بسه اهلل لرمحن الرحي

إعداد الطالب  :حمند علي سلينان برمة
إشراف األستاذ  :جالل الدين إبراهي الطيب
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 .1عرّف الهداء الراتي للدالة-:.

هى عبارة عن استدعاء دالت لنفسها حتى شرط معين فانه يقف من استدعاء نفسه
فهي اذن عبارة عن طريقت للدوران
 .2متى تستدعي الدالة نفسها إىل ما النهاية؟
في حالة عدم وجود الشرط

- .3ملاذا يستخدم الهداء الراتي للدوال يف حل كثري مو املسائل
الرياضية

النو أبسط الدوال لمجمع والضرب

 -5أعد نتابة الربىامج املوجود باملجال رقه ( )3ليعطي قيه املتغريات مً خالل
اشتدداو املؤشرات.
>#include<iostream.h
) (Void main
{
;Int v1=11
;Int v2=66
;Int v3=44
;int*prt
;prt=&v1
;Cout<<endl<<ptr
;ptr=&v2
;Cout<<endl<<ptr
;Ptr=&v3
;Cout<<endl<<ptr
}

 -6انتب برىادلاً يصتكبل  4متغريات ثه يكوو بطباعة عياوييَا.
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>#include <iostream.h
;Typedef int entry
)(Void main
{
;Typedef int entry
;Entry a
;Entry d
;Entry b
;Entry c
;cin>>a>>d>>b>>c
;cout<<a<<endl<<d<<endl<<b<<endl<<c<<endl
}
 .1ماذا ىعين برتتيب املعلومات.

ىي خوارزميو يمكن من تنظيم مجموعة من العناصر حسب الترتيب

.2

المراد.

يف حالة أٌ يهوٌ املفتاح امساًٍ ،ل ميهً أٌ يهوٌ ٍيالو تطابل يف األمساء؟
يمكن ان يكون ىنالك تطابق

 .3ما ٍي اشتددامات الرتتيب؟
ا-زياد كفاءة الخوارزمية.

ب-تبسيط معالجة الممفات.

.4

ج-حل مشكمة تشابة القيود.

ماذا ىعين بهفاءة اخلوارزميات؟

ىي طرق منيجية متبعة لحل مسال وترجمتيا بمغات البرمجة المختمفة والمعروف.

 .5عدّد عيوب ومميسات الرتتيب الفكاعي.

عيوب:

انيا بطئية في عممية الترتيب.

مميزات:

من اسيل انواع التباديل واكثرة استحداما.
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 .6اذنر خطوات خوارزمية الرتتيب الفكاعي
ا-ادخل عدد العناصر.n

-2قارن كل عنصر مع العنصر الذي يمية.n-1

-3اذاكان غير مرتبين الترتيب المطموب بدل موقعيما.

-4قف اذا لم يعد ىنالك اي تبديل موقع وااللو عد الخطوه رقم2
انتب برىادلاً يكوو برتتيب العياصر يف قائنة التالية:

77 <: =5 25 7; 8< 9; 59

انتببب برىادلباً لرتتيببب صببة أعببداد تعبباعدياً  ،حيببح يكببوو املصببتددو للربىببامج
بإدخال صة أعداد بطريكة عشوائية ليته ترتيبَا ترتيباً فكاعياً.
i

>#include<iostream.h
>#include<conio.h
;)(Void bubble_sort
=][ Int arr
;{25,57,37,12,92,86,33},n=8
)( Int main
}
;“ ”<<]Cout<<arr[j
)For (int j=0;j<n;j++
;“ ”<<]Cout<<arr[j
;)(Bubble_sort
Cout<<”\n\n\n\nsorted
”list(Ascendig order) : \n\n
;
)For (int i=0 ; i<n ;i++
;“ ”<<]Cout<<arr[i
;)(Getch
}
)(Void bubble _sort
{
)__For(int out=n_1;out
)For (int in=0;in<out;in++
)]If (arr[in]>arr[in+1
; ]{ int temp=arr[in
;]arr[in]=arr[in+1
;arr[in+1]=tamp
}
}
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إذا كانت الكائنة حتتوي علي العناصر التالية:
9; 59

<8

;7

25

=5

<:

77

املطلوب ترتيب العياصر ترتيبًا تعاعديًا حصب خوارزمية الرتتيب باالختيار.

احلل-:
قائنة العناصر االساسية:
59

;9

<8

;7

25

التبديل 57 25

تبديل 57 48 25

تبديل57 37 48 25

تبديل 57 12 37 48 25

التبديل 92 57 12 37 48 25

تبديل 92 86 57 12 37 48 25

تبديل 92 33 86 57 12 37 48 25

مصفوف العناصر بعد الدورة االولي:
92 33 86 57 12 37 48 25
التبديل48 25
تبديل48 37 25

تبديل48 12 37 25

التبديل57 48 12 37 25

التبديل86 57 48 12 37 25

تبديل86 33 57 48 12 37 25

التبديل92 86 33 57 48 12 37 25

مصفوف العناصر بعد الدورة الثانية:
92 86 33 57 48 12 37 25
التبديل37 25

5

=5

<:

77

تبديل37 12 25

التبديل48 36 12 25

التبديل57 48 37 12 25

تبديل57 33 48 37 12 25

التبديل86 57 33 48 37 12 25

التبديل92 86 57 33 48 37 12 25

مصفوف العناصر بعد الدورة الثالثة:
92 86 57 33 48 37 12 25
تبديل 25 12

التبديل 37 25 12

ال تبديل 48 37 25 12

تبديل 48 33 37 25 12

ال تبديل 57 48 33 37 25 12

التبديل 86 57 48 33 37 25 12

ال تبديل 92 86 57 48 33 37 25 12

مصفوف العناصر بعد الدورةالرابع:
92 86 57 48 33 37 25 12
التبديل25 12

ال تبديل 37 25 12

تبديل 37 33 25 12

ال تبديل 48 37 33 25 12

ال تبديل 57 48 37 33 25 12

ال تبديل 86 57 48 37 33 25 12

ال تبديل 92 86 57 48 37 33 25 12

اذن مت الرتتيب النوائي
باشتدداو طريكة الرتتيب باالختيار انتب برىامج لرتتيب احلروف التالية تعاعدياً:
R

I

A

D

N

>#include<iostream.h
>#inlude<conio.h
6

void selection_stor ( );
;int arr[]={'n','a','d','i','r'},n=5
)(int main
{

cout<<"\noring inal list:\n\n;"
)++for(int j=0;j<n;j
cout<<arr[j;" ">>]

)++for(int h=0;h<n-1;h
]cout<<arr[h;"">>
}

void selection_sort;)(
{

int temp.main;

for(int i=0;i<n-1;i++)
{

;min=i

for(int j=i+1;j<i;j++)
if(arr[j]<arr[min])
;min=j
temp=arr[i];
arr[i]=arr[min];
arr[min]=temp;
}
}

77

<:

=5

25

7;

8<

:إذا كانت القائمة حتتوي علي العناصر التالية
9; 59

.املطلوب ترتيب العناصر ترتيبًا تصاعديًا حسب خوارزمية الرتتيب باإلدخال
)1(اخلطواة
ىبخح عً اصغر عيعر ثه ىعنل االزاحة
33 86 92 37 48 57 25 12
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اخلطواة()2
33 86 92 37 48 57 25 12

اخلطواة()3
86 92 37 48 57 33 25 12

اخلطواة()4
86 92 48 57 37 33 25 12

اخلطواة()5
86 92 57 48 37 33 25 12

اخلطواة()6
92 86 57 48 37 33 25 12

وجند العنصر االخري يكون يف موضعة الصحيح
**ما الفرم بني خوارزمية الرتتيب باإلدخال والرتتيب الفكاعي والرتتيب باالختيار؟
في الترتيب الفقاعي يتم ترتيب كل العناصر من العنصر والعنصر الذي يسبقة

اما الترتيب االدخال يتم اختيار اصغر عنصر ويتم اال زاحة العناصر الباقية

اما الترتيب باالختيار يتم اختيار العنصر االصغر مباشرة ويتم عممية تبديل المواقع

انتب برىادلاً يكوو برتتيب العياصر يف قائنة التالية:
77 <: =5 25 7; 8< 9; 59

ترتيباً تصاعدياً مستخدماً خوارزمية الترتيب االختيار.

اخلطوة(:)1
33 86 92 25 37 48 57 12

اخلطوة(:)2
33 86 92 57 37 48 25 12

اخلطوة(:)3
48 86 92 57 37 33 25 12
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اخلطوة(:)4
57 86 92 48 37 33 25 12

اخلطوة(:)5
92 86 57 48 37 33 25 12

اذن تم الترتيب النيائي.

إذا كانت القائمة تحتوي عمي العناصر التالية:
59

;9

<8

;7

25

=5

<:

77

المطموب ترتيب العناصر ترتيباً تصاعدياً حسب خوارزمية الترتيب السريع.
احلل:
نقوم باستخدام المتغيرات التالية:

املوقع :xالعنصر املوجود يف وسط الكائنة
X=8\2=4
القيمةx=37:

 F=frontمقدمة القائمة وتمثل بالعداد(.)i

L=lastمؤخرة القائمة وتمثل بالعداد)(i

املرحلة االولي:
X=4
59

<8

;7

;9

f=1
l=8
 25<33اي اليوجد تبديل
<8
;9
59

;7

25

=5

<:

77

I=1
J=8
25

l=2
i=7
86<57اي ال يوجد تبديل
i=3
i=6
92<48اي ال يوجد تبديل

=5
j=2
J=7
j=3
j=6

9

<:

77

<8

;7

59

;9

i=4
i=5
 12<37يوجد تبديل
<8
;9
59

25

=5

25

<:

77

J=4
J=5
37

=5

<:

77

املرحلة الثانية:
59
j=8
x=57
59

;9

<8

i=5
;9

25
j=3

<8

37

=5

<:

77

I=1
25

37

X=86
<:
=5

77

86
57
***************
1

من المميزات ان اسرع في الترتيب الخوارزمية.
2

العيب الىحيد هي كيفية اختيار المؤشر.
3

ىوىيكللل مللن ىياكللل البيانللات الخطيللة المتغيللرة وتتكللون مللن مجموعللة مللن العناصلراو

القيم مخزانة بطويقة معين وخاصة.
4

ا-ديناميكي,يزداد وينقص حسب الرغبة

ب-الوصول الي اي عنصر يتم عبر القمة.

ج-تتكمب المكدسات تعريف مؤشر بمقدار واحد يشير اللي قملة المكلدس نطملق عميلة

ال top

د-تزداد قيمة المؤشر بمقدار واحلد عنلد كلل عمميلة اضلافة ويلنقص بمقلدار واحلد كمملا
كانت ىنالك عممية حذف.

5
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عممية االضافة والحذف تكون من االعمي
top=-1

ان عمميللة االضللافة تكللون مللن اعمللي المكللدس وايضللا عمميللة الحللذف تكللون مللن اعمللي

المطدس
6

Top=-1
المكدس خالية
Top=Top+1
اضافة عنصر الي المكدس
Top=Top-1
عممية حذف عنصر من المكدس
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 أكتب إخراج الشفرة البرمجية التالية

;2. Stack S
;)S.push(25
;)S.push (10
;)S.push (40
;)S.push (43
;)S.push (50
;)S.push (33
;)S.push (55
;)(int j= S.pop
;)(int i= S.pop
;)S.push (j
;))(S.push (S.pop
))(while (!S.empty_queue

11

{
;cout<<i<<endl
;)(i=S.pop
}
;cout<<i<<endl

 يمكن استخدام المكدسات في عممية تحويل األعداد من نظام العشري إلى أي
نظام آخر  ،والخوارزمية التالية تبين ذلك:

 -1أنشي مكدسة S
 -2ادخل العدد العشري  nوأساس النظام المحول إليو .b
 -3أدخل قيمة  n%bإلى المكدسة .S
 -4أجعل .n=n/b
 -5كرر الخطوة <>3و< >4حتى تصبح .n=0
 -6اخللرج كللل محتويللات المكدسللة ( Sالنللاته ىللي العللدد الجديللد فللي نظللام األعللداد الللذي
أساسو يساوي .)b

 -7النياية.

C++
1

C++

 .5ما الغرض من الشفرة البرمجية التالية
(int size_stack(stack m
{
;int sz=0,y
))(while(!m.empty_stack
{
;()y=m.pop
;sz++
الغرض ىو التأكد من المكدسو خاليو او غير خاليو
 .1كون صفاً خطياً غير ممتمئ حيث تكون قيمة الذيل = الحجم وقيمة الرأس <  0؟
 .2كون صفاً خطياً غير ممتمئ حيث تكون قيمة الذيل > الحجم وقيمة الرأس <  0؟

 .7ما ىو الصف الخطي وما ىي شروط امتالئو؟

ىو قائمه من العناصر تحفظ بطريقه خطيه
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}

كون صفاً دائرياً غير ممتمئ حيث تكون قيمة الذيل> الحجم وقيمة الرأس

< صفر.

 .4عرف الصف الدائري وما هي فكرته األساسية؟
 .5الرأس يشير الي الزيل

 .:كيف نحذف ونضيف عنص اًر في الصف الدائري؟

 -انتب إخراج الشفرة الربدلية التالية

; queue Q
;)Q.QInsert(25
;)Q.QInsert(10
;)Q.QInsert(40
;)Q.QInsert(43
;)Q.QInsert(50
;)Q.QInsert(33
;)Q.QInsert(55
;)(int j=Q.QDelete
;)(int i=Q.QDelete
;)Q.QInsert(j
;))(Q.QInsert(Q.QDelete
))(while (!Q.empty_queue
{
;cout<<i<<endl
;)(i=Q.QDelete
}
;cout<<i<<endl
55 33 51 43 41 11 25

 تللتم عمميللة دملله عناصللر صللفين فللي صللف واحللد (يجللب أن يكللون الصللفالجديد قاد ارً عمي استيعاب جميع عناصلر الصلفين و يكلون ملن نفلس النلوع)

وفقا لألتي

اإلجراء األول

التأكد من حجم الصف األول

اإلدخال

ال يوجد

المعالجة

دمج الصفين

اإلخراج

ال يىجد
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اإلجراء النهائي صف جديد يحتىي علي عناصر الصفين

أكتب دالة بمغة  C++تقوم بعممية دمج عناصر صفين في صف واحد.
ناقش ما ورد مع زمالئك وأعرض إجابتك عمى مشرفك الميداني.
 .1عدد أشكال تمثيل البيانات؟

.1 .2نظرية(في شكل نصوص).
.2 .3عمميا(في شكل برامج)
 .4عرف القائمة المتسمسمة؟

 .5عبااارة عاان سمساامة ماان العقااد مرتبطااة مااع بعضااسا الاابعض فااي شااكل سالساال تاربط بينسمااا
عقدة.

 .6اذكر خواص القائمة المتسمسمة؟
ا -امكانيت حذف عنصر.

ب -امكانيت اضافة وحذف عنصر عشوائية.

ج-في تحديد حجم المصفوف.

د-كذلك يمكن ان يكون الموقع محجوز مسباقا.

 .7عرف القوائم المتصمة؟

ىوسمسمة من العقد بحيث ان كل عقدة مرتبطة بالعقدة التي تمييا.

 .8عرف العقدة وما هي حقولسا؟

عبارة عن مؤشر يؤشر الي سجل اوكائن في مواقع الزاكرة.

حقوليا ىي-:

ا-حقل البيان الذي يحمل العنصر.

ب -الربط وىو الذي يحمل عنوان العقدة التالية.

إذا كان لدى شركة الخطوط الجوية السودانية خط رحالت يبدأ من مدينة  Dunglaوينتيي
بمدينة  Kharالتجاه واحد بدون عودة مرو ارً بالمدينة  Cوالمدينة  ،Dمثل ذلك في شكل
قائمة متصمة أُحادية االتجاه.

 .1ما ىي أنواع القوائم المتصمة؟

( .2و)القائمة النوية او الزرية-:عبارة عن عقدة  nullالتوشير المي شي.

(أ)القائمة االتحادية-:

ىي قائمة تشير اكل عقدة لي العقدة التي تمييا.
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(ب)القائمة الدائرية؟

ىي قائمة بسيطة او حاديو بس يوجد في فقط القائمة العقد االخيره تشير العقدة

االول.

(جل)القائمة ذات االتجاىين؟

ىي قائمة ذات مؤشرين تؤشر احادىم العقد السابقة والمؤشر االخري يشير العقد

االخيرة .

(د)القائمة ذات الرأس؟

ىي وضع قيمة في العقدة االول تشير العقد االخيرة.

(ىل)القائمة المعممة؟

في كل عنصر مستقيل لو الحق ان يكون عقدة جديدة اذاكان احد عناصر القائمة

يشير لقائمة جزئية.

 .1عدد اتجاىات إضافة عقدة جديدة إلى القائمة؟
ا-ادراج عقدة جديدة في نياية القائمة.

ب -ادراج عقدة جديدة في بداية القائمة.

ج -ادراج عقدة جديدة بين عقدتين.

 .2وضح اإلجراء األول واإلدخال والمعالجة واإلخراج واإلجراء النيائي عند
إضافة عقدة جديدة في نياية القائمة؟

 .3االجراء االول::التاكد من طول العقدة االولي .المعالجة::ربط العقدة .االخراج::اليوجد.
 .4االدخال::ادخال عقدة جديدة .االخراج النيائي::عقدة جديدة بين عناصر.

 .5ما ىي اتجاىات حذف العقدة من القائمة؟
ا-حذف عقدة من نياية القائمة.

ب-حذف عقدة من بداية القائمة.

ج-حذف عقدة من بين عقدتين في القائمة.

 .6كيف تتم عممية حذف العقدة من القائمة؟

يتم حذف احدي العقد من سمسمة قائمة بياعقد من اول القائمة او من بين عقدتين

او في نيمية القنئمة.

 .7اذكر ميمة دالة إيجاد طول القائمة؟
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ىي دالة تقوم بعمل عداد يتزايد مع حركة المؤشر وانتقالة من اول عقدة الي اخر

عقدة في القائمة وترجع قيمة العداد والذ يمثل طول القائمة.

 .8ما ىو الدور الذي تقوم بو دالة عرض عناصر القائمة؟
ىي دالة تقوم بعرض جميع العناصر الموجود في القائمة من اول عنصر

الي اخر عتصر.
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