Ceci est une toute petite phrase", " ", "*", fin =12))) 

: 7.17التمرين 
def eleMax(lst, debut =0, fin =-1): 
    "renvoie le plus grand élément de la liste lst" 
    if fin == -1: 
        fin = len(lst) 
    max, i = 0, 0 
    while i < len(lst): 
        if i >= debut and i <= fin and lst[i] > max: 
            max = lst[i] 
        i = i + 1 
    return max 

 :التجريبة #
serie = [9, 3, 6, 1, 7, 5, 4, 8, 2] 
print(eleMax(serie)) 
print(eleMax(serie, 2, 5)) 
print(eleMax(serie, 2)) 
print(eleMax(serie, fin =3, debut =1)) 

 

: 8.7التمرين 
from tkinter import *

ظحلقات 5 لـ X,Y إظحداثيات #  :
coord = [[20,30], [120,30], [220, 30], [70,80], [170,80]]
ظحلقات 5 ألوان الـ #  :
coul = ["red", "yellow", "blue", "green", "black"]

base = Tk()
can = Canvas(base, width =335, height =200, bg ="white")
can.pack()
bou = Button(base, text ="Quitter", command =base.quit)
bou.pack(side = RIGHT)
ظحلقات 5 رسم الـ #  :
i = 0
while i < 5:
    x1, y1 = coord[i][0], coord[i][1]
    can.create_oval(x1, y1, x1+100, y1 +100, width =2, outline =coul[i])
    i = i +1
base.mainloop() 
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:   للتنويع

from tkinter import *

ظحلقات 5 رسم الـ #  :
def dessineCercle(i):
    x1, y1 = coord[i][0], coord[i][1]
    can.create_oval(x1, y1, x1+100, y1 +100, width =2, outline =coul[i])

def a1():
    dessineCercle(0)

def a2():
    dessineCercle(1)

def a3():
    dessineCercle(2)

def a4():
    dessineCercle(3)

def a5():
    dessineCercle(4)

ظحلقات 5لـ X,Y إظحداثيات #  :
coord = [[20,30], [120,30], [220, 30], [70,80], [170,80]]
ظحلقات 5 ألوان الـ #  :
coul = ["red", "yellow", "blue", "green", "black"]

base = Tk()
can = Canvas(base, width =335, height =200, bg ="white")
can.pack()
bou = Button(base, text ="Quitter", command =base.quit)
bou.pack(side = RIGHT)

أزرار 5 تركيب # :    
Button(base, text='1', command = a1).pack(side =LEFT)    
Button(base, text='2', command = a2).pack(side =LEFT)    
Button(base, text='3', command = a3).pack(side =LEFT)    
Button(base, text='4', command = a4).pack(side =LEFT)    
Button(base, text='5', command = a5).pack(side =LEFT)    
base.mainloop()
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: 8.10 و 8.9 التمرينان
# Dessin d'un damier, avec placement de pions au hasard
 
from tkinter import *
from random import randrange        # générateur de nombres aléatoires

def damier():
    "dessiner dix lignes de carrés avec décalage alterné"
    y = 0
    while y < 10:
        if y % 2 == 0:              # une fois sur deux, on
            x = 0                   # commencera la ligne de
        else:                       # carrés avec un décalage
            x = 1                   # de la taille d'un carré
        ligne_de_carres(x*c, y*c)
        y += 1
        
def ligne_de_carres(x, y):
    "dessiner une ligne de carrés, en partant de x, y" 
    i = 0
    while i < 5:
        can.create_rectangle(x, y, x+c, y+c, fill='navy')
        i += 1
        x += c*2                    # espacer les carrés
        
def cercle(x, y, r, coul):
    "dessiner un cercle de centre x,y et de rayon r"
    can.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, fill=coul)
    
def ajouter_pion():
    "dessiner un pion au hasard sur le damier"
    # tirer au hasard les coordonnées du pion :
    x = c/2 + randrange(10) * c
    y = c/2 + randrange(10) * c
    cercle(x, y, c/3, 'red')
        
##### Programme principal : ############
    
# Tâchez de bien "paramétrer" vos programmes, comme nous l'avons
# fait dans ce script. Celui-ci peut en effet tracer des damiers
# de n'importe quelle taille en changeant seulement la valeur
# d'une seule variable, à savoir la dimension des carrés : 

c = 30                  # taille des carrés

fen = Tk()
can = Canvas(fen, width =c*10, height =c*10, bg ='ivory')
can.pack(side =TOP, padx =5, pady =5)
b1 = Button(fen, text ='damier', command =damier)
b1.pack(side =LEFT, padx =3, pady =3)
b2 = Button(fen, text ='pions', command =ajouter_pion)
b2.pack(side =RIGHT, padx =3, pady =3)
fen.mainloop()#

 

: 8.12التمرين 
# Simulation du phénomène de gravitation universelle
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from tkinter import *
from math import sqrt

def distance(x1, y1, x2, y2):
    "distance séparant les points x1,y1 et x2,y2"
    d = sqrt((x2-x1)**2 + (y2-y1)**2)       # théorème de Pythagore
    return  d

def forceG(m1, m2, di):
    "force de gravitation s'exerçant entre m1 et m2 pour une distance di"
    return m1*m2*6.67e-11/di**2             # قانون نيوتن

def avance(n, gd, hb):
    "déplacement de l'astre n, de gauche à droite ou de haut en bas"
    global x, y, step
: الظحداثيات الجديدة #    
    x[n], y[n] = x[n] +gd, y[n] +hb
    # déplacement du dessin dans le canevas :
    can.coords(astre[n], x[n]-10, y[n]-10, x[n]+10, y[n]+10)
    # calcul de la nouvelle interdistance : 
    di = distance(x[0], y[0], x[1], y[1])
    # conversion de la distance "écran" en distance "astronomique" :
    diA = di*1e9            # (1 pixel => 1 million de km) 
    # calcul de la force de gravitation correspondante :
    f = forceG(m1, m2, diA)
    # affichage des nouvelles valeurs de distance et force : 
    valDis.configure(text="Distance = " +str(diA) +" m")
    valFor.configure(text="Force = " +str(f) +" N")
    # adaptation du "pas" de déplacement en fonction de la distance :
    step = di/10

def gauche1():
    avance(0, -step, 0)

def droite1():
    avance(0, step, 0)

def haut1():
    avance(0, 0, -step)

def bas1():
    avance(0, 0, step)

def gauche2():
    avance(1, -step, 0)

def droite2():
    avance (1, step, 0)

def haut2():
    avance(1, 0, -step)

def bas2():
    avance(1, 0, step)

# Masses des deux astres :
m1 = 6e24          # (valeur de la masse de la terre, en kg)
m2 = 6e24          # 
astre = [0]*2      # liste servant à mémoriser les références des dessins
x =[50., 350.]     # liste des coord. X de chaque astre (à l'écran)
y =[100., 100.]    # liste des coord. Y de chaque astre
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step =10           # "pas" de déplacement initial

# Construction de la fenêtre :
fen = Tk()
fen.title(' Gravitation universelle suivant Newton')
# Libellés :
valM1 = Label(fen, text="M1 = " +str(m1) +" kg")
valM1.grid(row =1, column =0)
valM2 = Label(fen, text="M2 = " +str(m2) +" kg")
valM2.grid(row =1, column =1)
valDis = Label(fen, text="Distance")
valDis.grid(row =3, column =0)
valFor = Label(fen, text="Force")
valFor.grid(row =3, column =1)
# Canevas avec le dessin des 2 astres:
can = Canvas(fen, bg ="light yellow", width =400, height =200)
can.grid(row =2, column =0, columnspan =2)
astre[0] = can.create_oval(x[0]-10, y[0]-10, x[0]+10, y[0]+10,
                           fill ="red", width =1)
astre[1] = can.create_oval(x[1]-10, y[1]-10, x[1]+10, y[1]+10,
                           fill ="blue", width =1)
# 2 groupes de 4 boutons, chacun installé dans un cadre (frame) :
fra1 = Frame(fen)
fra1.grid(row =4, column =0, sticky =W, padx =10)
Button(fra1, text="<-", fg ='red',command =gauche1).pack(side =LEFT)
Button(fra1, text="->", fg ='red', command =droite1).pack(side =LEFT)
Button(fra1, text="^", fg ='red', command =haut1).pack(side =LEFT)
Button(fra1, text="v", fg ='red', command =bas1).pack(side =LEFT)
fra2 = Frame(fen)
fra2.grid(row =4, column =1, sticky =E, padx =10)
Button(fra2, text="<-", fg ='blue', command =gauche2).pack(side =LEFT)
Button(fra2, text="->", fg ='blue', command =droite2).pack(side =LEFT)
Button(fra2, text="^", fg ='blue', command =haut2).pack(side =LEFT)
Button(fra2, text="v", fg ='blue', command =bas2).pack(side =LEFT)

fen.mainloop()
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: 8.16التمرين 
سيليزي <=> تحويل درجات الحرارة فهرنهايت #

from tkinter import *

def convFar(event):
    "valeur de cette température, exprimée en degrés Fahrenheit" 
    tF = eval(champTC.get())
    varTF.set(str(tF*1.8 +32))
    
def convCel(event):
    "valeur de cette température, exprimée en degrés Celsius" 
    tC = eval(champTF.get())
    varTC.set(str((tC-32)/1.8))
    
fen = Tk()
fen.title('Fahrenheit/Celsius')

Label(fen, text='Temp. Celsius :').grid(row =0, column =0)
# "variable tkinter" associée au champ d'entrée. Cet "objet-variable"
# assure l'interface entre TCL et Python (voir notes, page 165) :
varTC =StringVar()          
champTC = Entry(fen, textvariable =varTC)
champTC.bind("<Return>", convFar)
champTC.grid(row =0, column =1)
: tkinter تهيئة محتويات متغير #
varTC.set("100.0")

Label(fen, text='Temp. Fahrenheit :').grid(row =1, column =0) 
varTF =StringVar()
champTF = Entry(fen, textvariable =varTF)
champTF.bind("<Return>", convCel)
champTF.grid(row =1, column =1)
varTF.set("212.0")

fen.mainloop()
 

: 8.20 و 8.18 انالتمرين
# Cercles et courbes de Lissajous

from tkinter import *
from math import sin, cos

def move():    
    global ang, x, y
    # on mémorise les coordonnées précédentes avant de calculer les nouvelles :
    xp, yp = x, y
    # rotation d'un angle de 0.1 radian :
    ang = ang +.1 
    # sinus et cosinus de cet angle => coord. d'un point du cercle trigono.
    x, y = sin(ang), cos(ang)
    # Variante déterminant une courbe de Lissajous avec f1/f2 = 2/3 :
    # x, y = sin(2*ang), cos(3*ang)
    # mise à l'échelle (120 = rayon du cercle, (150,150) = centre du canevas)
    x, y = x*120 + 150, y*120 + 150
    can.coords(balle, x-10, y-10, x+10, y+10)
    can.create_line(xp, yp, x, y, fill ="blue")    #  مسارالتتبع
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ang, x, y = 0., 150., 270.
fen = Tk()
fen.title('Courbes de Lissajous')
can = Canvas(fen, width =300, height=300, bg="white")
can.pack()
balle = can.create_oval(x-10, y-10, x+10, y+10, fill='red')
Button(fen, text='Go', command =move).pack()
fen.mainloop()

: 8.27التمرين 
ترتدو سقوط #

from tkinter import *

def move():
    global x, y, v, dx, dv, flag
    xp, yp = x, y            # mémorisation des coord. précédentes
: ظحركة أفقية #    
    if x > 385 or x < 15 :   # الرتداد على الجدران الجانبية:
        dx = -dx             # عكس الحركة
    x = x + dx
:(اختلف السرعة العمودية (دائما للسفل #    
    v = v + dv
    # déplacement vertical (proportionnel à la vitesse)
    y = y + v       
    if y > 240:              #  يبكسل 240مستوى سطح الرض  : 
        y = 240              #  défense d'aller + loin !
        v = -v               # يتم عكس السرعة: ارتداد
    :إعادة الكرة #    
    can.coords(balle, x-10, y-10, x+10, y+10)
:رسم المسار #    
    can.create_line(xp, yp, x, y, fill ='light grey')
    # ... et on remet ça jusqu'à plus soif :
    if flag > 0:
        fen.after(50,move)
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def start():
    global flag
    flag = flag +1
    if flag == 1:
        move()

def stop():
    global flag
    flag =0

    :إظحداثيات التهيئة والسرعة والتحكم الرسوم المتحركة #
x, y, v, dx, dv, flag  = 15, 15, 0, 6, 5, 0

fen = Tk()
fen.title(' Chutes et rebonds')
can = Canvas(fen, width =400, height=250, bg="white")
can.pack()
balle = can.create_oval(x-10, y-10, x+10, y+10, fill='red')
Button(fen, text='Start', command =start).pack(side =LEFT, padx =10)
Button(fen, text='Stop', command =stop).pack(side =LEFT)
Button(fen, text='Quitter', command =fen.quit).pack(side =RIGHT, padx =10)
fen.mainloop()

)لعبة اللثعبان (8.33التمرين 
Nous  ne  fournissons  ici  qu’une  première  ébauche  du  script :  le  principe  d’animation  du 
« serpent ». Si le cœur vous en dit, vous pouvez continuer le développement pour en faire un 

véritable jeu, mais c’est du travail !
from tkinter import * 

 : تحديد يبعض معالجات الظحداث === #

def start_it(): 
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    "Démarrage de l'animation" 
    global flag 
    if flag ==0: 
        flag =1 
        move() 

def stop_it(): 
    "Arrêt de l'animation" 
    global flag 
    flag =0 

def go_left(event =None): 
    "délacement vers la gauche" 
    global dx, dy 
    dx, dy = -1, 0 

def go_right(event =None): 
    global dx, dy 
    dx, dy = 1, 0 

def go_up(event =None): 
    "déplacement vers le haut" 
    global dx, dy 
    dx, dy = 0, -1 
    
def go_down(event =None): 
    global dx, dy 
    dx, dy = 0, 1 
    
def move(): 
    "Animation du serpent par récursivité" 
    global flag 
    # Principe du mouvement opéré : on déplace le carré de queue, dont les 
    # caractéristiques sont mémorisées dans le premier élément de la liste 
    # <serp>, de manière à l'amener en avant du carré de tête, dont les 
    # caractéristiques sont mémorisées dans le dernier élément de la liste. 
    # On définit ainsi un nouveau carré de tête pour le serpent, dont on 
    # mémorise les caractéristiques en les ajoutant à la liste. 
    # Il ne reste plus qu'à effacer alors le premier élément de la liste, 
    # et ainsi de suite ... : 
    c = serp[0]             # extraction des infos concernant le carré de queue 
    cq = c[0]               # réf. de ce carré (coordonnées inutiles ici) 
    l =len(serp)            # longueur actuelle du serpent (= n. de carrés) 
    c = serp[l-1]           # extraction des infos concernant le carré de tête 
    xt, yt = c[1], c[2]     # إظحداثيات المريبع 
    # Préparation du déplacement proprement dit. 
    # (cc est la taille du carré. dx & dy indiquent le sens du déplacement) : 
    xq, yq = xt+dx*cc, yt+dy*cc             # coord. du nouveau carré de tête 
    # Vérification : a-t-on atteint les limites du canevas ? : 
    if xq<0 or xq>canX-cc or yq<0 or yq>canY-cc: 
        flag =0             # => arrêt de l'animation 
        can.create_text(canX/2, 20, anchor =CENTER, text ="Perdu !!!", 
                        fill ="red", font="Arial 14 bold") 
    can.coords(cq, xq, yq, xq+cc, yq+cc)    # déplacement effectif 
    serp.append([cq, xq, yq])     # mémorisation du nouveau carré de tête 
    del(serp[0])                  # effacement (retrait de la liste) 
    # Appel récursif de la fonction par elle-même (=> boucle d'animation) : 
    if flag >0: 
        fen.after(50, move)    

 ======== :البرنامج الرئيسي === #
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# Variables globales modifiables par certaines fonctions : 
flag =0                 # commutateur pour l'animation 
dx, dy = 1, 0           # indicateurs pour le sens du déplacement 

# Autres variables globales : 
canX, canY = 500, 500   # dimensions du canevas 
x, y, cc = 100, 100, 15         # coordonnées et coté du premier carré 

# Création de l'espace de jeu (fenêtre, canevas, boutons ...) : 
fen =Tk() 
can =Canvas(fen, bg ='dark gray', height =canX, width =canY) 
can.pack(padx =10, pady =10) 
bou1 =Button(fen, text="Start", width =10, command =start_it) 
bou1.pack(side =LEFT) 
bou2 =Button(fen, text="Stop", width =10, command =stop_it) 
bou2.pack(side =LEFT) 

# Association de gestionnaires d'événements aux touches fléchées du clavier : 
fen.bind("<Left>", go_left)         # Attention : les événements clavier 
fen.bind("<Right>", go_right)       # doivent toujours être associés à la 
fen.bind("<Up>", go_up)             # fenêtre principale, et non au canevas 
fen.bind("<Down>", go_down)         # ou à un autre widget. 

# Création du serpent initial (= ligne de 5 carrés). 
# On mémorisera les infos concernant les carrés créés dans une liste de listes : 
serp =[]                            # liste vide 
# Création et mémorisation des 5 carrés : le dernier (à droite) est la tête. 
i =0 
while i <5: 
    carre =can.create_rectangle(x, y, x+cc, y+cc, fill="green") 
    # Pour chaque carré, on mémorise une petite sous-liste contenant 
    # 3 éléments : la référence du carré et ses coordonnées de base : 
    serp.append([carre, x, y]) 
    x =x+cc                 # le carré suivant sera un peu plus à droite 
    i =i+1 

fen.mainloop() 
 

: )'القراءة من ملف والكتابة فيه ، (محرر بسيط9.1التمرين 
def sansDC(ch): 
    "cette fonction renvoie la chaîne ch amputée de son dernier caractère" 
    nouv = "" 
    i, j = 0, len(ch) -1 
    while i < j: 
        nouv = nouv + ch[i] 
        i = i + 1 
    return nouv 

def ecrireDansFichier(): 
    of = open(nomF, 'a') 
    while 1: 
        ligne = input("entrez une ligne de texte (ou <Enter>) : ") 
        if ligne == '': 
            break 
        else: 
            of.write(ligne + '\n') 
    of.close() 
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def lireDansFichier(): 
    of = open(nomF, 'r') 
    while 1: 
        ligne = of.readline() 
        if ligne == "": 
            break 
نهاية الخط(= ظحذف الحرف الخير  #         ): 
        print(sansDC(ligne)) 
    of.close() 

nomF = input('Nom du fichier à traiter : ') 
choix = input('Entrez "e" pour écrire, "c" pour consulter les données : ') 

if choix =='e': 
    ecrireDansFichier() 
else: 
    lireDansFichier()

 

: )30 × 2توليد جداول ضب  (9.3التمرين 
def tableMulti(n):
    # Fonction générant la table de multiplication par n (20 termes)
    # La table sera renvoyée sous forme d'une chaîne de caractères :
    i, ch = 0, ""
    while i < 20:        
        i = i + 1
        ch = ch + str(i * n) + " "
    return ch

NomF = input("Nom du fichier à créer : ")
fichier = open(NomF, 'w')

# Génération des tables de 2 à 30 :
table = 2
while table < 31:
    fichier.write(tableMulti(table) + '\n')
    table = table + 1
fichier.close()

 

: 9.4التمرين 
# Triplement des espaces dans un fichier texte.
# Ce script montre également comment modifier le contenu d'un fichier
# en le transférant d'abord tout entier dans une liste, puis en
# ré-enregistrant celle-ci après modifications

def triplerEspaces(ch):
    "fonction qui triple les espaces entre mots dans la chaîne ch"
    i, nouv = 0, ""
    while i < len(ch):
        if ch[i] == " ":
            nouv = nouv + "   "
        else:
            nouv = nouv + ch[i]
        i = i +1    
    return nouv

NomF = input("Nom du fichier : ")
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fichier = open(NomF, 'r+')              # 'r+' = الكتايبة/القراءة وضع
lignes = fichier.readlines()            #  السطرقراءة جميع

n=0
while n < len(lignes):
    lignes[n] = triplerEspaces(lignes[n])
    n =n+1
    
fichier.seek(0)                         # العودة لبداية الملف
fichier.writelines(lignes)              # إعادة
fichier.close()

 

: 9.5التمرين 
# Mise en forme de données numériques.
# Le fichier traité est un fichier texte dont chaque ligne contient un nombre
# réel (sans exposants et encodé sous la forme d'une chaîne de caractères)    

def valArrondie(ch):
    "représentation arrondie du nombre présenté dans la chaîne ch"
    f = float(ch)       # تحويل السلسلة إلى عدد ظحقيقي
    e = int(f + .5)     # conversion en entier (On ajoute d'abord
                        # 0.5 au réel pour l'arrondir correctement)
    return str(e)       # تحويل إلى سلسلةال
     
fiSource = input("Nom du fichier à traiter : ")
fiDest = input("Nom du fichier destinataire : ")
fs = open(fiSource, 'r')
fd = open(fiDest, 'w')

while 1:
    ligne = fs.readline()       # قراءة سطر من الملف
    if ligne == "" or ligne == "\n":
        break
    ligne = valArrondie(ligne)
    fd.write(ligne +"\n")
    
fd.close()
fs.close()

: 9.6التمرين 
# Comparaison de deux fichiers, caractère par caractère :

fich1 = input("Nom du premier fichier : ")
fich2 = input("Nom du second fichier : ")
fi1 = open(fich1, 'r')
fi2 = open(fich2, 'r')

c, f = 0, 0                 # compteur de caractères et "drapeau" 
while 1:
    c = c + 1
    car1 = fi1.read(1)      # lecture d'un caractère dans chacun
    car2 = fi2.read(1)      # des deux fichiers
    if car1 =="" or car2 =="":
        break
    if car1 != car2 :
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        f = 1
        break               # على الفرقُعثر 

fi1.close()
fi2.close()

print("Ces 2 fichiers", end=' ') 
if f ==1: 
    print("diffèrent à partir du caractère n°", c) 
else: 
    print("sont identiques.") 

: 9.7التمرين 
مزج ملفين نصيين لملف نصي واظحد #

fichA = input("Nom du premier fichier : ")
fichB = input("Nom du second fichier : ")
fichC = input("Nom du fichier destinataire : ")
fiA = open(fichA, 'r')
fiB = open(fichB, 'r')
fiC = open(fichC, 'w')

while 1:
    ligneA = fiA.readline()    
    ligneB = fiB.readline()
    if ligneA =="" and ligneB =="":
        break               #  الملفانوصلنا إلى نهاية
    if ligneA != "":
        fiC.write(ligneA)
    if ligneB != "":    
        fiC.write(ligneB)

fiA.close()
fiB.close()
fiC.close()

: 9.8التمرين 
تفاصيل محضر أعضاء النادي #

def encodage():
    "renvoie la liste des valeurs entrées, ou une liste vide"
    print("*** Veuillez entrer les données (ou <Enter> pour terminer) :")
    while 1:
        nom = input("Nom : ")
        if nom == "":
            return []
        prenom = input("Prénom : ")
        rueNum = input("Adresse (N° et rue) : ")
        cPost = input("Code postal : ")
        local = input("Localité : ")
        tel = input("N° de téléphone : ")
        print(nom, prenom, rueNum, cPost, local, tel)
        ver = input("Entrez <Enter> si c'est correct, sinon <n> ")
        if ver == "":
            break
    return [nom, prenom, rueNum, cPost, local, tel]
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def enregistrer(liste):
    "enregistre les données de la liste en les séparant par des <#>"
    i = 0
    while i < len(liste):
        of.write(liste[i] + "#")
        i = i + 1
    of.write("\n")              # caractère de fin de ligne    
    
nomF = input('Nom du fichier destinataire : ')
of = open(nomF, 'a')
while 1:
    tt = encodage()
    if tt == []:
        break
    enregistrer(tt)

of.close()
 

: 9.9التمرين 
إضافة المعلومات في الملف للنادي #

def traduire(ch):
    "convertir une ligne du fichier source en liste de données"
    dn = ""                 # سلسلة مؤقتة لستخراج البيانات  
    tt = []                 # القائمة الناتجة
    i = 0
    while i < len(ch):
        if ch[i] == "#":
            tt.append(dn)   # يتم إضافة البيانات إلى القائمة،   
            dn =""          # وإعادة تعيين سلسلة مؤقتة
        else:    
            dn = dn + ch[i]
        i = i + 1
    return tt    
    
def encodage(tt):
    "renvoyer la liste tt, complétée avec la date de naissance et le sexe"
    print "*** Veuillez entrer les données (ou <Enter> pour terminer) :"
:عرض البيانات الموجودة يبالفعل في القائمة #    
    i = 0
    while i < len(tt):
        print(tt[i], end =’ ‘)
        i = i +1
    print()
    while 1:
        daNai = input("Date de naissance : ")
        sexe = input("Sexe (m ou f) : ")
        print(daNai, sexe)
        ver = input("Entrez <Enter> si c'est correct, sinon <n> ")
        if ver == "":
            break
    tt.append(daNai)
    tt.append(sexe)
    return tt

def enregistrer(tt):
    "enregistrer les données de la liste tt en les séparant par des <#>"
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    i = 0
    while i < len(tt):
        fd.write(tt[i] + "#")
        i = i + 1
    fd.write("\n")          # caractère de fin de ligne

fSource = input('Nom du fichier source : ')
fDest = input('Nom du fichier destinataire : ')
fs = open(fSource, 'r')
fd = open(fDest, 'w')
while 1:
    ligne = fs.readline()           # قراءة سطر من الملف المصدر
    if ligne =="" or ligne =="\n":
        break
    liste = traduire(ligne)         # تحويله إلى قائمة
    liste = encodage(liste)         # y ajouter les données supplémentaires
    enregistrer(liste)              # sauvegarder dans fichier dest.

fd.close()
fs.close()

 

: 9.10التمرين 
# Recherche de lignes particulières dans un fichier texte :

def chercheCP(ch):
    "recherche dans ch la portion de chaîne contenant le code postal"
    i, f, ns = 0, 0, 0          # ns est un compteur de codes #
    cc = ""                     # chaîne à construire 
    while i < len(ch):
        if ch[i] =="#":
            ns = ns +1
            if ns ==3:          # le CP se trouve après le 3e code #
                f = 1           # variable "drapeau" (flag)
            elif ns ==4:        # inutile de lire après le 4e code #
                break
        elif f ==1:             # le caractère lu fait partie du
            cc = cc + ch[i]     # CP recherché -> on mémorise
        i = i +1
    return cc    
        
nomF = input("Nom du fichier à traiter : ")
codeP = input("Code postal à rechercher : ")
fi = open(nomF, 'r')
while 1:
    ligne = fi.readline()
    if ligne =="":
        break
    if chercheCP(ligne) == codeP:
        print(ligne)
fi.close()

 

: )découpage d’une chaîne en fragments (10.2التمرين 
def decoupe(ch, n): 
    "découpage de la chaîne ch en une liste de fragments de n caractères" 
    d, f = 0, n             # indices de début et de fin de fragment 
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    tt = []                 # liste à construire 
    while d < len(ch): 
        if f > len(ch):     # on ne peut pas découper au-delà de la fin 
            f = len(ch) 
        fr = ch[d:f]        # découpage d'un fragment 
        tt.append(fr)       # ajout du fragment à la liste 
        d, f = f, f +n      # indices suivants 
    return tt 

def inverse(tt): 
    "rassemble les éléments de la liste tt dans l'ordre inverse" 
    ch = ""                 # chaîne à construire 
    i = len(tt)             # on commence par la fin de la liste 
    while i > 0 : 
        i = i - 1           # le dernier élément possède l'indice n -1 
        ch = ch + tt[i] 
    return ch 

# Test : 
if __name__ == '__main__': 
    ch ="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789âêîôûàèìòùáéíóú" 
    liste = decoupe(ch, 5) 
    print("chaîne initiale :") 
    print(ch) 
    print("liste de fragments de 5 caractères :") 
    print(liste) 
    print("fragments rassemblés après inversion de la liste :") 
    print(inverse(liste))
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: 10.4 و 10.3 انالتمرين
# Rechercher l'indice d'un caractère donné dans une chaîne 

def trouve(ch, car, deb=0): 
    "trouve l'indice du caractère car dans la chaîne ch" 
    i = deb 
    while i < len(ch): 
        if ch[i] == car: 
            return i # le caractère est trouvé -> on termine 
        i = i + 1 
    return -1       # toute la chaîne a été scannée sans succès 

# Test : 
if __name__ == '__main__': 
    print(trouve("Coucou c'est moi", "z")) 
    print(trouve("Juliette & Roméo", "&")) 
    print(trouve("César & Cléopâtre", "r", 5))

 

: 10.5التمرين 
# Comptage des occurrences d'un caractère donné dans une chaîne 

def compteCar(ch, car): 
    "trouve l'indice du caractère car dans la chaîne ch" 
    i, nc = 0, 0             # initialisations 
    while i < len(ch): 
        if ch[i] == car: 
            nc = nc + 1      # caractère est trouvé -> on incrémente le compteur 
        i = i + 1 
    return nc 

# Test : 
if __name__ == '__main__': 
    print(compteCar("ananas au jus", "a")) 
    print(compteCar("Gédéon est déjà là", "é")) 
    print(compteCar("Gédéon est déjà là", "à")) 

 

: 10.6التمرين 
prefixes, suffixe = "JKLMNOP", "ack"

for p in prefixes:
    print(p + suffixe )

 

: 10.7التمرين 
def compteMots(ch):
    "comptage du nombre de mots dans la chaîne ch"
    if len(ch) ==0:
        return 0
    nm = 1                  # la chaîne comporte au moins un mot          
    for c in ch:
        if c == " ":        # il suffit de compter les espaces
            nm = nm + 1
    return nm
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# Test :
if __name__ == '__main__': 
    print(compteMots("Les petits ruisseaux font les grandes rivières"))

 

: 10.8التمرين 
def compteCar(ch, car): 
    "comptage du nombre de caractères <car> la chaîne <ch>" 
    if len(ch) ==0: 
        return 0 
    n =0 
    for c in ch: 
        if c == car: 
            n = n + 1 
    return n 

# Programme principal : 

def compteCarDeListe(chaine, serie): 
    "dans la chaine <ch>, comptage du nombre de caractères listés dans <serie>" 
    for cLi in serie: 
        nc =compteCar(chaine, cLi) 
        print("Caractère", cLi, ":", nc) 

# Test : 
if __name__ == '__main__': 
    txt ="René et Célimène étaient eux-mêmes nés à Noël de l'année dernière" 
    print(txt) 
    compteCarDeListe(txt, "eéèêë")

 

: 10.9التمرين 
def estUnChiffre(car): 
    "renvoie <vrai> si le caractère 'car' est un chiffre" 
    if car in "0123456789": 
        return "vrai" 
    else: 
        return "faux" 

# Test : 
if __name__ == '__main__': 
    caracteres ="d75è8b0â1" 
    print("Caractères à tester :", caracteres) 
    for car in caracteres: 
        print(car, estUnChiffre(car)) 

 

: 10.10التمرين 
def estUneMaj(car): 
    "renvoie <vrai> si le caractère 'car' est une majuscule" 
    if car in "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÀÂÉÈÊËÇÎÏÙÜÛÔÖ": 
        return True 
    else: 
        return False 
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# Test : 
if __name__ == '__main__': 
    caracteres ="eÀçMöSÖÛmÇéùT" 
    print("Caractères à tester :", caracteres) 
    for car in caracteres: 
        print(car, estUneMaj(car)) 

 

:     10.11التمرين 
def chaineListe(ch): 
    "convertit la chaîne ch en une liste de mots" 
    liste, ct = [], ""          # ct est une chaîne temporaire 
    for c in ch:                # examiner tous les caractères de ch 
        if c == " ":            # lorsqu'on rencontre un espace, 
            liste.append(ct)    # on ajoute la chaîne temporaire à la liste 
            ct = ""             # ... et on ré-initialise la chaîne temporaire 
        else: 
            # les autres caractères examinés sont ajoutés à la chaîne temp. : 
            ct = ct + c 
    # Ne pas oublier le mot restant après le dernier espace ! :      
    if ct:                      # vérifier si ct n'est pas une chaîne vide 
        liste.append(ct) 
    return liste                # renvoyer la liste ainsi construite 

# Tests : 
if __name__ == '__main__': 
    li = chaineListe("René est un garçon au caractère héroïque") 
    print(li) 
    for mot in li: 
        print(mot, "-", end=' ') 
    print(chaineListe(""))              # doit renvoyer une liste vide 

 

: )utilise les deux fonctions définies dans les exercices précédents (10.12التمرين 
from exercice_10_10 import estUneMaj 
from exercice_10_11 import chaineListe 

txt = "Le prénom de cette Dame est Élise" 
print("Phrase à tester :", txt) 

lst = chaineListe(txt)          # convertir la phrase en une liste de mots 

for mot in lst:                 # analyser chacun des mots de la liste 
    prem = mot[0]               # extraction du premier caractère 
    if estUneMaj(prem):         # test de majuscule 
        print(mot) 

# Variante plus compacte, utilisant la composition : 
print("Variante :") 
for mot in lst: 
    if estUneMaj(mot[0]): 
        print(mot)

 

: )utilise les deux fonctions définies dans les exercices précédents (10.13التمرين 
from exercice_10_10 import estUneMaj 
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from exercice_10_11 import chaineListe 

def compteMaj(ch): 
    "comptage des mots débutant par une majuscule dans la chaîne ch" 
    c = 0 
    lst = chaineListe(ch)       # convertir la phrase en une liste de mots 
    for mot in lst:             # analyser chacun des mots de la liste 
        if estUneMaj(mot[0]): 
            c = c +1 
    return c 
    
# Test : 
if __name__ == '__main__': 
    phrase = "Les filles Tidgoutt se nomment Joséphine, Justine et Corinne" 
    print("Phrase à tester : ", phrase) 
    print("Cette phrase contient", compteMaj(phrase), "majuscules.")

 

: )ASCII جدول محارف (10.14التمرين 
# Table des codes ASCII 

c = 32              # premier code ASCII <imprimable> 

while c < 128 :     # dernier code strictement ASCII = 127 
    print("Code", c, ":", chr(c), end =" - ")
    c = c + 1

 

: )échange des majuscules et des minuscules( 10.16التمرين 
def convMajMin(ch): 
    "échange les majuscules et les minuscules dans la chaîne ch" 
    nouvC = ""                               # chaîne à construire 
    for car in ch: 
        code = ord(car) 
        # les codes numériques des caractères majuscules et minuscules 
        # correspondants sont séparés de 32 unités : 
        if code >= 65 and code <= 91:        # majuscules ordinaires 
            code = code + 32 
        elif code >= 192 and code <= 222:    # majuscules accentuées 
            code = code + 32 
        elif code >= 97 and code <= 122:     # minuscules ordinaires 
            code = code - 32 
        elif code >= 224 and code <= 254:    # minuscules accentuées 
            code = code - 32 
        nouvC = nouvC + chr(code) 
    # renvoi de la chaîne construite : 
    return nouvC 

# test : 
if __name__ == '__main__': 
    txt ="Émile Noël épouse Irène Müller" 
    print(txt) 
    print(convMajMin(txt))  
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: )Utf-8 إلى Latin-1 تحويل (10.17التمرين 
# Traitement et conversion de lignes dans un fichier texte 

def traiteLigne(ligne): 
    "remplacement des espaces de la ligne de texte par '-*-' " 
    newLine =""                      # nouvelle chaîne à construire 
    c, m = 0, 0                      # initialisations 
    while c < len(ligne):            # lire tous les caractères de la ligne 
        if ligne[c] == " ":          
            # Le caractère lu est un espace. 
            # On ajoute une 'tranche' à la chaîne en cours de construction : 
            newLine = newLine + ligne[m:c] + "-*-" 
            # On mémorise dans m la position atteinte dans la ligne lue : 
            m = c + 1                # ajouter 1 pour "oublier" l'espace 
        c = c + 1 
    # Ne pas oublier d'ajouter la 'tranche' suivant le dernier espace : 
    newLine = newLine + ligne[m:] 
    # Renvoyer la chaîne construite : 
    return newLine 

# --- Programme principal : --- 
nomFS = input("Nom du fichier source (Latin-1) : ") 
nomFD = input("Nom du fichier destinataire (Utf-8) : ") 
fs = open(nomFS, 'r', encoding ="Latin1")    # ouverture des 2 fichiers 
fd = open(nomFD, 'w', encoding ="Utf8")      # dans les encodages spécifiés 
while 1:                            # boucle de traitement 
    li = fs.readline()              # lecture d'une ligne
    if li == "":                    # détection de la fin du fichier : 
        break                       # readline() renvoie une chaîne vide 
    fd.write(traiteLigne(li))       # traitement + écriture   
fd.close() 
fs.close() 

: )tester si un caractère donné est une voyelle (10.18التمرين 
def voyelle(car): 
    "teste si le caractère <car> est une voyelle" 
    if car in "AEIOUYÀÉÈÊËÎÏÔÛÙaeiouyàéèêëîïôûù": 
        return True 
    else: 
        return False 

# Test : 
if __name__ == '__main__': 
    ch ="gOàÉsùïÇ"               # lettres à tester 
    for c in ch: 
        print(c, ":", voyelle(c)) 

 

: )utilise la fonction définie dans le script précédent (10.19التمرين 
from exercice_10_18 import voyelle 

def compteVoyelles(phrase): 
    "compte les voyelles présentes dans la chaîne de caractères <phrase>" 
    n = 0 
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    for c in phrase: 
        if voyelle(c): 
            n = n + 1 
    return n 

# Test : 
if __name__ == '__main__': 
    texte ="Maître corbeau sur un arbre perché" 
    nv = compteVoyelles(texte) 
    print("La phrase <", texte, "> compte ", nv, " voyelles.", sep="")

 

: 10.20التمرين 
c = 1040                       # code du premier caractère (majuscule) 
maju =""                       # chaîne destinée aux majuscules 
minu =""                       # chaîne destinée aux minuscules 
while c <1072:                 # on se limitera à cette gamme 
    maju = maju + chr(c) 
    minu = minu + chr(c +32)   # voir exercices précédents 
    c = c+1 
print(maju) 
print(minu)

 

: 10.21التمرين 
# Conversion en majuscule du premier caractère de chaque mot dans un texte.

fiSource = input("Nom du fichier à traiter (Latin-1) : ") 
fiDest = input("Nom du fichier destinataire (Utf-8) : ") 
fs = open(fiSource, 'r', encoding ="Latin1") 
fd = open(fiDest, 'w', encoding ="Utf8") 

while 1: 
    ch = fs.readline()                   # lecture d'une ligne 
    if ch == "": 
        break                            # fin du fichier 
    ch = ch.title()                      # conversion des initiales en maj. 
    fd.write(ch)                         # transcription 

fd.close()    
fs.close() 

 

: 10.22التمرين 
# Conversion Latin-1 => Utf8 (variante utilisant une variable <bytes> 

fiSource = input("Nom du fichier à traiter (Latin-1) : ") 
fiDest = input("Nom du fichier destinataire (Utf-8) : ") 
fs = open(fiSource, 'rb')            # mode de lecture <binaire> 
fd = open(fiDest, 'wb')              # mode d'écriture <binaire> 

while 1: 
    so = fs.readline()               # la ligne lue est une séquence d'octets 
    # Remarque : la variable so étant du type <bytes>, on doit la comparer 
    # avec une chaîne littérale (vide) du même type dans les tests :  
    if so == b"": 
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        break                        # fin du fichier 
    ch = so.decode("Latin-1")        # conversion en chaîne de caractères 
    ch = ch.replace(" ","-*-")       # remplacement des espaces par -*- 
    so = ch.encode("Utf-8")          # Ré-encodage en une séquence d'octets 
    fd.write(so)                     # transcription 

fd.close()    
fs.close() 

 

: 10.23التمرين 
# Comptage du nombre de mots dans un texte

fiSource = input("Nom du fichier à traiter : ")
fs = open(fiSource, 'r')

n = 0                          # variable compteur
while 1:
    ch = fs.readline()
    if ch == "":               # fin du fichier
        break
    # conversion de la chaîne lue en une liste de mots :
    li = ch.split()
    # totalisation des mots :
    n = n + len(li)    
fs.close()

print("Ce fichier texte contient un total de %s mots" % (n))
 

: 10.24التمرين 
# Fusion de lignes pour former des phrases 

fiSource = input("Nom du fichier à traiter (Latin-1) : ") 
fiDest = input("Nom du fichier destinataire (Utf-8) : ") 
fs = open(fiSource, 'r', encoding ="Latin1") 
fd = open(fiDest, 'w', encoding ="Utf8") 

# On lit d'abord la première ligne : 
ch1 = fs.readline() 
# On lit ensuite les suivantes, en les fusionnant si nécessaire : 
while 1: 
    ch2 = fs.readline() 
    if not ch2:           # Rappel : une chaîne vide est considérée 
        break             # comme "fausse" dans les tests 
    # Si la chaîne lue commence par une majuscule, on transcrit 
    # la précédente dans le fichier destinataire, et on la 
    # remplace par celle que l'on vient de lire : 
    if ch2[0] in "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÀÂÉÈÊËÎÏÔÙÛÇ": 
        fd.write(ch1) 
        ch1 = ch2 
    # Sinon, on la fusionne avec la précédente, en veillant à en 
    # enlever au préalable le ou les caractère(s) de fin de ligne. 
    else: 
        ch1 = ch1[:-1] + " " + ch2 
        
# Attention : ne pas oublier de transcrire la dernière ligne : 
fd.write(ch1) 
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fd.close()    
fs.close()

 

 : )caractéristiques de sphères (10.25التمرين 
# Le fichier de départ est un fichier <texte> dont chaque ligne contient
# un nombre réel (encodé sous la forme d'une chaîne de caractères)    

from math import pi 

def caractSphere(d): 
    "renvoie les caractéristiques d'une sphère de diamètre d" 
    d = float(d)        # conversion de l'argument (=chaîne) en réel 
    r = d/2             # rayon 
    ss = pi*r**2        # surface de section 
    se = 4*pi*r**2      # surface extérieure 
    v = 4/3*pi*r**3     # volume 
    # La balise {:8.2f} utilisé ci-dessous formate le nombre 
    # affiché de manière à occuper 8 caractères au total, en arrondissant 
    # de manière à conserver deux chiffres après la virgule : 
    ch = "Diam. {:6.2f} cm Section = {:8.2f} cm² ".format(d, ss) 
    ch = ch +"Surf. = {:8.2f} cm². Vol. = {:9.2f} cm³".format(se, v) 
    return ch 

fiSource = input("Nom du fichier à traiter : ") 
fiDest = input("Nom du fichier destinataire : ") 
fs = open(fiSource, 'r') 
fd = open(fiDest, 'w') 
while 1: 
    diam = fs.readline() 
    if diam == "" or diam == "\n": 
        break 
    fd.write(caractSphere(diam) + "\n")         # تدوين 
fd.close() 
fs.close()

 

: 10.26التمرين 
# Mise en forme de données numériques
# Le fichier traité est un fichier <texte> dont chaque ligne contient un nombre
# réel (sans exposants et encodé sous la forme d'une chaîne de caractères)    

def arrondir(reel):
    "représentation arrondie à .0 ou .5 d'un nombre réel"
    ent = int(reel)             # partie entière du nombre
    fra = reel - ent            # partie fractionnaire
    if fra < .25 :
        fra = 0
    elif fra < .75 :
        fra = .5
    else:
        fra = 1
    return ent + fra    

fiSource = input("Nom du fichier à traiter : ")
fiDest = input("Nom du fichier destinataire : ")
fs = open(fiSource, 'r')
fd = open(fiDest, 'w')
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while 1:
    ligne = fs.readline()
    if ligne == "" or ligne == "\n":
        break
    n = arrondir(float(ligne))      # conversion en <float>, puis arrondi
    fd.write(str(n) + "\n")         # تدوين

fd.close()
fs.close()

 

: 10.29التمرين 
# Affichage de tables de multiplication

nt = [2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19]

def tableMulti(m, n):
     "renvoie n termes de la table de multiplication par m"
     ch =""
     for i in range(n):
          v = m * (i+1)               # calcul d'un des termes
          ch = ch + "%4d" % (v)       # formatage à 4 caractères
     return ch

for a in nt:
     print(tableMulti(a, 15))         # 15 premiers termes seulement

) :simple parcours d'une liste (10.30التمرين 
# -*- coding:Utf-8 -*- 

lst = ['Jean-Michel', 'Marc', 'Vanessa', 'Anne', 
       'Maximilien', 'Alexandre-Benoît', 'Louise'] 

for e in lst: 
     print("%s : %s caractères" % (e, len(e)))

 

: 10.31التمرين 
# Élimination de doublons

lst = [9, 12, 40, 5, 12, 3, 27, 5, 9, 3, 8, 22, 40, 3, 2, 4, 6, 25]
lst2 = []

for el in lst:
     if el not in lst2:
          lst2.append(el)
lst2.sort()

print("Liste initiale :", lst) 
print("Liste traitée  :", lst2)
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: )عرض كل أيام السنة (10.33التمرين 
## Cette variante utilise une liste de listes ##
## (que l'on pourrait aisément remplacer par deux listes distinctes)

# La liste ci-dessous contient deux éléments qui sont eux-mêmes des listes.
# l'élément 0 contient les nombres de jours de chaque mois, tandis que
# l'élément 1 contient les noms des douze mois :
mois = [[31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31],
        ['Janvier', 'Février', 'Mars', 'Avril', 'Mai', 'Juin', 'Juillet',
         'Août', 'Septembre', 'Octobre', 'Novembre', 'Décembre']]

jour = ['Dimanche','Lundi','Mardi','Mercredi','Jeudi','Vendredi','Samedi']

ja, jm, js, m = 0, 0, 0, 0

while ja <365:
    ja, jm = ja +1, jm +1    # ja = jour dans l'année, jm = jour dans le mois
    js = (ja +3) % 7         # js = jour de la semaine. Le décalage ajouté 
                             #      permet de choisir le jour de départ
  
    if jm > mois[0][m]:               # élément m de l'élément 0 de la liste
        jm, m = 1, m+1

    print(jour[js], jm, mois[1][m])   # élément m de l'élément 1 de la liste
 

: 10.36التمرين 
# Insertion de nouveaux éléments dans une liste existante

t1 = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]
t2 = ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
      'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre']

c, d = 1, 0
while d < 12 :
     t2[c:c] = [t1[d]]       # ! l'élément inséré doit être une liste
     c, d = c+2, d+1

print(t2)
 

: 10.40التمرين 
# Crible d'Eratosthène pour rechercher les nombres premiers de 1 à 999

# Créer une liste de 1000 éléments 1 (leurs indices vont de 0 à 999) :
lst = [1]*1000           
# Parcourir la liste à partir de l'élément d'indice 2:
for i in range(2,1000):
    # Mettre à zéro les éléments suivants dans la liste,
    # dont les indices sont des multiples de i :
    for j in range(i*2, 1000, i):
        lst[j] = 0

# Afficher les indices des éléments restés à 1 (on ignore l'élément 0) :
for i in range(1,1000):
    if lst[i]:
        print(i, end =’ ‘)
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: )اختبار مولد أرقام عشوائية (10.43التمرين 
from random import random           # tire au hasard un réel entre 0 et 1

n = input("Nombre de valeurs à tirer au hasard (défaut = 1000) : ")
if n == "":
    nVal =1000
else:
    nVal = int(n)
n = input("Nombre de fractions dans l'intervalle 0-1 (entre 2 et {0}, "\ 
          "défaut =5) : ".format(nVal//10)) 
if n == "":
    nFra =5
else:
    nFra = int(n)
if nFra < 2:
    nFra =2
elif nFra > nVal/10:
    nFra = nVal/10

print("Tirage au sort des", nVal, "valeurs ...")
listVal = [0]*nVal                      # créer une liste de zéros
for i in range(nVal):                   # puis modifier chaque élément
    listVal[i] = random()
print("Comptage des valeurs dans chacune des", nFra, "fractions ...")
listCompt = [0]*nFra                    # créer une liste de compteurs

# parcourir la liste des valeurs :
for valeur in listVal:
    # trouver l'index de la fraction qui contient la valeur :    
    index = int(valeur*nFra)
    # incrémenter le compteur correspondant :
    listCompt[index] = listCompt[index] +1

# afficher l'état des compteurs :
for compt in listCompt:
    print(compt, end =’ ‘)
print()

 

رسم بطاقات:  10.44التمرين 
from random import randrange

couleurs = ['Pique', 'Trèfle', 'Carreau', 'Cœur']
valeurs = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 'valet', 'dame', 'roi', 'as']

# Construction de la liste des 52 cartes :
carte =[]
for coul in couleurs:
     for val in valeurs:
          carte.append("{0} de {1}".format(val, coul)) 

# Tirage au hasard :
while 1:
     k = input("Frappez <c> pour tirer une carte, <Enter> pour terminer ") 
     if k =="":
          break
     r = randrange(52)      # tirage au hasard d'un entier entre 0 et 51 
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     print(carte[r])
 

Création et consultation d'un dictionnaire:  10.45التمرين 

# Mini système de bases de données 

def consultation(): 
    while 1: 
        nom = input("Entrez le nom (ou <enter> pour terminer) : ") 
        if nom == "": 
            break 
        if nom in dico:                 # le nom est-il répertorié ? 
            item = dico[nom]            # consultation proprement dite 
            age, taille = item[0], item[1] 
            print("Nom : {0} - âge : {1} ans - taille : {2} m.".\ 
                  format(nom, age, taille))
        else: 
            print("*** nom inconnu ! ***") 

def remplissage(): 
    while 1: 
        nom = input("Entrez le nom (ou <enter> pour terminer) : ") 
        if nom == "": 
            break 
        age = int(input("Entrez l'âge (nombre entier !) : ")) 
        taille = float(input("Entrez la taille (en mètres) : ")) 
        dico[nom] = (age, taille) 
    
dico ={} 
while 1: 
    choix = input("Choisissez : (R)emplir - (C)onsulter - (T)erminer : ") 
    if choix.upper() == 'T': 
        break 
    elif choix.upper() == 'R': 
        remplissage() 
    elif choix.upper() == 'C': 
        consultation()

 

échange des clés et des valeurs dans un dictionnaire:  10.46التمرين 

def inverse(dico):
    "Construction d'un nouveau dico, pas à pas"
    dic_inv ={} 
    for cle in dico:
        item = dico[cle]  
        dic_inv[item] = cle
        
    return dic_inv

# programme test :

dico = {'Computer':'Ordinateur',
        'Mouse':'Souris',
        'Keyboard':'Clavier',
        'Hard disk':'Disque dur',
        'Screen':'Écran'}
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print(dico)
print(inverse(dico))

 

رسم بياني:  10.47التمرين 
# Histogramme des fréquences de chaque lettre dans un texte 

nFich = input('Nom du fichier (Latin-1) : ') 
fi = open(nFich, 'r', encoding ="Latin1") 
texte = fi.read() 
fi.close() 

print(texte) 
dico ={} 
for c in texte:                    # afin de les regrouper, on convertit 
    c = c.upper()                  # toutes les lettres en majuscules 
    dico[c] = dico.get(c, 0) +1 

liste = list(dico.items()) 
liste.sort() 
for car, freq in liste: 
    print("Caractère {0} : {1} occurrence(s).".format(car, freq))

 

: 10.48التمرين 
# Histogramme des fréquences de chaque mot dans un texte 
# Suivant l'encodage du fichier source, activer l'une ou l'autre ligne : 
encodage ="Latin-1" 
# encodage ="Utf-8" 

nFich = input('Nom du fichier à traiter ({0}) : '.format(encodage)) 
# Conversion du fichier en une chaîne de caractères : 
fi = open(nFich, 'r', encoding =encodage) 
texte = fi.read() 
fi.close() 

# afin de pouvoir aisément séparer les mots du texte, on commence 
# par convertir tous les caractères non-alphabétiques en espaces  : 
alpha = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzéèàùçâêîôûäëïöü" 
lettres = ""            # nouvelle chaîne à construire 
for c in texte: 
    c = c.lower()       # conversion de chaque caractère en minuscule 
    if c in alpha: 
        lettres = lettres + c 
    else: 
        lettres = lettres + ' ' 

# conversion de la chaîne résultante en une liste de mots : 
mots = lettres.split() 

# construction de l'histogramme : 
dico ={} 
for m in mots: 
    dico[m] = dico.get(m, 0) +1 
liste = list(dico.items()) 

# tri de la liste résultante : 
liste.sort() 
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# affichage en clair : 
for item in liste: 
    print("{0} : {1}".format(item[0], item[1])) 

 

: 10.49التمرين 
# Encodage d'un texte dans un dictionnaire 
# Suivant l'encodage du fichier source, activer l'une ou l'autre ligne : 
encodage ="Latin-1" 
# encodage ="Utf-8" 

nFich = input('Nom du fichier à traiter ({0}) : '.format(encodage)) 
# Conversion du fichier en une chaîne de caractères : 
fi = open(nFich, 'r', encoding =encodage) 
texte = fi.read() 
fi.close() 

# On considère que les mots sont des suites de caractères faisant partie 
# de la chaîne ci-dessous. Tous les autres sont des séparateurs : 
alpha = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzéèàùçâêîôûäëïöü" 

# Construction du dictionnaire : 
dico ={} 
# Parcours de tous les caractères du texte : 
i =0                     # indice du caractère en cours de lecture 
im =-1                   # indice du premier caractère du mot 
mot = ""                 # variable de travail : mot en cours de lecture 
for c in texte: 
    c = c.lower()        # conversion de chaque caractère en minuscule 
    
    if c in alpha:       # car. alphabétique => on est à l'intérieur d'un mot 
        mot = mot + c 
        if im < 0:       # mémoriser l'indice du premier caractère du mot 
            im =i   
    else:                # car. non-alphabétique => fin de mot 
        if mot != "":    # afin d'ignorer les car. non-alphab. successifs 
            # pour chaque mot, on construit une liste d'indices : 
            if mot in dico:             # mot déjà répertorié : 
                dico[mot].append(im)    # ajout d'un indice à la liste 
            else:                       # mot rencontré pour la 1e fois : 
                dico[mot] =[im]         # création de la liste d'indices 
            mot =""      # préparer la lecture du mot suivant 
            im =-1 
    i += 1               # indice du caractère suivant 
      
# Affichage du dictionnaire, en clair : 
listeMots =list(dico.items())     # Conversion du dico en une liste de tuples 
listeMots.sort()                  # tri alphabétique de la liste 
for clef, valeur in listeMots: 
    print(clef, ":", valeur) 

 

).Sauvegarde d’un dictionnaire (complément de l’ex. 10.45:  10.50التمرين 
# Mini-système de base de données 

def consultation(): 
    while 1: 
        nom = input("Entrez le nom (ou <enter> pour terminer) : ") 



457 ظحلول التمارين   

        if nom == "": 
            break 
        if nom in dico:                 # le nom est-il répertorié ? 
            item = dico[nom]            # consultation proprement dite 
            age, taille = item[0], item[1] 
            print("Nom : {0} - âge : {1} ans - taille : {2} m.".\ 
                  format(nom, age, taille))          
        else: 
            print("*** nom inconnu ! ***") 

def remplissage(): 
    while 1: 
        nom = input("Entrez le nom (ou <enter> pour terminer) : ") 
        if nom == "": 
            break 
        age = int(input("Entrez l'âge (nombre entier !) : ")) 
        taille = float(input("Entrez la taille (en mètres) : ")) 
        dico[nom] = (age, taille) 

def enregistrement(): 
    fich = input("Entrez le nom du fichier de sauvegarde : ") 
    ofi = open(fich, "w") 
    # écriture d'une ligne-repère pour identifier le type de fichier : 
    ofi.write("DicoExercice10.50\n") 
    # parcours du dictionnaire entier, converti au préalable en une liste : 
    for cle, valeur in list(dico.items()): 
        # utilisation du formatage des chaînes pour créer l'enregistrement : 
        ofi.write("{0}@{1}#{2}\n".format(cle, valeur[0], valeur[1])) 
    ofi.close() 

def lectureFichier(): 
    fich = input("Entrez le nom du fichier de sauvegarde : ") 
    try: 
        ofi = open(fich, "r") 
    except: 
        print("*** fichier inexistant ***") 
        return 
    # Vérification : le fichier est-il bien de notre type spécifique ? : 
    repere =ofi.readline() 
    if repere != "DicoExercice10.50\n": 
        print("*** type de fichier incorrect ***") 
        return 
    # Lecture des lignes restantes du fichier : 
    while 1: 
        ligne = ofi.readline() 
        if ligne =='':              # détection de la fin de fichier 
            break 
        enreg = ligne.split("@")    # restitution d'une liste [clé,valeur] 
        cle = enreg[0] 
        valeur = enreg[1][:-1]      # élimination du caractère de fin de ligne 
        data = valeur.split("#")    # restitution d'une liste [âge, taille] 
        age, taille = int(data[0]), float(data[1]) 
        dico[cle] = (age, taille)   # reconstitution du dictionnaire 
    ofi.close() 

########### Programme principal : ########### 
dico ={} 
lectureFichier()        
while 1: 
    choix = input("Choisissez : (R)emplir - (C)onsulter - (T)erminer : ") 
    if choix.upper() == 'T': 
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        break 
    elif choix.upper() == 'R': 
        remplissage() 
    elif choix.upper() == 'C': 
        consultation() 
enregistrement()

 

Contrôle du flux d’exécution à l’aide d’un dictionnaire:  10.51التمرين 

Cet exercice complète le précédent. On ajoute encore deux petites fonctions, et on réécrit le 

corps principal du programme pour diriger le flux d’exécution en se servant d’un dictionnaire :
def sortie(): 
    print("*** Job terminé ***") 
    return 1                        # afin de provoquer la sortie de la boucle 

def autre(): 
    print("Veuillez frapper R, A, C, S ou T, svp.") 

######## * Programme principal * ######### 

dico ={} 
fonc ={"R":lectureFichier, "A":remplissage, "C":consultation, 
       "S":enregistrement, "T":sortie} 
while 1: 
    choix = input("Choisissez :\n" +\ 
    "(R)écupérer un dictionnaire préexistant sauvegardé dans un fichier\n" +\ 
    "(A)jouter des données au dictionnaire courant\n" +\ 
    "(C)onsulter le dictionnaire courant\n" +\ 
    "(S)auvegarder le dictionnaire courant dans un fichier\n" +\ 
    "(T)erminer : ").upper() 
    # l'instruction ci-dessous appelle une fonction différente pour chaque 
    # choix, par l'intermédiaire du dictionnaire <fonc> : 
    if fonc.get(choix, autre)(): 
        break 
    # note : toutes les fonctions appelées ici renvoient <None> par défaut 
    #        sauf la fonction sortie() qui renvoie 1 => sortie de la boucle

 

: 11.1التمرين 
from math import sqrt                # fonction racine carrée 

def distance(p1, p2): 
    # On applique le théorème de Pythagore : 
    dx =abs(p1.x - p2.x)             # abs() => valeur absolue 
    dy =abs(p1.y - p2.y) 
    return sqrt(dx*dx + dy*dy) 

def affiche_point(p): 
    print("Coord. horiz.", p.x, "Coord. vert.", p.y) 

class Point(object): 
    "Classe de points géométriques" 

# Définition des 2 points : 
p8, p9 = Point(), Point() 
p8.x, p8.y, p9.x, p9.y = 12.3, 5.7, 6.2, 9.1 
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affiche_point(p8) 
affiche_point(p9) 
print("Distance =", distance(p8,p9))  

: 12.1التمرين 
class Domino(object):
    def __init__(self, pa, pb):
        self.pa, self.pb = pa, pb
         
    def affiche_points(self):
        print "face A :", self.pa,
        print "face B :", self.pb
        
    def valeur(self):
        return self.pa + self.pb

# Programme de test :

d1 = Domino(2,6)
d2 = Domino(4,3)

d1.affiche_points()
d2.affiche_points()

print("total des points :", d1.valeur() + d2.valeur())

liste_dominos = []
for i in range(7):
    liste_dominos.append(Domino(6, i))

vt =0
for i in range(7):
    liste_dominos[i].affiche_points()
    vt = vt + liste_dominos[i].valeur()
    
print("valeur totale des points", vt) 
print(liste_dominos[3], liste_dominos[4])

 

: 12.2التمرين 
class CompteBancaire(object): 
    def __init__(self, nom ='Dupont', solde =1000): 
        self.nom, self.solde = nom, solde 
         
    def depot(self, somme): 
        self.solde = self.solde + somme 

    def retrait(self, somme): 
        self.solde = self.solde - somme 

    def affiche(self): 
        print("Le solde du compte bancaire de {0} est de {1} euros.".\ 
              format(self.nom, self.solde)) 

# Programme de test : 

if __name__ == '__main__': 
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    c1 = CompteBancaire('Duchmol', 800) 
    c1.depot(350) 
    c1.retrait(200) 
    c1.affiche() 

: 12.3التمرين 
class Voiture(object): 
    def __init__(self, marque = 'Ford', couleur = 'rouge'): 
        self.couleur = couleur 
        self.marque = marque 
        self.pilote = 'personne' 
        self.vitesse = 0 
        
    def accelerer(self, taux, duree): 
        if self.pilote =='personne': 
            print("Cette voiture n'a pas de conducteur !") 
        else:    
            self.vitesse = self.vitesse + taux * duree 
        
    def choix_conducteur(self, nom): 
        self.pilote = nom    
        
    def affiche_tout(self): 
        print("{0} {1} pilotée par {2}, vitesse = {3} m/s".\ 
            format(self.marque, self.couleur, self.pilote, self.vitesse))     
    
a1 = Voiture('Peugeot', 'bleue') 
a2 = Voiture(couleur = 'verte') 
a3 = Voiture('Mercedes') 
a1.choix_conducteur('Roméo') 
a2.choix_conducteur('Juliette') 
a2.accelerer(1.8, 12) 
a3.accelerer(1.9, 11) 
a2.affiche_tout() 
a3.affiche_tout()

 

: 12.4التمرين 
class Satellite(object): 
    def __init__(self, nom, masse =100, vitesse =0): 
        self.nom, self.masse, self.vitesse = nom, masse, vitesse 
         
    def impulsion(self, force, duree): 
        self.vitesse = self.vitesse + force * duree / self.masse 
        
    def energie(self): 
        return self.masse * self.vitesse**2 / 2    
                
    def affiche_vitesse(self): 
        print("Vitesse du satellite {0} = {1} m/s".\ 
              format(self.nom, self.vitesse)) 

# Programme de test : 

s1 = Satellite('Zoé', masse =250, vitesse =10) 

s1.impulsion(500, 15) 
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s1.affiche_vitesse() 
print("énergie =", s1.energie()) 
s1.impulsion(500, 15) 
s1.affiche_vitesse() 
print("nouvelle énergie =", s1.energie())

: )أصناف السطوانات والخاريط (12.6-12.5 التمرينان
# Classes dérivées - Polymorphisme

class Cercle(object):
    def __init__(self, rayon):
        self.rayon = rayon

    def surface(self):
        return 3.1416 * self.rayon**2
        
class Cylindre(Cercle):
    def __init__(self, rayon, hauteur):
        Cercle.__init__(self, rayon)
        self.hauteur = hauteur
        
    def volume(self):
        return self.surface()*self.hauteur
        
    # la méthode surface() est héritée de la classe parente
        
class Cone(Cylindre):
    def __init__(self, rayon, hauteur):
        Cylindre.__init__(self, rayon, hauteur)
                
    def volume(self):
        return Cylindre.volume(self)/3        
        # cette nouvelle méthode volume() remplace celle que
        # l'on a héritée de la classe parente (exemple de polymorphisme)
                            
# Programme test :

cyl = Cylindre(5, 7) 
print("Surf. de section du cylindre =", cyl.surface()) 
print("Volume du cylindre =", cyl.volume()) 

co = Cone(5,7) 
print("Surf. de base du cône =", co.surface()) 
print("Volume du cône =", co.volume()) 

 

: 12.7التمرين 
# Tirage de cartes 

from random import randrange 

class JeuDeCartes(object): 
    """Jeu de cartes""" 
    # attributs de classe (communs à toutes les instances) : 
    couleur = ('Pique', 'Trèfle', 'Carreau', 'Cœur') 
    valeur = (0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 'valet', 'dame', 'roi', 'as') 
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    def __init__(self): 
        "Construction de la liste des 52 cartes" 
        self.carte =[] 
        for coul in range(4): 
            for val in range(13): 
                self.carte.append((val +2, coul))    # la valeur commence à 2 

    def nom_carte(self, c): 
        "Renvoi du nom de la carte c, en clair" 
        return "{0} de {1}".format(self.valeur[c[0]], self.couleur[c[1]]) 
        
    def battre(self): 
        "Mélange des cartes" 
        t = len(self.carte)             # nombre de cartes restantes 
        # pour mélanger, on procède à un nombre d'échanges équivalent : 
        for i in range(t): 
            # tirage au hasard de 2 emplacements dans la liste : 
            h1, h2 = randrange(t), randrange(t) 
            # échange des cartes situées à ces emplacements : 
            self.carte[h1], self.carte[h2] = self.carte[h2], self.carte[h1] 
        
    def tirer(self): 
        "Tirage de la première carte de la pile" 
        t = len(self.carte)             # vérifier qu'il reste des cartes 
        if t >0:                        
            carte = self.carte[0]       # choisir la première carte du jeu 
            del(self.carte[0])          # la retirer du jeu 
            return carte                # en renvoyer copie au prog. appelant 
        else: 
            return None                 # facultatif 

### Programme test : 

if __name__ == '__main__': 
    jeu = JeuDeCartes()                 # instanciation d'un objet 
    jeu.battre()                        # mélange des cartes 
    for n in range(53):                 # tirage des 52 cartes : 
        c = jeu.tirer() 
        if c == None:                   # il ne reste aucune carte 
            print('Terminé !')          # dans la liste 
        else: 
            print(jeu.nom_carte(c))     # valeur et couleur de la carte

 

: 12.8التمرين 
 )On  supposera  que  l’exercice  précédent  a  été  sauvegardé  sous  le  nom 

cartes.py.( 
# Bataille de de cartes

from cartes import JeuDeCartes

jeuA = JeuDeCartes()        # instanciation du premier jeu      
jeuB = JeuDeCartes()        # instanciation du second jeu      
jeuA.battre()               # mélange de chacun
jeuB.battre()
pA, pB = 0, 0               # compteurs de points des joueurs A et B
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# tirer 52 fois une carte de chaque jeu :
for n in range(52):         
    cA, cB = jeuA.tirer(), jeuB.tirer()
    vA, vB = cA[0], cB[0]   # valeurs de ces cartes
    if vA > vB:
        pA += 1
    elif vB > vA:
        pB += 1             # (rien ne se passe si vA = vB)
    # affichage des points successifs et des cartes tirées :
    print("{0} * {1} ==> {2} * {3}".format(jeuA.nom_carte(cA), 
                                       jeuB.nom_carte(cB), pA, pB)) 

print("le joueur A obtient {0} pts, le joueur B en obtient {1}.".format(pA, pB))
 

: 12.9التمرين 
from exercice_12_02 import CompteBancaire 

class CompteEpargne(CompteBancaire): 
    def __init__(self, nom ='Durand', solde =500): 
        CompteBancaire.__init__(self, nom, solde) 
        self.taux =.3          # taux d'intérêt mensuel par défaut 

    def changeTaux(self, taux): 
        self.taux =taux 

    def capitalisation(self, nombreMois =6): 
        print("Capitalisation sur {0} mois au taux mensuel de {1} %.".\ 
              format(nombreMois, self.taux)) 
        for m in range(nombreMois): 
            self.solde = self.solde * (100 +self.taux)/100

# Programme de test : 

if __name__ == '__main__': 
    c1 = CompteEpargne('Duvivier', 600) 
    c1.depot(350) 
    c1.affiche() 
    c1.capitalisation(12) 
    c1.affiche() 
    c1.changeTaux(.5) 
    c1.capitalisation(12) 
    c1.affiche() 

 

: 13.6التمرين 
from tkinter import *

def cercle(can, x, y, r, coul ='white'):
    "dessin d'un cercle de rayon <r> en <x,y> dans le canevas <can>"
    can.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, fill =coul)

class Application(Tk):
    def __init__(self):
        Tk.__init__(self)        # constructeur de la classe parente
        self.can =Canvas(self, width =475, height =130, bg ="white")
        self.can.pack(side =TOP, padx =5, pady =5)
        Button(self, text ="Train", command =self.dessine).pack(side =LEFT)
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        Button(self, text ="Hello", command =self.coucou).pack(side =LEFT)
        Button(self, text ="Ecl34", command =self.eclai34).pack(side =LEFT)
        
    def dessine(self):
        "instanciation de 4 wagons dans le canevas"
        self.w1 = Wagon(self.can, 10, 30)
        self.w2 = Wagon(self.can, 130, 30, 'dark green')
        self.w3 = Wagon(self.can, 250, 30, 'maroon')
        self.w4 = Wagon(self.can, 370, 30, 'purple')
        
    def coucou(self):
        "apparition de personnages dans certaines fenêtres"
        self.w1.perso(3)        # 1er wagon, 3e fenêtre
        self.w3.perso(1)        # 3e wagon, 1e fenêtre
        self.w3.perso(2)        # 3e wagon, 2e fenêtre
        self.w4.perso(1)        # 4e wagon, 1e fenêtre
        
    def eclai34(self):
        "allumage de l'éclairage dans les wagons 3 & 4"
        self.w3.allumer()
        self.w4.allumer()
        
class Wagon(object):
    def __init__(self, canev, x, y, coul ='navy'):
        "dessin d'un petit wagon en <x,y> dans le canevas <canev>"
        # mémorisation des paramètres dans des variables d'instance :
        self.canev, self.x, self.y = canev, x, y
        # rectangle de base : 95x60 pixels :
        canev.create_rectangle(x, y, x+95, y+60, fill =coul)
        # 3 fenêtres de 25x40 pixels, écartées de 5 pixels :
        self.fen =[]    # pour mémoriser les réf. des fenêtres 
        for xf in range(x +5, x +90, 30):
            self.fen.append(canev.create_rectangle(xf, y+5,
                                xf+25, y+40, fill ='black'))
        # 2 roues, de rayon égal à 12 pixels  :
        cercle(canev, x+18, y+73, 12, 'gray')
        cercle(canev, x+77, y+73, 12, 'gray')
  
    def perso(self, fen):
        "apparition d'un petit personnage à la fenêtre <fen>"
        # calcul des coordonnées du centre de chaque fenêtre :
        xf = self.x + fen*30 -12
        yf = self.y + 25
        cercle(self.canev, xf, yf, 10, "pink")      # visage
        cercle(self.canev, xf-5, yf-3, 2)           # œil gauche        
        cercle(self.canev, xf+5, yf-3, 2)           # œil droit
        cercle(self.canev, xf, yf+5, 3)             # bouche
        
    def allumer(self):
        "déclencher l'éclairage interne du wagon"
        for f in self.fen:
            self.canev.itemconfigure(f, fill ='yellow')

app = Application()
app.mainloop()

 

: 13.10التمرين 
#  Widget dérivé de <Canvas>, spécialisé pour
#  dessiner des graphiques élongation/temps
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from tkinter import * 
from math import sin, pi 

class OscilloGraphe(Canvas): 
    "Canevas spécialisé, pour dessiner des courbes élongation/temps" 
    def __init__(self, master=None, larg=200, haut=150): 
        "Constructeur de la base du graphique : quadrillage et axes" 
        Canvas.__init__(self)                           # appel au constructeur 
        self.configure(width=larg, height=haut)         # de la classe parente 
        self.larg, self.haut = larg, haut               # mémorisation 
        # tracé d'une échelle horizontale avec 8 graduations : 
        pas = (larg-25)/8.               # intervalles de l'échelle horizontale 
        for t in range(0, 9): 
            stx = 10 + t*pas             # +10 pour partir de l'origine 
            self.create_line(stx, haut/10, stx, haut*9/10, fill='grey') 
        # tracé d'une échelle verticale avec 5 graduations : 
        pas = haut*2/25.                 # intervalles de l'échelle verticale 
        for t in range(-5, 6): 
            sty = haut/2 -t*pas          # haut/2 pour partir de l'origine 
            self.create_line(10, sty, larg-15, sty, fill='grey') 
        self.traceAxes()                 # tracé des axes de référence X et Y 

    def traceAxes(self): 
        "Méthode traçant les axes de référence (pourra être surchargée)." 
        # axes horizontal (X) et vertical (Y) : 
        self.create_line(10, self.haut/2, self.larg, self.haut/2, arrow=LAST) 
        self.create_line(10, self.haut-5, 10, 5, arrow=LAST) 
        # indication des grandeurs physiques aux extrémités des axes : 
        self.create_text(20, 10, anchor =CENTER, text = "e") 
        self.create_text(self.larg-10, self.haut/2-12, anchor=CENTER, text="t") 

    def traceCourbe(self, freq=1, phase=0, ampl=10, coul='red'): 
        "tracé d'un graphique élongation/temps sur 1 seconde" 
        curve =[]                       # liste des coordonnées 
        pas = (self.larg-25)/1000.      # l'échelle X correspond à 1 seconde 
        for t in range(0,1001,5):       # que l'on divise en 1000 ms. 
            e = ampl*sin(2*pi*freq*t/1000 - phase) 
            x = 10 + t*pas 
            y = self.haut/2 - e*self.haut/25 
            curve.append((x,y)) 
        n = self.create_line(curve, fill=coul, smooth=1) 
        return n                        # n = numéro d'ordre du tracé 

#### Code pour tester la classe : #### 
if __name__ == '__main__': 
    racine = Tk() 
    gra = OscilloGraphe(racine, 250, 180) 
    gra.pack() 
    gra.configure(bg ='ivory', bd =2, relief=SUNKEN) 
    gra.traceCourbe(2, 1.2, 10, 'purple') 
    racine.mainloop() 

 

: 13.16التمرين 
#  Tracé de graphiques élongation/temps pour 3
#  mouvements vibratoires harmoniques

from tkinter import * 
from math import sin, pi 
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from exercice_13_10 import OscilloGraphe 

class OscilloGrapheBis(OscilloGraphe): 
    """Classe dérivée du widget Oscillographe (cf. exercice 13.10)""" 
    def __init__(self, master =None, larg =200, haut =150): 
        # Appel du constructeur de la classe parente : 
        OscilloGraphe.__init__(self, master, larg, haut) 

    def traceAxes(self): 
        "Surchage de la méthode de même nom dans la classe parente" 
        # tracé de l'axe de référence Y : 
        pas = (self.larg-25)/8.       # intervalles de l'échelle horizontale 
        self.create_line(10+4*pas, self.haut-5, 10+4*pas, 5, fill ='grey90', 
                         arrow=LAST) 
        # tracé de l'axe de référence X : 
        self.create_line(10, self.haut/2, self.larg, self.haut/2, 
                         fill= 'grey90', arrow=LAST) 
        # indication des grandeurs physiques aux extrémités des axes : 
        self.create_text(20+4*pas, 15, anchor=CENTER, text="e", fill='red') 
        self.create_text(self.larg-5, self.haut/2-12, anchor=CENTER, text ="t", 
                         fill='red') 

class ChoixVibra(Frame): 
    """Curseurs pour choisir fréquence, phase & amplitude d'une vibration""" 
    def __init__(self, master=None, coul='red'): 
        Frame.__init__(self)        # constructeur de la classe parente 
        # Définition de quelques attributs d'instance : 
        self.freq, self.phase, self.ampl, self.coul = 0, 0, 0, coul 
        # Variable d'état de la case à cocher : 
        self.chk = IntVar()                 # 'objet-variable' Tkinter 
        Checkbutton(self, text='Afficher', variable=self.chk, 
                    fg = self.coul, command=self.setCurve).pack(side=LEFT) 
        # Définition des 3 widgets curseurs : 
        Scale(self, length=150, orient=HORIZONTAL, sliderlength =25, 
              label ='Fréquence (Hz) :', from_=1., to=9., tickinterval =2, 
              resolution =0.25, showvalue =0, 
              command = self.setFrequency).pack(side=LEFT, pady =5) 
        Scale(self, length=150, orient=HORIZONTAL, sliderlength =15, 
              label ='Phase (degrés) :', from_=-180, to=180, tickinterval =90, 
              showvalue =0, command = self.setPhase).pack(side=LEFT, pady =5) 
        Scale(self, length=150, orient=HORIZONTAL, sliderlength =25, 
              label ='Amplitude :', from_=2, to=10, tickinterval =2, 
              showvalue =0, 
              command = self.setAmplitude).pack(side=LEFT, pady =5) 

    def setCurve(self): 
        self.master.event_generate('<Control-Z>') 

    def setFrequency(self, f): 
        self.freq = float(f) 
        self.master.event_generate('<Control-Z>') 

    def setPhase(self, p): 
        pp =float(p) 
        self.phase = pp*2*pi/360        # conversion degrés -> radians 
        self.master.event_generate('<Control-Z>') 

    def setAmplitude(self, a): 
        self.ampl = float(a) 
        self.master.event_generate('<Control-Z>') 
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## Classe principale ##

class ShowVibra(Frame): 
    """Démonstration de mouvements vibratoires harmoniques""" 
    def __init__(self, master=None): 
        Frame.__init__(self)          # constructeur de la classe parente 
        self.couleur = ['green', 'yellow', 'orange'] 
        self.trace = [0]*3            # liste des tracés (courbes à dessiner) 
        self.controle = [0]*3         # liste des panneaux de contrôle 
        # Instanciation du canevas avec axes X et Y : 
        self.gra = OscilloGrapheBis(self, larg =400, haut=300) 
        self.gra.configure(bg ='grey40', bd=3, relief=SUNKEN) 
        self.gra.pack(side =TOP, pady=3) 
        # Instanciation de 3 panneaux de contrôle (curseurs) : 
        for i in range(3): 
            self.controle[i] = ChoixVibra(self, self.couleur[i]) 
            self.controle[i].configure(bd =3, relief = GROOVE) 
            self.controle[i].pack(padx =10, pady =3) 
        # Désignation de l'événement qui déclenche l'affichage des tracés : 
        self.master.bind('<Control-Z>', self.montreCourbes) 
        self.master.title('Mouvements vibratoires harmoniques') 
        self.pack() 

    def montreCourbes(self, event): 
        """(Ré)Affichage des trois graphiques élongation/temps""" 
        for i in range(3): 
            # D'abord, effacer le tracé précédent (éventuel) : 
            self.gra.delete(self.trace[i]) 
            # Ensuite, dessiner le nouveau tracé : 
            if self.controle[i].chk.get(): 
                self.trace[i] = self.gra.traceCourbe( 
                                    coul=self.couleur[i], 
                                    freq=self.controle[i].freq, 
                                    phase=self.controle[i].phase, 
                                    ampl=self.controle[i].ampl) 

#### Code de test : ### 

if __name__ == '__main__': 
    ShowVibra().mainloop() 

 

قاموس ألوان:  13.22التمرين 
from tkinter import * 
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# Module donnant accès aux boîtes de dialogue standard pour 
# la recherche de fichiers sur disque : 
from tkinter.filedialog import asksaveasfile, askopenfile 

class Application(Frame): 
    '''Fenêtre d'application''' 
    def __init__(self): 
        Frame.__init__(self) 
        self.master.title("Création d'un dictionnaire de couleurs") 
        self.dico ={}           # création du dictionnaire 

        # Les widgets sont regroupés dans deux cadres (Frames) : 
        frSup =Frame(self)      # cadre supérieur contenant 6 widgets 
        Label(frSup, text ="Nom de la couleur :", 
              width =20).grid(row =1, column =1) 
        self.enNom =Entry(frSup, width =25)         # champ d'entrée pour 
        self.enNom.grid(row =1, column =2)          # le nom de la couleur 
        Button(frSup, text ="Existe déjà ?", width =12, 
               command =self.chercheCoul).grid(row =1, column =3) 
        Label(frSup, text ="Code hexa. corresp. :", 
              width =20).grid(row =2, column =1) 
        self.enCode =Entry(frSup, width =25)        # champ d'entrée pour 
        self.enCode.grid(row =2, column =2)         # le code hexa. 
        Button(frSup, text ="Test", width =12, 
               command =self.testeCoul).grid(row =2, column =3) 
        frSup.pack(padx =5, pady =5) 
        
        frInf =Frame(self)      # cadre inférieur contenant le reste 
        self.test = Label(frInf, bg ="white", width =45,    # zone de test 
                          height =7, relief = SUNKEN) 
        self.test.pack(pady =5)   
        Button(frInf, text ="Ajouter la couleur au dictionnaire", 
               command =self.ajouteCoul).pack() 
        Button(frInf, text ="Enregistrer le dictionnaire", width =25, 
               command =self.enregistre).pack(side = LEFT, pady =5) 
        Button(frInf, text ="Restaurer le dictionnaire", width =25, 
               command =self.restaure).pack(side =RIGHT, pady =5) 
        frInf.pack(padx =5, pady =5) 
        self.pack()        
        
    def ajouteCoul(self): 
        "ajouter la couleur présente au dictionnaire" 
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        if self.testeCoul() ==0:        # une couleur a-t-elle été définie ? 
            return       
        nom = self.enNom.get() 
        if len(nom) >1:                 # refuser les noms trop petits 
            self.dico[nom] =self.cHexa 
        else: 
            self.test.config(text ="%s : nom incorrect" % nom, bg='white') 

    def chercheCoul(self): 
        "rechercher une couleur déjà inscrite au dictionnaire" 
        nom = self.enNom.get() 
        if nom in self.dico: 
            self.test.config(bg =self.dico[nom], text ="") 
        else: 
            self.test.config(text ="%s : couleur inconnue" % nom, bg='white') 
    
    def testeCoul(self): 
        "vérifier la validité d'un code hexa. - afficher la couleur corresp." 
        try: 
            self.cHexa =self.enCode.get() 
            self.test.config(bg =self.cHexa, text ="") 
            return 1 
        except: 
            self.test.config(text ="Codage de couleur incorrect", bg ='white') 
            return 0 

    def enregistre(self): 
        "enregistrer le dictionnaire dans un fichier texte" 
        # Cette méthode utilise une boîte de dialogue standard pour la 
        # sélection d'un fichier sur disque. Tkinter fournit toute une série 
        # de fonctions associées à ces boîtes, dans le module filedialog. 
        # La fonction ci-dessous renvoie un objet-fichier ouvert en écriture : 
        ofi =asksaveasfile(filetypes=[("Texte",".txt"),("Tous","*")]) 
        for clef, valeur in list(self.dico.items()): 
            ofi.write("{0} {1}\n".format(clef, valeur)) 
        ofi.close() 

    def restaure(self): 
        "restaurer le dictionnaire à partir d'un fichier de mémorisation" 
        # La fonction ci-dessous renvoie un objet-fichier ouvert en lecture : 
        ofi =askopenfile(filetypes=[("Texte",".txt"),("Tous","*")]) 
        lignes = ofi.readlines() 
        for li in lignes: 
            cv = li.split()       # extraction de la clé et la valeur corresp. 
            self.dico[cv[0]] = cv[1] 
        ofi.close() 

if __name__ == '__main__': 
    Application().mainloop() 

 

: )3 متنوع (13.23التمرين 
from tkinter import *
from random import randrange
from math import sin, cos, pi
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class FaceDom(object):
    def __init__(self, can, val, pos, taille =70):
        self.can =can        
        x, y, c = pos[0], pos[1], taille/2
        self. carre = can.create_rectangle(x -c, y-c, x+c, y+c,
                                           fill ='ivory', width =2)
        d = taille/3         
        # disposition des points sur la face, pour chacun des 6 cas :
        self.pDispo = [((0,0),),
                       ((-d,d),(d,-d)),
                       ((-d,-d), (0,0), (d,d)),
                       ((-d,-d),(-d,d),(d,-d),(d,d)),
                       ((-d,-d),(-d,d),(d,-d),(d,d),(0,0)),
                       ((-d,-d),(-d,d),(d,-d),(d,d),(d,0),(-d,0))]
                    
        self.x, self.y, self.dim = x, y, taille/15
        self.pList =[]      # liste contenant les points de cette face 
        self.tracer_points(val)
        
    def tracer_points(self, val):
        # créer les dessins de points correspondant à la valeur val :
        disp = self.pDispo[val -1]
        for p in disp:
            self.cercle(self.x +p[0], self.y +p[1], self.dim, 'red')
        self.val = val
        
    def cercle(self, x, y, r, coul):
        self.pList.append(self.can.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, fill=coul))
        
    def effacer(self, flag =0):
        for p in self.pList:
            self.can.delete(p)
        if flag:
            self.can.delete(self.carre)
        
class Projet(Frame):
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    def __init__(self, larg, haut):
        Frame.__init__(self)
        self.larg, self.haut = larg, haut
        self.can = Canvas(self, bg='dark green', width =larg, height =haut)
        self.can.pack(padx =5, pady =5)
        # liste des boutons à installer, avec leur gestionnaire :
        bList = [("A", self.boutA), ("B", self.boutB),
                 ("C", self.boutC), ("Quitter", self.boutQuit)]
        bList.reverse()         # inverser l'ordre de la liste
        for b in bList:
            Button(self, text =b[0], command =b[1]).pack(side =RIGHT, padx=3)
        self.pack()
        self.des =[]            # liste qui contiendra les faces de dés
        self.actu =0            # réf. du dé actuellement sélectionné
        
    def boutA(self):
        if len(self.des):
            return              # car les dessins existent déjà !
        a, da = 0, 2*pi/13
        for i in range(13):
            cx, cy = self.larg/2, self.haut/2
            x = cx + cx*0.75*sin(a)             # pour disposer en cercle,
            y = cy + cy*0.75*cos(a)             # on utilise la trigono !
            self.des.append(FaceDom(self.can, randrange(1,7) , (x,y), 65))
            a += da

    def boutB(self):
        # incrémenter la valeur du dé sélectionné. Passer au suivant :
        v = self.des[self.actu].val
        v = v % 6
        v += 1        
        self.des[self.actu].effacer()
        self.des[self.actu].tracer_points(v)
        self.actu += 1
        self.actu = self.actu % 13

    def boutC(self):
        for i in range(len(self.des)):
            self.des[i].effacer(1)
        self.des =[]
        self.actu =0
        
    def boutQuit(self):
        self.master.destroy()
        
Projet(600, 600).mainloop()

) :ودجة كومبوبوكس كاملة (14.1التمرين 

class ComboFull(Frame):
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    "Widget composite 'Combo box' (champ d'entrée + liste 'déroulante')"
    def __init__(self, boss, item='', items=[], command ='', width =10,
                 listSize =5):
        Frame.__init__(self, boss)  # constructeur de la classe parente
        self.boss =boss             # référence du widget 'maître'
        self.items =items           # items à placer dans la boîte de liste
        self.command =command       # fonction à invoquer après clic ou <enter>
        self.item =item             # item entré ou sélectionné
        self.listSize =listSize     # nombre d'items visibles dans la liste
        self.width =width           # largeur du champ d'entrée (en caract.)

        # Champ d'entrée :
        self.entree =Entry(self, width =width)         # largeur en caractères
        self.entree.insert(END, item)
        self.entree.bind("<Return>", self.sortieE)
        self.entree.pack(side =LEFT)

        # Bouton pour faire apparaître la liste associée :
        self.gif1 = PhotoImage(file ="down.gif")       # ! variable persistante
        Button(self, image =self.gif1, width =15, height=15,
               command =self.popup).pack()

    def sortieL(self, event =None):
        # Extraire de la liste l'item qui a été sélectionné :
        index =self.bListe.curselection()      # renvoie un tuple d'index
        ind0 =int(index[0])                    # on ne garde que le premier
        self.item =self.items[ind0]
        # Actualiser le champ d'entrée avec l'item choisi :
        self.entree.delete(0, END)
        self.entree.insert(END, self.item)
        # Exécuter la commande indiquée, avec l'item choisi comme argument :
        self.command(self.item)
        self.pop.destroy()                     # supprimer la fenêtre satellite

    def sortieE(self, event =None):
        # Exécuter la commande indiquée, avec l'argument-item encodé tel quel :
        self.command(self.entree.get())

    def get(self):
        # Renvoyer le dernier item sélectionné dans la boîte de liste
        return self.item

    def popup(self):
        # Faire apparaître la petite fenêtre satellite contenant la liste.
        # On commence par récupérer les coordonnées du coin supérieur gauche
        # du présent widget dans la fenêtre principale :
        xW, yW =self.winfo_x(), self.winfo_y()
        # ... et les coordonnées de la fenêtre principale sur l'écran, grâce à
        # la méthode geometry() qui renvoie une chaîne avec taille et coordo. :
        geo =self.boss.geometry().split("+")
        xF, yF =int(geo[1]), int(geo[2])         # coord. coin supérieur gauche
        # On peut alors positionner une petite fenêtre, modale et sans bordure,
        # exactement sous le champ d'entrée :
        xP, yP = xF +xW +10, yF +yW +45     # +45 : compenser haut champ Entry
        self.pop =Toplevel(self)            # fenêtre secondaire ("pop up")
        self.pop.geometry("+{0}+{1}".format(xP, yP))    # positionnement / écran
        self.pop.overrideredirect(1)        # => fen. sans bordure ni bandeau
        self.pop.transient(self.master)     # => fen. 'modale'

        # Boîte de liste, munie d'un 'ascenseur' (scroll bar) :
        cadreLB =Frame(self.pop)            # cadre pour l'ensemble des 2
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        self.bListe =Listbox(cadreLB, height=self.listSize, width=self.width-1)
        scrol =Scrollbar(cadreLB, command =self.bListe.yview)
        self.bListe.config(yscrollcommand =scrol.set)
        self.bListe.bind("<ButtonRelease-1>", self.sortieL)
        self.bListe.pack(side =LEFT)
        scrol.pack(expand =YES, fill =Y)
        cadreLB.pack()
        # Remplissage de la boîte de liste avec les items fournis :
        for it in self.items:
            self.bListe.insert(END, it)

if __name__ =="__main__":              # --- اختبار البرنامج ---
    def changeCoul(col):
        fen.configure(background = col)

    def changeLabel():
        lab.configure(text = combo.get())

    couleurs = ('navy', 'royal blue', 'steelblue1', 'cadet blue',
                'lawn green', 'forest green', 'yellow', 'dark red',
                'grey80','grey60', 'grey40', 'grey20', 'pink')
    fen =Tk()
    combo =ComboFull(fen, item ="néant", items =couleurs, command =changeCoul,
                    width =15, listSize =6)
    combo.grid(row =1, columnspan =2, padx =10, pady =10)
    bou = Button(fen, text ="Test", command =changeLabel)
    bou.grid(row =3, column =0, padx =8, pady =8)
    lab = Label(fen, text ="Bonjour", bg ="ivory", width =15)
    lab.grid(row =3, column =1, padx =8)
    fen.mainloop()

 

) : إنشاء قاعدة البيانات "االوسيقى" (16.1التمرين 
# Création et Alimentation d'une petite base de données SQLite 

import sqlite3 

# Établissement de la connexion - Création du curseur : 
connex = sqlite3.connect("musique.sq3") 
cur = connex.cursor() 
# Création des tables. L'utilisation de try/except permet de réutiliser le 
# script indéfiniment, même si la base de données existe déjà. 
try: 
    req ="CREATE TABLE compositeurs(comp TEXT, a_naiss INTEGER, "\ 
         "a_mort INTEGER)" 
    cur.execute(req) 
    req ="CREATE TABLE oeuvres(comp TEXT, titre TEXT, duree INTEGER, "\ 
         "interpr TEXT)" 
    cur.execute(req) 
except: 
    pass                # Les tables existent certainement déjà => on continue. 

print("Entrée des enregistrements, table des compositeurs :") 
while 1: 
    nom = input("Nom du compositeur (<Enter> pour terminer) : ") 
    if nom =='': 
        break 
    aNais = input("Année de naissance : ") 
    aMort = input("Année de mort : ") 
    req ="INSERT INTO compositeurs (comp, a_naiss, a_mort) VALUES (?, ?, ?)" 
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    cur.execute(req, (nom, aNais, aMort)) 

print("Rappel des infos introduites :") 
cur.execute("select * from compositeurs") 
for enreg in cur: 
    print(enreg) 

print("Entrée des enregistrements, table des oeuvres musicales :") 
while 1: 
    nom = input("Nom du compositeur (<Enter> pour terminer) : ") 
    if nom =='': 
        break 
    titre = input("Titre de l'oeuvre : ") 
    duree = input("durée (minutes) : ") 
    inter = input("interprète principal : ") 
   req ="INSERT INTO oeuvres (comp, titre, duree, interpr) "\ 
         "VALUES (?, ?, ?, ?)" 
    cur.execute(req, (nom, titre, duree, inter)) 

print("Rappel des infos introduites :") 
cur.execute("select * from oeuvres") 
for enreg in cur: 
    print(enreg) 

# Transfert effectif des enregistrements dans la BD : 
connex.commit()

 

: 18.3التمرين 
# === Génération d'un document PDF avec gestion de fluables (paragraphes) === 

# Adaptations du script pour le rendre exécutable sous Python 2.6 ou 2.7 : 
# (Ces lignes peuvent être supprimées si Reportlab est disponible pour Python3) 
from __future__ import unicode_literals 
from __future__ import division                 # division "réelle" 
from codecs import open                         # décodage des fichiers texte 
# ----------------------------------------------------------------------------- 

# Importer quelques éléments de la bibliothèque ReportLab : 
from reportlab.pdfgen.canvas import Canvas 
from reportlab.lib.units import cm 
from reportlab.lib.pagesizes import A4 
from reportlab.platypus import Paragraph, Frame, Spacer 
from reportlab.platypus.flowables import Image as rlImage 
from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet 
from reportlab.lib.enums import TA_LEFT,TA_RIGHT,TA_JUSTIFY,TA_CENTER 
from copy import deepcopy 

styles = getSampleStyleSheet()             # dictionnaire de styles prédéfinis 
styleN =styles["Normal"]                   # objet de classe ParagraphStyle() 
styleM =deepcopy(styleN)                   # "vraie copie" d'un style 
# Modification d'un de ces styles, pour disposer de deux variantes N et M : 
styleN.fontName ='Helvetica-oblique' 
styleN.fontSize =10 
styleN.leading =11                         # interligne 
styleN.alignment =TA_JUSTIFY               # ou TA_LEFT, TA_CENTER, TA_RIGHT 
styleN.firstLineIndent =20                 # indentation de première ligne 
styleN.textColor ='navy' 

# Données à traiter : 
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fichier ="document_5.pdf" 
bitmap ="bateau3.jpg" 
dimX, dimY = 10*cm, 10*cm                   # dimensions imposées à l'image 

# Construction de la liste de paragraphes <story> : 
n, story = 1, [] 
ofi =open("document.txt", "r", encoding="Utf8") 
while 1: 
    ligne =ofi.readline() 
    if not ligne: 
        break 
    # ajouter un paragraphe, dans un style différent une fois sur trois : 
    if n %3 ==0: 
        story.append(Paragraph(ligne, styleN)) 
    else: 
        story.append(Paragraph(ligne, styleM)) 
    n +=1 
ofi.close() 

# === Construction du document PDF : 
can = Canvas("%s" % (fichier), pagesize=A4) 
largeurP, hauteurP = A4                # largeur et hauteur de la page 
can.setFont("Times-Bold", 18) 
can.drawString(5*cm, 28*cm, "Gestion des paragraphes avec ReportLab") 

# Mise en place de l'image, alignée à droite et centrée verticalement : 
posX =largeurP -1*cm -dimX             # position du coin inférieur gauche 
posY =(hauteurP -dimY)/2               # (on laisse une marge de 1 cm à droite) 
can.drawImage(bitmap, posX, posY, width =dimX, height =dimY, mask="auto") 

# Mise en place des trois cadres entourant l'image : 
cS =Frame(1*cm, (hauteurP +dimY)/2, largeurP-2*cm, (hauteurP-dimY)/2-3*cm) 
cM =Frame(1*cm, (hauteurP -dimY)/2, largeurP-2*cm-dimX, dimY) 
cI =Frame(1*cm, 2*cm, largeurP-2*cm, (hauteurP-dimY)/2-2*cm) 
# Mise en place des paragraphes (fluables) dans ces trois cadres : 
cS.addFromList(story, can)                    # remplir le cadre supérieur 
cM.addFromList(story, can)                    # remplir le cadre médian 
cI.addFromList(story, can)                    # remplir le cadre inférieur 
can.save()                                    # finaliser le document 

print("Éléments restants dans <story> : {0}.".format(len(story))) 

: 18.4التمرين 
############################################################################# 
# Modifications à apporter au script spectacles.py du chapitre 17 pour qu'il 
# puisse produire une version imprimable (PDF) de la liste des réservations. 
############################################################################# 

# Ajouter les importations suivantes pour l’utilisation sous Python 2 :
from __future__ import unicode_literals    # (celle-ci avant toutes les autres!)
from codecs import open

# Ajouter les importations suivantes pour pouvoir générer des documents PDF :
from reportlab.pdfgen.canvas import Canvas 
from reportlab.lib.units import cm 
from reportlab.lib.pagesizes import A4 

# Dans la définition de la classe Glob(), modifier le nom du fichier annexe : 
patronsHTML ="spectacles_2.htm"      # Fichier contenant les "patrons" HTML 
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# Ce fichier annexe sera une copie de "spectacles.htm", dans lequel on aura 
# simplement modifié la rubrique suivante : 

[*toutesReservations*] 
<h4>Les réservations ci-après ont déjà été effectuées :</h4> 
<p>{0}</p> 
<h4><a href="{1}">Veuillez cliquer ici pour accéder au document PDF 
correspondant.</A></h4> 
########## 

# Dans le corps de la méthode toutesReservations() de la classe WebSpectacles(), 
# supprimer la dernière ligne "return mep(Glob.html[" ... etc", 
# et la remplacer par le code ci-après : 

        # ======= Construction du document PDF correspondant : ======= 
        # D'après le fichier de configuration tutoriel.conf, les documents 
        # "statiques" doivent se trouver dans le sous-répertoire "annexes" 
        # pour être accessibles depuis l'application web (mesure de sécurité) : 
        fichier ="annexes/reservations.pdf" 
        can = Canvas("%s" % (fichier), pagesize=A4) 
        largeurP, hauteurP = A4                 # largeur et hauteur de la page 
        # Dessin du logo (aligné par son coin inférieur gauche) : 
        can.drawImage("annexes/python.gif", 1*cm, hauteurP-6*cm, mask="auto") 
        can.setFont("Times-BoldItalic", 28) 
        can.drawString(6*cm, hauteurP-6*cm, "Grand théâtre de Python city") 
        # Tableau des réservations : 
        posY =hauteurP-9*cm                     # position verticale de départ 
        tabs =(1*cm, 7*cm, 11*cm, 16.5*cm)      # tabulations 
        head =("Titre", "Nom du client", "Courriel", "Places réservées") 
        # En-têtes du tableau : 
        can.setFont("Times-Bold", 14) 
        t =0 
        for txt in head: 
            can.drawString(tabs[t], posY, head[t]) 
            t +=1 
        # Lignes du tableau : 
        posY -=.5*cm 
        can.setFont("Times-Roman", 14) 
        for tupl in res: 
            posY, t = posY-15, 0 
            for champ in tupl: 
                can.drawString(tabs[t], posY, str(champ)) 
                # (Les valeurs numériques doivent être converties en chaînes !) 
                t +=1 
        can.save()                                # Finalisation du PDF 
        return mep(Glob.html["toutesReservations"].format(tabl, fichier))

: 19.2التمرين 
#####################################
# Bombardement d'une cible mobile   #
# (C) G. Swinnen - Avril 2004 - GPL #
#####################################

from tkinter import *
from math import sin, cos, pi
from random import randrange
from threading import Thread
import time                         # seulement pour le variante avec sleep() 



477 ظحلول التمارين   

class Canon:
    """Petit canon graphique"""
    def __init__(self, boss, num, x, y, sens):
        self.boss = boss            # référence du canevas
        self.num = num              # n° du canon dans la liste
        self.x1, self.y1 = x, y     # axe de rotation du canon
        self.sens = sens            # sens de tir (-1:gauche, +1:droite)
        self.lbu = 30               # longueur de la buse
        # dessiner la buse du canon (horizontale) :
        self.x2, self.y2 = x + self.lbu * sens, y
        self.buse = boss.create_line(self.x1, self.y1,
                                     self.x2, self.y2, width =10)
        # dessiner le corps du canon (cercle de couleur) :
        self.rc = 15                # rayon du cercle 
        self.corps = boss.create_oval(x -self.rc, y -self.rc, x +self.rc,
                                      y +self.rc, fill ='black')
        # prédessiner un obus (au départ c'est un simple point) :
        self.obus = boss.create_oval(x, y, x, y, fill='red')
        self.anim = 0
        # retrouver la largeur et la hauteur du canevas :
        self.xMax = int(boss.cget('width'))
        self.yMax = int(boss.cget('height'))

    def orienter(self, angle):
        "régler la hausse du canon"
        # rem : le paramètre <angle> est reçu en tant que chaîne.
        # il faut donc le traduire en réel, puis le convertir en radians :
        self.angle = float(angle)*2*pi/360      
        self.x2 = self.x1 + self.lbu * cos(self.angle) * self.sens
        self.y2 = self.y1 - self.lbu * sin(self.angle)
        self.boss.coords(self.buse, self.x1, self.y1, self.x2, self.y2)
        
    def feu(self):
        "déclencher le tir d'un obus"
        # référence de l'objet cible :
        self.cible = self.boss.master.cible
        if self.anim ==0:
            self.anim =1
            # position de départ de l'obus (c'est la bouche du canon) :
            self.xo, self.yo = self.x2, self.y2
            v = 20              # vitesse initiale
            # composantes verticale et horizontale de cette vitesse :
            self.vy = -v *sin(self.angle)
            self.vx = v *cos(self.angle) *self.sens
            self.animer_obus()
    
    def animer_obus(self):
        "animer l'obus (trajectoire balistique)"
        # positionner l'obus, en redéfinissant ses coordonnées :
        self.boss.coords(self.obus, self.xo -3, self.yo -3,
                                    self.xo +3, self.yo +3)
        if self.anim >0:
            # calculer la position suivante :
            self.xo += self.vx
            self.yo += self.vy
            self.vy += .5
            self.test_obstacle()        # a-t-on atteint un obstacle ?
            self.boss.after(15, self.animer_obus)
        else:
            # fin de l'animation :
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            self.boss.coords(self.obus, self.x1, self.y1, self.x1, self.y1) 
   
    def test_obstacle(self):
        "évaluer si l'obus a atteint une cible ou les limites du jeu"
        if self.yo >self.yMax or self.xo <0 or self.xo >self.xMax:
            self.anim =0
            return
        if self.yo > self.cible.y -3 and self.yo < self.cible.y +18 \
        and self.xo > self.cible.x -3 and self.xo < self.cible.x +43:
            # dessiner l'explosion de l'obus (cercle orange) :
            self.explo = self.boss.create_oval(self.xo -10,
                         self.yo -10, self.xo +10, self.yo +10,
                         fill ='orange', width =0)
            self.boss.after(150, self.fin_explosion)
            self.anim =0
   
    def fin_explosion(self):
        "effacer le cercle d'explosion - gérer le score"
        self.boss.delete(self.explo)
        # signaler le succès à la fenêtre maîtresse :
        self.boss.master.goal()        

class Pupitre(Frame):
    """Pupitre de pointage associé à un canon""" 
    def __init__(self, boss, canon):
        Frame.__init__(self, bd =3, relief =GROOVE)
        self.score =0
        s =Scale(self, from_ =88, to =65,
                 troughcolor ='dark grey',
                 command =canon.orienter)
        s.set(45)                       # angle initial de tir
        s.pack(side =LEFT)
        Label(self, text ='Hausse').pack(side =TOP, anchor =W, pady =5)        
        Button(self, text ='Feu !', command =canon.feu).\
                                    pack(side =BOTTOM, padx =5, pady =5)
        Label(self, text ="points").pack()
        self.points =Label(self, text=' 0 ', bg ='white')
        self.points.pack()
        # positionner à gauche ou à droite suivant le sens du canon :
        gd =(LEFT, RIGHT)[canon.sens == -1]
        self.pack(padx =3, pady =5, side =gd)

    def attribuerPoint(self, p):
        "incrémenter ou décrémenter le score"
        self.score += p
        self.points.config(text = ' %s ' % self.score)

class Cible:
    """objet graphique servant de cible"""
    def __init__(self, can, x, y):
        self.can = can             # référence du canevas
        self.x, self.y = x, y
        self.cible = can.create_oval(x, y, x+40, y+15, fill ='purple')
        
    def deplacer(self, dx, dy):
        "effectuer avec la cible un déplacement dx,dy" 
        self.can.move(self.cible, dx, dy)
        self.x += dx
        self.y += dy
        return self.x, self.y
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class Thread_cible(Thread):
    """objet thread gérant l'animation de la cible"""
    def __init__(self, app, cible):
        Thread.__init__(self)
        self.cible = cible          # objet à déplacer
        self.app = app              # réf. de la fenêtre d'application
        self.sx, self.sy = 6, 3     # incréments d'espace et de
        self.dt =300                # temps pour l'animation (ms)
   
    def run(self):
        "animation, tant que la fenêtre d'application existe" 
        x, y = self.cible.deplacer(self.sx, self.sy)
        if x > self.app.xm -50 or x < self.app.xm /5:
                self.sx = -self.sx
        if y < self.app.ym /2 or y > self.app.ym -20:
                self.sy = -self.sy
        if self.app != None:
            self.app.after(int(self.dt), self.run)

    def stop(self):
        "fermer le thread si la fenêtre d'application est refermée"
        self.app =None
        
    def accelere(self):
        "accélérer le mouvement"
        self.dt /= 1.5
        self.app.bell()             # beep sonore

class Application(Frame):
    def __init__(self):
        Frame.__init__(self)
        self.master.title('<<< Tir sur cible mobile >>>')
        self.pack()
        self.xm, self.ym = 600, 500
        self.jeu = Canvas(self, width =self.xm, height =self.ym,
                          bg ='ivory', bd =3, relief =SUNKEN)
        self.jeu.pack(padx =4, pady =4, side =TOP)

        # Instanciation d'un canon et d'un pupitre de pointage :
        x, y = 30, self.ym -20
        self.gun =Canon(self.jeu, 1, x, y, 1)
        self.pup =Pupitre(self, self.gun)
        
        # instanciation de la cible mobile :
        self.cible = Cible(self.jeu, self.xm/2, self.ym -25)
        # animation de la cible mobile, sur son propre thread :
        self.tc = Thread_cible(self, self.cible)
        self.tc.start()
        # arrêter tous les threads lorsque l'on ferme la fenêtre :
        self.bind('<Destroy>',self.fermer_threads)

    def goal(self):
        "la cible a été touchée"
        self.pup.attribuerPoint(1)
        self.tc.accelere()
        
    def fermer_threads(self, evt):
        "arrêter le thread d'animation de la cible"
        self.tc.stop()
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if __name__ =='__main__':
    Application().mainloop()

 

Variante, utilisant une temporisation de la cible à l’aide de Time.sleep: ()
class Thread_cible(Thread): 
    """objet thread gérant l'animation de la cible""" 
    def __init__(self, app, cible): 
        Thread.__init__(self) 
        self.cible = cible          # objet à déplacer 
        self.app = app              # réf. de la fenêtre d'application 
        self.sx, self.sy = 6, 3     # incréments d'espace et de 
----->  self.dt =.3                 # temps pour l'animation 

    def run(self): 
        "animation, tant que la fenêtre d'application existe" 
----->  while self.app != None: 
            x, y = self.cible.deplacer(self.sx, self.sy) 
            if x > self.app.xm -50 or x < self.app.xm /5: 
                self.sx = -self.sx 
            if y < self.app.ym /2 or y > self.app.ym -20: 
                self.sy = -self.sy 
--------->  time.sleep(self.dt) 
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