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Chapter One 

Introduction To programming In  
FORTRAN 90 

 
  FORTRANلغة الربجمة ب إىلقدمة م   

  
 لغة تعد حيث ترمجة الصيغ أو املعادالت وتعين،  slationTRANmula FOR عبارة اختصار وهي

FORTRAN شيوعاً واستعماالً ملختلف األغراض العلمية واهلندسية ،  العايل املستوى ذات لغات الربجمة أقدم من 
من قبل فريق من الباحثني برئاسة املهندس جون  1954 عام أبد حيث ،مسيناتاخل منتصف يف اللغة هذه ظهرت وقد

 مكتوباً برناجماً تقبل برجمة لغة على تطوير األمريكية IBM شركة قبل من بالعمل )  JOHN BACKUS (باكس 
 1957عام يف أي سنوات 3 وبعد اآليل، احلاسب على للتنفيذ قابلة إىل شفرة حتويله ويتم اإلنسان، لغة من قريبة بلغة

واملهندسني  العلماء على حكراً يكون يكاد اآليل احلاسب استخدام كان الفترة تلك ويف .فورتران أول مفسر ظهر
لغة  تتميز إذ لتواكب احتياجام جاءت قد حديثاً املطورة اللغة هذه تكون أن الطبيعي ومن والرياضيني،

FORTRAN االرياضية املعادالت املعقدة وحل احلسابية العمليات إجراء على بقدرا .  
 اليت اللغات أهم وجعلتها من إمكانياا وسعت اليت واإلضافات التطورات من العديد اللغة هذه شهدت وقد
 العام م ويف1957عام  من أبريل شهر يف صدر FORTRAN Iاألول  اإلصدار . الرياضيات جمال يف تستخدم

  .مستقل بشكل الفرعية الروتينات ترمجة إمكانية وفر الذي FORTRAN II الثاين اإلصدار صدر م 1958التايل
 اليت )ANSI)America National Standards Institute من قبل  FORTRAN 66صدرت  1966 عام ويف
من  FORTRAN 77اإلصدار أصبح  1978 عام ويف .طويلة لفترة العلمية األوساط يف استخداماً األكثر كانت
   .احلرفية ومعاملة السالسل IF- Elseمجلة  وتضمن هو اللغة القياسيةANSI قبل 

وهناك إصدارات أخرى  .الديناميكية واملصفوفاتاملؤشرات  وتضمن 1991 ظهر عام FORTRAN 90 اإلصدارو 
لغة فورتران كأي لغة أخرى تتألف و) ٠٠،  FORTRAN 95  ،FORTRAN 2003(  هي فورترانللغة مستمرة 

  .املؤلفة طبقاً لقواعد معينة ينبغي التقيد ا دوماً  التركيباتمن جمموعة من الكلمات والعبارات و
 املترمجات تلك أشهر منو FORTRAN Compilerا  خاص مترجم إىل حتتاج أا اللغة هذه انتشار من حيد مما

Power Station, Microsoft Fortran Compiler , Lahey Fortran ٠٠٠و  
تنظم خطوات احلل املطلوبة بدقة وحتدد طبيعة املسألة ويئ طرق حساباا  : Fortranولكتابة وتشغيل برنامج 

حيول املخطط االنسيايب إىل برنامج و ،يصف بدقة طريقة حل املسألة  )  Flow Chart(ويفضل يئة خمطط أنسيايب 
تقوم  احلاسبة  بترمجة و، )  Source Program( مكتوب بلغة فورتران ويكون هذا الربنامج هو الربنامج املصدر

  ، ويطبع بعدها )  Fortran Compiler( بواسطة برنامج خاص يعرف مبترجم فورتران  الربنامج املصدر ويتم ذلك
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الربنامج وتوضح األخطاء أن وجدت فيه ، ويعاد الربنامج دون أن يشغل يف حالة وجود أخطاء فيه ليتم تصحيحها  
وأن أفضل وسيلة لتعلم أية لغة يف الربجمة هو أن تكتب برناجماً بسيطاً حيتوي مجلة أخراج مث تراقب  .من قبل املربمج 

ومن مث املترجم  Editorكيف يعمل هذا الربنامج ، أن هذه اخلطوة من شأا التأكد من صحة عمل احملرر 
Compiler  وكذلك الرابطLinker وكذلك فإن كتابة  ٠امج وهذه كما ذكرنا مراحل أعداد وتنفيذ الربن

   ٠برنامج بسيط تؤدي إىل االرتقاء ذا الربنامج إىل برامج أكثر تعقيداً وبالتدريج 
  

  FORTRAN 90العناصر األساسية يف لغة 
  
أن األحرف والرموز املسموح استخدامها تشمل ما  : FORTRAN 90األحرف والرموز املستخدمة يف لغة  -1

  :يأيت 
  :وهي ستة وعشرون حرفاً هي  والصغرية تتكون من احلروف الكبرية :اإلنكليزية األجبدية احلروف -١

A , B , C , D , ...... , Z         بأستعمال احلروف األجبدية الصغرية مثل  90فورتران  تسمحوa , b , c ,…z  .  
    9 , ......., 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0:  األرقام احلسابية عربية األصل ، وهي  -٢
 :الرموز اخلاصة وتشمل ما يأيت  -٣

 
Character 

 
Name 

 
Character 

 
Name 

 
 

 
Blank (space) 

 
: 

 
Colon 

 
= 

 
Equal sign 

 
! 

 
Exclamation mark 

 
+ 

 
Plus sign 

 
" 

 
Quotation mark 

 
- 

 
Minus sign 

 
% 

 
Percent sign 

 
* 

 
Asterisk 

 
& 

 
Ampersand 

 
/ 

 
Slash 

 
; 

 
Semicolon 

 
( 

 
Left parenthesis 

 
< 

 
Less than 

 
) 

 
Right parenthesis 

 
> 

 
Greater than 

 
, 

 
Comma 

 
? 

 
Question mark 

 
. 

 
Period (decimal point)  

$ 
 

Dollar sign 
 
' 

 
Apostrophe _ underscore 
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   :   Constants    الثوابت  -2
  : قسمني  إىلثابتة أثناء تنفيذ الربنامج وتنقسم  تبقىالثوابت هي الكميات اليت 

وهي عبارة عن أعداد رقمية وكل عدد ميكن أن حيوي علـى   :  ConstantsNumerical   الثوابت العددية  
  :ملوجبة وهناك ثالث أنواع من الثوابت العددية ا فاصلة عشرية وكما ميكن أن حيمل اإلشارة السالبة أو

  
   Fixed Point Constant or Integer Constants  الثوابت الصحيحة -1

تعرف الثوابت الصحيحة بأا أعداد صحيحة أو صفرية مسبقة أو غري مسبقة بإشارة وتظهر هذه األعداد بدون 
  ) .… , 314- , 300+ , 5 , 0(  أمثلة للثوابت الصحيحة   ٠(( . )) الفاصلة العشرية 

  ٠النوع من الثوابت العددية حسب نوع وطراز احلاسب املستعمل يتراوح احلد األدىن واحلد األقصى هلذا
  :Rules for Integer Numberقواعد الثوابت العددية الصحيحة  

  ٠يف كتابتها(( . )) ال جيوز استخدام الفاصلة العشرية  -١
 ٠يف كتابتها))  ,(( ال جيوز استخدام الفارزة  -٢
 )) -(( أمام العدد للداللة على أنه موجب وكذلك احلال بالنسبة لإلشارة ))  +(( ميكن وضع إشارة  -٣

 ٠عندما يكون العدد سالباً وعند عدم وجود اإلشارة يعترب العدد موجباً  
  

   Real Constants or Floating Point Constants الثوابت احلقيقية  -2
  الكسرية وتكتب بأستخدام الفاصلة العشرية والصورة العامة هلاوتشمل هذه اموعة من الثوابت األعداد احلقيقية 

  :يف لغة فورتران تكون بالشكل التايل  
  الصحيح  العددمتثل :  n    : حيث    

          m  : ٠متثل اجلزء الكسري أي األرقام املوجودة على ميني الفاصلة  
          E  : ٠ ١٠واألساس )) × (( متثل عالمة الضرب  
          s  :٠متثل األس وهو عدد صحيح مكون من رقمني فقط  

  )  .… , 5.00 , .5+ , 14.1- , 13.25( أمثلة على الثوابت احلقيقية 
   ٠ويتغري احلد األدىن واألقصى هلذه الثوابت حسب نوع وطراز احلاسب املستخدم

  :  Number RealRules forقواعد الثوابت العددية احلقيقية  
  ٠العدد احلقيقي الكسري حيتوي على فاصلة عشرية  -١
 ٠الفارزة غري مسموح ا يف أي عدد  -٢
 ٠يف قيمته التأثريمؤخرته دون  أوأي عدد من االصفار يف مقدمة العدد  إضافةميكن  -٣
   ٠ميكن للعدد أن تكون له إشارة تسبقه  -٤

n.m      n.     n.mE±s     n.E±s     .mE±s     nE±s 
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وخباصة أذا كانت )  E - Notation(ميكن متثيل الثوابت العددية بواسطة طريقة التدوين اليائي  :مالحظـــــة 
 0.135E-2ميكن متثيله بـ 0.00135فمثالً الثابت العددي احلقيقي الكسري  ٠هذه الثوابت كبرية جداً أو صغرية جداً
اليت ) األس ( ميثل القوة  Eأو العدد املوجود إىل ميني   ٢-١٠مضروب يف  Eواليت تعين أن العدد املوجود إىل يسار 

  ٠ ١٠العدد   يرفع اليها
  :والشكل العام الذي ميثل هذا النوع من التدوين هو 

  ٠عدد صحيح باإلضافة إىل اإلشارة  nعدد حقيقي أو صحيح يف لغة فورتران و  Yحيث  
 الغرض منها أن حتدد جماالً أو دقة لألرقام مثل Fortranوهنالك أشكال أخرى للمعطيات احلقيقية يف لغة      

0.3_DOUBLE  0.1234567 دقة مضاعفة أو الشكل 0.3الذي يعطي الثابت_QUAD  الذي يعطي الثابت
  ٠املذكور أربعة أمثال الدقة املعهودة 

     ConstantsComplex  الثوابت املركبة  - 3
) Real Part (هو ثابت عددي ذو فاصلة عشرية وهو مكون من جزئني يسمى أحدمها اجلزء احلقيقي : الثابت املركب 

   ٠ويكتب عادة بني قوسني ويفصل بني جزئيه هذين بفارزة)  Imaginary Part( ويسمى اآلخر باجلزء اخليايل 
  :فيما يأيت بعض األمثلة على هذا النوع من الثوابت  

  صورة األعداد بالفورتران          صورة األعداد املركبة الرياضية       
                        (3.2,-1.86)                                                                    3.2-1.86i 

                           (4.0,5.0)                                                                        4.0+5.0i 
                           (-21.,3.24)                                                                  -21.+3.24i 

  
  :هذه الثوابت هي أنواعو: الثوابت غري العددية 

هذا النوع من الثوابت خيتلف عن األنواع سابقة الذكر يف أنه ليست  :  Logical Constants  الثوابت املنطقية -1
 TRUEوحسابياً  ٠خطأ FALSEصواب أو  TRUEله قيمة عددية وإمنا يكون على أحد حالتني إما أن تكون 

   ٠تأخذ الرقم صفر  Falseأو أي رقم آخر عدا صفر و  ١تأخذ قيمة الرقم 
  
وهذه الثوابت تتكون من سلسلة أو عدد من الرموز وتستخدم عادة يف :  String Constantsالثوابت الرمزية  -2

وهذا النوع من ) زدوجاملمن النوع املفرد أو (كتابة العناوين أو متييز بعض نتائج الربامج وتكتب بني حاصرتني علويتني 
 "Quality'    ,  "Amount'   ,    "20+10" ,       :الثوابت غري عددي أي ال خيضع للعمليات احلسابية ومثاله 

 " program's logic "   , '2008' ,   'Fortran 90 solved all of Julie"s problems' ٠٠٠  
) Concatenation ( هنالك تعبري واحد يتعامل مع هذا النوع من الثوابت وهو تعبري الوصل  :مالحظـــــة 

  :، وتكون عملية الوصل نتيجة لوصل نصني ينتج عنهما نص ثالث مثل عملية الوصل ( // ) ورمزه 
   "NO"//"SMOKING"  تكون نتيجتها"NO SMOKING" ٠  
  

±YE±n = ±Y ×10±n 
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   Variables  املتغيـــرات  -3  
 ٠ويسمح هلا بالتغري أي بأخذ قيم خمتلفة خالل تنفيذ الربنامج Yأو  Xمعيناً مثل  مساًأاملتغري هو كمية تعطي 

  :هي  FORTRAN 90شروط كتابة أسم املتغري يف لغة و
  فقط UNDER SQURE) _ ( والرمز أرقام  وأحروف يتكون من رمز أو جمموعة رموز وهذه الرموز هي أما  -١

  ٠ )فقط _ حروف وأرقام والرمز (  اًرمز 31عن  رموزه حبيث ال يتجاوز عدد يسمى املتغري -٢
  ٠) _ ( أو جيوز أن يبدأ برقم  وال حبرفاملتغري أسم بدأ ي جيب أن -٣
 ٠يستحسن استعمال أسم للمتغري يدل على نوع استخدامه ويفضل جتنب احلرف الواحد  -٤

  ٠غري العدديةمها املتغريات العددية واملتغريات  FORTRAN 90وهناك نوعان من املتغريات يف لغة 
   Numerical Variablesاملتغريات العددية   

  :وهي املتغريات اليت تستخدم لتخزين الثوابت العددية يف وحدة الذاكرة وهي على أنواع أمهها 
   Integer Variables  املتغريات الصحيحة - 1

احلرف األول  لقاعدةهي املتغريات اليت يسمح هلا بأخذ قيمة ثابت صحيح فقط وختضع أمساء املتغريات الصحيحة 
  :  يبدأ بأحد األحرف الستة اآلتية وهي أن كل متغري  أذا مل تعرف يف بداية الربنامج يف عبارة نوع

       I  ,  J  ,  K  , L  ,  M  ,  N  فهو متغري صحيح 
  ٠هي متغريات صحيحة        MASS_1   ,  K5   ,  I  , JM  ,  KK  , NUM_2: فمثالً األمساء التالية 

          Real Variablesاملتغريات احلقيقية   -2
وخيضع أسم املتغري  ،وهي املتغريات اليت تستخدم خلزن األعداد احلقيقية احملتوية على كسور عشرية يف الذاكرة

  : عداي حرف يبدأ بأاحلرف األول أذا مل يعرف يف بداية الربنامج يف عبارة نوع وهي أن كل متغري  لقاعدةاحلقيقي 
  فهو متغري حقيقي      I , J , K , L , M , N:احلروف الستة اآلتية 

  ٠حقيقيةهي متغريات         Value_1   ,  X5   ,  Y  , ABC  ,  Calculate_of_X:فمثالً األمساء التالية 
   Variables Complexاملتغريات املركبة  - 3

، وجيب تعريف هذه املتغريات يف  يف الذاكرة) مت تعريفها سابقاً (  املركبة الثوابتوهي املتغريات اليت تستخدم خلزن 
  ٠  Complexبداية الربنامج بعبارة 

  
  :هذه املتغريات هي وأنواع:   العددية  غري املتغريات

   :  VariablesLogical   املنطقية املتغريات -1
، وجيب تعريف هذه املـتغريات   يف الذاكرة) مت تعريفها سابقاً (  املنطقية الثوابتوهي املتغريات اليت تستخدم خلزن 

  ٠ Logicalيف بداية الربنامج بعبارة 
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  CHARACTER TYPE OR STRING VARIABLESاملتغريات الرمزية    -2
هذا النوع من املتغريات ليس له قيم عددية ، كاملتغريات العددية ، وإمنا له قيم رمزية ويتكون املتغري الرمزي من 

واليت ميكن أن تكون من احلروف واألرقام والرموز اخلاصة الـيت سـبقت اإلشـارة     Stringsجمموعة من الرموز 
توضيحية حيتاج أليها املربمج لتبيان أمساء املـتغريات أو  ويستخدم هذا النوع من املتغريات كعناوين أو رموز ٠اليها

   ٠معانيها أو للتعبري عن قيم ثوابت رمزية
  ٠يف بداية الربنامج للتعبري عن املتغريات الرمزية CHARACTER النوع ويتم استخدام عبارة

                     CHARACTER (Len=25) :: NAME     أمثلة على هذا النوع من املتغريات 
  أسم املتغري الرمزي:  NAME:  حيث 
      (Len=25)   : ٠موقع 25طول املتغري الرمزي أي عدد رموزه فيحجز له يف الذاكرة  

  CHARACTER (25) :: NAME             :وميكن كتابة العبارة السابقة بالشكل التايل
  ٠ Optionalهي اختيارية  Lenألن كلمة 

  CHARACTER (*) :: ANSWER:  وقد تكتب عبارة نوع املتغري الرمزي بالشكل التايل 
   ANSWERملقدار احلجز لقيمة املتغري الرمزي ( * ) وهذا يعين استخدام الصيغة احلرة 

   ٠) أي مهما كانت قيمة الثابت الرمزي املراد احلجز له( 
  

  فأنه يفهم من ذلك أن طول املتغري الرمزي CHARACTERبعد عبارة  يذكر أي رقمإذا مل  : مالحظـــــة
  واملثال التايل يوضح هذه املالحظة ٠املعلن عنه ال يتعدى رمزاً واحداً فقط                     

                  CHARACTER :: RLGION                                                                   
RLGION = 'I'                                                                                    

 هنا هـو اختصـار للثابـت    I واحلرف RLGIONهو رمز واحد فقط ميثل القيمة الرمزية للمتغري الرمزي :  Iحيث 
واحد فقـط لقيمـة   مل حتجز غري مكان CHARACTERوحده ألن عبارة  Iوقد أستعمل احلرف  ISLAMالرمزي 

  ٠املتغري الرمزي
 

  :بالشكل التايل  FORTRAN 77السابق  اإلصداركما يف  CHARACTERوقد تكتب عبارة 
                                                                  CHARACTER *10,X,Y:  مثال 

  ٠ 10ا مبقدار متغريات رمزية ومت احلجز لقيم كل منهم  X,Yوتعين أن املتغريين 
                                              CHARACTER *6,L*4,M,N,S*8: مثال آخر 

   Sاملتغري الرمزي و رموز 4 حيجز له Lاملتغري الرمزي ورموز  6 حيجز هلما M , N ةالرمزي اتاملتغري: ومعناه 
   ٠ رموز 8 حيجز له
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   Rules for string variablesقواعد استعمال املتغريات الرمزية  
  :عند استعمال املتغريات الرمزية فأنه ينصح بأتباع القواعد التالية 

يف بداية الربنـامج   CHARACTERجيب اإلعالن عن أي متغري رمزي يف الربنامج وذلك باستخدام عبارة  -١
 ٠وقبل أسم املتغري الرمزي

 ٠احلاصرات العلوية مع املتغريات الرمزية وإمنا مع الثوابت الرمزية ال تستخدم  -٢
 ٠صحيح العدد CHARACTERينبغي أن يكون الرقم املستعمل بعد عبارة  -٣
 CHARACTERجيوز استعمال املتغريات املؤشرة واملصفوفات يف مجلة احلجز  -٤

 CHARACTER (2):: MONTH(12):                           مثل          
  ٠واحدة  CHARACTERال جيوز أن يستعمل أسم متغري رمزي يف أكثر من مجلة  -٥

  
   CHARACTER (LEN=8) :: DateINFO:                                                         أمثلة 

CHARACTER (LEN=4) :: Year, Month*2, Day*2 
CHARACTER (LEN=2) :: Hour, Minute, Second*6 

  
  األوىل  FORTRANمل يكن من الضروري اإلعالن عن املتغريات يف إصدارات لغة : مالحظـــــة
                  )FORTRAN 4 , FORTRAN 77  (وكانت أنواع املتغريات تستنبط من احلرف األول  
  كانت تعترب من)  I , J , K , L , M , N(فاملتغريات اليت كانت تبدأ باألحرف  ٠ ألسم املتغري                  
  تلقائياً ، وعدا ذلك كانت املتغريات تعترب حقيقية ولكن) INTEGER(النوع الصحيح                   
  أمساء وأنواع دائماًواراة اللغات األحدث، يستحسن أن يعلن املربمج  FORTRAN 90يف لغة                   
  ٠املتغريات ملا ينطوي ذلك عن فائدة يف استقصاء األخطاء وسهولة قراءة الربنامج                   

     
  TYPE STATEMENTSعبـارات النوع       

  
عادة وتوضع هذه العبارات بنوع املتغريات اليت تستخدم يف الربنامج )  declaration( هي عبارات التصريح 

يف ألنه   FORTRAN 90مهمة جداً كما مت ذكره يف لغة ولكنها   Optionalعبارات اختيارية  وهي يف بداية الربنامج
السابقة ويف هذه  احلرف األولاليت ال ختضع لقاعدة  املتغريات مساءأاستخدام بعض  إىلكثري من األحوال حيتاج املربمج 

، وكذلك لتجنب الوقوع يف خطأ استخدام متغريات حتديد النوع للتغلب على املشكلة عبارات استخدامستطيع ناحلالة 
أنواع من عبارات النوع املستخدمة يف  مخسةوهناك  من نفس النوع يف العمليات احلسابية وأيضاً سهولة قراءة الربنامج 

  :هي FORTRAN 90لغة 
 INTEGER,   REAL,   LOGICAL,  COMPLEX   and  CHARACTER  
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                  Type , specifier :: list                       :والصيغة العامة لكتابة عبارات النوع هي 

  : حيث       
Type  : ا عبارة النوع املراد تعريف املتغريات )INTEGER,  REAL,  LOGICAL, …  (  

Specifier  : ٠٠وهي بعض العبارات اليت حتدد املتغري إضافة إىل عبارة النوع وسنأيت على ذكرها  
        list  : ٠)  ,( هي أمساء املتغريات املراد تعريفها مفصولة عن بعضها بفارزة   
 

  ) Specification statements(  أمثلة على عبارات النوع
                                    INTEGER :: A2, B_1, BETA, QUEEN      (1حيث حتدد هذه العبارة 

  )دون التقيد بقاعدة احلرف األول ( هي متغريات صحيحة  A2,B_1,BETA,QUEENأن كل من  
  

                                     REAL :: I_10,JAK2,MAX,MIN      (2حيث حتدد هذه العبارة   
  ) دون التقيد بقاعدة احلرف األول (  حقيقيةهي متغريات   I_10,JAK2,MAX,MINأن كل من 

  
                                              LOGICAL :: FLAG,MAR      (3حيث حتدد هذه العبارة 

  هي متغريات منطقية FLAG,MARأن كل من 
  

                                              COMPLEX :: Total, A_1     (4حيث حتدد هذه العبارة    
  هي متغريات مركبة  Total,A_1أن كل من  

  
 :خر من عبارات النوع هي عبارات النوع الضمنية مثل آهناك نوع  -

IMPLICIT INTEGER :: (P-T)                                                                  
IMPLICIT REAL :: (J-N)                                                                              

         PETA , SQ , RN ,…  هو متغري صحيح ، مثل  Tإىل  Pحيث تعين العبارة األوىل أن أي متغري يبدأ باحلروف من 
 L1 , NOON , KAT , …مثل ، ي هو متغري حقيق Nإىل  Jوالعبارة الثانية تعين أن أي متغري يبدأ باحلروف من 

  
ويكون موقعها يف بداية الربنامج بعد  FORTRAN 90هي عبارة مهمة جداً يف لغة  : IMPLICIT NONE عبارة

أسم الربنامج وقبل عبارات التصريح بالنوع وتعين إلغاء قاعدة احلرف األول يف تعريـف نـوع املـتغريات وأن كـل     
جيـب  بأحد عبارات النوع اليت مت ذكرها سابقاً ورغم أا عبـارة اختياريـة أال أنـه    أن يعرف نوعها  جيباملتغريات 

   ٠ألا تساعد أن يكون الربنامج أمني من األخطاء  FORTRAN 90استخدامها يف كل برامج لغة 
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  FORTRAN 90  :F90 Program Structure برنامج هيكلية  
  

  :من الربنامج الرئيسي ووحدات أخرى من الربامج ومنها الربامج الفرعية  FORTRAN 90يتكون برنامج لغة 
   : هوالشكل العام للربنامج الرئيسي يكون و
  
  
  
  
  
  
  

  
وهي عبارة اختيارية ، يصح الربنامج بدوا ولكن من اجليد التعود على كتابتها يف كل برنامج مع أا ال تـأثري هلـا   

  ٠على الربنامج سوى أعطاء أسم يستفيد منه مستخدم الربنامج يف املستقبل 
هو أسم يعطى إىل الربنامج ويفضل أن يكون أسم الربنامج يدل على عمل )  program-name(وأسم الربنامج 

حروف وأرقام ( أي هو كلمة أو جمموعة كلمات متكونة من تنطبق عليه شروط كتابة أسم املتغري الربنامج وهذا األسم 
   ٠رمزاً وأن ال يبدأ برقم  )  31( لهبشرط أن ال يتعدى طو )_ والرمز 

    … , My_Program ,  Test , Calculate_Value_Of_Z:  وأمثلة على أسم الربنامج هي
  

Executable statements  :مثل عبارات اإلدخال واإلخراج وغريها من العبارات التنفيذية  تعين عبارات تنفيذية  
   ٠األخرى وسوف نأيت على ذكرها الحقاً                                    

  
  

   FORTRAN 90وهي عبارة غري تنفيذية ينتهي ا كل برنامج واليت تشري اىل اية نص الربنامج ويف لغة   
  : كما موضح باملثال التايل) PROGRAMعبارة (ويكتب بعدها نفس العبارة األوىل أي  Endأن تكتب عبارة  يفضل

  
   

  
  

PROGRAM program-name   
IMPLICIT NONE  
Specification statements 
... 
Executable statements 
... 
END PROGRAM program-name    

   PROGRAMعبارة  

  ENDعبارة   

PROGRAM  Calculate 
Print *, 10 + 20 
END PROGRAM  Calculate 

  ال جيوز أن حيتوي الربنامج على : مالحظة
 ENDمن مجلة  أكثر           
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وهي عبارة غري تنفيذية تستخدم لتوضيح وشرح بعض خطوات الربنامج أو وظيفة الربنامج وبعض املعلومـات   
  ..د أكثر من عبارة تعليق واحدة يف بداية الربنامج ويف ثناياه جفمن املمكن أن يوعنه ، ولذلك 

يف بداية السطر أو بعد ايـة عبـارة    Exclamation mark( ! )  عالمة التعجب وصيغة هذه العبارة هي ظهور رمز
   ٠تعليق ما  يعترب غري تنفيذي وهو توضيح أو شرح أو( ! ) معينة وكل شيء يكتب بعد الرمز 

  :  مثال
  
  
  
  
  
  

  Parameterفيتم ذلك من خالل احملدد ثوابت خالل الربنامج الثوابت معينة وأردنا حتديد هذه أمساء لأذا كان لدينا 
  : التالية  بالصيغة العامةيف أحد عبارات النوع كما ذكر سابقاً ويكتب 

  
  :أمثلة 

REAL,  PARAMETER :: pi = 3.1415926 , e =2.17828 
INTEGER, PARAMETER  :: MAXIMUM = 100 
LOGICAL, PARAMETER :: TRUE = .true. , FALSE = .false. 
CHARACTER(LEN=3), PARAMETER :: YES = "yes" , NO = "no" 

  
الغرض من استخدام أمساء للثوابت هو زيادة الوضوح ، وكذلك أعطاء فرصة للكمبيوتر من أي خطأ غري مقصود عند 

  :وعل سبيل املثال الحظ الربنامج اآليت  ٠استعمال املتغريات 
  
  

 Comments  اإليضاح والتعليقعبارة   

PROGRAM Who 
!  This program reads a name 
!  Then prints it 
READ *, NAME    ! Input Statement 
PRINT *, NAME   ! Output Statement 
END PROGRAM Who 
  

 PARAMETERS  حتديد الثوابتعبارة   

TYPE , PARAMETER :: CONS_1 = 100 , CONS_2 = 200 , … 

PROGRAM METER_TO_INCHES 
!  This program Convert Meter To Inches 
IMPLICIT NONE  
REAL :: METERS 
REAL, PARAMETER :: INCHES_PER_METER=39.37 
READ *, METERS 
PRINT *, METERS * INCHES_PER_METER  
END PROGRAM METER_TO_INCHES 

 

جيب االنتباه إىل أن أسم  : مالحظة
الثابت ال ميكن تغيري قيمته خالل 

الربنامج فال ميكن أن تظهر العبارة 
  :التالية يف الربنامج مثالً 

INCHES_PER_METER=39.3701  
ولو ظهرت هذه اجلملة فإن الربنامج 

  ٠ سيظهر خطأ ينبه املربمج لذلك
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 كانتألسباب تارخيية و FORTRANلقد تغريت القواعد الشكلية اليت كانت تستخدم يف اإلصدارات السابقة للغة 

ون متوافقة مع شكل هذه جيب أن تك FORTRANتكتب يف بطاقات ، فعليه أن صيغة عبارات  FORTRANلغة 
  :كل بطاقة مقسمة إىل أربعة أقسام متميزة هيالبطاقات وكانت 

  ) . Statement Label( تعرف بأعمدة ترقيم العبارة )  ٥( إىل )  ١(األعمدة من  -١
وهو الذي يستعمل للداللة على )  Continuation Code( العمود السادس يعرف بعمود االستمرارية  -٢

 .استمرارية العبارة أي أن ما موجود يف البطاقة هو تكملة ملا هو موجود يف البطاقة السابقة هلا 
 )  Statement Field(تستعمل لكتابة عبارة فورتران وتعرف مبجال العبارة )  ٧٢( إىل )  ٧(األعمدة من   -٣

 وتعرف مبجال ترقيم البطاقة              رقيم البطاقات األختياريلت تستعمل)  ٨٠( إىل )  ٧٣(األعمدة من   -٤

ربمج وضع أي حروف أو أرقام أو كالمها معاً لتشري اىل وللم)  Identification Field(  أو حقل التعريف
الربنامج والسطر حيث يفيد هذا احلقل يف الرجوع ألي سطر يف الربنامج دون الرجوع اىل حمتوياته ، 

 . كن ترتيب الربنامج إذا حدث أي خلل أو تغيري يف هذا الترتيب وكذلك مي

واليت تبدأ )  Comment Statement (أن كافة عبارات فورتران ختضع هلذا التصنيف عدا عبارات التعليق والشرح 
  : كما يف الشكل التايل. يف العمود األول  )  ( Cعادة  بطبع حرف 

  

 

  فقد حتررت هذه القيود وأصبح شكل الربنامج كما  FORTRAN 90األصدار يف  أما

  FORTRAN 90وميكن أن نذكر أن القواعد الشكلية السابقة ال تزال مقبولة يف  موضح

  ٠ جيوز اخللط بني القواعد الشكلية السابقة واحلالية يف نفس امللف الأنه   غري 

 
  

   FORTRAN 90الربنامج الواحد يتكون من جمموعة من العبارات وكل عبارة تبدأ بسطر منفرد والسطر الواحد يف لغة
ولذلك جيب أن تكتب العبارة بأكثر من  رمزاً) 132( لذا ال ميكن كتابة سطر أكثر من  ٠رمزاً ) 132( حيتوي على 

  :كما يف املثال التايل  السطر استمرارية إىل لإلشارةاية السطر  إىل)  Ampersand(& الرمز  بإضافةسطر 
  

 FORTRANالقواعد الشكلية للربامج املكتوبة بلغة 

 

 

 FORTRAN 90     :F90 LINE RULESبلغة  السطرقواعد 
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يف سطر واحد وذلك  بفصل اجلملتني عن بعضهما بواسطة  FORTRAN يف لغة كما أنه ميكن كتابة أكثر من مجلة

  SUM = O ; PRODUCT = 1                     :مثل  )  ;(الفاصلة املنقوطة 
  :مثل بعبارات النوع بإمكان املربمج أن حيدد قيماً ابتدائية للمتغريات عند اإلعالن عنها :  ةمالحظــ

               INTEGER :: SUM = O , PRODUCT = 1                         
REAL :: Offset = 0.1, Length = 10.0 , Tolerance = 1.E-7 

  
  
  

  :هي FORTRANوهذه العمليات مع الرموز املقابلة هلا يف لغة ، توجد مخس عمليات حسابية أساسية 
 B + Aمثال    :     +              اجلمع 
    A – Bمثال                -:    الطرح 

 A.Bتعين           A * Bمثال  ×             :   الضرب 
 A÷Bتعين           A/Bمثال    :   /              القسمة 

  ABتعين          A**Bمثال    :   **    الرفع إىل األس 

  
  

هو أجراء العمليات احلسابية، مث تطورت فيما بعد لتشمل  FORTRANلغة كان الغرض األساسي للربجمة ب
التعبري احلسايب هو أجراء العمليات احلسابية على بعض الثوابت واملتغريات ف ٠أجراء عمليات على رموز متنوعة 

والتعبري احلسايب يف صورته البسيطة يتكون من ثابت واحد أو متغري واحد أو دالة  ،قيمة عددية إلجيادوالدوال وذلك 
                                      A/B*(X+12.5)   ,  (X+Y)**3   ,   T-R3 :واحدة ومثال على ذلك

  بواسطة وسيلة  CHARACTERربط املتغريات والثوابت من النوع الرمزي  ميكن FORTRAN 90ويف لغة 
   ٠ "X // Y // "abcde:   ومثال ذلك  ٠)//(الوصل    
  

  :قواعد كتابة وحساب قيمة التعبري احلسايب 
  جيب أن ال يظهر رمزان من رموز العمليات احلسابية جبانب بعضها البعض مباشرةً فمثالً من اخلطأ أن يترجم  1-   

  جبانب بعضهما دون أي / ،  -حيث ظهر الرمزان  A/-Bالتعبري اجلربي اىل فورتران بالتعبري احلسايب 
  حيث أستخدمنا القوس للفصل أو أن يترجم اىل A/(-B)فاصل بينهما ولكن ميكن أن يترجم اىل  

 -A/B ٠وهذا يعطي نفس القيمة املطلوبة   

PRINT *, "LINE ONE" , & 
                   "LINE ONE" & 
                 , "LINE ONE" 

  ٠سطر   39وميكن كتابة أسطر استمرار إىل حد 
 

   ARITHMETIC OPERATIONSالعمليات احلسابية    
 

  ARITHMETIC EXPRESSION التعبري احلسايب  
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  :قاعدة األسبقية اآلتية ويتم تنفيذ التعبري احلسايب على أساس ): RULE OF PRCEDENCE(قاعدة األسبقية  -2
  ٠(   )تنفيذ ما بداخل األقواس  -١
  ٠الدوال إن وجدت  -٢
  ٠**تنفيذ عمليات الرفع لألس  -٣
  ٠وحسب أسبقيتها من اليسار اىل اليمني/ أو القسمة * تنفيذ عمليات الضرب  -٤
  ٠وحسب أسبقيتها من اليسار اىل اليمني –أو الطرح + تنفيذ عمليات اجلمع  -٥
  

  :ـــات مهمة مالحظـ
  فتعطي األسبقية ملا هو داخل األقواس الداخلية أوالً(((      ))) يف حالة وجود عدة أقواس داخلية وخارجية  -١

  ٠٠٠مث اخلارجية اليت تليها مث اليت تليها وهكذا       
 الكمية اليت ترفع إىلتعبرياً وليس جمرد ثابت أو متغري وكذلك جيوز أن تكون ) القوة ( جيوز أن يكون األس  -٢

   ٠هذا األس تعبرياً         
   ٠ال يسمح برفع قيمة سالبة إىل قوة حقيقية وال برفع الصفر إىل قوة صفرية -٣
  ٠عند أجراء عملية حسابية من نفس النوع ينتج ذلك النوع  -٤

  REAL     1.5 = .2/.3مثال ذلك                   
                       3/2 = 1     INTEGER      

 ٠وينتج حقيقي) كسر ( عند أجراء عملية حسابية خمتلفة حيول الصحيح إىل حقيقي  -٥
                         1.5 = 2/.3:         مثال ذلك

                       3/2. = 1.5                  
  

  ؟ هلا بلغة فورترانة رياضية مما يلي إىل عبارة واحدة مقابلة قحول كل عال : مثال
        1)      A=   π R3   

      2)       K= (     )n  

     3 )     X =                            
4)      Y = (ax4 + 10-5 + α cos2x)3/4                                                                                   

  :احلل 
1)     A= (4./3.)*3.141597*R**3                                                                                    

  2)     K= (LMBDA/MU)**N                                                                                       
      3)      X= (-B+SQRT(B**2  - 4.*A*C)) / (2*A)  
      4)      Y= (A*X**4+1.0E-5+ALFA*COS(X)**2)**(3./4.)  
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  )خطأ FALSEصواب أو  TRUE(ميكن أجراء عمليات مقارنة بني القيم العددية وتكون نتيجة هذه التعابري منطقية   
  :FORTRANلغة  املستخدمة يف املقارنةميثل تعابري  التايلدول اجل

  مثال   Fortran 90الرمز بلغة   Fortran 77الرمز بلغة   املعىن   الرياضيالرمز 
=  
≠  
<  
≤ 
> 
≥ 

  يساوي 
  ال يساوي 
  أصغر من 

  أصغر من أو يساوي 
  أكرب من 

  أكرب من أو يساوي

.EQ. 

.NE. 

.LT. 

.LE. 

.GT. 

.GE.  

==  
/=  
<  

< =  
> 

> =  

 C = B  
C /= R  
I < J 

 I < = K  
Z >  B  

 Y > = X  

  :العوامل املنطقية 
  :تستعمل العوامل املنطقية للربط بني التعابري املنطقية ومن أمهها 

١- . AND. :  ٠صواب إذا املقارنة على اجلانبني صواب  وتكون) و ( ومعناها   
٠ -٢ OR٠صواب إذا املقارنة على اجلانبني صواب أو أحدمها صواب وتكون) أو ( ومعناها :   ٠   
٣- . NOT.  : ٠صواب يف حالة املقارنة على اليمني خطأ وتكون) ال( ومعناها 
٤- .EQV.  : خطأاملقارنة على اجلانبني أو  إذا املقارنة على اجلانبني صوابوتكون صواب ) مكافئ (ومعناها 
٠ -٥EQVN.  : على اجلانبني أحدمها صواب واألخرى خطأ  إذا املقارنةوتكون صواب ) ال يكافئ (ومعناها 

  :مالحــــظات 
فيجب )  .OR.( و )  .AND.( جيب أن ال يسبق بأي عبارة أو متغري أما العاملني )  .NOT.( العامل  -١

   ٠أن يكونا مسبوقني ومتبوعني بتعبري أو متغريات
قاعدة األسبقية للعوامل املنطقية تعطي أولوية التنفيذ ملا هو داخل األقواس الداخلية أوالً مث اخلارجية اليت  -٢

 األولوية بني العوامل املنطقية ويليه العامل )  .NOT. (  ويعطي العامل  ٠٠تليها مث اليت تليها وهكذا 
               ).AND.  (ويليه العامل ).OR.  ( مث)٠EQV. ( أو )٠EQVN. (  

  
  :جد قيمة التعبري املنطقي التايل A = 10و  Y = 40.0و  X = 30.0أفرض   :مثال
  :احلل

IF (X+2.0 < Y .OR. Y /= 40.0 .AND. A > -3.1)                                           
  
  
  

  

   RELATIONAL OPERATORS  املقارنةعمليات   
 

  حسب قاعدة  ANDنبدأ بالعامل 
  ٠ ORاألسبقية مث العامل 

T 

F  
T T  F 
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لكل حاسب الكتروين مكتبة للدوال الرياضية وهي على شكل برامج معدة لبعض الصيغ الرياضية وخمزونة 
بصورة دائمة داخل احلاسب ألستخدامها عند الطلب من قبل املستفيدين وخمططي الربامج على أن تذكر فقط 

كتبية املعرفة لدى هذه اللغة العديد من الدوال امل FORTRANوحتوي لغة  ٠ضمن براجمهم وهلا أولوية التنفيذ
  : ونذكر فيما يلي بعضاً من هذه الدوال 

  : Numeric Type Conversion Function    دوال حتويل نوع املتغري -١
من املتغريات يف نفس العبارة احلسابية وأن ) الصحيح واحلقيقي ( قد يستخدم بعض املربجمني األنواع املختلفة   

  ٠قد تؤدي يف بعض األحيان اىل نتيجة غري متوقعة عملية املزج باألنواع هذه 
      PI/2:      وعلى سبيل املثال عند أجراء عملية القسمة التالية  
والسبب يف ظهور مثل هذه النتيجة  ) 1( كما هي معرفة لذا تكون نتيجة القسمة تساوي  PI = 3.1415حيث  

أي بيوتر يقوم بإسقاط الكسر يف عملية القسمة ولذلك فإن الكم INTEGERأن املقسوم عليه من نوع صحيح 
وكأا أعداد صحيحة ،وإللزام الكمبيوتر بإجراء القسمة على أا قسمة  بإتباع قاعدة القسمة أن الكمبيوتر يقوم

  :وهناك طريقتان  REALأعداد حقيقية 
  بإضافة كسر عشري للمقسوم عليه  PI/2.0:  أحدامها أن يكتب التعبري على الشكل اآليت  
    PI/REAL(2):    لتغيري النوع اىل احلقيقي كما يلي  REALأو باستعمال الدالة املكتبية  

فإذا أردنا أن ، فإن الطريقة الثانية هي الوحيدة  INTEGERأما أذا كان املقسوم عليه متغرياً من نوع صحيح 
  PI/REAL(I):    صحيحاً فإننا نكتب التعبري احلسايب كما يلي  Iري وكان املتغ Iعلى املتغري  PIنقسم املتغري 

  ٠اليت تقوم بإسقاط اجلزء الكسري من قيمة املتغري  INTوهنالك دوال مكتبية أخرى لتغيري النوع مثل 
أي  1ستكون  INT(X)فإن نتيجة الدالة  1.5هي  Xوكانت قيمة  REALمن نوع  Xفلو كان عندنا متغري  

  ٠بإسقاط الكسر عنه 
     I = X:   هناك عمليات تغيري من نوع آخر تتم تلقائياً عند أجراء املساواة فبعد أجراء العملية التالية 

حولت  اىل نوع  Xأي أن قيمة  1تكون  Iمن نوع صحيح فإن قيمة  Iوأن املتغري  1.5هي   Xعلى فرض أن قيمة 
   ٠صحيح أوالً مث أجريت عملية املساواة 

وعلى الرغم من التحويالت التلقائية اجلارية عند املساواة فإنه من املستحسن التعود على أجراء عمليات حتويل 
  I = INT(X):     النوع بشكل ظاهر كما يف 

  ٠لربنامج تعليلها عند تنفيذ اوذلك لتجنب األخطاء غري املقصودة اليت يصعب 
  
  :  FORTRAN 90يف لغة  الشائعةالتحويل املكتبية اجلدول التايل حيتوي على بعض دوال  

  

    LIBRARY FUNCTIONSالدوال املكتبية     
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  : Mathematical Functionsالدوال احلسابية   -٢

اجلدول التايل حيتوي على بعض الدوال العديد من الدوال احلسابية املعروفة و FORTRAN 90حتوي مكتبة لغة 
   ٠لغة ال هذه يف االستعمالالشائعة 

  

Return Type  Arg. Type  Meaning  Function  
INTEGER  REAL  truncate to integer part x  INT(x)  
INTEGER  REAL  round nearest integer to x  NINT(x)  
INTEGER  REAL  greatest integer less than or equal to  x  FLOOR(x)  

REAL  REAL  the fractional part of x  FRACTION(x)  
REAL  INTEGER  convert  x   to  REAL  REAL(x)  

  Arg. Type  Return Type  الصيغة الرياضية   Function   Meaning )الصيغة بالفورتران(
 

ABS(X)  
 

  
  القيمة املطلقة 

 
| x |  
  

INTEGER INTEGER 
REAL REAL 

EXP(X)  الدالة األسية  ex REAL REAL 
ALOG(X) Or  LOG(X)    اللوغارتيم الطبيعي  ln x REAL REAL 

ALOG10(X)  Or  
LOG10(X) 

 log x REAL REAL  اللوغارتيم األعتيادي 

SQRT(X)   اجلذر التربيعي  REAL REAL 
SIN(X)  جيب الزاوية  Sin(x) REAL REAL 
COS(X)  جيب متام الزاوية  Cos(x) REAL REAL 
Tan(x) ظل الزاوية  Tan(x) REAL REAL 

ATAN(X)  الظل املعكوس للزاوية  Tan-1(x) REAL REAL 
TANH(X) الظل الزائدي للمقطع  Tanh(x) 

 
REAL REAL 

ASIN(X) املعكوس جيب الزاوية   Sin-1(x) REAL REAL 
ACOS(X)  املعكوسجيب متام   Cos-1(x) REAL REAL 

INT(-3.5) Æ   -3 
NINT(3.5) Æ  4 
NINT(-3.4) Æ  -3 
FLOOR(3.6) Æ    3 
FLOOR(-3.5) Æ  -4 
FRACTION(12.3) Æ  0.3 
REAL(-10) Æ  -10.0       
  

Examples: 
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  :مالحظــــات
  ٠جيب أن تكون الزوايا يف الدوال املكتبية بالزوايا النصف قطرية  -١
  REALلكي نتجنب اخللط بني الكميات الكسرية والكميات الصحيحة يف التعبري احلسايب نستخدم دالة التحويل  -٢

  
  
  

  فإذا كان هلذا املتغري قيمة سابقة فأا ( هي عبارة  تستخدم حلساب قيمة تعبري حسايب مث إعطاء هذه القيمة إىل متغري 
  :والصورة العامة للعبارة احلسابية هي  ٠٠) متحى وحتل حملها هذه القيمة اجلديدة أي قيمة التعبري احلسايب 

  أسم متغري = تعبري حسايب                                                                             
Variable Name = Arithmetic Expression                                                    

( هي ليست املساواة املوجودة يف الرياضيات وأمنا هي عملية أحالل بالربجمة أي حل الطرف األمين ( = ) وعالمة 
  قيمتها السابقة لتحل حملها قيمة Aتفقد   A = B+Cفمثال العبارة احلسابية ) املتغري(حمل الطرف األيسر ) التعبري احلسايب

B + C  أما قيمة كل منB,C ا ال تتغري٠ فأ    
ويف حالة ما إذا أختلف نوع املتغري عن نوع التعبري احلسايب فأن قيمة التعبري احلسايب حتسب أوالً حسب نوعه مث تعدل 

فمثالً إذا كان املتغري حقيقياً والتعبري صحيحاً فأن كل  ٠هذه القيمة إىل صورة النوع اآلخر قبل إعطائها للمتغري
باألعداد الصحيحة مث حتول النتيجة وهي عدد صحيح إىل الصورة احلقيقية قبل  العمليات احلسابية يف التعبري جتري

وكذلك العكس فإذا كان املتغري صحيحاً والتعبري حقيقياً فإن  ٠٠أعطائها للمتغري املوجود على يسار العبارة احلسابية 
قبل إعطاء هذه القيمة للمتغري الصحيح قيمة التعبري احلقيقية احملسوبة حتول أوالً إىل قيمة صحيحة حبذف اجلزء الكسري 

   ٠على يسار العبارة
نؤكد هنا على الصورة العامة للعبارة احلسابية حيث الطرف األمين عبارة عن تعبري حسايب أو متغري معرف سابقاً أو 

    X – Y = Z + Tفمثالً املعادلة الرياضية             ٠ثابت والطرف األيسر عبارة عن اسم متغري واحد فقط
   ٠ ميكن أن تكون عبارة حسابية وذلك ألن الطرف األيسر فيها ليس متغرياً واحداً وإمنا هو تعبري حسايبال
  

  Arg. Type  Return Type  الصيغة الرياضية   Function  Meaning  )الصيغة بالفورتران(
SINH(X) جيب زائدي  SINH(X) REAL REAL 
COSH(X) جيب متام زائدي  COSH(X) REAL REAL 

 
MAX(x1, x2, ..., xn)  

maximum of 
x1, x2, ... xn    INTEGER INTEGER 

  REAL REAL 

  
MIN(x1, x2, ..., xn)  

minimum of 
x1, x2, ... xn  

  INTEGER INTEGER 
  REAL REAL 

   ARITHMETIC STATEMENT العبارة احلسابية  
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  Input–Output Statementsعبارات اإلدخال واإلخراج       

 
  

  : هناك طريقتان إلدخال البيانات مها     
وتتم بإدخال  البيانات مباشرة إىل احلاسبة من خالل العبارات احلسابية  : Direct Methodالطريقة املباشرة   - 1

  A = 2.4:                  مثل  . حيث يكون الطرف األمين يف العبارة احلسابية ثابتاً 
M = 4                                                                                              
Z = 825.75/40.0                                                                      

ويستخدم هذا النوع من اإلدخال عندما تكون البيانات قليلة وال حيبذ استخدامها حني احلاجة إىل عدد كبري من 
  .البيانات أو يف حالة تبديل البيانات بسبب استعمال الربنامج ألغراض أخرى 

  
  :  Read Statement اإلدخال باستخدام عبارة القراءة  - 2
  :   والصورة العامة لعبارة القراءة هي    

  .ويعتمد على نوع احلاسبة  ( * )ويعرب عنه بالرمز املستخدمة  اإلدخالميثل رقم وحدة :  m:حيث 
n  : رقم صحيح يدل على رقم عبارة الصيغة)Format ( أو توضع) *(تعين ) جنمةFree Format( أي صيغة حرة.  

List  : جمموعة املتغريات املراد أدخاهلا مفصولة عن بعضها بفارزة), . (  
      Read (*,*) A, B, M         :                                                           مثال 

   ( * ) .بأستخدام الصيغة احلرة  M, B, Aوتعين أدخال ثالث متغريات مها 
  Read *, A , B , M:                   وميكن كتابة عبارة القراءة بالصورة اآلتية 

  
                                                                  Read (*,10) A,B,M        :مثال 

10     Format ( 2F10.3, I6 )                                                                               
  . 10املعبر عنها يف عبارة رقم  Formatبأستخدام صيغة  M, B, Aوتعين أدخال ثالث متغريات مها 

  Read (*, FMT="( 2F10.3, I6 )") A , B , M: وميكن كتابة عبارة القراءة بالصورة اآلتية 
  
  

  :إلخراج النتائج هيعبارتان تستخدمان هناك 
  : Write Statementعبارة الكتابة  باستخدام -١

  :والصورة العامة لعبارة الكتابة هي 
  

Read (m,n) List 

Write (m , n) List 

 INPUT DATA METHODS طرق أدخال البيانات   

 OUTPUT RESULTS METHODS لنتائجا خراجطرق أ   
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  :حيث  
m  : ويعتمد على نوع احلاسبة  ( * )ويعرب عنه بالرمز النتائج املستخدمة  إخراجميثل رقم وحدة.  
n   : الصيغة)Format(  أو توضع املستخدمة)*(تعين ) جنمةFree Format ( أي صيغة حرة.  

List  : جمموعة أمساء  املتغريات املراد أخراجها وهي مفصولة عن بعضها بفارزة), . (   
      Write (*,*) I, C:                                                                              مثال 

   .اليت تطبع النتائج بطريقة التدوين اليائي ( * ) بأستخدام الصيغة احلرة  I,Cوتعين أخراج نتائج قيم املتغريات 
  

                                                                     Write (*, "(I6, F10.3 )") I, C:مثال 
  . Formatبأستخدام صيغة  I,Cوتعين أخراج نتائج قيم املتغريات 

  
   : Print Statementعبارة الطباعة   باستخدام -٢

     :هي  لطباعةوالصورة العامة لعبارة ا
  :حيث 

 List  : جمموعة أمساء  املتغريات املراد أخراجها وهي مفصولة عن بعضها بفارزة), . (  
      PRINT *, A, B, C:                                                                              مثال 

  باستخدام الصيغة احلرة A ,B,Cوتعين أخراج نتائج قيم املتغريات 
  

  PRINT "(3F8.3)", A, B, C                                                            :مثال 
  ٠ FORMATباستخدام صيغة  A ,B,Cوتعين أخراج نتائج قيم املتغريات 

  :مالحظات مهمة 
حىت يقوم  Free Formatيفضل أستخدام الصيغة احلرة  Read Statementيف عبارة القراءة   -١

  . Formatاملستخدم بأدخال البيانات حبرية تامة دون التقييد بأي صيغة 
  Read *, A , B , M:                   وميكن كتابة عبارة القراءة بالصورة اآلتية 

حىت يسهل على  Format يفضل أستخدام رقم عبارة الصيغة Write Statement يف عبارة الكتابة -٢
 .)القدمية  FORTRANلغة تستخدم يف نسخ  (املستخدم أخراج النتائج بالشكل املطلوب 

    أستخدام صيغة حرة ( يف إخراج النتائج بشكليها  Printيفضل استخدام عبارة  FORTRAN 90يف لغة  -٣
 )  صيغة حرة (       PRINT *, AREA:  مثال          ٠) FORMATأو صيغة 

                                PRINT "(A,F9.3)", "AREA=", AREA       ) صيغةFORMAT (  
 .النتائج  وإخراجبيانات ومعاجلة البيانات  إدخاليتضح مما سبق أن الربنامج هو عبارة عن  -٤
 

PRINT * , List 
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  Format Statements عبارات الصيغة     
  :هناك عدة أنواع من الصيغ هي 

   FORMAT  I صيغة الثوابت العددية الصحيحة  -1 
  سواء يف إدخال البيانات ) أي تستعمل مع متغريات الفاصلة الثابتة ( تستعمل هذه الصيغة مع األعداد الصحيحة 

   nIw                                        :والصورة العامة هلا هي  ٠أو أخراج النتائج
  ٠عدد احلقول يف سجل اإلدخال واألخراج:  n    :حيث 

I              :٠رمز صيغة األعداد الصحيحة  
W             : ٠متضمن األشارة) حقل ( عدد األعمدة احملجوزة لكل متغري  

  :أمثـــلة 
    I3,I5(" PRINT(,"                                                                    M,N    ) : 1( مثال   

  ٠)تثقيب بطاقة البيانات (فسوف يكون اإلدخال كاآليت  N = -132و   M = 30هي N,Mفإذا كانت قيم كل من 
  

30   -132                                                                                                 
  

I3     I5                                                                                            
                    2I5(" PRINT(,"                                          J,K                                 ) : 2( مثال  

         IF    J= -12       ,   K= 159          
-12    159                                                                                                            

  
   F  FORMATصيغة الثوابت العددية احلقيقية  – 2

سواء يف إدخال ) أي تستعمل مع متغريات الفاصلة السائبة ) ( الكسرية ( تستعمل هذه الصيغة مع األعداد احلقيقية 
   nFw.d                           :        والصورة العامة هلا هي  ٠البيانات أو أخراج النتائج

  ٠عدد احلقول يف سجل اإلدخال أو األخراج:  n :حيث
F           :٠رمز صيغة األعداد الكسرية  
W         :٠عدد األعمدة الكلي يف كل حقل  
d          :٠عدد األعمدة إىل ميني الفاصلة العشرية  

      F9.3,F8.4(" PRINT(,"                                                                X,Y    ) : 3( مثال 
        IF    X=12.213          ,   Y=-5.17          

     12.213  - 5.17                                                                                            
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               F10.5,2F7.4(" PRINT(,"                                                       A,B,C     ) :  4( مثال 
IF    A=296.28      ,   B=27.18  ,  C=-3.54       

  
296.28      27.18    -3.54                                                                                                

 
  ) :  5( مثال 

PRINT "(F10.3)", TOTAL                                                                                          
IF    TOTAL =2802.4          

2802.4                                                                                                           
 
     

   E  FORMATصيغة األعداد الكسرية األسية         - 3
  ٠سية واليت تكون قيمها كبرية جداً أو صغرية جداًألتستعمل هذه الصيغة لألعداد الكسرية ا

  nEw.d:                                                 والصورة العامة هلا هي 
  : حيث   
n  :٠عدد احلقول يف سجل االدخال او األخراج  
E  :٠رمز صيغة األعداد الكسرية واألسية وتطبع يف األدخال واالخراج  
w      :٠عدد األعمدة الكلي يف كل حقل  
d  : وميثل عدد األعمدة املخصصة ألرقام العدد فقط واليت حمصورة بني الفاصلة العشرية والرمزE ٠  

  ٠))  ≤ w-d 7(( بشرط       
   d    E±ee    .0±:  عند طبعها على جهاز األخراج كما يلي  Eوتظهر صيغة 

                       ) : 6( مثال 
               PRINT "(E12.3)", AREA                                                                        

                  IF    AREA =918000         
      0.918E+06                                                                                         

                                                                                                                                           
                                                                                                                             

  E12.4,E10.3 (" PRINT(," A,B                                                 ) : 7( مثال 
                                                                  IF    A=251.832      ,   B=0.0082468    

0.2518E+03  0.825E-02                                                                       
  

  :مالحظة 
أقل من اجلزء الكسري املمثل للعدد املطلوب طبعه فإن احلاسب  Ew.dإذا كان اجلزء الكسري يف عبارة الصيغة 

  ٠يقوم بتقريب الكسر إىل أقرب رقم
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  E13.6,E14.6 (" PRINT(," H,S                                                           ): 8( مثال
                                                                  

   IF    H=0.0000001357    ,   S=-235.7978    
  

0.135700E-06  -0.235798E+03                                                           
  

  :مالحظة 
أكثر من اجلزء الكسري املمثل للعدد املطلوب طبعه فإن احلاسب  Ew.dإذا كان اجلزء الكسري يف عبارة الصيغة 

  ٠يقوم بوضع أصفار على ميني العدد
  

   A      A  FORMATصيغة  – 4
  :والصورة العامة هلا هي لطباعة الثوابت الرمزيةتستعمل هذه الصيغة 

   Axx  :                                                     حيث  
A   : رمز الصيغة.  
  xx  :وهي اختيارية  عدد املواقع املوجودة يف حقل هذه الصيغة)OPTIONAL( ٠        
      PRINT ") (Y,IN                                                                ",A4,I3      ) : 9( مثال 

   IF    Y="ZAID"       ,   IN=96          
  ZAID  96                                                                                                          

  
      FORTRAN 90" ",(A)" PRINT"                                                      ) : 10( مثال 

  FORTRAN  90         تكون نتيجة الطباعة                                                     
                  

   X  FORMATصيغة فسحة أو أمهال احلقول   -5
              nX:    تستعمل هذه الصيغة لترك فراغات بني احلقول والصورة العامة هلا هي 

  :حيث
n  :٠عدد األعمدة اليت تترك فارغة  
X  :٠صيغة فسحة احلقول  
  :أمثلة 
  I4,5X,I6 (" PRINT(,"                                                               I,J   ) : 11( مثال 

                                                                    IF    I=115    ,   J=-25                
115                -25                                                                                             

  
22 



 2nd Year /Civil Engineering                         Introduction To programming In FORTRAN 90

       PrePared bY: JAWAD K. AL-SHERAFY, Civil ENG. DePt., ENG. Coll.,Thi-Qar Univ. 

  F12.6,4X, F6.2 (" PRINT(,"                                                     C,P    ): 21( مثال 
IF    C=927.123456      ,   P=191.24   

927.123456      191.24                                                                                             
                                                                                           

  :  T     FORMAT  Tحتديد احلقل صيغة  - 6
   Tn:   هو لهوالصورة العامة إللزام الكمبيوتر بالطباعة يف عمود حيدد رقمه  Tتستخدم الصيغة 

  :حيث
n  :٠املراد الطباعة فيه رقم العمود  
T  : ٠احلقل حتديدصيغة  
                     I20T1,A(" PRINT,(," " FORTRAN ", 90                                    ) : 31( مثال 

                                                                                                       
 FORTRAN     90     :                                                 تكون نتيجة الطباعة كما يلي   

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                

  :Multiply Record Formatصيغة القيود املتعددة   - 7
  (( / )))  Slash(  تستعمل هذه الصيغة عند إدخال أو أخراج عدد من السطور حيث يستعمل اخلط املائل 

  ٠إلاء السطر 
                2F7.3/2I5(" PRINT(,"                                                       C,D,I,J       ): 41( مثال 

                                                       IF    C=22.35    ,   D=91.62  ,  I=753  ,  J=8024  
22.35    91.62                                                                                                        
753  8024                                                                                                              

  
  

  :  مالحـظات مهمة
 READ (*,10) I,J      :    ميكن استعمال عبارة صيغة واحدة تستخدم للقراءة والطباعة مثل -١

WRITE (*,10) I,J                                                                                                
10    FORMAT (2I5)                                                                                  

 ٠يف عبارة الصيغة ىخرأ صيغةعن  صيغةتوضع فارزة لفرز  -٢
 ٠بقدر احلجز  ****أقل من عدد األعمدة أو املواقع فأن الطبع يظهر FORMATإذا كان احلجز يف صيغة  -٣
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  :أســـــئلة حملولة 
  ؟ ة رياضية مما يلي إىل عبارة واحدة مقابلة هلا بلغة فورترانقحول كل عال/ 1س

       1)   =   | − |                               )   =    .                     

       3) Y=   (|     +     |) 

       4)  =            .        
                                                                                 

   :احلل
1)  FI=SQRT(ABS(REAL(M-N)))                                                                          
2)  X=ALFA**3 *1.0E22*ABS(EXP(SIN(FI))) / LOG(ABS(COS(FI/3.)))         
3)  Y=LOG(ABS(1.0/COS(X)+SIN(X)))                                                                
4)  THETA= (EXP(2*X) / ((1./COS(X))**2*1/SIN(2*X)))**(1./3.)                    

  
املطلوب بيان أي من هذه العبارات صحيحة وأيها غري  FORTRAN 90فيما يلي جمموعة من العبارات /  2س

  ؟ صحيحة وبالنسبة للعبارات غري الصحيحة وضح اخلطأ
     1) B=SQRT(X+3E3)                                                                                            
   2) Y=3.2X+A**3/-4.0                                                                                           

3) X-Y=ALOG(T+Q)                                                                                           
4) J=J+1                                                                                                                

  5) X  Y=12.5                                                                                                          
6) XI=JI+K-4                                                                                                        
7) GAMA=A=(B+C)**2                                                                                      
8) PI=3.14159                                                                                                       
9) 12.5=X-A                                                                                                          

10) J=SIN(a+cos(x))/4.0                                                                                        
  :احلل
  ٠عبارة صحيحة -١
 ٠متجاوران مباشرة –و / وكذلك الرمزان  Xواملتغري   3.2عبارة غري صحيحة ال يوجد رمز لعملية حسابية بني -٢
 ٠الطرف األيسر تعبري حسايب وليس متغرياً واحداً –عبارة غري صحيحة  - ٣
  ٠عبارة صحيحة -٤

 ٠فصل بني مكونات اسم املتغري)  b( الحتواء الطرف األيسر على فراغ  –عبارة غري صحيحة  -٥
 ٠)أحالل ( الحتواء العبارة على عالمتني يساوي  –عبارة غري صحيحة  - ٧     ٠عبارة صحيحة -٦

 ٠الطرف األيسر ثابت وليس اسم متغري –عبارة غري صحيحة  -٩     ٠عبارة صحيحة  -٨
  ٠عبارة صحيحة - ١٠
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HOME WORK :  
  ؟ FORTRANحول كل عالقة رياضية مما يلي إىل عبارة واحدة مقابلة هلا بلغة / 1س

      1) T=         +        
     

            2) C= |   ( −  . )| +   | −  |  
 

      3) H=1+X+X2/2!+X3/3! +X4/4!     
      4) Y=   r2(θ-sinθ)+   π r3                                                                                                   

       5)   =   (    )  −       

      6)   =     (       )           
                  

فيما يلي جمموعة من العبارات بلغة فورتران واملطلوب بيان أي من هذه العبارات صحيحة وأيها غري صحيحة / 2س
  وبالنسبة للعبارات غري الصحيحة وضح اخلطأ ؟

1) Z2=A*-B+C**4                                                                                                     
2) X=SQRT(SQRT(X))                                                                                             
3) I+1=I                                                                                                                       
4) R=16.9X+AB                                                                                                          
5) SQRT(49.0)=7.0                                                                                                     
6) V-3.96=X**1.67                                                                                                     
7) K12345=I**J                                                                                                          
8) W=SQRT(YZ+4E3+12.5)                                                                                     
9) –A=5.0*D-F                                                                                                            
10) R2=EXP(SIN(X/2.0)                                                                                 

  
 :بعد تنفيذ الربنامج التايل SQ,IA,RN,I,X,Yما هي القيمة املتوقعة لكل من /  3س

                                                                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  

PROGRAM HOME_WORK 
IMPLICIT NONE                                                               
 REAL :: I , X , Y 
INTEGER :: N= 6 ,  J=4 , SQ , RN , IA                 
SQ= 6.8+N/4.                                                                        
 IA= 4.2+N/8                                                                         
 RN= SQ+IA/6.                                            
 I= N/IA                                                                                 
X= N/REAL(J)                                        
 Y=1/3*X-1.2                                                                        
 PRINT *,SQ,IA,RN,I,X,Y                                
 END PROGRAM HOME_WORK                                   
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