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  أمحد الشنقيطي : إعداد و تأليف               

 

 

 

احلمد هللا الذي حبمده ُيستفتح كل كتاب و بذكره ُيصدر كل خطاب وبفضله يتنعم أهل النعيم يف دار 

بن عبد قني املبعوث رمحة للعاملني حممد 

 :الصادق األمني و على صحابته األخيار و من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد 

قمُت بتقسيم الكتاب  .Cهياكل البيانات يف لغة 

  :ةالتاليهذا اإلصدار يشرح اهلياكل 

− Singly Linked List

− Doubly Linked List

− Stacks 

− Queues 

− Trees 

− Binary Trees 

− Hash tables 

− Graphs 
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احلمد هللا الذي حبمده ُيستفتح كل كتاب و بذكره ُيصدر كل خطاب وبفضله يتنعم أهل النعيم يف دار 

قني املبعوث رمحة للعاملني حممد اجلزاء و الثواب والصالة و السالم على سيد املرسلني و إمام املت

الصادق األمني و على صحابته األخيار و من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد 

هياكل البيانات يف لغة من اإلصدار األول من سلسلة  االنتهاء

هذا اإلصدار يشرح اهلياكل , أنواع من هياكل البيانات 4كل جزء حيتوي على شرح 

Singly Linked List 

Doubly Linked List 

  :اهلياكل التالية سأركز فيه على  إن شاء اهللا

هياكل البيانات يف لغة

 

احلمد هللا الذي حبمده ُيستفتح كل كتاب و بذكره ُيصدر كل خطاب وبفضله يتنعم أهل النعيم يف دار 

اجلزاء و الثواب والصالة و السالم على سيد املرسلني و إمام املت

الصادق األمني و على صحابته األخيار و من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد اهللا 

االنتهاءمت حبمد اهللا 

كل جزء حيتوي على شرح , إىل جزئني

إن شاء اهللا اإلصدار القادمو 
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  لمن هذه الدروس ؟

الرتاكيب و املؤشرات و يتطلع إىل , ُموجهة إىل كل من لديه معرفة بأساسيات السي مثل املصفوفات هذه الدروس

 .دراسة هياكل البيانات املتقدمة يف لغة السي

 

  القوائم المتصلة البسيطة  –الجزء األول  

 الجانب النظري �

 تعريف ͏

 نبذة تارخيية ͏

 Linked Listقالوا عن الــ  ͏

  الديناميكية أم القائمة املتصلة ؟املصفوفة , أيهما أفضل ͏

  مفهوم القوائم املتصلة ͏

 )العمليات األكثر استخداما يف القوائم( التطبيقي  بالجان �

 مدخل ͏

 )إنشاء أول عقدة(يئة القائمة  ͏

 .إضافة عقدة جديدة ͏

 .حذف عقدة معينة ͏

 .حساب طول القائمة ͏

 دمج قائمتني يف قائمة واحدة ͏

 حذف قائمة ͏

 اختبر قدرتتك �
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  الجانب النظري

  

  تعريف

و هذا أحد أبرز أوجه  متسلسلو غري  متصلُخمزنة يف الذاكرة بشكل , القائمة املتصلة عبارة عن جمموعة من الُعقد

  .اخلالف بني القوائم املتصلة و املصفوفات

  

  نبذة تاريخية

من طرف الثالثي , 1956-1955و مت تصميمها خالل السنتني  NSS memoryكانت تُعرف القوائم املتصلة باسم 

Allen Newell, Cliff Shaw و Herbert Simon  برعاية املؤسسة األمريكية للبحوثRAND Corporation. 

و كان ) Information Processing Language )IPLكانت القوائم املرتابطة هي الُبنية األساسية يف لغتهم 

 ,Logic Theory Machineمثل , لتطوير جمموعة من برامج الذكاء االصطناعي IPLاملخرتعون الثالثة يستخدمون 

General Problem Solver إىل باإلضافة Chess )لعبة الشطرنج.(  

يف سنة  IRE Transactions on Information Theoryُنشرت أعمال الفريق حول القوائم املتصلة يف الــ 

حيث تتكون (أما التمثيل احلايل للقوائم املتصلة . (1) 1959 – 1957و ُعقدت العديد من املؤمترات خالل الفرتة  1956

حتت عنوان  1957فقد مت تنشره يف شهر فرباير من عام ) القائمة من جمموعة عقد ُمرتبطة فيما بينها بواسطة أسهم

Programming the Logic Theory Machine (2). 

الفعالة يف  مملسامهته Turingعلى جائزة   Herbert Simon و Allen Newellحصل الثنائي  1975يف عام 

 .علم الذكاء االصطناعي و التعامل مع القوائم

 

(1) Proceedings of the Western Joint Computer Conference en 1957 et 1958 et Information Processing en 1959 

(première réunion de l'International Conference on Information Processing de l'UNESCO) 

(2) Programming the Logic Theory Machine de Allen Newell et Cliff Shaw, Proceedings of the 1957 Western Joint 

Computer Conference, février 1957. 
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 Linked Listقالوا عن الــ 

تعريف القوائم املتصلة بأكثر من طريقة لذا اقتطفت لكم بعض التعريفات اليت وردت يف أهم  ُميكن, بطبيعة احلال

  :الكتب املتعلقة ياكل البيانات

القائمة عبارة : " The data structures (Courses and problems)يف كتابه  Seymour Lipschutzيقول  

  ".من عناصر البيانات خطيةعن جمموعة 

القائمة عبارة عن حاوية متسلسلة العناصر "أن  Java Data Structuresيف كتابه  John Rast Hubbardبينما يرى  

  ".بغض النظر عن حجم احلاوية: مبعىن , حمليا بشكل مطردو قادرة على إدراج و إزالة العناصر 

القوائم عبارة "أن  The C++ Standard Template Libraryفريى يف كتابه  Alain-Bernard Fontaineأما  

مهما كان موقع  وقت ثابتحيث تتم هذه العمليات يف ) مثل اإلدراج و اإلزالة(عن حاويات ُخمصصة للقيام بعمليات معينة 

  ".احلاوية العنصر داخل

 Introduction to Algorithmsيف كتام  Ronald Rivest و Thomas Cormen, Charles Leisersonو يعترب الثالثي  

القائمة املتصلة عبارة عن هيكل بيانات يتم فيه ترتيب الكائنات بشكل خطي ولكن خبالف املصفوفات اليت ُحتدد فيها "أن 

  "مؤشر يف كل كائنيتم حتديد عناصر القائمة املتصلة عن طريق , العناصر عن طريق ترقيم اخلانات

  

  المصفوفة الديناميكية أم القائمة المتصلة ؟, أيهما أفضل

  :وه, عند املقارنة بني هياكل البيانات الذي يطرح نفسه السؤالكون دة ما يعا

  و إجراء العمليات األكثر استعماال ؟؟ و كذا التنقل بني خمتلف العناصر  عناصر اموعةما مدى سهولة الوصول إىل 

 :ساب التعقيد الزمين للعمليات األكثر استعمااللإلجابة على هذا السؤال ُقمنا حب
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هو طول املصفوفة و  sizeعنصر حيث  size-iجيب إزاحة  Xمن املصفوفة  iإلضافة عنصر معني يف اخلانة رقم 

نفس الشيء . العناصر تر و يزداد األمر سوءا كلما كثُ  ايل عملية اإلضافة يف املصفوفات تستغرق وقتاً ال ُيستهان ابالت

   .حيدث مع عملية احلذف

ُمراد ـملية احلذف أو اإلضافة تأخذ نفس الوقت بغض النظر عن طول القائمة أو املكان الأما يف القوائم املتصلة فع

  .)منه( الُعقدة فيه )حذف( إضافة

بينما تكون املصفوفة الـُمرتبة أسرع يف عملية  احلذفو  اإلضافةنالحظ أن القوائم املتصلة تكون أسرع يف عملييت 

  .و يتساوى االثنان عند املرور على مجيع العناصر البحث

  

  مفهوم القوائم المتصلة

  

 

ذكرنا آنفا أن طريقة ختزين عناصر املصفوفة ختتلف عن طريقة ختزين عناصر القائمة إْذ أن عناصر األوىل ُختزن يف أماكن 

أما القوائم فال يُشرتط تتابع عناصرها ألن الوصول إىل أي ُعقدة من القائمة يتم عن طريق مؤشر يف  متتابعة يف الذاكرة

  .الُعقدة السابقة أما املصفوفات فيتم الوصول إىل خاناا عن طريق الرتقيم لذا لزمها تتابع اخلانات

 

د أن عملية حجز الذاكرة تتم أثناء عمل لذا جت Dynamic Data Structuresالقوائم املتصلة تنتمي إىل عائلة الــ 

 .مثال mallocالربنامج باستخدام 
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تذكر النقاط التالية جيدا ألنك ستحتاجها لفهم العمليات األكثر استخداما يف , قبل أن ننتقل إىل اجلانب التطبيقي

  :القوائم 

  .تتكون القائمة املتصلة من جمموعة ُعقد ترتبط فيما بينها عن طريق املؤشرات ����

اجلزء األول حيتوي على بيانات العقدة و اجلزء الثاين عبارة عن مؤشر ُيشري إىل العقدة , كل ُعقدة حتتوي على جزئني ����

 .املوالية

و يتم االنتقال من العقدة املوالية عن طريق املؤشر . جيب الذهاب دائماً من أول ُعقدة, للوصول إىل ُعقدة معينة ����

  .املوجود يف الُعقدة السابقة

  .NULLما ما ُيشري املؤشر املوجود يف آخر عقدة إىل دائ ����

 .نقول أن القائمة فارغة, عندما تكون أول عقدة هي آخر ُعقدة ����

انطالقا من الُعقدة األوىل باجتاه , تتم احلركة يف اجتاه واحد) Singly Linked List(يف القوائم املتصلة البسيطة  ����

 .العقدة األخرية

 ).Doubly Linked List(ُميكنك استخدام القوائم املتصلة الـُمضاعفة , االجتاهني إذا كنَت تريد التحرك يف كال ����
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  التطبيقي  بالجان

  

  مدخل

سنعترب أن القائمة اليت نعمل عليها حتتوي على بيانات جمموعة من املوظفني يف شبكة حملية تابعة , يف بقية هذه الفقرة

نفرتض أن رقم الدخول ُمييز كل موظف عن اآلخر , و بريد الكرتوين كل ُموظف ميلك رقم دخول, لشركة مسابقات

كما أن أرقام الدخول جيب أن تكون أكرب متاماً من . مبعىن أنه ال ُميكن أن جند ُموظفْني ميلكان نفس رقم الدخول

  .الصفر

  : قامت الشركة بتنظيم املسابقة التالية  ملوظفيها على النحول التايل

يفوز املوظف إذا تطابق احلرف الـُمختار مع أول حرف من ُمعرفه . Zإىل  Aكل ُموظف سيختار حرف عشوائي من 

  . و خيسر يف احلالة املعاكسة) من الربيد االلكرتوين @اجلزء املوجود قبل (

  :اإلعالن عن القائمة اليت ستضم بيانات املوظفني سيكون هكذا

 

العناصر الثالثة األوىل , عناصر 4حتتوي على  singlyLinkedListإلعالن عن بنية باسم كلما يف األمر أننا قمنا با

  .ُمتثل بيانات املوظف و العنصر الرابع عبارة عن املؤشر الذي ُيشري إىل املوظف املوايل

ُقمنا بإعطاء اسم , ُعقدةاخلطوة التالية تتمثل يف بناء القائمة عن طريق اإلعالن عن املؤشر الذي سُيشري الحقا إىل أول 

  :مستعار ملؤشر القائمة من أجل تسهيل و تنظيم الكتابة

 

 )إنشاء أول عقدة(تهيئة القائمة 

  :نأيت اآلن إىل كيفية يئة قائمة املوظفني من خالل إنشاء حساب ملوظف جديد و إسناد قيم ابتدائية لكافة البيانات
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  :مالحظات هامة

  .P.x Or P.yفإن الوصول إىل عناصر البنية يكون هكذا  yو  xعنصرين ) مثالً (عبارة عن بنية حتوي  Pإذا كانت  �

 .Q->x Or Q->y: فإن الوصول إىل عناصر البنية يكون هكذا , Pمؤشر لبنية من نوع  Qإذا كان  �

 .++Cعلى عكس ) Pass by reference(ال تدعم التمرير باملرجع  Cلغة  �

, لكنين أفضل دائما التمرير باملرجع و حلسن احلظ مترير املراجعبدال من  املؤشرات الثابتةمترير  Cتستخدم  �

 .تدعمه) ++Cالـُمحتكة بــ (احلالية  Cمعظم مرتمجات 

يف السطر األول قمنا , لقائمة املوظفني) Reference(فتستقبل وسيط واحد عبارة عن مرجع  initبالنسبة للدالة 

و ينتهي  falseإذا فشلت عملية احلجز ستعيد الدالة , حبجز ذاكرة للمؤشر الذي سُيشري إىل أول عقدة يف القائمة

 4أصبح ُيشري إىل منطقة من الذاكرة حتوي  sllأما إذا مرت عملية احلجز بسالم فهذا يدل على أن املؤشر , األمر

و يف هذه احلالة سنقوم بإسناد قيمة ابتدائية لكل ) الربيد االلكرتوين و املؤشر, احلرف العشوائي, الدخولرقم (عناصر 

  :عنصر على النحو التايل

و إسناد املؤشر  randomCharacterو ختزين املسافة البيضاء داخل املتغري  Loginإىل املتغري  0إسناد القيمة 

NULL  إىلptrNext  أما املتغريemail ألنه عبارة عن نوع ُمركب و ليس نوع بسيط مثل, فله حالته اخلاصة  

(int, float, char, bool, ..)  يتم التعامل معها بصفة خمتلفة لذا ..) ,مثل املصفوفات و الرتاكيب (األنواع الـُمركبة

 3تستقبل  memsetالدالة , emailلتصفري الذاكرة اليت ُيشري إليها املؤشر  memsetُقمنا باستدعاء الدالة 

اليت  املنطقةالثاين هو القيمة املراد وضعها داخل املعامل و  الـُمراد تصفري ذاكرتهاملعامل األول هو املؤشر , معامالت

  .ُمؤشر عليهاـالثالث هو عدد البايتات أو كمية البيانات الاملعامل يشري إليها املؤشر و 

  .كإشارة إىل جناح العملية  trueبعد يئة العناصر األربعة تقوم الدالة بإعادة 
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  :نأيت اآلن إىل تضمني املكتبات الالزمة باإلضافة إىل شرح خمتصر حملتوى الدالة الرئيسية 

 

 memsetو الدالة  stdlib.hموجود يف املكتبة  NULLو املاكرو  stdio.hموجودة يف املكبتة  printfالدالة 

  .لذا قمنا باستدعاء املكتبات الثالثة معاً  string.hموجودة يف املكتبة 

وهذه اخلطوة ضرورية جدا يف  NULLيف بداية الدالة الرئيسية قمنا باإلعالن عن قائمة جديدة و أسندنا هلا العنوان 

  .يئة املؤشرات أيا كانت

كوسيط مث حتققنا من القيمة الـُمعادة من طرف   initإىل الدالة  mySimpleListقمنا بتمرير القائمة , بعد ذلك

  .سيتم إظهار رسالة تنبيه على الشاشة و إال فسيتم إظهار البيانات االبتدائية للموظف falseإذا كانت , الدالة

  :و هذه صورة لـُمخرجات الكود 

 

 

  إضافة عقدة جديدة

  :يةجيب أن منر باخلطوات التال, إلضافة عقدة جديدة إىل القائمة

  .للعقدة اجلديدةمن الذاكرة حجز مساحة  ♣

  .عناصر العقدة مبا يف ذلك املؤشريئة كافة  ♣

  . إضافة العقدة و حتديث القائمة ♣
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  :دالة اإلضافة ستكون هكذا, و بالتايل

 

من جهة  .هذا من جهة, trueو إال فالقيمة الـُمعادة ستكون  falseإذا مل تنجح عملية احلجز سُتعيد الدالة , كالعادة

لقائمة املوظفني و الوسيط الثاين عبارة عن ) Reference(األول عبارة عن مرجع , وسائط 3تستقبل الدالة , أخرى

من غري املنطقي أن نضع , بطبيعة احلال. رقم دخول املوظف اجلديد و الوسيط الثالث عبارة عن الربيد االلكرتوين

  .توليد عشوائيتمد على احلرف العشوائي ضمن وسائط الدالة ألن قيمته تع

و  aplphabetقمنا باختيار حرف عشوائي من املصفوفة  مث loginإىل املتغري  Lأسندنا قيمة الوسيط , يف البداية

داخل  emلنسخ حمتوى الوسيط  strcpyاستخدمنا الدالة , بعد ذلك .randomCharacterأسندناه إىل املتغري 

مث جعلنا املؤشر احلايل ُيشري إىل أول ُعقدة يف القائمة مث قمنا بتحديث القائمة من خالل جعل  emailاملصفوفة 

  : mainنأيت اآلن إىل تضمني املكتبات الالزمة باإلضافة إىل تعليق موجز حول الــ . الُعقدة اجلديدة هي األوىل
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  :تنويه

ثال مل أقم بتضمني املكتبات اليت قمُت بتضمينها سابقا فم, قمُت بتقسيم الكود الكامل إىل جمموعة فقرات للتوضيح

  .لذا جتد أن كل جزء من الكود يكون ُمرتبطاً باجلزء السابق, لالختصار

مث قمنا باإلعالن عن بريد الكرتوين باسم . srandو  randلوجود كال من  time.hقمنا بتضمني املكتبة , يف البداية

mail إذا متت إعادة , ققنا من القيمة الـُمعادة كما فعلنا سابقاو استدعينا دالة اإلضافة مث حتfalse  نُظهر رسالة اخلطأ

  ).سنشرح هذه الدالة الحقاً (املسئولة عن إظهار بيانات الـُموظفني  displayو إال فسنستدعي الدالة 

  :ُخمرجات الكود ستكون على هذا النحو

 

ُميكننا أيضا أن , باإلضافة يف بداية القائمةالحظ أنه مت إدراج الُعقدة اجلديدة قبل الُعقدة األوىل و هذا ما ُيسمى 

  .املرونةُنضيف الُعقدة يف اية القائمة أو يف أي مكان آخر و هنا تكمن أحد أبرز نقاط القوة لدى القوائم و هي 

 : داية القائمةالصورة التالية تُوضح مفهوم اإلضافة يف ب
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 :بالنسبة إلضافة الُعقدة يف اية القائمة فستكون هكذا

 

من أجل املرور على كافة العقد وصوال إىل العقدة األخرية مث ربط العقدة  whileسوى إضافة احللقة , ال شيء جديد

  :ائمة تكون كاآليتاخلطوات الـُمتبعة عند إضافة ُعقدة يف اية الق, بشكل عام. اجلديدة بنهاية القائمة

  .حجز مساحة من الذاكرة للعقدة اجلديدة ♣

  .يئة كافة عناصر العقدة مبا يف ذلك املؤشر ♣

 .االنتقال إىل آخر ُعقدة من القائمة ♣

  .ربط آخر ُعقدة بالعقدة اجلديدة ♣

  

بعد موظف  لنفرتض مثال أننا نريد إدراج ُموظف جديد, ُميكننا أيضا إضافة عقدة جديدة يف أي مكان من القائمة

  :يف هذه احلالة ستكون اُخلطوات الـُمتبعة هي. آخر يتم حتديد رقمه

  :توجد حالتان, البحث عن الُعقدة الـُمرافقة لرقم املوظف ♣

  .falseحينها نقوم بإعادة , فهذا يعين أن رقم املوظف غري موجود NULLإذا وصلنا إىل  �

  :إذا وصلنا إىل الُعقدة املطلوبة نقوم باآليت �

  .مساحة من الذاكرة للعقدة اجلديدةحجز  ♣

  .يئة كافة عناصر العقدة مبا يف ذلك املؤشر ♣

 .ختزين عنوان العقدة املوالية يف متغري مؤقت ♣

 .جعل الُعقدة احلالية ُتشري إىل الُعقدة اجلديدة ♣

 .ربط عنوان الُعقدة اجلديدة باملتغري املؤقت ♣
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 : و بالتايل دالة اإلضافة ستكون هكذا

 

بعد أن  trueو إال فستعيد الدالة  falseجح عملية احلجز أو مل يتم العثور على رقم املوظف سُتعيد الدالة إذا مل تن

  . تتم إضافة الُعقدة اجلديدة و حتديث القائمة

نقوم , فقط بدال من إدراج ُعقدة جديدة, اآلن أصبح من السهل جداً كتابة دالة تقوم بتعديل بيانات ُموظف ُمعني

  .ما مل تكن تلك العقدة فارغة whileنات الُعقدة اليت توقفت عندها احللقة بتغيري بيا

  

 :نأيت اآلن إىل شرح كيفية عمل دالة اإلظهار اليت تقوم بعرض حمتويات قائمة الـُموظفني

 

  :الفكرة بسيطة جداً و هي كالتايل

ما دامت الُعقدة احلالية غري فارغة , كوسيطحىت ال نفقد بيانات الـُموظفني نقوم بإنشاء ُنسخة من القائمة الـُمرسلة  

 )-:فقط هذا كل شيء . نقوم بالتقدم خطوة إىل األمام بعد أن ُنظهر كافة بيانات الُعقدة
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فقط بدال من إظهار البيانات نقوم بزيادة العداد مث نُعيد قيمة العداد عند , ُميكننا حساب طول القائمة بنفس الفكرة

 .سنشرحها الحقاً , جد أيضا طريقة أخرى إلظهار حمتوى القائمة باستخدام الرتاجعتو . الوصول إىل آخر ُعقدة

 

 حذف عقدة ُمعينة

 

  .النهاية أو أي مكان آخر من القائمة, ميكننا أيضا حذف ُعقدة من البداية, كما فعلنا سابقا مع عملية اإلضافة

  :الدالة التالية تقوم حبذف آخر ُعقدة من القائمة , فمثال
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  :اُخلطوات الـُمتبعة هي

  .إنشاء ُنسخة من القائمة حىت ال نفقد بيانات املوظفني ♣

 .)نتقدم خبطوة واحدة إذا كانت العقدة املوالية للعقدة املوالية غري فارغة( االنتقال إىل الُعقدة القبل األخرية ♣

  .NULLإىل خرية ُتشري األختزين عنوان العقدة األخرية يف متغري مؤقت وجعل الُعقدة القبل  ♣

 .حترير العنوان الذي كان ُيشري إىل الُعقدة األخرية ♣

 

  :أما إذا أردنا حذف عقدة من بداية القائمة فستكون اخلطوات كما يلي

  .ختزين عنوان العقدة األوىل داخل متغري مؤقت ♣

  .جعل مؤشر القائمة ُيشري إىل العقدة الثانية ♣

  .حترير املؤشر الذي ُيشري إىل العقدة األوىل ♣

  :بالتايل دالة احلذف يف هذه احلالة ستكون هكذاو 

 

الحظ أنه مت التأكد أن القائمة غري فارغة قبل إجراء عملية احلذف و هذا ُمهم جدا إْذ جيب التأكد من مثل هذه 

  . احلاالت قبل القدوم على تنفيذ العملية
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يف , دعاء الدوال جيب أن يكون بشكل تتابعيمل أحتقق من أشياء كهذه يف الدوال السابقة نظراً ألنين افرتضُت أن است

  .أيضاً مل أُرد إرباك القارئ من خالل ُمعاجلة عدة أخطاء يف نفس الوقت. هذه احلالة لن حنصل على أي خطأ

 

  :نأيت اآلن إىل كيفية حذف ُعقدة عن طريقة حتديد رقم الـُموظف

 

وظف موجود يف الُعقدة األوىل نقوم باستدعا
ُ
 whileألن االنتقال يف  removeTheFirstء الدالة إذا كان رقم امل

  .هذا من جهة, يكون مبقدار خطوتني إىل األمام و بالتايل سيتم جتاوز الُعقدة األوىل

اخليار األول هو عدم وجود رقم الـُموظف حينها , سنكون أمام خيارين whileعند اخلروج من , من جهة أخرى

لذا , بسالم فهذا يعين أن رقم الـُموظف موجود داخل القائمة ifإذا جتاوزنا الــ , و تنتهي املهمة falseسنقوم بإعادة 

مث ُحنرر عنوان تلك الُعقدة بعد أن نتقدم خطوة  delNodeسنقوم بتخزين العقدة اليت يوجد فيها الرقم يف املتغري 

  .واحدة إىل األمام

  

 حساب طول القائمة

  :الفكرة بسيطة جداً وهي كاآليت

) و هي الُعقدة احلالية(إىل العقدة األخرية نقوم بإعادة الصفر و إال فهذا يعين أنه توجد عقدة أخرى  إذا وصلنا

  ).إن ُوجدت(باإلضافة إىل الُعقد املوجودة يف بقية القائمة 
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  :و بالتايل دالة حساب الطول ستكون هكذا

 

والية
ُ
  :خالهلا نستطيع معرفة فوز أو خسارة ُموظف ُمعنيستقوم بكتابة الدالة اليت من , قبل أن ننتقل إىل الفقرة امل

 

ينجح الـُموظف إذا تساوي أول حرف من بريده االلكرتوين مع احلرف العشوائي اخلاص به و خيسر يف احلالة 

  .الـُمعاكسة

 دمج قائمتين في قائمة واحدة

  :دالة الدمج تستقبل وسيطني ُميثالن القائمتني الـُمراد دجمهما 

 

يف احلالة الـُمعاكسة . فهذا يعين أن دمج القائمتني يُعطي القائمة الثانية لذا متت إعادا, لقائمة األوىل فارغةإذا كانت ا

  .نقوم باالنتقال إىل آخر ُعقدة من القائمة األوىل مث نربطها بأول ُعقدة من القائمة الثانية

 حذف القائمة

    )-! :فقط . نقوم حبذف العقدة األوىل, ارغةما دامت القائمة غري ف: دالة احلذف فكرا كاآليت 
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  اختبر قدراتك

  

  :قررت الشركة كتابة برنامج صغري ُيساعدها يف تسيري الـُموظفني على مرحلتني

  .ترتيب الـُموظفني تصاعدياً حسب أرقام الدخول .1

يف املسابقة األوىل حتتوي على كافة الـُموظفني الذين فازوا , تقسيم قائمة الـُموظفني إىل قائمتني .2

  .و القائمة الثانية حتتوي على بقية الـُموظفني

  .قم بكتابة دالة خاصة بكل مرحلة مث قم باختبار الدوال يف برنامج رئيسي موجود يف ملف مستقل
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  المزدوجةالقوائم المتصلة    – الثانيالجزء  

 

 تعريف ͏

 اإلعالن عن القائمة ͏

 )عقدةإنشاء أول (يئة القائمة  ͏

 .إضافة عقدة جديدة ͏

 .حذف عقدة معينة ͏

 .حساب طول القائمة ͏

 دمج قائمتني يف قائمة واحدة ͏

 حذف قائمة ͏

 اخترب قدراتك ͏

  

  تعريف

املؤشر األوىل ُيشري إىل الُعقدة السابقة و املؤشر الثاين ُيشري إىل , تتميز القوائم املزدوجة بوجود مؤشرين يف كل ُعقدة

 .العقدة املوالية

  

و يف حالتنا هذه فإن القوائم املزدوجة تتميز , أياً كان نوعها, املؤشرات هي ما مييز طبيعة احلركة يف القوائم, عامبشكل 

  .بالقدرة على احلركة يف كال االجتاهني نظرا لوجود مؤشر سابق و آخر الحق يف كل عقدة
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  :تنويه

  :يف بقية املقالة 

  .للتوضيح دوالسأقوم بتقسيم الكود الكامل إىل جمموعة  �

سيتم التحقق من دالة ) فشل عملية احلجز مثالً ( أيف نوعية اخلط تشرتكعدة دوال اجتمعت يف الكود إذا  �

  .واحدة فقط و ذلك جتنباً للتكرار

  .كل جزء من الكود سيكون ُمرتبطاً باجلزء السابق له �

  اإلعالن عن القائمة

ُمساعدة تأيت فائدا يف ختزين بعض املعلومات اليت ختص ُيستحسن دائما استخدام قائمة , عند التعامل مع القوائم

  ..و طول القائمة و ما إىل ذلك ) األوىل و األخرية مثالً (مثل عناوين الُعقد الرئيسية , القائمة األصلية

اإلعالن عن . intنفرتض أن القائمة اليت سنعمل عليها حتوي عنصرا واحدا عبارة عن متغري من نوع , لتبسيط األمور

  :القائمة سيكون هكذا

 

ومؤشر على العقدة السابقة و  intمتغري من نوع : عناصر  3فقط قمنا باإلعالن عن قائمة حتوي , ال شيء جديد

  .مث قمنا بإعطاء اسم مستعار ملؤشر القائمة. آخر على العقدة الالحقة

  :بالنسبة للقائمة الـُمساعدة فستكون هكذا
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األول ُيشري إىل بداية القائمة األصلية , ُميثل طول القائمة و مؤشرين intالقائمة الـُمساعدة حتتوي على متغري من نوع 

  .و الثاين ُيشري إىل ايتها

  

 )إنشاء أول عقدة(تهيئة القائمة 

  :ة البياناتمن خالل إنشاء عقدة جديدة و إسناد قيم ابتدائية لكافنأيت اآلن إىل كيفية يئة القائمة 

 

يف السطر األول قمنا حبجز ذاكرة , للقائمة املزدوجة) Reference(تستقبل وسيط واحد عبارة عن مرجع  initالدالة 

أما إذا , و ينتهي األمر falseإذا فشلت عملية احلجز ستعيد الدالة , للمؤشر الذي سُيشري إىل أول عقدة يف القائمة

عناصر  3أصبح ُيشري إىل منطقة من الذاكرة حتوي  argDbllمرت عملية احلجز بسالم فهذا يدل على أن املؤشر 

  .و يف هذه احلالة سنقوم بإسناد قيمة ابتدائية لكل عنصر) املؤشر السابق و املؤشر الالحق, املتغري الصحيح(

  .كإشارة إىل جناح العملية  trueدالة بإعادة بعد يئة العناصر الثالثة تقوم ال

  

  :مالحظات هامة

 .NULLيف حالة عدم وجود الُعقدة السابقة ُيشري املؤشر السابق إىل  �

 .NULLيف حالة عدم وجود الُعقدة املوالية ُيشري املؤشر الالحق إىل  �

 .السابقتنيإذا كانت القائمة حتتوي على ُعقدة واحدة فهذا يعين دمج املالحظتني  �

سيتم تطبيقها على القائمة األصلية من خالل القائمة ..) , حذف, إضافة, يئة(العمليات املختلفة  �

 .الـُمساعدة
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  :نأيت اآلن إىل تضمني املكتبات الالزمة باإلضافة إىل شرح خمتصر حملتوى الدالة الرئيسية 

 

 EXIT_SUCCESSو  EXIT_FAILUREو املاكرو  stdio.hموجودتان يف املكبتة  fprintfو  printfالدالتان 

  .لذا قمنا باستدعاء املكتبات الثالثة معاً  stdbool.hُمعرف يف املكتبة  boolو النوع  stdlib.hموجود يف املكتبة 

وهذه اخلطوة ضرورية جدا يف  NULLيف بداية الدالة الرئيسية قمنا باإلعالن عن قائمة جديدة و أسندنا هلا العنوان 

  .ة املؤشرات بغض النظر عما ُتشري إليهيئ

كوسيط مث حتققنا من القيمة الـُمعادة من طرف   initإىل الدالة  myDoubleListقمنا بتمرير القائمة , بعد ذلك

  .سيتم إظهار رسالة تنبيه على الشاشة و إال فسيتم إظهار البيانات االبتدائية للعقدة اجلديدة falseإذا كانت , الدالة

  :ورة لـُمخرجات الكود و هذه ص

 

البعض يرى أن الصفر غري مناسب يف هذه احلالة ألنه على األقل حتتوي القائمة , 0الحظ أن طول القائمة ُيساوي 

  .هذه وجهة النظر األوىل, حالياً على ُعقدة واحدة و بالتايل جيب أن يكون طول القائمة ُيساوي واحد و ليس صفر

يقول أصحاا أنه حىت لو كانت القائمة حتتوي حالياً على ُعقدة واحدة فإن ) اليت أميل إليهاو هي (وجهة النظر الثانية 

يف معظم . هذه الُعقدة خالية من املعلومات و ال ُتشكل ُعقدة حقيقة تُؤثر على طول القائمة و بالتايل ُميكن جتاهلها

 بيانات حقيقية عن طريق إدراج عدد جديد كقيمة احلاالت تتم العودة الحقاً إىل هذه الُعقدة لتعديل بياناا إىل

  .و بعدها تتم زيادة طول القائمة بواحد, للمتغري الصحيح املوجود يف العقدة
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لك العنوان مي NULLاملؤشر بالنسبة للعناوين فمن الطبيعي جداً أن تظهر األصفار كقيم لعناوين املؤشرات ألن 

0x00000000  ويف العادة يكون هذا العنوانInvalid Memory Address ُيستخدم الـ  .يف أغلب نظم التشغيل

Null Pointer للداللة على أن املؤشر فارغ أي مل يتم حجز ذاكرة له بعد.  

  إضافة عقدة جديدة

  :جيب أن منر باخلطوات التالية, إلضافة عقدة جديدة إىل القائمة

  .حجز مساحة من الذاكرة للعقدة اجلديدة ♣

  .لعقدةيئة كافة عناصر ا ♣

 .NULLاملؤشر السابق للعقدة اجلديدة سُيشري إىل  ♣

 .املؤشر الالحق للعقدة اجلديدة سُيشري إىل بداية القائمة ♣

o  املؤشر السابق لبداية القائمة ُيشري إىل الُعقدة اجلديدةإذا كانت القائمة غري فارغة جنعل. 

o املؤشر  يف احلالة الـُمعاكسة جنعلlast ُيشري إىل الُعقدة اجلديدة. 

 .من خالل جعل الُعقدة اجلديدة هي األوىل نقوم بتحديث القائمة ♣

  .بواحدنزيد طول القائمة  ♣

  :دالة اإلضافة ستكون هكذا, و بالتايل

 

 من جهة .هذا من جهة, trueو إال فالقيمة الـُمعادة ستكون  falseإذا مل تنجح عملية احلجز سُتعيد الدالة , كالعادة

  )-:ال أكثر و ال أقل , قمنا بتطبيق اخلطوات اليت ذكرناها آنفا, أخرى
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  : mainنأيت اآلن إىل تضمني املكتبات الالزمة باإلضافة إىل تعليق موجز حول الــ 

 

مع دالة  قمنا بتهيئة القائمة املزدوجة مث استدعينا دالة اإلضافة و حتققنا من القيمة الـُمعادة كما فعلنا سابقا, يف البداية

املسئولة عن إظهار بيانات القائمة  displayُنظهر رسالة اخلطأ و إال فسنستدعي الدالة  falseإذا متت إعادة , التهيئة

  ).سنشرح هذه الدالة الحقاً (

  :ُخمرجات الكود ستكون على هذا النحو

 

بالتايل ستتوقف الدالة عن اإلظهار عندما الحظ أنه مل يتم إظهار بيانات العقدة الفارغة ألا ُحماطة بعناوين فارغة و 

  .تصل إليها

ُميكننا , باإلضافة يف بداية القائمةإدراج الُعقدة اجلديدة حدث قبل الُعقدة األوىل و هذا ما ُيسمى , من ناحية أخرى

ائم و هي أيضا أن ُنضيف الُعقدة يف اية القائمة أو يف أي مكان آخر و هنا تكمن أحد أبرز نقاط القوة لدى القو 

 .املرونة

 

 :بالنسبة إلضافة الُعقدة يف اية القائمة فستكون هكذا
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  : نفس اخلطوات السابقة مع تعديل طفيف يتمثل يف

  .جعل املؤشر السابق للعقدة اجلديدة ُيشري إىل اية القائمة ♣

  .إىل املؤشر الالحق للعقدة اجلديدة NULLإسناد  القيمة  ♣

o  القائمة ُيشري إىل الُعقدة اجلديدةنهاية ل الالحقاملؤشر إذا كانت القائمة غري فارغة جنعل. 

o املؤشر  يف احلالة الـُمعاكسة جنعلfirst ُيشري إىل الُعقدة اجلديدة. 

 .من خالل جعل الُعقدة اجلديدة هي آخر ُعقدة نقوم بتحديث القائمة ♣

  .بواحدنزيد طول القائمة  ♣

 

 : الصورة التالية تُوضح مفهوم اإلضافة يف اية القائمة املزدوجة
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لنفرتض مثال أننا نريد إدراج عقدة جديدة بعد عقدة أخرى , ُميكننا أيضا إضافة عقدة جديدة يف أي مكان من القائمة

  :يف هذه احلالة ستكون اُخلطوات الـُمتبعة هي. يتم حتديد رقهما يف القائمة

  :توجد حالتان, الُعقدة احملددةاالنتقال إىل  ♣

  .falseحينها نقوم بإعادة , غري موجود العقدةفهذا يعين أن رقم  NULLإذا وصلنا إىل  �

  :نقوم باآليتيف احلالة املعاكسة  �

  .حجز مساحة من الذاكرة للعقدة اجلديدة ♣

  .يئة كافة عناصر العقدة ♣

 .السابق للعقدة اجلديدةجعل املؤشر الالحق للعقدة احملددة ُيشري إىل املؤشر  ♣

 .جعل املؤشر السابق للعقدة اجلديدة ُيشري إىل املؤشر الالحق للعقدة احملددة ♣

 .جعل املؤشر الالحق للعقدة اجلديدة ُيشري إىل املؤشر الذي ُيشري إليه املؤشر الالحق للعقدة احملددة ♣

  .املؤشر الالحق للعقدة اجلديدةجعل املؤشر السابق للعقدة اليت تلي العقدة احملددة ُيشري إىل  ♣

 .لن يتغري firstاملؤشر  ♣

 .يتغري فقط إذا كانت الُعقدة احملددة هي آخر عقدة lastاملؤشر  ♣

 .زيادة طول القائمة بواحد ♣

 : و بالتايل دالة اإلضافة ستكون هكذا



  أمحد الشنقيطي : إعداد و تأليف                                            اإلصدار األول – C هياكل البيانات يف لغة

 

29 / 51 

 

 

بعد أن تتم  trueال فستعيد الدالة و إ falseإذا مل تنجح عملية احلجز أو مل يتم العثور على رقم العقدة سُتعيد الدالة 

  . إضافة الُعقدة اجلديدة و حتديث القائمة

نقوم بتغيري , فقط بدال من إدراج ُعقدة جديدة, اآلن أصبح من السهل جداً كتابة دالة تقوم بتعديل بيانات عقدة ُمعينة

  .ما مل تكن تلك العقدة فارغة forبيانات الُعقدة اليت توقفت عندها احللقة 

  : mainيف الــ  addAfterACertainNodeهذا مثال على استدعاء الدالة 
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و خنصص قيمة لكل خطأ فمثال ميكننا اعتبار أن الصفر  intتعيد  addAfterACertainNodeُميكننا جعل الدالة 

نا أيضا تدل على جناح عملية اإلدراج كما ُميكن 2يدل على فشل عملية احلجز و  1يدل على عدم وجود العقدة و 

  .و يف هذه احلالة يُستحسن إضافة رسائل اخلطأ داخل جسم الدالة voidجعل الدالة تعيد 

  :الـُمخرجات ستكون هكذا, على كل حال

 

  

 :نأيت اآلن إىل شرح كيفية عمل دالة اإلظهار اليت تقوم بعرض حمتويات القائمة 

 

و مادام  currentPointerالعقدة األوىل داخل املؤشر قمنا بتخزين نسخة من عنوان , حىت ال نفقد بيانات القائمة

فتأيت  iبالنسبة للمتغري . سيتم إظهار العدد املوجود يف العقدة احلالية و االنتقال إىل العقدة املوالية, هذا األخري غري فارغ

 .فائدته يف ترقيم عناصر العقدة

  حذف عقدة ُمعينة

  .النهاية أو أي مكان آخر من القائمة, أيضا حذف ُعقدة من البدايةميكننا , كما فعلنا سابقا مع عملية اإلضافة

  :الدالة التالية تقوم حبذف آخر ُعقدة من القائمة , فمثال
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  :اُخلطوات الـُمتبعة هي

 .ُخنزن عنوان آخر عقدة يف متغري مؤقت ♣

 .و ينتهي األمر falseتتم إعادة , إذا كانت القائمة فارغة ♣

 :باخلطوات التالية يف احلالة املعاكسة نقوم ♣

o جنعل املؤشر الالحق للعقدة القبل األخرية ُيشري إىلNULL. 

o  من خالل جعل الُعقدة القبل األخري هي آخر عقدةنقوم بتحديث القائمة. 

o  طول القائمة بواحدننقص. 

o  العنوان الذي كان ُيشري إىل الُعقدة األخريةُحنرر. 

  

  : mainيف الــ  removeTheLastهذا مثال على استدعاء الدالة 
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  .يف احلالة املعاكسة سيتم إظهار عناصر القائمة قبل و بعد احلذف, إذا كانت القائمة فارغة سيتم إظهار رسالة اخلطأ

 :الـُمخرجات ستكون هكذا

 

 : الصورة التالية تُوضح مفهوم حذف آخر ُعقدة يف قائمة مزدوجة
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  :فستكون اخلطوات كما يليأما إذا أردنا حذف عقدة من بداية القائمة 

  .ختزين عنوان العقدة األوىل داخل متغري مؤقت ♣

  .جعل مؤشر القائمة ُيشري إىل العقدة الثانية ♣

  .ُيشري إىل العقدة األوىل كان  حترير املؤشر الذي ♣

  :و بالتايل دالة احلذف يف هذه احلالة ستكون هكذا
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عملية احلذف و هذا ُمهم جدا إْذ جيب التأكد من مثل هذه الحظ أنه مت التأكد أن القائمة غري فارغة قبل إجراء 

  . احلاالت قبل القدوم على تنفيذ العملية

 

راد حذفها  elemنأيت اآلن إىل كيفية احلذف عن طريق حتديد قيمة املتغري 
ُ
  :يف العقدة امل

 

  .و ليس على أساس رقم العقدة يف القائمة elemهذه املرة قمنا باحلذف على أساس العقدة اليت حتمل قيمة معينة لــ 

ُميكننا إضافة شروط للتحقق من , الدالة السابقة بإمكاا حذف أي ُعقدة من القائمة باستثناء العقدة األوىل و األخرية

و  removeTheFisrstمكان العقدة فإذا كانت العقدة املراد حذفها هي العقدة األوىل نقوم باستدعاء الدالة 

removeTheLast إذا كانت آخر عقدة.  

اخليار األول يعين أنه ال توجد عقدة حتمل , سنكون أمام خيارين whileبالنسبة لتفاصيل الدالة فعند اخلروج من 

بسالم فهذا يعين أنه  ifإذا جتاوزنا الــ , و تنتهي املهمة falseحينها سنقوم بإعادة , اليت مت إرساهلا للدالة elemالقيمة 

مث ُحنرر  tmpNodeلذا سنقوم بتخزين العقدة اليت ُحتقق الشرط يف املؤشر , داخلها elemحتمل قيمة توجد ُعقدة 

  .عنوان تلك الُعقدة بعد أن نربط بني العقدتني اللتني حييطان بالعقدة املراد حذفها
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 حساب طول القائمة

و  lengthOfTheListائمة ُخمزن يف املتغري ألن طول الق, لن حنتاج إىل كتابة دالة منفردة حلساب الطول, هذه املرة

  .يتم حتديث قيمته كلما متت إضافة أو حذف عقدة معينة

  

 دمج قائمتين في قائمة واحدة

  :دالة الدمج تستقبل وسيطني ُميثالن القائمتني الـُمراد دجمهما 

 

يف احلالة الـُمعاكسة . الثانية لذا متت إعادافهذا يعين أن دمج القائمتني يُعطي القائمة , إذا كانت القائمة األوىل فارغة

  .نقوم بربط آخر ُعقدة من القائمة األوىل بأول ُعقدة من القائمة الثانية

 حذف القائمة

يف كل مرة نقوم بتخزين عنوان العقدة احلالية يف مؤشر مؤقت مث ننتقل إىل العقدة املوالية و : دالة احلذف فكرا كاآليت 

مما يعين أن القائمة انتهت و بالتايل خنرج من احللقة ) NULL(كذا حىت نصل إىل عنوان فارغ حنرر املؤشر و ه

while.  

و ُنسند القيمة صفر إىل املتغري الذي  NULLجنعل املؤشرات ُتشري إىل (مث نقوم بتحديث عناصر املصفوفة املساعدة 

  ).حيوي طول القائمة
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  اختبر قدراتك

 الالعب يقوم. األخضر باللون أربعة و األصفر باللون اثنتني و األمحر باللون واحدة, كرات 7 على حتتوي زجاجة لدينا

 كانت إذا دوالر 5 خيسر و دوالر 10 الالعب سريبح محراء الكرة كانت إذا, الزجاجة من عشوائيا كرة بسحب

 اليت األوىل الكرة يعيد أن دون( الزجاجة من أخرى كرة بسحب الالعب فسيحظى خضراء كانت إذا أما صفراء

تنتهي اللعبة عندما يصبح رصيد  .دوالر 4 سيخسر إال و دوالر 8 سريبح محرءا اجلديدة الكرة كانت إذا, )سحبها

 .دوالر 6الالعب يساوي صفر علما أن الرصيد االبتدائي لكل العب ُيساوي 

  .باستخدام القوائم املزدوجة اللعبة هذه ُحياكي صغري برنامج بعمل قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  أمحد الشنقيطي : إعداد و تأليف                                            اإلصدار األول – C هياكل البيانات يف لغة

 

37 / 51 

 

 

  )Stacks(المكدسات   – الثالثالجزء  

 

 تعريف ͏

 احملاكاة باستخدام املصفوفات ͏

 احملاكاة باستخدام القوائم البسيطة ͏

 احملاكاة باستخدام القوائم املزدوجة ͏

 اخترب قدراتك ͏

 

  تعريف

مبجموعة الصحون حيث ُميكننا إضافة صحن يف القمة لكن عندما نريد سحب  Stackُميكن تشبيه املكدس أو الــ 

أي  LIFOيلزمنا سحب كافة الصحون املوجودة فوقه و هذا النوع من الرتتيب يُعرف اختصاراً بــ , أحد الصحون

Last In First Out.  

سواء  (ستخدام املصفوفات أو القوائم املكدس ال ميلك نوع بيانات خاص به و إمنا هو جمرد تركيبة ُميكن حماكاا با

  ).Trees(أو حىت األشجار ) كانت بسيطة أو مزدوجة

 المحاكاة باستخدام المصفوفات

  :حملاكاة املكدس باملصفوفات سنحتاج إىل 

  .ثابت ُميثل العدد األقصى لعناصر املكدسعدد  •

  .مصفوفة لتخزين العناصر •

  .اخلاص بقمة املكدس indexو متغري صحيح ُميثل الــ  •

  :إذا اإلعالن عن العناصر السابقة سيكون هكذا
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  :نأيت اآلن إىل دالة اإلدراج 

 

فهذا يعين أن املكدس قد امتأل لذا قمنا بإظهار رسالة تفيد  MAXSIZEأكرب أو تساوي من  topإذا كانت قيمة 

  .بذلك

نقوم بإعادا للصفر مث نقرأ القيمة اليت أدخلها املستخدم و , أقل من الصفر topإذا كانت قيمة , يف احلالة املعاكسة

  .ُيشري إىل اخلانة املوالية topخنزا يف قمة املكدس مث جنعل املتغري 

  

  :بالنسبة لدالة احلذف فهي كالتايل 

 

له مما يعين الرجوع  decrementالذي ُيشري إىل قمة املكدس أكرب أو يساوي صفر نقوم بعمل  indexإذا كان الــ 

  .إىل اخللف خبطوة واحدة

  

  )-: دالة اإلظهار هي اليت ُتظهر حقيقة احملاكاة
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  .أقل أو يُساوي صفر فهذا يعين أن املكدس فارغ topو بالتايل إذا كان  0هي  topالقيمة االبتدائية للمتغري 

عاكسة
ُ
ما حيدث هو أن , يف احلقيقة. (املكدس وصوال إىل الصفرسنقوم بإظهار العناصر ابتداء من قمة , يف احلالة امل

  )املكدس عبارة عن مصفوفة و إظهار العناصر يتم باملقلوب أي من األخري إىل األول

  

 

  ُمقدمة -القوائم  المحاكاة باستخدام 

عنصر إال من بداية ميكننا اعتبار أن املكدس ما هو إال حالة خاصة من القوائم املتصلة حيث ال ُميكن إضافة أو حذف 

  :القائمة لذا فإن العمليات ستقتصر أساسا على دالتني أساسيتني مها

  .تقوم بإدراج عنصر يف بداية املكدس Pushدالة امسها  ����

  .تقوم حبذف عنصر من بداية املكدس Popدالة امسها  ����

  

 القوائم البسيطةالمحاكاة باستخدام 

  :اإلعالن عن املكدس سيكون هكذا
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املؤشر . الذي ُميثل مفتاح الدخول ptrPrevباإلضافة إىل املؤشر  intاملكدس سيحتوي على قيمة واحدة من نوع 

top  ُيشري إىل قمة املكدس و املؤشرtemp عبارة عن مؤشر مؤقت.  

  

  :نبدأ مع دالة التهيئة 

 

عدد صحيح ليتم ختزينه يف املتغري  مث طلبنا من املستخدم إدخال topقمنا حبجز مساحة جديدة للمؤشر , يف البداية

value املؤشر . داخل العقدة اجلديدةptrPrev  جعلناه ُيشري إىلNULL  وtemp  إىلtop.  

  

  :دالة اإلضافة ُمشاة جدا لدالة التهيئة 

 

  .باملؤشر املوايل ptrPrevالفرق يكمن يف كيفية ربط املؤشر , فقط

  

  :دالة احلذف ستكون كاآليت 
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  .فهذا يعين أن املكدس فارغ لذا قمنا بإظهار رسالة تُفيد بذلك NULLُيشري إىل  tempإذا كان 

بعد أن  topو نُظهر القيمة اليت سيتم حذفها مث حنرر املؤشر  topداخل  tempيف احلالة املعاكسة سنقوم بنسخ 

  .ننتقل إىل العقدة السابقة

  

  ) :يف اجلزء األول سبق و أن شرحناها(بالنسبة لدالة اإلظهار فلن تتغري 

 

 القوائم المزدوجةالمحاكاة باستخدام 

  :فقط ُنضيف مؤشر الحق , اإلعالن عن مكدس باستخدام القوائم املزدوجة سيكون قريبا جدا من اإلعالن السابق

 

  :دالة اإلضافة ستكون كاآليت 
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احة املطلوبة له مث طلبنا من و قمنا حبجز املس newStackقمنا باإلعالن عن مكدس جديد باسم , يف البداية

  .valueاملستخدم إدخال قيمة و قمنا بتخزينها يف املتغري 

فهذا يعين أن املكدس فارغ و بالتايل العقدة اجلديدة سُتحاط بعناوين  NULLُيشري إىل  newStackإذا كان 

NULL يف احلالة املعاكسة سنجعل املؤشر الالحق لــ . من كال اجلانبنيnewStack  ُيشري إىلmyStack  و

مث نقوم  NULLُيشري إىل  newStackو املؤشر السابق لــ  newStackيُشري إىل  myStackاملؤشر السابق لــ 

  .بتحديث املكدس

  

  :بالنسبة لدالة احلذف فستكون كالتايل 
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  .إذا كان املكدس فارغ سيتم إظهار رسالة تُفيد بذلك و اخلروج من الدالة

سيتم إظهار العنصر الذي سيتم حذفه و التقدم إىل العقدة املوالية و حذف املؤشر الذي ُيشري إىل , كسةيف احلالة املعا 

  .العقدة السابقة

, نتحقق من ما إذا كان املكدس حيتوي على عقدة واحدة أم ال ؟ إذا كان اجلواب نعم, عند االنتهاء من عملية احلذف

  .ؤشر سابق هلاكم  NULLنقوم بربط العقدة الوحيدة باملؤشر 

  

  ) :سبق و أن شرحناها يف اجلزء الثاين(دالة اإلظهار لن تتغري 

 

  

  اختبر قدراتك

  .Stacks الـ باستخدام postfix إىل infix حيول برنامج بعمل قم
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Queues(  

 

فقط الفرق الوحيد بينهما يكمن يف أن اإلضافة يف الطابور 

ال يوجد فرق ) اإلظهاراحلذف و (يف بقية العمليات 

حيث جند أن أول من يدخل هو أول من خيرج و 

FIFO  أيFirst In First Out.  

ر ال ميلك نوع بيانات خاص به و إمنا هو جمرد تركيبة ُميكن حماكاا باستخدام 

.(  

 الثاين املتغري و الطابور سُتحاكي 
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Queuesِ(الطوابير   – الرابعالجزء  

 تعريف

 احملاكاة باستخدام املصفوفات

 البسيطةاحملاكاة باستخدام القوائم 

 احملاكاة باستخدام القوائم املزدوجة

 اخترب قدراتك

Queue  ُمشابه جدا للمكدس)Stack ( فقط الفرق الوحيد بينهما يكمن يف أن اإلضافة يف الطابور

يف بقية العمليات , تكون يف النهاية بينما تكون يف البداية عند احلديث عن املكدس

حيث جند أن أول من يدخل هو أول من خيرج و  Waiting Listأقرب مثال على الطابور هو قوائم االنتظار أو الــ 

FIFOآخر من يدخل هو آخر من خيرج و هذا النوع من الرتتيب يُعرف اختصاراً بــ 

ر ال ميلك نوع بيانات خاص به و إمنا هو جمرد تركيبة ُميكن حماكاا باستخدام الطابو , كما هو احلال مع املكدس

).Trees(أو حىت األشجار ) سواء كانت بسيطة أو مزدوجة(املصفوفات أو القوائم 

 المحاكاة باستخدام المصفوفات

 اليت املصفوفة عن عبارة األول: متغريات 3حملاكاة الطابور باملصفوفات سنحتاج إىل 

  :هكذا, خانة آخر رقم حيمل الثالث املتغري و الطابور من

 

هياكل البيانات يف لغة

تعريف ͏

احملاكاة باستخدام املصفوفات ͏

احملاكاة باستخدام القوائم  ͏

احملاكاة باستخدام القوائم املزدوجة ͏

اخترب قدراتك ͏

  

  تعريف

Queueالطابور أو الــ 

تكون يف النهاية بينما تكون يف البداية عند احلديث عن املكدس

  .يُذكر

أقرب مثال على الطابور هو قوائم االنتظار أو الــ 

آخر من يدخل هو آخر من خيرج و هذا النوع من الرتتيب يُعرف اختصاراً بــ 

كما هو احلال مع املكدس

املصفوفات أو القوائم 

 

المحاكاة باستخدام المصفوفات

حملاكاة الطابور باملصفوفات سنحتاج إىل 

من خانة أول رقم حيمل
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 rear و front من لكل 1- القيمة

 العناصر من املزيد إضافة ميكننا ال بالتايل

 .اإلدراج

  .احلالية اخلانة يف

 .جهة من

 ألحد index تكون أن ميكن ال 1

 املصفوفة index أن على كداللة

 جداً  سيئة احملاكاة هذه أن أجد لذا
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القيمة أسندنا مث Queue للمصفوفة خانة 20 حبجز قمنا, بالنسبة لتهيئة املتغريات

   .الطابور

  :اإلدراج 

 

rear مع SIZE-1 بالتايل و خانة آخر إىل وصلنا أننا يعين فهذا

اإلدراج حماولة عند فيض حدوث على كداللة OverFlow الرسالة

دخل العدد نقرأ مث املوالية اخلانة إىل باالنتقال سنقوم
ُ
يف خنزنه و امل

  :بالنسبة لدالة احلذف فهي كالتايل 

rear مع front من هذا, للسحب عنصر يوجد ال أنه يعين فهذا

1- أن املعروف من و فقط 1- عند front مع rear يتساوى 

كداللة UnderFlow الرسالة بإظهار قمنا لذا 0 من يبدأ الرتقيم

لذا( املوالية اخلانة إىل االنتقال و احلالية اخلانة قيمة بإظهار سنقوم

 ).القوائم يف حيدث كما الذاكرة كتحرير حقيقية بصفة العناصر

هياكل البيانات يف لغة

بالنسبة لتهيئة املتغريات

الطابور فراغ على كداللة

اإلدراج نأيت اآلن إىل دالة 

rear قيمة تساوت إذا

الرسالة بإظهار قمنا لذا

سنقوم, املعاكسة احلالة يف

  

بالنسبة لدالة احلذف فهي كالتايل 

 

rear قيمة تساوت إذا

يتساوى  ,أخرى جهة من

الرتقيم ألن املصفوفة عناصر

 .الصفر من أقل

سنقوم, املعاكسة احلالة يف

العناصر حذف يتم ال ألنه
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, املعاكسة احلالة يف .فارغ الطابور 

مشرتكة بني الطابور و املكدس و بالتايل ميكننا اعتبار أن الطابور ما هو إال حالة 

  .خاصة من القوائم املتصلة حيث ال ُميكن إضافة عنصر إال يف اية القائمة أما عملية احلذف فتظل كما كانت

را ألن الطابور يُلزمنا باالنتقال إال أن التغيريات ستكون ُمعقدة نسبيا نظ

  

الذي ُميثل مفتاح الدخول للعقدة 
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 أن يعين فهذا front مع rear قيمة تساوت إذا, واضحة أا

  : الطابور عناصر

 

  ُمقدمة -القوائم  

مشرتكة بني الطابور و املكدس و بالتايل ميكننا اعتبار أن الطابور ما هو إال حالة توجد عدة صفات 

خاصة من القوائم املتصلة حيث ال ُميكن إضافة عنصر إال يف اية القائمة أما عملية احلذف فتظل كما كانت

Queue  و الــStack إال أن التغيريات ستكون ُمعقدة نسبيا نظ

  ).إضافة أو حذف(إىل بداية أو اية القائمة حسب نوع العملية املطلوب إجرائها 

 القوائم البسيطة

  :اإلعالن عن الطابور سيكون هكذا

 

الذي ُميثل مفتاح الدخول للعقدة  ptrNextباإلضافة إىل املؤشر  intالطابور حيتوي على قيمة واحدة من نوع 

front  ُيشري إىل قمة الطابور بينما ُيشريrear إىل مؤخرة الطابور.  

  :نبدأ مع دالة اإلضافة 

هياكل البيانات يف لغة

أا أعتقد اإلظهار دالة

عناصر كافة بإظهار سنقوم

  

القوائم  المحاكاة باستخدام 

توجد عدة صفات , كما قلنا سابقا

خاصة من القوائم املتصلة حيث ال ُميكن إضافة عنصر إال يف اية القائمة أما عملية احلذف فتظل كما كانت

Queueبالرغم من تشابه الــ 

إىل بداية أو اية القائمة حسب نوع العملية املطلوب إجرائها 

  

القوائم البسيطةالمحاكاة باستخدام 

اإلعالن عن الطابور سيكون هكذا

الطابور حيتوي على قيمة واحدة من نوع 

frontاملؤشر . املوالية

  

نبدأ مع دالة اإلضافة 
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مث طلبنا من املستخدم إدخال عدد صحيح ليتم ختزينه يف املتغري 

NULL  فهذا يعين أن الطابور

 rearيف احلالة املعاكسة سنجعل املؤشر الالحق لــ 

فهذا يعين أن الطابور فارغ و بالتايل ال توجد عناصر 

قل إىل بعد أن ننت qو ُنظهر القيمة اليت سيتم حذفها مث حنرر املؤشر 
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مث طلبنا من املستخدم إدخال عدد صحيح ليتم ختزينه يف املتغري  qقمنا حبجز مساحة جديدة للمؤشر 

ُيشري إىل  rearأو  frontإذا كان أحد املؤشرين . دة اجلديدة

يف احلالة املعاكسة سنجعل املؤشر الالحق لــ , فارغ لذلك ستلعب دالة اإلضافة يف هذه احلالة دور دالة التهيئة

  .rearُيشري إىل الطابور مث نقوم بتحديث املؤشر 

  :ي  كاآليت 

فهذا يعين أن الطابور فارغ و بالتايل ال توجد عناصر  NULLالقيمة  rearأو  frontإذا كان محل أحد املؤشرين 

  .للسحب لذا قمنا بإظهار رسالة تُفيد بذلك

و ُنظهر القيمة اليت سيتم حذفها مث حنرر املؤشر  qداخل  frontيف احلالة املعاكسة سنقوم بنسخ 

  ) :سبق و أن شرحنا فكرا يف اجلزء األول(بالنسبة لدالة اإلظهار فلن تتغري كثريا 

هياكل البيانات يف لغة

 

قمنا حبجز مساحة جديدة للمؤشر , يف البداية

value دة اجلديدةداخل العق

فارغ لذلك ستلعب دالة اإلضافة يف هذه احلالة دور دالة التهيئة

ُيشري إىل الطابور مث نقوم بتحديث املؤشر 

  

ي  كاآليت أما دالة احلذف فه

 

إذا كان محل أحد املؤشرين 

للسحب لذا قمنا بإظهار رسالة تُفيد بذلك

يف احلالة املعاكسة سنقوم بنسخ 

  .العقدة املوالية

  

بالنسبة لدالة اإلظهار فلن تتغري كثريا 
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لتمثيل الطابور باستخدام القوائم املزدوجة يكفي أن نتذكر معا كيفية اإلعالن عن قائمة مزدوجة بسيطة حتوي عنصر 

length فُيمثل طول الطابور.  
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 القوائم المزدوجة

لتمثيل الطابور باستخدام القوائم املزدوجة يكفي أن نتذكر معا كيفية اإلعالن عن قائمة مزدوجة بسيطة حتوي عنصر 

 

lengthإىل مؤخرة الطابور أما املتغري  tailُيشري إىل قمة الطابور بينما ُيشري 

  :دالة اإلضافة ستكون كاآليت 

هياكل البيانات يف لغة

القوائم المزدوجةالمحاكاة باستخدام 

لتمثيل الطابور باستخدام القوائم املزدوجة يكفي أن نتذكر معا كيفية اإلعالن عن قائمة مزدوجة بسيطة حتوي عنصر 

  :واحد مثال

ُيشري إىل قمة الطابور بينما ُيشري  headاملؤشر 

  

دالة اإلضافة ستكون كاآليت 
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إذا كان قد امتأل نُظهر رسالة تفيد بذلك و يتم اخلروج من , قمنا بالتحقق من أن الطابور مل ميتلئ بعد, يف البداية

  .الدالة

و قمنا  tempإذا جتاوزنا مرحلة التحقق فهذا يعين أن الطابور مل ميتأل بعد لذا قمنا باإلعالن عن مكدس جديد باسم 

  .NULLو جعلنا املؤشر الالحق ُيشري إىل  valueحبجز املساحة املطلوبة له مث أسندنا قيمة الوسيط إىل املتغري 

راد إضافتها هي أول عقدة لذا جعلنا املؤشر السابق ُيشري إىل إذا كان طول الطابور ُيساوي صفر فهذا يعين أن 
ُ
العقدة امل

NULL  و كذلك الالحق مث جعلنا املؤشرhead ُيشري إىل بداية الطابور.  

مث جنعل  tailجنعل املؤشر السابق للعقدة احلالة ُيشري إىل ) هذا يعين أنه توجد أكثر من عقدة(يف احلالة املعاكسة 

  .ُيشري إىل العقدة احلالية tailلــ املؤشر الالحق 

  . يف النهاية نقوم بتحديث الطابور مث نزيد طول الطابور بواحد

  

  :بالنسبة لدالة احلذف فستكون كالتايل 
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أقل أو ُتساوي صفر فهذا يعين أن الطابور فارغ و بالتايل سيتم إظهار رسالة تُفيد  lengthإذا كانت قيمة املتغري 

  .بذلك و اخلروج من الدالة

راد حتريره مث ننتقل إىل العقدة املوالية و حنرر املؤشر مث جنعله ُيشري , يف احلالة املعاكسة
ُ
سنقوم حبفظ نسخة من املؤشر امل

و أخريا ننقص طول الطابور ) عادة حسنة عند التعامل مع املؤشرات هذه اخلطوة مهمة جدا و هي( NULLإىل 

  .بواحد

  

  ) :سبق و أن شرحناها يف اجلزء الثاين(دالة اإلظهار لن تتغري كثرياً 

 

  اختبر قدراتك

  . أو ال Palindromeاكتب برنامج يطلب من املستخدم إدخال مجلة مث ُخيربه ما إذا كانت تلك اجلملة ُمتثل 

 .و قارن بني حمتوى البنيتني Queueمث خزن نسخة أخرى من اجلملة يف  Stackقم بتخزين اجلملة يف : مالحظة 
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