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 مقدمة
الطالبً الوسط فً استخداما   و انتشارا   البرمجة لغات أكثر من واحدة   C++ تعتبر لغة        

 األكادٌمً و فً وسط تطوٌر البرمجٌات و إنتاجها. وهً ما تزال تحتل مواقع الصدارة مقارنة مع 

.C#  و  Java غٌرها من لغات البرمجة، رغم ظهور لغات أخرى 

Merg Lee  و  Alexander Stepanov جرى بناء هذه المكتبة على ٌد السٌدٌن       

اعتمادا  على خبراتهما فً مجال البرمجة النمطٌة. كما ساهم السٌد  Hewlen Packardمن شركة 

بكثٌر من اإلضافات. وسوف نرى أنَّ هذه المكتبة مصممة بشكل ذكً من أجل  David Musser 

خدام.المساهمة فً تحسٌن األداء و لتحقٌق مرونة عالٌة عند االست  

STLالعدٌد من بنى المعطٌات الفعالة والقابلة إلعادة االستخدام إضافة إلى الخوارزمٌات تتضمن      

 الالزمة للتعامل مع هذه البنى. 

ثالث مكونات أساسٌة:  الحاوٌات و التكرارات و الخوارزمٌات. وسوف نتحدث   STL تحوي        

.STL ًعن معظم الحاوٌات و أشهرها ف 

و كما نعلم، فإن العدٌد من المبرمجٌن ٌواجهون صعوبات و تحدٌات كثٌرة تعترض طرٌقهم     

البرمجً. لذلك، سعى العدٌد من المبرمجٌن لحل مثل هذه المشاكل، إلى أن وصلوا إلى مكتبة 

.Standard Template Library (STL) القوالب المعٌارٌة 

ً لنا مشاكلنا ال تزال مبهمة عند كثٌرة، والحلول التً تنهوكما ٌبدو، فإن المشاكل البرمجٌة     

.STL ومن ضمن تلك الحلول مكتبة القوالب المعٌارٌة أغلب المبرمجٌن.   

STL، لذلك قمنا بشرح هذا باإلضافة إلى أن العدٌد من الناس ٌواجهون صعوبات فً التعامل مع     

.STL ٌّق عن أهم و أشهر الحاوٌات المو جودة فً بشكل مبّسط و ش  
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:Containers الحاويات  
الحاوٌات: هً بنى معطٌات قادرة على تخزٌن األغراض من أي نمط. وسوف نرى الحقا  أنه     

 ٌوجد ثالثة فئات من الحاوٌات: حاوٌات السالسل، حاوٌات التجمٌع، وحاوٌات التحوٌل.

ُتْعَرف حاوٌات السالسل بأنها بنى معطٌات خطٌة، أما حاوٌات التجمٌع، فهً عبارة عن بنى     

 معطٌات غٌر خطٌة التً ٌمكن فٌها تخزٌن أزواج من القٌم.

و تشكل حاوٌات السالسل و حاوٌات التجمٌع ما ٌسّمى بالحاوٌات من الدرجة األولى.      

ٌف مجموعةعدد من التوابع األعضاء. كما جرى تعر  STL كما ٌرتبط بكل حاوٌة من حاوٌات       

و  vector  كما فً توابع .STL جزئٌة من هذه التوابع األعضاء مع جمٌع الحاوٌات التابعة لــ 

 .deque و    list 

وتقسم حاوٌات الدرجة األولى إلى حاوٌات السالسل و حاوٌات التجمٌع. كما ٌوجد أربعة أنماط      

 إضافٌة من الحاوٌات، و تعرف بأشباه الحاوٌات كالمصفوفات و سالسل الحروف string، والبنٌة

لتنفٌذ عملٌات    valarray  والبنٌة flag values للتعامل مع مجموعة من قٌم األدلة bitset 

 رٌاضٌة عالٌة السرعة على األشعة و المصفوفات.

إظهارها لقدرات مشابهة لتلك المتوفرة  تعتبر هذه األنماط األربعة أنماطا  ألشباه الحاوٌات بسبب    

 مع حاوٌات الدرجة األولى، لكنها ال تمتلك جمٌع مقدرات هذا النوع من الحاوٌات.

تصمٌم الحاوٌات بحٌث أن توفر وظائف متشابهة، حٌث هناك العدٌد من  STL حاول مصممو       

 التوابع )كالتابع العضو size( الذي نستطٌع استخدامه فً كافة الحاوٌات. ولكن هناك بعض التوابع

 التً ال ٌمكن تطبٌقها إال على بعض الحاوٌات المتشابهة.

    

 أنواع الحاويات:
كما ذكرنا سابقا ، فإن الحاوٌات تقسم إلى حاوٌات السالسل، وحاوٌات التجمٌع، وحاوٌات     

 التحوٌل.

وسوف نتحدث عن حاوٌات السالسل و حاوٌات التحوٌل.      

السالسل:حاوٌات   
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vector تعتمد كل من .list, deque, vector ثالثة حاوٌات للسالسل وهً:   STL ٌتوفر فً     

الذي لسنا   List فتقوم ببناء قائمة مرتبطة مشابهة للصف   list على المصفوفات. أما   deque و 

 بصدد ذكره اآلن.

:deque و   vector وسوف نتحدث فً هذا الفصل عن       

 

:vector 

ٌمكن له أن ٌتغٌر. كما  Array من أشهر الحاوٌات، كما ٌعتبر إعادة لتعرٌف   vector ٌعد       

 دٌنامٌكٌا .

بنٌة معطٌات متراصة ضمن الذاكرة. مما ٌمّكننا من الوصول إلى أي عنصر من  vector ٌوفر       

 العناصر باستخدام ] [. حٌث ٌمكن التعامل معه كما نتعامل مع المصفوفات.

احة له، فإنه ٌقوم بحجز ذاكرة أكبر، وٌقوم بنسخ القٌم الذاكرة المت  vector     و عندما ٌستهلك  

 األصلٌة للعناصر إلٌها.

 

  

:vector      لدٌنا المثال اآلتً الذي ٌوّضح بعض أهم النقاط المتعلقة بــو  

1. #include<iostream> 
2. #include<vector> 
 
3. using namespace std; 
4. int main(){ 

4.1. int x[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 
4.2. std::vector<int>vec; 
4.3. cout<<"size of vec: "<<vec.size()<<endl; 
4.4. cout<<"input the number of vec: "; 
4.5. int n,v; 
4.6. cin>>n; 
4.7. cout<<"\ninput the vec: "; 
4.8. for(int i=0;i<n;i++){ 
4.9. cin>>v; 
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4.10. vec.push_back(v); 
4.11. } 
4.12. cout<<"size of vec: "<<vec.size()<<endl; 
4.13. cout<<"the first number in vec: 

"<<vec.front()<<"\nthe last number in vec: 
"<<vec.back()<<endl; 

4.14. cout<<"we\'ll put number 8 in  a postiton 4, 
so vec will become: "; 

4.15. vec[4]=8; 
4.16. for(int i=0;i<n;i++) 

4.16.1. cout<<vec[i]<<" "; 
4.17. cout<<endl; 
4.18. cout<<"we\'ll insert 13 as 3rd element, so vec 

will become: "; 
4.19. vec.insert(vec.begin()+2,13); 
4.20. for(int i=0;i<n+1;i++) 

4.20.1. cout<<vec[i]<<" "; 
4.21. cout<<endl; 
4.22. cout<<"we\'ll erase the 4th element in vec, so 

vec will become: "; 
4.23. vec.erase(vec.begin()+3); 
4.24. for(int i=0;i<n;i++) 

4.24.1. cout<<vec[i]<<' '; 
4.25. cout<<endl; 
4.26. cout<<"we\'ll erase the element between the 

1st and the 7th in vec, so vec will become: "; 
4.27. vec.erase(vec.begin()+1,vec.begin()+6); 
4.28. for(int i=0;i<n-5;i++) 

4.28.1. cout<<vec[i]<<" "; 
4.29. cout<<endl; 
4.30. cout<<"we\'ll erase every elements in vec.\n"; 
4.31. vec.erase(vec.begin(),vec.end()); 
4.32. cout<<"and we\'ll copy the x values in vec, so 

vec become: "; 
4.33. if(vec.empty()==1){ 

4.33.1. vec.insert(vec.begin(),x,x+10); 
4.33.2. for(int i=0;i<10;i++) 

4.33.2.1. cout<<vec[i]<<' '; 
4.33.3. cout<<endl; 
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4.34. } 
4.35. else 

4.35.1. return 0; 
4.36. cout<<"we\'ll delete the last element, so vec 

become: "; 
4.37. vec.pop_back(); 
4.38. for(int i=0;i<9;i++) 

4.38.1. cout<<vec[i]<<' '; 
4.39. cout<<endl; 
4.40. return 0; 

5. } 
 

و سٌكون الخرج على الشكل اآلتً:       
 
 

vector   خرج برنامج
 

Insertو  كالتابع   vector و فً هذا البرنامج،  وضحنا أهم النقاط األساسٌة فً       
و غٌرها من التوابع.  push_back 

لمعرفة حجم  vector، والتابع size استخدمنا التابع  ٕٔ.ٗو  ٖ.ٗففً السطرٌن       
front كما هناك التابعان ،vector القحام عنصر فً ٓٔ.ٗفً السطر   push_back 

9ٔ.ٗاللذان ٌعٌدان أول و آخر عنصر. وفً السطر ٖٔ.ٗفً السطر   back و 
vector ألول ٌقوم بحشر عنصر معٌن داخل الذي له نمطان، حٌث فً النمط ا  insert التابع 

عند تمرٌر رقم الخانة المراد وضع العنصر فٌها ثم العنصر. حٌث ٌقوم هذا التابع ضع العنصر فً 
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 المكان المراد ثم ٌقوم بإزاحة كل العناصر على ٌمٌن هذا العنصر خانة واحدة إلى الٌمٌن.
بتمرٌر رقم أول  vector ًو فً النمط الثانً، ٌقوم هذا التابع بحشر قٌم من مصفوفة معٌنة ف 

.ٔ.ٖٖ.ٗخانة فً الحشر ثم اسم المصفوفة ثم اسم المصفوفة+عدد العناصر كما فً السطر   
إذا لم ٌكن ٓفارغا ، وٌعٌد   vector إذا كان   ٔالذي ٌعٌد القٌمة   emptyًكما هناك التابع المنطق 

7ٖ.ٗكما فً   vector  ذي ٌقوم بحذف آخر عنصر منال pop_back  فارغا . وهناك التابع 
 
 
 
 

:deque 
 

ومن مٌزات هذه الحاوٌة أنها تجمع العدٌد من الفوائد التً رأٌناها فً       

أي صف االنتظار ذو النهاٌتٌن.  “Double-ended queue”  هً اختصار لــ deque وكلمة 

( على عناصره بشكل مشابه لــلتوّفر طرٌقة وصول مفهرسة )باستخدام األدلة  deque ْت ٌَ  ُبنِ

 vector. كما تم بناؤه للقٌام بعملٌات اإلدخال والحذف من بداٌة الصف أو نهاٌته بطرٌقة تشبه

 .list 

وإضافتها فً البداٌة أو النهاٌة. وعلى اعتبار  deque ٌمكن حجز أماكن تخزٌن إضافٌة من أجل       

deque فإن تكرارات    deque ٌوجد أٌة ضرورة لحجز حٌز من الذاكرة متراص لبناء أنه ال  

وغٌرها من البنى المعتمدة على  vector هً أكثر ذكاء  من المؤشرات التً تستخدم للتجول ضمن 

 المؤشرات.

:deque و لدٌنا المثال اآلتً الذي ٌوضح أهم األمور المتعلقة بــ       

1. #include<iostream> 
2. #include<deque> 
 
3. using namespace std; 
4. int main(){ 

4.1.1. std::deque<int>deq; 
4.1.2. int n,q; 
4.1.3. cout<<"size of deq: 

"<<deq.size()<<endl<<"input the elements\' 
number of deq: "; 

4.1.4. cin>>n; 
4.1.5. cout<<"input the elements: "; 
4.1.6. for(int i=0;i<n;i++){ 
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4.1.6.1.1. cin>>q; 
4.1.6.1.2. deq.push_back(q); 

4.1.7. } 
4.1.8. cout<<"size of deq: "<<deq.size()<<endl; 
4.1.9. cout<<"we\'ll add 3 elements {6,19,32} at 

front of deq, so deq become: "; 
4.1.10. deq.push_front(6); 
4.1.11. deq.push_front(19); 
4.1.12. deq.push_front(32); 
4.1.13. n+=3; 
4.1.14. for(int i=0;i<n;i++) 

4.1.14.1.1. cout<<deq[i]<<' '; 
4.1.15. cout<<"\n"; 
4.1.16. cout<<"we\'ll remove the first and the 

last element, so deq become: "; 
4.1.17. deq.pop_back(); 
4.1.18. deq.pop_front(); 
4.1.19. n-=2; 
4.1.20. for(int i=0;i<n;i++) 

4.1.20.1.1. cout<<deq[i]<<" "; 
4.1.21. cout<<endl; 
4.1.22. return 0; 

5. } 
 

و سٌكون الخرج على الشكل اآلتً:      
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deque خرج برنامج 

ولكن مع إضافة تابعٌن، هما  vector نفس العملٌات األساسٌة الموجودة لدى   deque ٌوفر        

أي)  deque  للسماح بتنفٌذ عملٌات الدخل و الحذف من بداٌة push_front و   pop_front 

لعدم وجود هذٌن التابعٌن فٌه(.  vector أننا ال نستطٌع إدخال أو حذف عنصر فً بداٌة 

 

 

 حاويات التحويل:
وهً لٌست  stack, queue, priority_queue ثالثة حاوٌات تحوٌل وهً   STL ٌتوفر فً     

من حاوٌات الدرجة األولى ألنها ال تقوم فعلٌا  بتقدٌم بنى المعطٌات الحقٌقٌة، وال تتعامل مع 

التكرارات. تفٌد هذه الحاوٌات كصفوف تحوٌل ٌمكن للمبرمج اختٌار بنٌة المعطٌات المالئمة له من 

 خاللها. و سنعرض ذلك فً الفقرات التالٌة:
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:stack 

المكدس. وٌفٌد فً إدخال المعطٌات وحذفها من طرف واحد )أي ٌعمل وفق مبدأ  أو ما ٌسمى      

حٌث تكون أول   pringles ونستطٌع تشبٌهها بعلبة .)Last in First Out اختصارا  لـ   LIFO 

 آخر قطعة بطاطس هً أول قطعة تخرج.

vector, list, deque. ٌجري باستخدام أي حاوٌة من حاوٌات السالسل   stack ٌمكن بناء        

push ًأما بالنسبة للعملٌات المرتبطة به، فه ،deque  افتراضٌا  باستخدام الحاوٌة stack بناء 

لحذف العناصر واحدا  تلو اآلخر من قمة  pop إلدخال العناصر واحدا  تلو اآلخر إلى المكدس، و 

للحصول  top ٌُْحَذف(، و  المكدس )أي أن آخر عنصر أُْدِخَل فً المكدس هو أول عنصر سوف 

لتحدٌد فٌما إذا كان المكدس فارغا  أم ال،  empty مرجع للعنصر المتواجد فً قمة المكدس، و 

لتحدٌد عدد العناصر المتواجدة ضمن المكدس.  size و 

ولدٌنا المثال اآلتً:      

1. #include<iostream> 
2. #include<stack> 
3. #include<vector> 
 
4. using namespace std; 

 

5. void main(){ 
5.1.1. //stack with default underlying deque 
5.1.2. std::stack<int>stdeq; 
5.1.3. //stack with underlying vector 
5.1.4. std::stack<int, std::vector<int>>stvec; 
5.1.5. int n,q; 
5.1.6. cout<<‛size of stdeq: 

‚<<stdeq.size()<<‛\nsize of stvec: 
‚<<stvec.size()<<endl; 

5.1.7. cout<<‛input the elements\’ number: ‚; 
5.1.8. cin>>n; 
5.1.9. cout<<‛input the elements: ‚; 
5.1.10. for(int i=0;i<n;i++){ 

5.1.10.1.1. cin>>q; 
5.1.10.1.2. stdeq.push(q); 
5.1.10.1.3. stvec.push(q); 

5.1.11. } 
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5.1.12. cout<<‛size of stdeq: 
‚<<stdeq.size()<<‛\nsize of stvec: 
‚<<stvec.size()<<endl; 

5.1.13. cout<<‛popping from stdeq: ‚; 
5.1.14. for(int i=0;i<n;i++){ 

5.1.14.1.1. cout<<stdeq.top()<<‛ ‚; 
5.1.14.1.2. stdeq.pop(); 

5.1.15. } 
5.1.16. cout<<endl; 
5.1.17. cout<<‛popping from stvec: ‚; 
5.1.18. for(int i=0;i<n;i++){ 

5.1.18.1.1. cout<<stvec.top()<<‛ ‚; 
5.1.18.1.2. stvec.pop(); 

5.1.19. } 
 

5.1.20. cout<<endl; 
 

6. } 
 
 
 

و سٌكون الخرج:      
 

stack خرج برنامج 
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:queue 

 

بإدخال المعطٌات من نهاٌة بنٌة المعطٌات، وبحذفها أو إخراجها من بداٌتها  queue ٌسمح       

باستخدام   queue وٌمكن تحقٌق ،)First in first out اختصارا  لـ   LIFO و ٌسمى هذا المبدأ 

 deque وٌجري استخدام الحاوٌة .STL  ًمن حاوٌات السالسل ف deque أو   list الحاوٌة 

.queue افتراضٌا  لبناء 

.queue إلدخال عنصر عند نهاٌة   push التابع   queue و من أشهر التوابع المستخدمة مع       

للحصول على مرجع نحو   front و .queue إلخراج عنصر من بداٌة   pop كما هناك التابع 

لتحدٌد فٌما إذا  empty للحصول على مرجع نحو العنصر األخٌر. وٌوجد   back و العنصر األول.  

لتحدٌد عدد عناصر الحاوٌة.  size كانت فارغة أم ال. و التابع 

ولدٌنا المثال اآلتً:      

1. #include<iostream> 
2. #include<queue> 
 
3. using namespace std; 

 

4. void main(){ 
4.1.1. std::queue<int>qu; 
4.1.2. cout<<‛size of qu: ‚<<qu.size()<<‛\ninput 

the elements\’ number: ‚; 
4.1.3. int n,w; 
4.1.4. cin>>n; 
4.1.5. cout<<‛input the elements: ‚; 
4.1.6. for(int i=0;i<n;i++){ 

4.1.6.1.1. cin>>w; 
4.1.6.1.2. qu.push(w); 

4.1.7. } 
4.1.8. cout<<‛size of qu: ‚<<qu.size()<<endl; 
4.1.9. cout<<‛popping from qu: ‚; 
4.1.10. while(qu.empty()!=1){ 

4.1.10.1.1. cout<<qu.front()<<’ ‘;  
4.1.10.1.2. qu.pop(); 

4.1.11. } 
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4.1.12. cout<<endl; 
4.1.13. cout<<‛size of qu: ‚<<qu.size()<<endl; 

5. } 
 

و سٌكون الخرج على الشكل اآلتً:      

 

qeueu خرج برنامج 

 

 

:priority_queue 

وٌوفر هذا الصف إمكانٌة القٌام بعملٌات إدخال المعطٌات أو حذفها. ٌمكن بناؤه كبنٌة معطٌات     

 ضمنٌة بشكل افتراضً.

فإنه ٌجري إضافة العناصر وفقا  لترتٌب األولوٌات  priority_queue عند إضافة عناصر إلى       

 حٌث ستكون أول قٌمة سٌتم إخراجها من الصف هً القٌمة العلٌا.

الذي ٌحدد دائما  أعلى  Heapsort     و ٌجري ذلك باستخدام اسلوب للفرز ٌسمى الفرز بالكومة  

 قٌمة من حٌث األولوٌة، وٌضعها فً بداٌة البنٌة.
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ٌته،إلدراج عنصر فً المكان المناسب وفقا ألولو  push  التابع priority_queue و من توابع     

للحصول على   top لحذف العنصر ذو األعلى قٌمة من الحاوٌة. باإلضافة للتابع   pop والتابع 

المنطقً لمعرفة إذا كان   empty والتابع .priority_queue  العنصر الموجود فً أعلى الصف

priority_queue لمعرفة عدد العناصر الموجودة فً   size فارغا  أم ال. و   priority_queue 

 

:priority_queue و هذا المثال ٌوضح هذه التوابع و كٌفٌة التعامل مع       

 

1. #include<iostream> 
2. #include<queue> 
 
3. using namespace std; 
4. void main(){ 

4.1.1. std::priority_queue<int>pri; 
4.1.2. cout<<"size of pri: "<<pri.size()<<endl; 
4.1.3. cout<<"input elements\' number of pri: "; 
4.1.4. int n; 
4.1.5. int w; 
4.1.6. cin>>n; 
4.1.7. cout<<"\ninput the elements: "; 
4.1.8. for(int i=0;i<n;i++){ 

4.1.8.1.1. cin>>w; 
4.1.8.1.2. pri.push(w); 

4.1.9. } 
4.1.10. cout<<"size of pri: 

"<<pri.size()<<endl<<"popping from pri: "; 
4.1.11. for(int i=0;i<n;i++){ 

4.1.11.1.1. cout<<pri.top()<<' '; 
4.1.11.1.2. pri.pop(); 

4.1.12. } 
4.1.13. cout<<"\nsize of pri: "<<pri.size()<<endl; 

5. } 
 

و سٌكون الخرج:      
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priority_queue(1)خرج برنامج 

  

 

 ، سٌكون الخرج: charو أٌضا  إذا عّرفنا الحاوٌة على أنها حاوٌة محارف    

 

 priority_queue(2)خرج برنامج 
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 الخاتمة
و هكذا، كاوج وال سانج إحدي 

األساسيت في أهم انزكائش 

 عانم انبزمجت في

. نما كان نها اندور األكبز 

وانفعال في اخخصار انعديد 

  ++Cمه انبزامج،

وحىفيزها انىقج وانحجم عهً 

انذاكزة، واحخىائها عهً 

معظم انعمهياث انخي 

يحخاجها كم مبزمج في حياحه 

 انبزمجيت...

STL                
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هي                 
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 المراجع
  

 .سورٌا – والعلوم للنشر شعاع دار ، الدوجً صالح. د ، C++ بلغة تبرمج كٌف .ٔ

 

 .ٕٓٔٓ ،سنة حسٌن الحاج علً ساري المهندس ، ++C فً البٌانات  بنى .ٕ


