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 ا�تغ�ات وأنواع ا�عطيات – abScilتقديم ب�ئة    1 رقم دروس بطاقة
  
  

، �صص �لحسابات ا�رقمية 1990سنة ) فر�سا –ا�عهد ا�وط� �لبحث � ا�علوماتية واآل�ة ( INRIAهو برنامج حر طور من قبل :  Scilabبرنامج 

  ). Maths Works( Matlab) غ� ا�جا�(�ا� وال��ة العلمية وا�حا�ة، ذو �ستوى �ل، �شابه �نافسه االح

  ).انظر ا�ش� ا�قابل(اف�اضيا ا�وافذ ا�فتوحة : ا�وسيط ا�يا� 

  .ا�حث عن ا�لفات و�شغيلها: متصفح ا�لفات 

  .فضاء كتابة و��از األوا�ر) : ا�ح�م(صفحة األوا�ر 

  .صفحة األوا�رجدول ا�تغ�ات ا�علن عنها ع� : متصفح ا�تغ�ات 

  .�سمح با�رجوع إ� األوا�ر ا�نجزة سابقا � صفحة األوا�ر) : تار�خ األوا�ر(األوا�ر ا�سابقة 
  
    

 :ال��يبات واألوا�ر القاعدية 

clc  :إزالة �توى صفحة األوا�ر 

clear  :إزالة وحذف ا�تغ�ات ا�علنة ا�ا�ة 

who :وا�اصة بـ عرض �يع ا�تغ�ات ا�عرفةScilab 

whos -name %   :ا�تغ�ات ا�عرفة �سبقا وال� تبدأ با�ر�ز أو ا�رف % 

 whos -type Boolean : منط�"ا�تغ�ات ا�عرفة �سبقا من نمط" 

help.  : � ا�حث عن ا�ساعدةScilab 

isdef('A') : ا�حث عن ما إذا �ن(‘A’) معلن عنه أو معرف �سبقا أم ال.  

exists('A') : عن ما إذا �ن ا�حث (‘A’) وجود أم ال�. 
  

 :     ا�تغ�ات وأنماط ا�عطيات 

  : Scilabا�وابت ا�عرفة � 

 ا�ع� ا�ابت ا�ع� ا�ابت

%pi π = 3.14...  %eps epsilon = 2.220D-16  (2,220.10^16)   آللة -عدد صغ� جدا� 

%e e = 2.73...  )عدد أو�ر( %inf +∞ )ما ال نهاية( 

%i  عدد �ر�بi  حيثi^2 = −1 %Nan ”Not A Number”   غ� معرف  -ل�س عدد 
  

  :  اإلعالن عن ا�تغ�ات ونمطها

Scilab يعلن عن ا�تغ�ات خالل إسنادها . ال يفرق ب� عدد طبي� وآخر حقي�. يتعرف � نمط ا�تغ� �ش� آ� خالل اإلعالن عنه حسب ال��يبة

  .�ذف ما سبقها قيمة ونمطاة اآلخ�ة ا�منوحة ، أي أن القيم)منح القيم(

Scilab  يفرق ب� االحرف ا�كب�ة وا�صغ�ة :A  مثال، �تلف عنa.  

  : أمثلة

 �الحظات ا�مط اإلسناد & ا�تغ� 

A = 12 طبي�  

a = 10.5 حقي� a   تلف عن� A 

A = 5.5 حذف �توى  حقي�A ا�سابق 

Mot = ‘bien’ موعة أحرف�  

Choix = %t منط� %t   تع�true   :صحيحة 

Z = 5+3*%i عدد �ر�ب %i= i  حيث ،)i^2 = -1(  

A=[5.1,3,1 ;2+3*%i,2,3;2.5,-1,5] 
عنا�ها �ؤلفة من �تلف األنماط، عدا (�صفوفة 

 )طبيعية، حقيقية، �ر�بة: ا�نطقية 
A= �

5,1 3 1
2 + 3� 2 3
2,5 −1 5

� 

  

  :عمليات � ا�تغ�ات 

  .^ ) األس(، ا�رفع إ� قوة  /، القسمة  * ، ا��ب -، الطرح  +ا�مع : العمليات ا�سابية  

 .’2, 1+%eps, 3+sqrt(sin(%pi), ‘bon’+’jour^(i%-1) ,2+2: أمثلة 
  

  " :�موعة األحرف"عمليات � ا�تغ�ات 
 

 ا�وظيفة العملية ا�وظيفة ليةمالع

 �ض األحرفتعو Strsubst األحرف) �ع(وصل  +

strcat  األحرف) �ع(وصل Length عدد األحرف � �موعة 

strindex ا�حث عن األحرف   

 

 .’e‘�لب�  18و’v‘ �لب�  17بعد الفاصلة،  ال يتجاوز عدد األرقام بهما) : �ألس الع�ي ’e‘�لكتابة العادية و  ’v‘ ( :يوجد نو�ن من ا�� : ب�ية األعداد 

1 2 

3 

4 
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 �الحظات )أمثلة(ا��ية 
 أمثلة

 العرض بصفحة األوا�ر ا�كتابة بصفحة األوا�ر

Format (‘v’,10)  

 
 �دية باالف�اض

5.2  

-10.5215415621 

5.2 

-10.521542 

Format (16) ou Format (‘v’,16) دية معرفة� 
5.2  

-10.52154156211584 

5.2 

- 10.521541562158 

Format (‘e’,16) األس الع�ي 
5.2  

-10.52154156211584 

5.200000000D+00 

- 1.052154156D+01 

Format (‘v’,10)  3.250   0.00000000000000325 العرض باألس الع�ي –�دية باالف�اضD-15 

    
  

  :أوا�ر ��ة �ساعدة 

 z= 3+5*%i, real (z): ،  أمثلة real   ،imag ،abs ،conj ،phasemag: األعداد ا�ر�بة 

  .1و   0تو� بال�تيب، عددا عشوائيا، �صفوفة من األعداد العشوائية، ب� ، rand ()،rand (5,2): األعداد العشوائية 

  .، تدور بال�تيب إ� األقرب، إ� األسفل، إ� ا�صفر، إ� األ�round (x)  ، floor (x) ، int(x) ،ceil(x): ا�دو�ر 

  sqrt(A), sqrt(5), sqrt(3+2*%i): ثلة ، أم)ا�ذر ال��ي�(  sqrt: أخرى 
  

 :العمليات حول القيم ا�نطقية  –العمليات والعبارات ا�نطقية 

 عوا�ل ا�قارنة ا�نطقية العوا�ل � القيم ا�نطقية

 ا�وظيفة العا�ل ا�وظيفة العا�ل ا�وظيفة العا�ل

 أ�� تماما < �ساوي == ا�� ~

 أصغر أو �ساوي =>  عن �تلف =~ ou  <> ا�نط�' و' &

 أ�� أو �ساوي =< أصغر تماما > ا�نط�' أو' |
  

  ) :�Scilabقق من ا�تائج با�از أمثلة � صفحة أوا�ر (تطبيقات مهمة و��ة 

a=x<0.2 :  منطقية من خالل قيمة أو �صفوفة، حيث القيم ا�حصل عليها منطقية) منح(عبارة إسناد،‘T’   و" صحيحة'من أجل‘F’  خاطئة'من أجل' .

  x=rand(3,8), a=x<0.3: مثال 

 bool2s(a) : بدل  1( 1و  �0ول القيم ا�نطقية إ�‘T’  بدل  0و‘F’ .( 

and(a)  : تأخذ القيمة‘T’  إذا �نت � قيم ا�صفوفة[a]   صحيحة‘T’أو ،‘F’ و'�رى ا�قارنة � القيم بـ. � غ� ذ�ك ''and  'ا�نطقية. 

and (a,’r’)  :تعطي ن�يجة ا�قارنة ب� عنا� ا�صفوفة [a]و' ، ب� األسطر، عمودا بعمود، بالعا�ل ''and ' .إذا �ن لـ [a]  ،سطر�نb1=(1, :)  و

b2=(2, :) تلك ال� تعطيها العبارة ، فا��يجة � نفسها :b1&b2   

and (a,’c’) : تعطي ن�يجة ا�قارنة ب� عنا� ا�صفوفة[a]أو'، سطرا �سطر، بالعا�ل ، ب� األعمدة ''or ' . إذا �ن لـ[a]  ،سطر�نb1=(1, :) 

  b1|b2: ، فا��يجة � نفسها تلك ال� تعطيها العبارة b2=(2, :)و

find(a)  : تعطي وضعيات القيم ا�نطقية ا�صحيحة فقط‘T’ شعاع(، � ش� �صفوفة ذات سطر واحد.(  

x=y(a)  : إذا �ن[y]  شعاع(سطر ( قيم حقيقة و�ؤلف من[a]  سطر)شعاع (ؤلف من قيم منطقية، بنفس بعد� [y] فا��يجة � سطر ،)شعاع ([x] 

القيم األخرى، أي تلك ال� . [y] ) ا�شعاع(با�سطر  ’T‘�وضعيات القيم ا�نطقية ا�صحيحة فقط تلك ال� وضعياتها مناسبة �توي ، [a]�ؤلف من قيم 

� ا�سطر  [a]) فل�(العملية أشبه بتطبيق �صفاة . ، تل� و�تجاهلها األ�ر[y]) ا�شعاع(با�سطر  ’F‘ية تناسب وضعياتها وضعيات القيم ا�نطق

  y=[1,5,8,9,11,15,21,23]: مثال . [y] ) ا�شعاع(

C(x,x)  :نت  إذا�[C]  صفوفة أعداد حقيقية و�[x]  داد ا�قيقية األع�ؤلف من أعداد منطقية، فا��يجة � �صفوفة �ؤلفة من ) شعاع(سطر

، مقارنة عن�ا بعن� ومناسبة �� وضعية عن� من �x&xلعبارة ا�نطقية  ’T‘، فقط تلك ال� تناسب وضعياتها وضعيات القيم [C]�لمصفوفة 

  . [C]صفوفة � ا� [x,x]) فل�(العملية أشبه بتطبيق �صفاة . ا�نطقية تل� ’F‘القيم ال� تناسب وضعياتها وضعيات القيم . [C]ا�صفوفة 

T(B)  : إذا �ن[T]  شعاع(عمود(ؤلف من أعداد حقيقية و� ،[B] د�صفوفة �ؤلفة من قيم منطقية، فا��يجة � عمو )ؤلف من عنا�) شعاع� [T] ،

) فل�(ه بتطبيق �صفاة العملية أشب. تؤخذ ب�تيب ا�سطر ثم العمود، [B] من ا�صفوفة ’T‘فقط تلك ال� تناسب � وضعياتها وضعيات القيم ا�نطقية 

[B]  �[T].  مثال :T= rand (3,5), B= rand(3,5)<0.3, T(B)  

  .�لتحقق من ا�تائج Scilabينصح بوضع األوا�ر ا�سابقة � األمثلة، واحدة بعد واحدة، � صفحة أوا�ر 

  .ير� إعال� بأي خطأ أو �سيان، مع جز�ل ا�شكر. هذا ا�س�ند قيد ا�طو�ر
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