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Fortran PowerStation طريقة استخدام

أ) مساحة العمل
يتكون كل مشروع في Microsoft Developer Studio (MSDEV) من مجلد يحوي عدة 
ملفات منها ما يكتبه المبرمج لتكوين البرنامج المطلوب، ومنها ما يصنعه MSDEV لغرض 

.(Work Space) مساحة عمل MSDEV إدارة عمل المشروع. يسمى المشروع في

ب) تكوين برنامج
لكتابة برنامج في MSDEV نفذ المراحل التالية:

1) شغل MSDEV ، وإذا كان هناك مشروع قديم أغلقه بنقر قائمة File ومن ثم اختيار 
File  :في هذه القائمة. (ستكتب هذه المراحل هنا بشكل مختصر كما يلي Close Workspace

(» Close Workspace

2) ثم ابدأ مشروع جديد بـ:
File » New » Project Workspace » OK

واختار Console Application، واكتب اسم المشروع ومحل خزنه في حقلي Name و 
.Create ثم انقر على Location

مالحظة: يشار إلى البرنامج الذي يستخدم طريقة نظام تشغيل الـ DOS في التعامل مع 
Console  المستخدم (الشاشة السوداء وإدخال وإخراج البيانات بشكل نصوص فقط) باسم

.Application

في هذه المرحلة يمكن مالحظة جزء (Pane) مساحة عمل المشروع في يسار نافذة 
.View » Project Workspace يمكن إخفاء وإظهار هذا الجزء بـ ،MSDEV

 (Title Bar) إلى عدة أقسام في أعلى النافذة شريط العنوان MSDEV مالحظة: تقسم واجهة
ومن ثم شريط القوائم (Menu Bar)ومن ثم أشرطة األدوات (Tool Bars) وتحت هذه 
األشرطة توجد منطقة تحوي نافذة لتحرير البرامج وعدة أجزاء (Pane) يمكن إظهار وإخفاء 

.View أي منها من خالل قائمة

3) بعد ذلك اصنع ملف برنامج فورتران كما يلي:
File » New » Text File » OK

ثم:
File » Save As

وادخل اسم الملف، واحفظ الملف في نفس مجلد المشروع.
مالحظة: يجب أن ينتهي اسم ملف برنامج الفورتران باالمتداد "F90." (االمتداد = 

.(extension

4) بعد ذلك يمكن إضافة هذا الملف إلى المشروع بـ:
Insert » Files Into Project

واختيار الملف الذي صنعته في الفقرة 3.

5) اآلن يمكنك كتابة البرنامج، مثالً اكتب في الملف الذي صنعته في الفقرة 3:
PRINT *, "Hello!"
END
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وبعدها File » Save  لحفظ التغييرات داخل الملف.

ج) ترجمة وتنفيذ البرنامج:
تتم ترجمة البرنامج للغة الماكنة بـ Build » Build *.exe سوف يُفتح جزء في أسفل النافذة 
يسمى Output Pane تكتب فيه األخطاء (error) والتحذيرات (warning) التي يواجهها 
المترجم عند ترجمة البرنامج. وإذا كان البرنامج صحيحاً أي ال يحتوي على أي خطأ(إمالئي 

أو نحوي) من الممكن تنفيذه بـ:
Build » Execute *.exe

مالحظة: وجود التحذيرات ال يمنع البرنامج من الترجمة والتنفيذ ولكن من األفضل إزالة 
التحذيرات من البرنامج ألن تجاهل بعض التحذيرات يسبب مشاكل غير متوقعة في عمل 

البرنامج.
مالحظة: يمكن استخدام مفاتيح االختصار المكتوبة بجانب األوامر في القوائم  بدالً من 

استخدام القوائم بمؤشر الفأرة.

مالحظة: يمكن اختصار هذه المراحل بطريقة سريعة ولكن غير كاملة كما يلي:
File » Close Workspace 1) اغلق المشروع السابق إذا كان مفتوحاً بـ

File » New » Text File » OK 2) اصنع ملف جديد بـ
3) اكتب البرنامج

4) احفظ الملف بـ File » Save As ثم ادخل اسم الملف
5) ترجم البرنامج بـ Build » Build *.exe، في هذه المرحلة سوف يسألكMSDEV: هل 
تريد إيجاد مساحة عمل جديدة خاصة بهذا الملف؟ وباإلجابة بنعم سوف يصنع مساحة عمل 

بنفس اسم ملف البرنامج ويضع ملف البرنامج فيه ويترجمه مباشرة.

:Trace د) تتبع تنفيذ البرنامج
يمكن تتبع تنفيذ البرنامج خطوة خطوة باستخدام قائمة Build » Debug، الغرض األصلي 
من هذه العملية هو اكتشاف األخطاء المنطقية الموجودة في البرنامج. من الجدير بالذكر أن 

األخطاء البرمجية إما أن تكون:
(1) أخطاء إمالئية (lexical error)أو أخطاء نحوية (syntax error) (تذكر عادتاً كال 
هذين النوعين باسم األخطاء النحوية). تحدث هذه األخطاء بسبب عدم إتباع قواعد اللغة بشكل 
صحيح، يتم تحديد هذه األخطاء عند ترجمة البرنامج ألن المترجم (compiler) يقارن البرنامج 

مع قواعد اللغة ويمكن له أن يحدد أي خطأ إمالئي أو نحوي موجود في البرنامج.
أما النوع اآلخر من األخطاء فهي (2) األخطاء المنطقية (logical error) وهي األخطاء 
التي تحدث بسبب عدم فهم "المبرمج" للمسألة أو خطأ "المبرمج" في ترجمة فكرته إلى برنامج، 
والقسم األعظم من هذه األخطاء ال يمكن "للمترجم" (فورتران بورستيشن) تحديدها ويجب على 

المبرمج تتبعها بتنفيذ البرنامج ومقارنة عمله مع ما يتوقع أن يكون.
وهناك نوع آخر من األخطاء يسمى (3) أخطاء زمن التنفيذ (run time error) مثالً عند 
قسمة متغير على متغير آخر إذا كانت قيمة المتغير المستخدم في المقام صفر فسوف يحدث 
خطأ زمن التنفيذ. يجب على المبرمج تنبؤ هذه األخطاء إليجاد الحلول المناسبة لها عند كتابة 

البرنامج وعدم تركها لتحدث عند استخدام البرنامج.

مثال:اكتب البرنامج التالي
i = 10
IF (i>=0) THEN
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PRINT *, i, "is negative"
ELSE 

PRINT *, i, "is positive"
END IF
END

ثم ترجمه ونفذه، سوف يترجم وينفذ البرنامج بدون أي أخطاء ولكن سوف يعطي اإلخراج 
التالي:

10 is negative
وهو جواب خاطئ، هذا هو ما يسمى "الخطأ المنطقي" وسببه في هذه الحالة استخدام 

الشرط في تركيبة IF بشكل خاطئ.
لمعرفة محل حدوث الخطأ المنطقي يجب على المبرمج مراجعة البرنامج بدقة ليعرف أين 
أخطأ في كتابة الفكرة حين حولها إلى برنامج، وهذا من أصعب األعمال التي يقوم بها المبرمج 
وأكثرها إتالفاً للوقت. حتى أن بعض األخطاء المنطقية الموجودة في برامج الشركات الكبرى 

ال تكتشف إلى بعد عدة سنوات وبعضها اآلخر يسبب إلغاء المشاريع لعدم أمكانية تعقبه.
ويأتي المصحح Debugger كإحد األدوات التي تستعمل في اكتشاف األخطاء 
المنطقية،حيث يعطي قدرة السيطرة على تنفيذ البرنامج بالشكل المطلوب. فمثالً يمكن تنفيذ 
البرنامج سطراً تلو اآلخر بـ Build » Debug » Step Intoأو يمكن تنفيذ البرنامج لحد سطر 
معين بـBuild » Debug » Run to Cursor، وفي أي مرحلة من التصحيح  يمكن إيقاف 

.Debug » Stop Debuggingالتنفيذ بــــ
مالحظة: لكي يمكن استخدام المصحح يجب ترجمة البرنامج بتشكيلة Debug وذلك بــ 

…Build » Configurations ثم اختيار هذه التشكيلة.
مالحظة: بعد بدء المصحح تتغير واجهة MSDEV فيظهر سهم أصفر أمام السطر الذي 
وصل إليه التنفيذ وتتغير القوائم أيضاً فتظهر قائمة Debug إضافة إلى القوائم السابقة وأيضاً 
يظهر جزء (Pane) مكتوب فيه قيم المتغيرات (Variables) أسفل النافذة وأجزاء أخرى يمكن 

.View إظهارها وإخفاءها من خالل قائمة

هـ) التعليمات
من الخدمات التي يقدمها MSDEV هي إعطاء التعليمات للمبرمج، فمثالً إذا وضعت 
المؤشر (cursor) على كلمة IF في البرنامج وضغطت على المفتاح F1 سوف يعرض لك 
MSDEV تعليمات حول تركيبة IF، أو مثالً إذا كتبت كلمة ABS داخل البرنامج ووضعت 
المؤشر على الكلمة وضغطت على مفتاح F1 سوف تحصل على تعليمات مفيدة عن هذه الدالة 

وطريقة استخدامها ودوال مشابهة أخرى.

تعريف
لغة الفورتران هي إحدى أقدم لغات البرمجة وقد طور هذه اللغة فريق من المبرمجين 
بإشراف John Backus وتم نشرها في عام 1957 ألول مرة. اسم هذه اللغة هو اختصار لـ 
FORmulaTRANslation مما يؤكد أن هذه اللغة قد صممت لتسهيل عملية ترجمة الصيغ 

الرياضية إلى برامج للحاسوب؛ ولهذا فإنها لغة علمية– هندسية.
مرّ تطور لغة الفورتران بعدة مراحل بعد أول إصدار لها ولذلك توجد عدة إصدارات 
قياسية من أهمها اإلصدار FORTRAN 66 الذي تم نشره في سنة 1966 واإلصدار المعروف 
جداً FORTRAN 77 الذي تم نشره سنة 1978 (بدأ العمل به سنة 1977) واإلصدار 
Fortran 90 الذي تم سنة 1990 وفي هذا اإلصدار تم إضافة ميزات جديدة كثيرة إلى هذه 

اللغة بعد التطور الكبير الذي حدث على لغات البرمجة منذ إصدارات الفورتران األولى.
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Formatting layout التنظيم في طباعة البرنامج
كانت في االصدارت السابقة للـ Fortran 90 تستخدم طريقة معقدة لتنظيم طباعة األوامر 
في الصفحة حيث كان يحدد محل كتابة األوامر واإليضاح وأرقام األسطر في أعمدة مخصصة.

free formatting ) أما اإلصدار 90فيستخدم طريقة لتنظيم الجمل تسمى التنظيم الحر
layout) ويتبع القوانين التالية:

1- يمكن أن تبدأ الجملة في أي مكان في السطر
2- اإليضاح (comment) يبدأ بعالمة التعجب (!) ويستمر إلى نهاية السطر

3- لتكملة جملة في السطر التالي توضع العالمة (&) في نهاية السطر وتكتب بقية الجملة 
في السطر التالي

4- يمكن كتابة جملتين في سطر واحد ولكن يجب الفصل بينهما بعالمة (;) الفارزة 
المنقوطة.

5- حروف الفواصل (space, tab) يمكن أن توضع بين الرموز في أي مكان ولكن ليس 
بين حروف الرموز 

Naming conventions قواعد تسمية المتغيرات
تتبع لغة فورتران 90 قواعد تشبه قواعد التسمية (أسماء المتغيرات أو البرامج الفرعية أو 

غيرها) في باقي اللغات وهي كما يلي:
1- يستخدم فقط الحروف االنكليزية واألرقام والخط األسفل (_) في التسمية

2- يجب أن يكون الحرف األول في األسماء أحد الحروف االنكليزية
(case insensitive) 3- ال يفرق الفورتران بين الحروف الكبيرة والصغيرة في األسماء

مثال: ما هي األخطاء الموجودة في قطعة البرنامج التالي؟
Cost$  = 37
2nd_name = "Hamilton"

في الجملة األولى المتغير يحتوي على العالمة $ والتي ال يسمح باستخدامها في التسمية في 
الفورتران، أما في الجملة الثانية فقد تم استخدام الرمز 2 كأول حرف في االسم وهذا يتعارض 

مع القاعدة الثانية في التسمية.

End وجملة Program جملة
يتكون البرنامج في لغة الفورتران 90 من جمل وتكون أول جملة في البرنامج هي جملة 

Program وتكتب كما يلي:
Programاسم البرنامج

وهي جملة خيارية (optional) ولكن يفضل كتابتها إلبراز بداية البرنامج، وتكون أخير 
جملة في البرنامج هي جملة End وتكتب كما يلي:

EndProgramاسم البرنامج
وهذه الجملة تشير إلى نهاية نص البرنامج فقط وهي جملة "غير تنفيذية" (في البيسك جملة 

End جملة تنفيذية تعني إنهاء تنفيذ البرنامج ولهذا فهي توضع في أي مكان من البرنامج).
ويمكن اختصار جملة اإلنهاء بكلمة End فقط

مثال:ما هي األخطاء الموجودة في قطعة البرنامج التالي؟
programprg#1
a = 10
end prg#1
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الخطأ األول هو خطأ تسمية حيث االسم prg#1 يحتوي على الرمز # الغير مسموح به، 
والخطأ الثاني هو عدم كتابة كلمة program بين كلمة end واسم البرنامج في جملة اإلنهاء.

يصحح البرنامج السابق كما يلي:
program prg1
a = 10
end program prg1

أو بعد حذف جميع األجزاء الخيارية كما يلي:
a = 10
end

Assignment جملة التعيين
تكتب جملة التعيين في لغة الفورتران مثل أكثر باقي اللغات كما يلي:

التعبير = اسم المتغير
مثل:

cost = 35 * 0.75

جمل اإلدخال واإلخراج
تكتب جملة اإلخراج كما يلي:

print *, التعبير الثاني ,التعبير األول, …

مثال:
print *,  name, " is ", age, "years old!"

التعبير األول في هذه الجملة هو المتغير name والتعبير الثاني هو النص " is " والتعبير 
."years old!" والتعبير الرابع هو النص age الثالث هو المتغير

أما جملة اإلدخال فهي كما يلي:
read *, اسم المتغير الثاني ,اسم المتغير األول, …

مثال: اشرح البرنامج التالي
Print *, "A = "
Read *, A
Print *, "B = "
Read *, B
Print *, "A*B = ", A*B
End

Variable Declarationالمتغيرات واإلعالن عنها
المتغير في البرنامج هو مكان في الذاكرة يتم خزن البيانات فيه، ويتم حجز هذه الخانات في 
الذاكرة بجملة تسمى جملة اإلعالن، حيث يتم باستخدام جملة اإلعالن طلب حجز مكان في 

الذاكرة وتخصيص "نوع" البيانات التي سوف تخزن فيه وتسمية تلك الخانة في الذاكرة.
يستحسن أن يعلن المبرمج عن المتغيرات التي يريد استخدامها في بداية البرنامج بشكل 
صريح (explicit) ولكن في حالة عدم اإلعالن عن المتغيرات بشكل صريح فان الفورتران 
 i, j, k, l, m, n مفادها أن أي متغير يبدأ أسمه باألحرف (implicit) سوف يتبع قاعدة ضمنية
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سوف يكون من نوع األعداد الصحيحة وأي متغير آخر سوف يكون من نوع األعداد الحقيقية. 
يمكن إلغاء اإلعالن الضمني بكتابة الجملة التالية في بداية البرنامج:

implicitnone
وهذا ما يقلل من األخطاء المحتلمة في البرنامج (الصريح أفضل من الضمني).

Data Types أنواع البيانات
هنالك خمسة أنواع من المعطيات المبنيّة أو الذاتية (intrinsic) في لغة الفورتران وهي:

: integer 1- البيانات الصحيحة
يمكن خزن بيانات عددية بدون جزء عشري مثل "القيم"324 أو 41- أو 0 في متغير من 

هذا النوع

: real 2- البيانات الحقيقية
يمكن خزن بيانات مثل "القيم"3.14 أو 0.005 أو 200e3 في متغير من هذا النوع

: complex 3- البيانات المركبة
يمكن خزن األعداد التي تحتوي على جزء حقيقي وجزء تخيلي في متغير من هذا النوع 
مثل "القيمة"10i+34 والذي يكتب في لغة الفورتران بشكل (10 ,34) أي يكتب الجزء الحقيقي 

أوالً ثم فارزة ثم الجزء التخيلي داخل أقواس

logical 4- البيانات المنطقية
يمكن خزن أحد القيمتين صحيح أو خطأ في متغير من هذا النوع وتكتب قيمة صحيح في 
 true الحظ النقاط قبل وبعد كلمتي) .FALSE. وقيمة خطأ كما يلي .TRUE. الفورتران كما يلي

(false و

character (الحرفية) 5- البيانات النصية
يمكن خزن حرف أو عدة حروف في المتغير من هذا النوع ويجب ذكر عدد الحروف التي 

تريد أن يستوعبها المتغير في حالة أكثر من حرف واحد كما في المثال التالي

وبناءاً على هذا ستكون جملة اإلعالن كما يلي:
… ,اسم المتغير الثاني ,اسم المتغير األول :: نوع البيانات

مثال:
integer :: count
logical :: done
character (len=30) :: name

مالحظة: في حالة المتغير النصي يجب ذكر عدد الحروف التي يستوعبها المتغير وفي حالة 
عدم ذكر طول المتغير سوف يكون استيعاب المتغير حرف واحد فقط.

character (len=عدد الحروف التي يستوعبها المتغير النصي) :: اسم المتغير

مالحظة:يمكن حذف كلمة len وعالمة يساوي التي تليها وكتابة اإلعالن كما يلي:
character(30) :: name
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Constants الثوابت
لإلعالن عن الثوابت تستخدم في الفورتران نفس جملة اإلعالن عن المتغير بإضافة كلمة 

parameter كما يلي:
القيمة = اسم الثابت األول :: parameter ,نوع البيانات

مثال:
real, parameter :: pi = 3.14
integer, parameter :: n = 20

مالحظة: ال يخصص مكان في الذاكرة لخزن الثابت وإنما يعوض عن اسم الثابت بقيمته في 
كل مكان يُستخدم الثابت في البرنامج.

مالحظة: يجب أن تعطى قيمة الثابت في نفس جملة اإلعالن.

Expressions التعابير
 (operator) والعوامل (variable) والمتغيرات (value) التعبير هو مجموعة من القيم

والدوال (function) والهدف من التعبير إيجاد «قيمة» جديدة.

Operators العوامل
إن أبسط عمليات معالجة تتم على البيانات في البرنامج هو ما تقوم به الحاسبة اليدوية 
كعملية الجمع والقسمة وغيرها، وتنفذ هذه العمليات في لغات البرمجة بواسطة ما يسمى 

بالعوامل وهي على أنواع:

Arithmetic Operators1- العوامل الحسابية
تأخذ هذه العوامل قيمتين من نوع (صحيح أو حقيقي أو مركب) وترجع الناتج بعد تنفيذ 
العملية المطلوبة وتكون العملية هي + للجمع و – للطرح و / للقسمة و * للضرب و ** للرفع 

لقوة.
مثال:

23 * 10.4 → 239.2
3.14 ** 2.718 → 22.420990
3 * 6 → 18
3.0 * 6 → 18.0
3 / 4 → 0
3.0 / 4 → 0.75

مالحظة: عملية القسمة في الفورتران إذا نفذت على قيم صحيحة سوف تكون قسمة 
صحيحة (الناتج بدون جزء عشري) وال توجد عملية قسمة أعداد صحيحة خاصة كما في 

البيسك.

مالحظة: في تنفيذ العمليات إذا كان أحد القيم صحيحة والقيمة األخرى حقيقية فسوف تبدل 
القيمة الصحيحة إلى قيمة حقيقية ومن ثم تنفذ العملية ويكون الناتج قيمة حقيقية وإذا كانت أحد 
القيم حقيقية والقيمة األخرى مركبة فسوف يكون الناتج قيمة مركبة وإذا كانت أحد القيم صحيحة 
والقيمة الثانية مركبة فسوف يكون الناتج قيمة مركبة أيضاً (القانون: تبدل القيم للنوع الذي 

يستوعب القيمتين).

Relational Operators 2- عوامل المقارنة
يتم استخدام عمليات المقارنة للمقارنة بين قيمتين من النوع "العددي" أو قيمتين من النوع 
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"النصي" ويكون ناتج عملية المقارنة قيمة "منطقية"، وتكتب عمليات المقارنة بطريقتين الطريقة 
القديمة والطريقة الحديثة كما يلي:

الطريقة القديمة الطريقة الحديثة الشرح
.EQ. ==  equal toيساوي؟
.NE. /= not equal toال يساوي؟
.LT. < less thanأصغر من؟
.LE. <= less than or equal to أصغر أو يساوي؟
.GT. > greater than أكبر من؟
.GE. >= greater than or equal to أكبر أو يساوي؟

مالحظة: مقارنة المساواة تستخدم الرمز = مرتين.
مثال:

3 > 5 → .FALSE.
5 >= 5 → .TRUE.
"elephant" < "mouse"  → .TRUE.

مالحظة: تتم عملية مقارنة القيم النصية بمقارنة ترتيبها الهجائي.

مالحظة: مقارنة المساواة أو عدم المساواة بين األرقام الحقيقية تخضع لدقة الحاسوب وقد 
تؤدي إلى نتيجة خاطئة فمثالً قد تكون نتيجة التعبير 3.000001 == 3.0 القيمة .TRUE. وهي 

نتيجة غير صحيحة، لذلك يفضل في مثل هذه الحالة استخدام طريقة مثل التعبير التالي:
abs(القيمة الثانية – القيمة األولى) <عدد صغير

مثل: لمقارنة المتغير x مع العدد 3.0 من األفضل استخدام التعبير التالي:
abs(x - 3.0) < 0.000001

Logical Operators 3- العوامل المنطقية
تأخذ هذه العوامل قيمتين منطقيتين ويكون الناتج أيضا قيمة منطقية وهي .not. و .and. و 

.or. و .eqv. و .neqv. وتكون قيمة الناتج كما في الجدول التالي:

X Y .NOT. 
X

X .AND. 
Y

X .OR. 
Y

X .EQV. 
Y

X .NEQV. 
Y

.TRU
E.

.TRU
E.

.FALSE
. .TRUE. .TRUE. .TRUE. .FALSE.

.TRU
E.

.FALS
E.

.FALSE
. .FALSE. .TRUE. .FALSE. .TRUE.

.FALS
E.

.TRU
E. .TRUE. .FALSE. .TRUE. .TRUE. .FALSE.

.FALS
E.

.FALS
E. .TRUE. .FALSE. .FALSE

. .FALSE. .TRUE.

Concatenation Operator 4- عامل اإللحاق
يستخدم هذا العامل إللحاق قيمتين نصيتين وإيجاد نص واحد منهما ويرمز له بـ (//).
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مثال:
"Sir Isac" // "Newton" → "Sir IsacNewton"

مالحظة:ال تضيف عملية اإللحاق فواصل بين النصين.

priority 5- األسبقية أو األولوية
في حالة وجود أكثر من عامل في تعبير واحد مثل  2 / 7 + 8 فسوف ينفذ العامل ذو 
األسبقية األعلى، وفي حالة وجود عاملين بنفس األسبقية فسوف تنفذ العوامل حسب قاعدة 

اإلتحاد أو االشتراك (Associativity) ويمكن تلخيص أسبقية العوامل واتحادها كما يلي:

Type Operator Associativity
** right to left

* / left to rightArithmetic
+ - left to right

Character // lefttoright

Relational
<
.L
T.

<=
.L
E.

>
.G
T.

>=
.G
E.

==
.E
Q.

/=
.N
E.

None

.NOT. right to left

.AND. left to right
.OR. left to rightLogical

.EQV. .NEQV. left to right

مالحظة: األجزاء داخل األقواس تنفذ قبل أي شيء آخر، أي يمكن القول أن األقواس تتمتع 
بأعلى أسبقية.

أمثلة:
3/4→0
13/4→3
13/4.0→3.25

(operands) نوع الناتج يتبع نوع المعاملين

-3**2.0 → -9.0
-5**2 → -25

ألن أسبقية الرفع لقوة أعلى من السالب (الحظ في الحالة األولى الناتج حقيقي وفي الحالة 
الثانية الناتج صحيح)

4**3**2.0 → 4.0**(3.0**2.0) → 262144.0
ألن اتحاد عملية األس من اليمن إلى اليسار

4.0**(1/2) → 4.0**0 → 1.0
ألن داخل األقواس ينفذ أوالً

5 - 5 / 3 * 3 → 2
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وهذه طريقة للحصول على باقي القسمة (كيف؟)

.not. .true. .and. .false. → (.not.  .true.)  .and.  .false. -> .false.
5 > 10 .or. .not. 5 < 3 → (5 > 10) .or. (.not. (5 < 3)) → .false. .or. (.not. 

.false.) → .true.

مالحظة: يفضل استخدام األقواس في كتابة التعابير الطويلة وذلك لزيادة وضوح البرنامج 
وتجنب األخطاء.

Some useful intrinsic functions  دوال ذاتية مفيدة
هنالك بعض الدوال المفيدة المبنيّة بشكل ذاتي كجزء من لغة الفورتران، إليك قائمة ببعض 

هذه الدوال:

ABS absolute value of integer, real or complex X ABS(X)
ACOS arc cosine (inverse cosine) of X ACOS(X)
ASIN arc sine of X ASIN(X)
ATAN arc tangent of X in the range -p/2 to p/2 ATAN(X)
ATAN2 arc tangent of y/x in the range -p to p ATAN2(Y, X)
COS cosine of real or complex X COS(X)
COSH hyperbolic cosine of X COSH(X)
COT cotangent of X COT(X)
EXP value of the exponential function ex, where X 
may be real or complex

EXP(X)

INT converts integer, real or complex X to integer 
type truncating toward zero, e.g. INT(3.9) returns 3, 
INT(-3.9) returns -3. If the optional argument KIND is 
present, it specifies the value of the kind parameter 
of the result. Otherwise the result has default integer 
kind

INT(X [,KIND])

LOG natural logarithm of real or complex X. Note that 
an integer argument will cause an error

LOG(X)

LOG10 base 10 logarithm of X LOG10(X)
MAX maximum of two or more integer or real 
arguments

MAX(X1, X2[, X3, ...])

MIN minimum of two or more integer or real 
arguments

MIN(X1, X2[, X3, ...])

MOD remainder when K is divided by L. Arguments 
must be both integer or both real

MOD(K, L)

NINT nearest integer to X, e.g. NINT(3.9) returns 4, 
while NINT(-3.9) returns -4

NINT(X [,KIND])

REAL function converts integer, real or complex X to 
real type, e.g. REAL(2)/4 returns 0.5, whereas 
REAL(2/4) returns 0.0

REAL(X [,KIND])

SIN sine of real or complex X SIN(X)
SINH hyperbolic sine of X SINH(X)
SQRT square root of real or complex X SQRT(X)
TAN tangent of X TAN(X)
TANH hyperbolic tangent of X TANH(X)
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مالحظة:العوامل داخل المعقوفتين خيارية.

مثال: البرنامج التالي يقوم بحساب جذر العدد المدخل بدقة  قليلة ،تابع تنفيذ هذا البرنامج 
يدويا.

real :: x, y
read *, x
y = x
y = 0.5 * (y +2 / y)
y = 0.5 * (y +2 / y)
y = 0.5 * (y +2 / y)
print *, “the square root of ”,  x, “ is approximately ”, y
end

Control Constructsتركيب  حكم
عند تنفيذ البرنامج تنفذ االوامر الموجودة فيه بشكل متسلسل (sequential) أي أن الحاسوب 

ينفذ الجملة التنفيذية األولى (السطر األول)
 وبعد ذلك يذهب إلى الجملة الثانية وبعد تنفيذها يستمر التنفيذ حتى الوصول إلى أخر جمله 

في البرنامج.
ولكن هذا النمط البسيط اليكفي لكتابة طرق حل لكثير من المسائل الحقيقية،حيث وكما تعلم 
فإننا نستخدم فيحل المشاكل (المسائل) الكثير من عمليات التكرار والفحص من أجل الوصول 
إلى النتائج المطلوبة. مثال لتحضير كوب قهوة يجب أن تضع الماء في إناء وتضع على نارحتى 
يغلي الماء (درجة حرارة الماء تساوي 100 درجة مئوية) ثم تضيف القهوة بالمقدار الكافي 

(تكرر إضافة ملعقة من القهوة عدة مرات) و...

if 1- تركيبة االنتقاء الشرطية
إن أبسط تركيبة تحكم هي تركيبة if وتكتب في لغة الفورتران بأحد الطرق التالية:

أوال:
if (تعبير منطقي) then

جمله تنفيذية]
End if

عند وصول التنفيذ إلى هذه التركيبة سوف يحصل الحاسوب على ناتج التعبير المنطقي وإذا 
كانت قيمة الناتج .true. فإنه سوف ينفذ الجمل البرمجية داخل التركيبة (البلوك) جملة بعد 
األخرى ومن ثم ينتقل إلى بعد كلمة end if، وإذا كانت قيمة الناتج .false. فإنه ينتقل بالتنفيذ 

.end if إلى أول جملة بعد كلمة

ثانياً:
if (تعبير منطقي) then

جمله تنفيذية رقم 1]
else

جمله تنفيذية رقم 2]
endif

عند وصول التنفيذ إلى هذه التركيبة سوف يحصل الحاسوب على ناتج التعبير المنطقي 
(وهو الشرط) وإذا كانت قيمة الناتج .true. فإنه سوف ينفذ الجمل البرمجية رقم 1 جملة بعد 
األخرى ومن ثم ينتقل إلى بعد كلمة end if، وإذا كانت قيمة الناتج .false. فإنه سوف ينفذ 
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.end if الجمل البرمجية رقم 2 ومن ثم ينتقل إلى بعد كلمة

ثالثاً:
if (تعبير منطقي أول) then

جمله تنفيذية]
Else if (تعبير منطقي ثاني) then

 جمله تنفيذية]
Else if (تعبير منطقي ثالث) then

جمله تنفيذية]
...
else

جمله تنفيذية في حال عدم توفر الشروط]
End if

عند وصول التنفيذ إلى هذه التركيبة سوف يحصل الحاسوب على ناتج التعبير المنطقي 
"األول" وإذا كانت قيمة الناتج .true. فإنه سوف ينفذ الجمل البرمجية رقم 1 جملة بعد األخرى 
ومن ثم ينتقل إلى بعد كلمة end if، وإذا كانت قيمة الناتج .false. فإنه يحصل على ناتج التعبير 
المنطقي "الثاني" وإذا كانت قيمة الناتج .true. فإنه سوف ينفذ الجمل البرمجية رقم 2 جملة بعد 
األخرى ومن ثم ينتقل إلى بعد كلمة end if، وإذا كانت قيمة الناتج .false. يحصل على ناتج 
التعبير المنطقي "الثالث" ... وفي حالة فشل جميع الشروط (قيمة جميع التعابير المنطقية 

.false.) سوف تنفذ أخير مجموعة من الجمل.

رابعاً: في بعض الحاالت المطلوب هو تنفيذ جملة واحدة في حال صحة شرط معين وتكتب 
تركيبة if في هذه الحاالت بشكل مبسط كما يلي:

if (تعبير منطقي) جملة واحدة
الحظ أن كلمة thenتحذف أيضاً (خالفاً للغة البيسك).

مثال: ما هو عمل السطر التالي:
if (x<0) x = -x

يمكنك أن تقرأ هذا السطر كما يلي: إذا كان العدد x سالب فاجعله يساوي x– أي اضربه في 
سالب واحد وهذا هو معنى القيمة المطلقة إذا الجواب هو أن هذا السطر ينفذ عملية حساب 

القيمة المطلقة على المتغير x ويمكن استبداله بالسطر التالي:
x = abs(x)

مثال: اكتب برنامجا يبدل درجة الطالب إلى تقدير علماً بأن الدرجة من 90 إلى 100 تقدر 
بـ A ومن 80 إلى 89 تقدر بـ B ومن 70 إلى 79تقدر بـ C ومن 60 إلى 69 تقدر بـ D ومن 

. F والدرجات أقل من 50 تقدر بـ E 50 إلى 59تقدر بـ
الجواب:

integer :: deg
character :: eval

read *, deg

if (deg>= 90 .and. deg<= 100) then
eval = ‘A’

elseif (deg>= 80 .and. deg<= 89) then
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eval = ‘B’
elseif (deg>= 70 .and. deg<= 79) then

eval = ‘C’
elseif (deg>= 60 .and. deg<= 69) then

eval = ‘D’
elseif (deg>= 50 .and. deg<= 59) then

eval = ‘E’
elseif (deg>= 0 .and. deg<= 49) then

eval = ‘F’
endif

print *, eval
end

يمكن حذف أجزاء من التعابير المنطقية (الشروط التي يكون ناتجها معروف مسبقاً) 
وتلخيص الجواب كما يلي:

integer :: deg
character :: eval

read *, deg

if (deg>= 90) then
eval = ‘A’

elseif (deg>= 80) then
eval = ‘B’

elseif (deg>= 70) then
eval = ‘C’

elseif (deg>= 60) then
eval = ‘D’

elseif (deg>= 50) then
eval = ‘E’

else
eval = ‘F’

endif

print *, eval
end

مالحظة: هذا الجواب ناقص حيث أنه ال يهتم لألرقام التي تكون أصغر من الصفر أو أكبر 
من المائة، ويجب في البرامج الحقيقية التنبؤ لمثل هكذا أخطاء، وعدم نقل أخطاء البيانات إلى 

.(garbage in garbage out) مراحل أخرى من البرنامج

select-case2- تركيبة الحاالت
تشكل هذه التركيبة بديالً لتركيبة if في "بعض" الحاالت وتتميز بوضوحها ولكن ال يمكن 

استبدال أي تركيبة if بتركيبة حاالت.
تأخذ تركيبة الحاالت الشكل العام التالي:

select case (تعبير)
case (مجموعة من القيم)
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جمل برمجة
case (مجموعة ثانية من القيم)

جمل برمجة ثانية
...
case default

جمل برمجة أخرى
end select

مالحظة هامة:ناتج التعبير في تركيبة الحاالت "ال يسمح" أن يكون عدد حقيقي أو مركب.

مالحظة:تتكون مجموعة الحاالت من "قيمة واحدة" أو "قيم" أو "مجاالت قيم" يمكن أن تنتج 
عن التعبير مفصولة عن بعضها بالفارزة.

مجال القيم يكتب بإحدى األشكال التالية
أ) (a : b) ويدل هذا المجال على جميع القيم ما بين a وb وكذلك نفس هاتين القيمتين.

.b ويدل هذا المجال على جميع القيم األصغر أو تساوي القيمة ( : b) (ب
.a ويدل هذا المجال على جميع القيم األكبر أو تساوي القيمة (a : ) (ج

مثال:
(يعني العدد 71) 71

(يعني العدد 1 أو العدد 4 أو العدد 5) 1,4,5
(األعداد 1 إلى 6 أو العدد 9 أو األعداد 11 إلى 20) 1:6,9,11:20

("RED" القيمة النصية) "RED"
("U" أو القيمة النصية "A" القيمة النصية) "A","U"

select case مثال: اكتب برنامج تبديل درجة الطالب إلى تقدير باستخدام تركيبة

integer :: deg
character :: eval

read *, deg

select case (deg)
case (90:100)

eval = ‘A’
case (80:89)

eval = ‘B’
case (70:79)

eval = ‘C’
case (60:69)

eval = ‘D’
case (50:59)

eval = ‘E’
case default

eval = ‘F’
end select
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print *, eval
end

.if الحظ أن البرنامج أوضح مما كان باستخدام تركيبة

مثال: اكتب برنامج تأخذ رقم الشهر الميالدي وتعطي عدد أيام الشهر.

integer :: month, days

read *, month
select case (month)

case (1,3,5,7:8,10,12)
days = 31

case (4,6,9,11)
days = 30

case default
days = 28

end select

print *, "month ", month, " has ",  days, " days!"
end

select case مثال: اكتب برنامج المقدار المطلق باستخدام تركيبة
integer :: x
read *, x
select case (x)
case (:0)

x = -x
end select
print *, x
end

do 3- تركيبة التكرار
تركيبة do في لغة الفورتران يمكن أن تعوض عن جميع جمل التكرار الموجودة في اللغات 

األخرى، حيث يمكن كتابتها بعدة أشكال كما يلي:

أ) تركيبة do الغير محددة
do

جمل برمجية
End do

عند وصول التنفيذ إلى هذه التركيبة يبدأ الحاسوب بتنفيذ الجمل البرمجية الموجودة بداخله 
جملة تلو األخرى وعند الوصول إلى end do يرجع التنفيذ إلى بداية التركيبة أي إلى do إذا 

يمكن القول أن التركيبة بهذا الشكل تحل محل األمر go to في بعض الحاالت.

مالحظة هامة:جملةEXIT يمكن أن توضع داخل تركيبة do كأي جملة أخرى وعند وصول 
التنفيذ إلى هذه الجملة سوف تنهي تنفيذ التركيبة وترسل التنفيذ إلى ما بعد كلمة end do، أما 
جملة CYCLE فهي أيضاً يمكن أن توضع داخل تركيبة do كأي جملة أخرى وعند وصول 
التنفيذ إلى هذه الجملة سوف يذهب التنفيذ إلى أول جملة في التركيبة بعد كلمة do، تستخدم 
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.do هاتين الجملتين في جميع حاالت تركيبة

مثال: كيف يعمل البرنامج التالي؟
integer :: n,i, f

read *, n
i = n
f = 1
do

f = f * i
i = i-1
if (i==0) exit

enddo
print *, "factorial of ", n, " = ", f
end

ب) تركيبة do الشرطية
Do while (تعبير منطقي)

جمل برمجية
End do

عند وصول الحاسوب لهذه التركيبة فإنه سوف يفحص التعبير المنطقي (الشرط) وإذا كان 
الناتج .true. فإنه يبدأ بتنفيذ الجمل الداخلية للتركيبة وعند الوصول إلى enddo يرجع التنفيذ 
إلى بداية التركيبة (فحص الشرط من جديد وتنفيذ و...)، أما إذا كانت قيمة التعبير المنطقي 
.false. فإن التنفيذ سوف ينتقل إلى أول أمر بعد كلمة enddo، يمكن استخدام جملتي exit و 

cycle في األوامر الداخلية لهذه التركيبة كما في الحالة السابقة.

مثال: يمكن كتابة المثال السابق بطريقة أفضل كما يلي:
integer :: n, i, f

read *, n
i = n
f = 1
dowhile (i>0)

f = f * i
i = i-1

enddo
print *, "factorial of ", n, " = ", f
end

مثال: في متسلسلة فيبوناجي (Fibonacci series) كل عنصر يتكون من مجموع 
العنصرين السابقين له

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...
.N أكتب برنامجاً يطبع أرقام متسلسلة فيبوناجي التي تكون أصغر من العدد

الجواب:
integer :: a, b, c, N
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read *, N

a = 1
b = 1
c = 2
print *, a, b, c

do while (c<N)
c = a + b
a = b
b = c
print *, c

end do
end

س: هل البرنامج صحيح بتعويض الجمل الداخلية لتركيبة do كما يلي؟
c = a + b
b = c
a = b

ج) تركيبة do المحددة
doالخطوة ,قيمة نهائية ,قيمة بدائية=المتغير المسيطر

جمل برمجية
End do

وهذه التركيبة تعمل عمل تركيبة for – next في لغة البيسك، فعند وصول الحاسوب إلى 
هذه التركيبة ألول مرة فإنه (1) سوف يعطي المتغير المسيطر القيمة البدائية و(2) يقارن قيمة 
المتغير مع القيمة النهائية فإذا كانت أصغر أو تساوي للقيمة النهائية فإنه سيبدأ بتنفيذ جمل 
التركيبة الداخلية وإذا كانت قيمة المتغير المسيطر أكبر من القيمة النهائية فإنه ينقل التنفيذ إلى 
الجملة التي تلي end do ، عند الوصول إلى نهاية التركيبة فإن الحاسوب سوف يرجع إلى 

بدايتها ويضيف بمقدار الخطوة على قيمة المتغير المسيطر ويقارنه مع القيمة النهائية ...
يمكن تلخيص هذا الشرح بكتابة معادل لهذه التركيبة كما يلي:

قيمة بدائية=المتغير المسيطر
Do while (قيمة نهائية =>المتغير المسيطر)

جمل برمجية
الخطوة + المتغير المسيطر = المتغير المسيطر

End do

مالحظة: هذا المعادل ليس صحيحا في حالة استخدام األمر cycle في الجمل الداخلية ومع 
ذلك فإنه يعطي فكرة بسيطة حول هذه التركيبة.

مالحظة هامة: في حالة عدم كتابة الخطوة فإن الحاسوب سوف يستخدم (1) لهذا الجزء.
مالحظة هامة: يجب االبتعاد عن استخدام متغير حقيقي للسيطرة على تنفيذ هذه التركيبة 

واالكتفاء بالمتغير من النوع الصحيح.
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مثال: يمكن كتابة المضروب كما يلي:
integer :: n, i, f
read *, n
f = 1
do i = 1, n

f = f * i
enddo
print *, "factorial of ", n, " = ", f
end

Arrays المصفوفات
المصفوفة هي مجموعة من خاليا الذاكرة تسمى باسم واحد ويتم التمييز ما بين الخاليا 

.(index) باستخدام عدد صحيح يسمى المميز

أ) اإلعالن عن مصفوفة:
البد من اإلعالن عن المصفوفة قبل استخدامها الن الفورتران ال يقبل اإلعالن الضمني عن 

المصفوفات ويتم اإلعالن عن المصفوفات كما يلي:
اسم المصفوفة :: (مجال المميز أو عدد خاليا المصفوفة)DIMENSION ,نوع البيانات

أما مجال المميز فهو رقم الخلية األولى ثم نقطتين ثم رقم الخلية األخيرة وفي حالة تحديد 
عدد خاليا المصفوفة فقط سيكون رقم أول خلية هو العدد 1.

مثال:
integer, dimension(10:20) :: a

يعلن عن مصفوفة باسم a تخزن أعداد صحيحة تكون خالياها مرقمة من 10 إلى 20 (11 
خلية) يمكن رسم هذه المصفوفة كما يلي:

real, dimension(10) :: b
يعلن عن مصفوفة باسم b تخزن أعداد حقيقية تكون خالياها مرقمة من 1 إلى 10 (10 

خاليا)

character (len=20),dimension(10) :: names
يعلن عن مصفوفة باسم names تخزن كل خلية منها نص ال يزيد طول الخلية الواحدة عن 

20 حرف وتكون خاليا المصفوفة مرقمة من 1 إلى 10 (10 خاليا كل خلية 20 حرف)

logical,dimension(-10:10) :: good

 (.false. أو .true.) تخزن كل خلية منها قيمة منطقية goodيعلن عن مصفوفة باسم
وتكون خاليا المصفوفة مرقمة من 10- إلى 10 (21 خلية) 

يتم الوصول إلى خلية داخل مصفوفة بكتابة اسم المصفوفة ثم رقم الخلية المطلوبة داخل 

10   11    12   13   14     15     16    17     18     
19    20

a
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قوسين.
مثال:

integer, dimension(3) :: n
n(1) = 2
n(2) = 7
n(3) = n(1) * n(2) / 11
print *, n(3)
end

البرنامج باللغة العربية:
n احجز في الذاكرة مكان لمصفوفة من ثالث خاليا لخزن أعداد صحيحة باسم

ضع في الخلية األولى من المصفوفة n العدد 2
ضع في الخلية الثانية من المصفوفة n العدد 7

 n في محتوى الخلية الثانية في المصفوفة n اضرب محتوى الخلية األولى في المصفوفة
n وقسم ناتج الضرب على العدد 11 وضع ناتج القسمة في الخلية الثالثة في المصفوفة

n اطبع قيمة الخلية الثالثة في المصفوفة
نهاية البرنامج

المصفوفات متعددة األبعاد
يمكن االعالن عن مصفوفات ذات أكثر من بعد واحد ويتم ذلك كما في األمثلة التالية:

character(50), dimension(4, 30) :: names
يعلن عن مصفوفة ذات بعدين باسم names مكونة من 4 اسطروفي كل سطر 30عمود 
يخزن في كل خلية قيمة نصية طولها ال يزيد عن 50 حرف؛ يمكن مثالً أن تستخدم مثل هذه 
المصفوفة لخزن أسماء طالب المراحل األربعة وعندها سوف يكون names(2, 10) أسم 

الطالب ذي التسلسل 10 في المرحلة الثانية.

integer, dimension(1:8, 8) :: board
يعلن عن مصفوفة ذات بعدين مميز البعد األول والثاني يمتدان من 1 إلى 8 أي أن في 

المصفوفة 64 خلية.

استخدام المصفوفات
تتمتع لغة الفورتران بإمكانيات نادرة للتعامل مع المصفوفات إضافة إلى الطرق االعتيادية 
المستخدمة في لغات البرمجة األخرى والتي تم شرحها في فقرة سابقة. وترتكز هذه اإلمكانيات 

على:
Triple Index 1) المميز الثالثي

يمكن استخدام المميز الثالثي الختيار الخاليا المطلوبة ويتكون المميز الثالثي أما (1) من 
رقمين مفصولين بالنقطتين يحدد الرقم األول الحد األدنى والرقم الثاني الحد األعلى ألرقام 
الخاليا التي يتم اختيارها أو (2) من ثالثة أرقام مفصولة بالنقطتين يحدد الرقم األول الحد 
األدنى والرقم الثاني الحد األعلى والرقم الثالث الفاصلة بين الخليتين في المجال الذي يتم 

اختياره، ويمكن حذف الرقم األول و/أو الثاني و/أو الثالث في المميز الثالثي.
مثال:

(يعني جميع الخاليا التي مميزها أكبر من 4) 4:
(يعني جميع الخاليا التي مميزها أصغر من 6) :6

(يعني الخاليا 1 و 3 و 5) :6:2
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(يعني الخاليا 2 و 5 و 8 الحظ الحد األعلى) 2:9:3
(يعني الخاليا 10 و 7 و 4 و 1 الحظ الحد األعلى) 10:0:-3

(يعني جميع الخاليا) :

2) المصفوفة الثابتة
يمكن كتابة مصفوفة من القيم بوضع القيم داخل عالمتي (/ و /) وبهذا تتكون مصفوفة 

ثابتة. مثل:
يعني مصفوفة مكونة من القيم 12 و 4 و 5 و 9 (/12, 4, 5, 9/)

يعني مصفوفة مكونة من القيم 44 و محتوى الخلية  (/ 44 , x(5), 20 /)
الخامسة في المصفوفة x و القيمة 20

يعني مصفوفة مكونة من القيم 11 و 33و 10 و 2 (/ 11, (/33, 10/), 2  /)

ويمكن استخدام المصفوفة الثابتة بدل المميز كما أنه يمكن استخدامها لتعيين مجموعة من 
القيم يمكن نقلها إلى مصفوفة أو استخدامها كمصفوفة كما ستالحظ في األمثلة.

وبناء على هذا:
1) يمكن نقل قيمة واحدة إلى مجموعة من الخاليا

2) يمكن نقل عدد من القيم (مصفوفة ثابتة) إلى نفس العدد من الخاليا في مصفوفة

أمثلة:لنفترض اإلعالنات أدناه
real, dimension(10) :: x
real, dimension(5, 11:15)  ::  y
integer, dimension(4) :: m

m = (/12, 4, 5, 9/)
ينقل العدد 12 إلى الخلية األولى والعدد 4 إلى الخلية الثانية والعدد 5 إلى الخلية الثالثة 
والعدد 9 إلى الخلية الرابعة في المصفوفة m (الحظ على يمين التعيين 4 مصفوفة ثابتة من 

أربع قيم وعلى يسار التعين مصفوفة من أربع خاليا)

x = 1.0
ينقل القيمة 1,0 إلى جميع خاليا المصفوفة x (على اليمين قيمة واحدة وعلى اليسار 

مصفوفة)

x( (/7, 9/) ) = 3.14
ينقل العدد 3,14 إلى الخلية السابعة والخلية التاسعة في المصفوفة x (على اليمين قيمة 
واحدة وعلى اليسار خليتين من مصفوفة) (تم استخدام مصفوفة ثابتة كمميز لتحديد الخاليا 

المطلوبة)

y(1, (/12, 14/)) = 20.0
ينقل العدد 20 إلى (الخلية السطر األول والعمود رقم 12) و(الخلية السطر األول والعمود 

رقم 14) (تم استخدام مصفوفة ثابتة كمميز لتحديد الخاليا المطلوبة)

x( 1:5 ) = 2.71
ينقل العدد 2,71 إلى جميع الخاليا الخمسة األولى في المصفوفة x (تم استخدام المميز 
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الثالثي كمميز لتحديد الخاليا المطلوبة)

x( 1:7:2 ) = 2.71
ينقل العدد 2,71 إلى الخلية األولى والثالثة والخامسة والسابعة في المصفوفة x (تم استخدام 

المميز الثالثي كمميز لتحديد الخاليا المطلوبة)

x(1:3 ) = (/22, 11, y(1,12) /)
ينقل العدد 22 إلى الخلية األولى والعدد 11 إلى الخلية الثانية ومحتوى الخلية y(1,12) إلى 
الخلية الثالثة في المصفوفة x (تم استخدام المميز الثالثي كمميز لتحديد الخاليا المطلوبة 

ومصفوفة ثابتة كقيمة تنقل إلى هذه الخاليا)

y = y * 3.1
y في العدد 3,1 ويضع الناتج في المصفوفة y يضرب جميع خاليا المصفوفة

x(1:2) = x(2:1:-1)
سوف يعوض قيم الخليتين األولى والثانية في المصفوفة x (ألن عملية النقل تتم في خطوة 

واحدة)

x(1:4) = x(4:1:-1) * (/ 5, 10, 15, 20 /)
سوف يضرب محتوى الخاليا رقم 4 و 3 و 2 و 1 في القيم 5 و 10 و 15 و 20 ويضع 

x الناتج في الخاليا 1 و 2 و 3 و 4 في المصفوفة

Where تركيبة
تستخدم تركيبة where الشرطية لمساواة (جمل تعيين فقط) عناصر مصفوفة بعناصر 

مصفوفة أخرى بشرط صحة تعبير منطقي.
مثال:

integer, dimension(10) :: a, b, c
where (a/=0) 

c = b / a
elsewhere

c = 1
endwhere

يعني أينما كانت خاليا المصفوفة a تساوي الصفر ضع في المصفوفة c ناتج قسمة الخلية 
المتناظرة في المصفوفة b على الخلية المتناظرة في المصفوفة a وفي باقي الحاالت ضع في 

المصفوفة c العدد 1.

مالحظة: في تركيبة where يمكن استخدام جمل التعيين فقط
مالحظة:يجب أن يكون ناتج التعبير المنطقي (الشرط) مصفوفة بحجم مصفوفات جمل 

where التعيين الداخلية في تركيبة

البحث عن قيمة داخل مصفوفة
لنفترض أن لدينا أسماء مخزونة في خاليا مصفوفة والمطلوب هو تحديد محل اسم معين 
داخل هذه المصفوفة، هذا هو ما يسمى بعملية البحث (search). إن أبسط طريقة للبحث هي 
مقارنة خاليا المصفوفة واحدة بعد األخرى إلى أن نصل إلى خلية تحمل نفس القيمة المطلوبة؛ 
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يمكن كتابة هذه الطريقة كما يلي:

character(50), dimension(100) :: names
character(50) :: x

names(1) = "basem"
names(2) = "jasem"
…
names(100) = "naser"

x = "naser"

do i=1, 100
if (names(i)==x) exit

enddo

if (i<=100) then
print *, x, " is in position ", i

else
print *, x, "not find."

endif

end
الجزء المؤطر من البرنامج هو ما يقوم بعملية البحث.

ولكون طريقة البحث هذه بطيئة ومكلفة كونها تقارن جميع خاليا المصفوفة مع القيمة 
المطلوبة؛ تستخدم طريقة أخرى في للبحث تكون أسرع وهذه الطريقة تستخدم منذ فترة طويلة 
في البحث عن الكلمات داخل القاموس، ويتم ذلك بترتيب كلمات القاموس قبل عملية البحث لمرة 

واحدة وهذا سوف يخلصنا من عمليات كثيرة في المراحل التالية.

Binary Search البحث الثنائي
يتم البحث الثنائي بالشكل التالي:

المخالت: مصفوفة يجب أن تكون القيم فيها مرتبة وقيمة يتم البحث عنها داخل المصفوفة
المخرجات: إذا كانت القيمة موجودة في المصفوفة رقم الخلية التي توجد فيها القيمة

الخطوات:
1) احصل على الخلية الموجودة في منتصف المصفوفة

2) قارن قيمة هذه الخلية مع القيمة المطلوبة فإذا كانت (أ) أكبر منها احذف نصف 
المصفوفة الثاني وارجع للخطوة (1) وإذا كانت (ب) أصغر منها أو تساويها احذف النصف 

األول من المصفوفة ارجع للخطوة (1)
يمكن كتابة هذه الخوارزمية بلغة الفورتران كما يلي:

character(50), dimension(100) :: names
character(50) :: x

names(1) = "ahmad"
names(2) = "basem"
names(3) = "ghasem"
...
names(30) = "jasem"
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...
names(100) = "wael"

x = "ghasem"

i = 1
j = 100
dowhile (i =/ j)

m = (i+j) / 2
if (x > names(m)) then

i = m+1
else

j = m
endif

enddo

if (x==names(i)) then
print *, x, " is in position ", i

else
print *, x, " not found."

endif

end

من الواضح أنه بعد كل مقارنة يتم حذف نصف مجال البحث يحث بهذه المقارنة الواحدة يتم 
التأكد من أن القيمة المراد البحث عنها ليست موجود في إحدى نصفي المصفوفة المتبقية؛ لهذا 
log2فلمصفوفة من  خلية يتم إبقاء خلية واحدة فقط بعد   عملية مقارنة. (مثال: البحث في  n n

مصفوفة من 1024  خلية بعد مقارنة واحدة يصبح البحث في مصفوفة من 512 خلية بعد 
مقارنة ثانية يصبح البحث في مصفوفة من 256 خلية بعد مقارنة ثالثة يصبحالبحث في 
مصفوفة من 128 خلية بعد مقارنة رابعة يصبح البحث في مصفوفة من 64 خلية بعد مقارنة 
خامسة يصبح البحث في مصفوفة من 32 خلية بعد مقارنة سادسة يصبح البحث في مصفوفة 
من 16 خلية بعد مقارنة سابعة يصبح البحث في مصفوفة من 8 خاليا بعد مقارنة ثامنة يصبح 
البحث في مصفوفة من 4 خاليا بعد مقارنة تاسعة يصبح البحث في مصفوفة من 2 خاليا بعد 
مقارنة عاشرة يصبح البحث في مصفوفة من خلية واحدة وهنا ال نحتاج إال للتأكد من أن هذه 

الخلية تحتوي على القيمة التي نبحث عنها أم ال).

سؤال: ماذا يتغير لو أردنا استخدام الشرط x < names(m) بدال من x > names(m) في 
هذا البرنامج؟

سؤال: ماذا يتغير لو كانت المصفوفة مرتبة ترتيبا نزولياً (descending order)؟

Procedures البرامج الفرعية
إن أحدى اإلمكانات الموجودة في لغات البرمجة هي إمكانية تجزئة البرنامج إلى أجزاء 
ودمج هذه األجزاء كبرنامج واحد ويتم ذلك في لغة الفورتران باستخدام البرامج الفرعية. إن 
الفائدة الكبرى الستخدام البرامج الفرعية هو التمكن من السيطرة على البرامج الكبرى بتقسيمها 
إلى برامج أصغر تقوم كل منها بعمليات محدودة، وأيضاً هناك فائدة أخرى من البرامج 
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الفرعية هي التخلص من تفاصيل العمليات باستدعائها باسمها فقط مما يمكن فرق البرمجة من 
تقسيم العمل واستخدام منتجات عمل اآلخرين (البرامج الفرعية التي يكتبها باقي أعضاء 

الفريق) في المشروع.
 subroutine وهناك نوعين من البرامج الفرعية في الفورتران وهما (1) الروتين الفرعي
وهو البرنامج الفرعي الذي يأخذ مدخالت وال يرجع ناتج و(2) الدالة functions وهو 

البرنامج الفرعي الذي يأخذ مدخالت ويرجع ناتج باستخدام هذه المدخالت.

ويتكون أي برنامج فرعي من (1) اإلعالن عن البرنامج الفرعي (2) استدعاء البرنامج 
الفرعي.

الروتين الفرعي:
ويكتب اإلعالن للروتين الفرعي بالشكل التالي:

SUBROUTINE  (... ,العامل الثاني  ,العامل األول) اسم البرنامج الفرعي
الجمل البرمجية

END SUBROUTINE
أما االستدعاء فيكتب بالشكل التالي:

CALL  (... ,العامل الثاني  ,العامل األول) اسم البرنامج الفرعي

مثال:
SUBROUTINE SWAP(A, B)

INTEGER :: A, B, temp
temp = A
A = B
B = temp

END SUBROUTINE

PROGRAM main
INTEGER :: X, Y

X = 19
X = 7
PRINT *, X, Y
CALL SWAP(X, Y)
PRINT *, X, Y

END

الدالة:
ويكتب اإلعالن للدالة بالشكل التالي:

FUNCTION  (... ,العامل الثاني  ,العامل األول) اسم الدالة RESULT(متغير الناتج)
الجمل البرمجية

END FUNCTION
أما االستدعاء فيكتب بالشكل التالي:

(... ,العامل الثاني  ,العامل األول) اسم الدالة
ويمكن أن يستخدم كجزء من تعبير.
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مثال: اكتب برنامجاً فرعياً لحساب التوافيق 

Cn
r =

n!

r!(n - r)!
بالتبديل المباشر لهذه المعادلة يتم الحصول على البرنامج التالي المكون من دالة وبرنامج 

أصلي:
FUNCTIONC(n, r)RESULT(x)

INTEGER :: m, n, i, x
x = 1
DO i = 1, n

x = x * i
ENDDO
DO i = 1, r

x = x / i
ENDDO
DO i = 1, (n-r)

x = x / i
ENDDO

ENDFUNCTION

PROGRAM TESTC
INTEGER :: C
n = C(10, 4)
PRINT *, n

END

ويمكن تالفي عمليات الضرب والقسمة الزائدة باستخدام المعادلة التالية:

Cn
r =

n!

r!(n - r)!
=

(n - r + 1)(n - r + 2)…(n - 1)n

r!
=

n(n - 1)…(n - r + 1)

1(2)…(r)

وبتبديلها إلى دالة سينتج البرنامج التالي:
FUNCTIONC(n, r) RESULT(x)

INTEGER :: m, n, i, x
x = 1
DO i = 1, r

x = x * (n - i + 1) / i
ENDDO

ENDFUNCTION

PROGRAM TESTC
INTEGER :: C
n = C(10, 4)
PRINT *, n

END

Recursion اإلرجاع
يسمى البرنامج الفرعي الذي يستدعي نفسه من جديد للحصول على الجواب إرجاعي 
(RECURSIVE) ولكتابة البرامج الفرعي اإلرجاعي يجب إضافة كلمة RECURSIVE في 
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بداية اإلعالن.
توجد نقطة مهمة جداً في كتابة البرامج الفرعية االرجاعية وهي أن يتوقف اإلرجاع 

(استدعاء البرنامج) لنفسه في النهاية لكي يقع التنفيذ في دور ال متناهي من اإلرجاعات.

مثال: اكتب عملية المضروب التالية بصورة دالة.
n! = f(x) = {(n - 1)! × n,  n > 1

1,  n = 1 
الجواب:

تالحظ أن المعادلة مكتوبة بشكل إرجاعي لذا نحتاج إلى كتابة دالة ارجاعية:

RECURSIVEFUNCTIONFACTORIAL(N) RESULT (F)
INTEGER :: N, F
IF (N==1) THEN

F = 1
ELSE

F = FACTORIAL(N-1) * N
ENDIF

ENDFUNCTION

PROGRAM TEST
INTEGER :: FACTORIAL
INTEGER :: A

A =  FACTORIAL(10)

PRINT *, A
END

مالحظة هامة جدا: يجب اإلعالن عن نوع الدالة في المكان الذي نحتاج الستخدامه وقد تم 
ذلك في هذا المثال بالسطر

INTEGER :: FACTORIAL

مالحظة: استدعاء دالة FACTORIAL لنفسها يتم في ظروف معينة، أيضا كلما استدعت 
الدالة نفسها من جديد يكون االستدعاء الجديد أقرب إلى شروط عدم االستدعاء.

Sort (الفرز) الترتيب
عملية الفرز أو الترتيب هي عبارة عن عملية تغيير محل القيم في مصفوفة بحيث تكون 
القيم في المصفوفة بعد الفرز ذات ترتيب واحد إما صعوديا (ascending) أو نزوليا 
(descending) وتوجد طرق كثيرة لتنفيذ هذه العملية من جملة هذه الطرق هي طريقة الفرز 

الفقاعي (bubble sort) حيث وفي هذه الطريقة:
1) يتم مقارنة الخلية األولى في المصفوفة مع كل الخاليا التي تليها وفي حالة وجود خلية 

قيمتها أصغر من قيمة الخلية األولى يتم تعويض قيمة الخلية األولى مع تلك الخلية
2) تكرر هذه العملية على باقي المصفوفة أي الخلية الثانية إلى النهاية
3) تكرر هذه العملية على باقي المصفوفة أي الخلية الثالثة إلى النهاية

... (4
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يمكن كتابة هذه الطريقة كما يلي:
INTEGER, DIMENSION(10) :: A
INTEGER:: i, j, t

A = (/18, 1, -9, 11, 23, 8, 0, 4, 27, 53/)

DOi = 1, 10
DOj = i+1, 10

IF(A(j)<A(i)) THEN
t = A(i)
A(i) = A(j)
A(j) = t

ENDIF
ENDDO

ENDDO
PRINT *, A
END

سؤال: اشرح طريقة عمل البرنامج.

ولكن هذا البرنامج يستغرق وقتاً طويال لتنفيذ عملية الفرز، فهو يحتاج مثالً إلى 9 عمليات 
 n مقارنة للحصول على أصغر عدد ليضعه في الخلية األولى وإذا كانت المصفوفة مكونة من
n2خلية فإن عملية الفرز تحتاج إلى  عملية مقارنة وهذا القدر من العمليات يحتاج إلى 

2 ≈
n(n + 1)

2

وقت طويل لمصفوفات ليست كبيرة جداً.
توجد طرق أخرى للفرز من أهمها طريقة الفرز السريع التي تستخدم أسلوبتقسيم المسألة 

إلى مسائل أصغر وحل المسائل الصغيرة ودمج النواتج للحصول على الناتج النهائي.

Quick Sort الفرز السريع
تتم عملية الفرز السريع بالخطوات التالية:

1) يتم اختيار قيمة من داخل المصفوفة بشكل عشوائي
2) يتم مقارنة جميع خاليا المصفوفة مع هذه القيمة فإذا كانت (أ) قيمة الخلية أصغر أو 
تساوي القيمة المختارة توضع في الجزء األول وإذا كانت (ب) قيمة الخلية المختارة أكبر من 

القيمة المختارة توضع في الجزء الثاني
3) تتم عملية الفرز السريع على الجزء األول إذا كانت فيه أكثر من خلية
4) تتم عملية الفرز السريع على الجزء الثاني إذا كانت فيه أكثر من خلية

تالحظ أن عملية الفرز السريع تستدعي نفسها بشكل إرجاعي لذلك سيكون الجواب كما 
يلي:

RECURSIVESUBROUTINEQuickSort(A, first, last)
INTEGER :: first, last
INTEGER, DIMENSION(first:last) :: A
INTEGER :: i, j, chosen, t

k = first + RAND()*(last-first+1)
chosen = A(k)
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i = first
j = last
DO

DOWHILE (A(i)<=chosen)
i = i+1

ENDDO

DOWHILE (A(j)>chosen .AND. j>first)
j = j-1

ENDDO

IF (i<j) THEN
t = A(i)
A(i) = A(j)
A(j) = t

ELSE
EXIT

ENDIF
ENDDO

IF (first<j) CALLQuickSort(A(first:j), first, j)
IF (i<last) CALLQuickSort(A(i:last), i, last)

ENDSUBROUTINE

PROGRAMmain
INTEGER :: x(6)
x = (/3,4,7,1,2,-3/)
PRINT *, x
CALLQuickSort(x, 1, 6)
PRINT *, x

END

مالحظة: الدالة ()RAND تعطي عدد عشوائي بين الصفر والواحد، وقد استخدمت في 
اختيار خلية بشكل عشوائي في المصفوفة.

شرح البرنامج: يتم في البدائية اختيار خلية بشكل عشوائي من بين خاليا المصفوفة، ثم 
يستخدم مؤشر يؤشر إلى بداية المنطقة المراد ترتيبها ومؤشر يؤشر إلى نهاية هذه المنطقة، 
يتقدم المؤشر األول حتى يصل إلى قيمة أكبر من القيمة المختارة (قيمة في الجزء األول ليست 
في مكانها) ثم يتراجع المؤشر الثاني حتى يصل إلى قيمة أصغر أو تساوي القيمة المختارة 
(قيمة في الجزء الثاني ليست في مكانها) وبعد ذلك يتم تعويض هاتين القيمتين؛ وتستمر هذه 
العملية حتى تتم على جميع خاليا المصفوفة. وفي النهاية إذا كان كل من الجزء األول والجزء 

الثاني فيه أكثر من خلية يُرسل إلى البرنامج الفرعي نفسه ليرتبه.

Format Specificationصيغ الطباعة
إن لغة الفورتران من أكثر اللغات اهتماما بشكل الناتج وهي تعطي المبرمج وسائل واسعة 

للتحكم بطباعة ناتج البرنامج على الشاشة.
ويتم التحكم على طباعة الناتج باستخدام قيمة نصية تكتب مباشرة بعد كلمة print في جملة 
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الطباعة عوضا عن عالمة النجمة ففي حالة كتابة جملة اإلخراج كما يلي:
print *, تعبير ثاني ,تعبير أول  ...

مثالً:
print *, 22, " birds"

سوف يطبع الفورتران قيم التعابير متتالية باستخدام طريقته االفتراضية فيستخدم لطباعة 
العدد الصحيح 11 خانة (عمود) من السطر الحالي في الشاشة ويطبع العدد 22 في الجهة 
اليمنى من هذه الخانات ثم يستخدم خانات بقدر حروف النص (ستة خانات ألن الحرف األول 

في هذا النص هو الفراغ) ويطبع فيها القيمة النصية.

ويمكن التحكم بهذه التفاصيل من خالل صيغ الطباعة كما يلي:
1) صيغة iوتستخدم لطباعة القيم النصية وتأخذ الشكل in (مثالً i5 أو i2) حيث يحدد 

العدد n عدد الخانات التي يحتلها الرقم أثناء الطباعة
مثال:

n = 120
m = 8
print "(i3, i2)", n, m/4

سوف يطبع الفورتران قيمة المتغير n في ثالثة خانات وبعدها سوف يطبع في خانتين قيمة 
التعبير m/4.، هكذا:

1 2 0 2

مالحظة: إذا كانت عدد الخانات المحددة للطباعة ال تكفي لطباعة التعبير سيطبع الفورتران 
نجمات بحجم الحقل المخصص لتبيين حدوث هذا الخطأ.

مالحظة: تكتب صيغ الطباعة كقيمة نصية حرفها األول واألخير هو فتح وغلق أقواس.

2) صيغة f وتستخدم لطباعة التعابير الحقيقية وتأخذ الشكل fn.m حيث يحدد العدد n عدد 
الخانات الكلي المستخدم لطباعة التعبير ويحدد العدد m عدد الخانات التي تستخدم لطباعة 

الجزء العشري.
مثال:

a = 3.14
b = 34127.19
print "(f6.1, f6.1)", a, b

سوف يطبع على الشاشة كما يلي:
3 . 1 * * * * * *

3) صيغة / وتستخدم لنقل الطباعة إلى السطر التالي
مثال:

m = 712
x = 2.5
print "(i5, /, f6.1)", m, x

سوف يطبع على الشاشة كما يلي:
7 1 2

2 . 5

4) صيغة a وتستخدم لطباعة القيم النصية وتأخذ الشكل an حيث يحدد n عدد الخانات 
التي تستخدم لطباعة النص، وفي حالة عدم ذكر العدد n فإن الفورتران سوف يطبع النص بعدد 
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الحروف المخصصة للمتغير النصي.
مثال:

x = 2.3
y = -12.2
print "(a, f6.2, /, a, f6.2)", "x = ", y, "y = ", y

سوف يطبع على الشاشة كما يلي:
X = 2 . 3 0
Y = - 1 2 . 2 0

أمثلة عامة
مثال: اكتب برنامجا لحساب أكبرعاملمشترك (Greatest Common Divisor).هنالك 

طريقة لحساب أكبر عامل مشترك معروفة باسم طريقة اقليدس هي (بعد تغيير للتسهيل):

GCD(a, b) =  {
a if a = b

GCD(b, a - b) if a > b
GCD(a,b - a) if a < b 

فمثال لحساب اكبر عامل مشترك للعددين 72 و 60:
GCD(72, 60) → GCD(60, 12) → GCD(12, 48) → GCD(12, 36) → GCD(12, 
24) → GCD(12, 12) → 12

سؤال: ما هو سبب صحة هذه الطريقة؟

يمكن كتابة هذه الطريقة بالفورتران كما يلي:
integer :: a, b

print *, "A = "
read *, a
print *, "B = "
read *, b

do
if (a > b)then

a = a – b
elseif (a < b) then

b = b – a
else

exit
endif

enddo

print *, "GCD of them = ", a
end

+مثال: اكتب برنامجاً لحل المعادلة من الدرجة الثانية  bx + c = 0x2a

الجواب:
في كتابة البرامج يجب دائماً التفكير لجميع الحاالت التي من الممكن أن تحصل وإيجاد 

الحلول لها.
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PROGRAM QuadraticEquation
IMPLICITNONE

REAL  :: a, b, c
REAL  :: d, d2
REAL  :: x1, x2

READ *,  a, b, c

   d2 = b*b - 4.0*a*c

IF (a == 0.0) THEN
IF (b == 0.0) THEN
IF (c == 0.0) THEN
PRINT *, "All numbers are roots"
ELSE
PRINT *, "Unsolvable equation"
ENDIF
ELSE
PRINT *, "This is linear equation, root = ", -c/b
ENDIF

ELSEIF (d2 > 0.0) THEN
      d = SQRT(d2)
x1 = (-b + d)/(2.0*a)
x2 = (-b - d)/(2.0*a)
PRINT *,  "Roots are ", x1, " and ", x2
ELSEIF (d2 == 0.0) THEN
PRINT *, "The repeated root is ", -b/(2.0*a)
ELSE
PRINT *, "There is no real roots!"
ENDIF

ENDPROGRAM QuadraticEquation


