
)1(  في إبداOOPPمقدمٌة عن البرمجة الكائنية 

objectالشرح التالي ه�و تع�ديٌل غي�ر ك�بير لمق�اٍل ق�ديٍم ش�رحتُ في�ه نم�ط البرمج�ة المس�مي بالبرمج�ة المَُق�ودة بالكائن�ات
oriented programming  ). البرمجة الكائنية(أو اختصارًا�ة ال��تخدم لغ��و قد كنتُ أسjava رح��ة لش��ي البداي��ف

؛ لجعل ه��ذا الش��رحjava بدًل من ال�إبداPباستخدامها القواعد النظرية، و لكني قررتُ إعادة كتابة المقال مع استخدام لغة 
 . للمبتدئين الذين ل تُناسبهم كتب المواصفات القياسية الخشنة الطابعإبداPجزءً من محاولة تقريب قواعد 

***
ماهية البرمجة الكائنيةة

 يجب علينا أن نتفهم المثال التاليةoop paradigmلكي نفهم ماهية و خصائص نمط البرمجة الكائنية 
فلنفترض أننا نريد كتابة برنامٍج يقوم بإنشاء خَمس حس�اباتٍ لخمس�ة أش�خاٍص ف��ي خم�س ش�ركاتٍ مختلف�ة، و يق�وم بحس�اب
مستحقاتهم المالية لدي الشركة بعد مرور ثدث سنوات بمعرفة نس�بة الرب�ح الس�نوي المعت�ادة م�ن رأس الم�الا م�ع مدحظ��ة أن

).objects و الكائنات classesالكود سيكون بنمط البرمجة العادي كأي بدون استخدام الصناي 

0.10 = 1  مكسب100 = 1 حسابرقم
0.15 = 2  مكسب150 = 2 حسابرقم
0.20 = 3  مكسب175 = 3 حسابرقم
0.25 = 4  مكسب200 = 4 حسابرقم
0.30 = 5  مكسب250 = 5 حسابرقم

)3  1  مكسب1 = بعداسنواتكحساب1حساب
)3  2  مكسب2 = بعداسنواتكحساب2حساب
)3  3  مكسب3 = بعداسنواتكحساب3حساب
)3  4  مكسب4 = بعداسنواتكحساب4حساب
)3  5  مكسب5 = بعداسنواتكحساب5حساب

    
 السنواتدةرقم المكسب  رقم الحساباالقديم  رقم الحساباالجديدد بعداسنوات كرقم  (إجراء

1 مميز = رقم
سنواتةال إلي 1 في من  مميزبينما

الحساباالقديم = الحساباالقديم . المكسب ا الحساباالقديم
الحساباالجديد = الحساباالقديم

 Pرقمبمدحظة البرنامج السابق سوي نري أننا لتمثيل كل حساٍب من الحسابات المالية استخدمنا متغيرين من نو:
،حسابالول لتمثيل النقود التي يحتويها الحساب •
،مكسبالثاني لتمثيل نسبة الربح •



و تم تكرار هذا مع كل حساٍب من الحسابات المالية، بالطبع مع تغيير أسماء المتغيرات للتمييز بينهاا
إذًا فالسؤال المنطقي النة هل يمكنني كمبرمٍج أن أختصر كل ذلك الكود ما دام الكثير منه مكررًا بالفعل ن

و الجوابة نعم، و هذا هو نمط البرمجة الكائنيةا
فكل ما نفعله في البرمجة الكائنية أننا نضم الكود الذي يُشكل مع بعضه وح��دًة بنائي��ًة متكامل��ة كس��واء أك��انت متغي��رات

د و نضعها في مكانٍ واحدٍ و نُطلق عليها إسمًا مُعين�ًا، ث�م نكتف��ي بع�د ذل�ك ب�أن ن�أمر جه�از الحاس�ب بص�نع نس�خةٍإجراءاتأم 
من ذلك الكود و نُطلق علي تلك النسخة إسمًا خاصًا بهاا

 لما سنحصل عليه سيكون كالتاليةالوليو بالتطبيق علي المثال السابق نري أن التقسيم 

 حساب  مكسبرقم

 السنواتدةرقم الحساباالجديدد بعداسنوات كرقم  (إجراء
1 مميز = رقم

سنواتةال إلي 1 في من مميز بينما
حساب = حساب . مكسب ا حساب

الحساباالجديد = حساب

و هو اسمٌ معبرٌ جدًا عن وظيفتها حساباشريكيمكن أن نُطلق علي الكود السابق إسم 
،1حس��اباش��ريك اللغ��ة بأس��ماء  مُ��ترِجم خمس مرات م��ن حساباشريكو في البرنامج الساسي سنكتفي بطلب نسخ الكود 

.5 حساباشريك، 4،  حساباشريك3،  حساباشريك2حساباشريك

فماذا سيفعل الحاسوب بعد حجز أماكن لتلك الكائنات في الذاكرة ن
سوي يقوم بعمل ما يلي تقريبًاة



و بداخل كل وحدةٍ من الوحدات المحجوزة تُوجد المتغيرات الموج��ودة ف�ي الك�ود المُك�رر ال�ذي كتبن�اه م�ن قب�ل و وض�عناه
جانبًاا

فلو كتبنا في البرنامجة

_حساب1حساباشركة

.1حساباشركةو المحجوز للنسخة المُسماة  رقم الذي هو من نوP حسابفإننا نعني المتغير 
و هكذا معة

_حساب2حساباشركة

و غيرهاا

بتلك النسخة و ليس الخاص��ةمتغيرات الخاصة ال بحيث تعمُل باستخدام 1حساباشركة علي النسخة إجراءًو لو أردنا أن ننفذ 
 فإننا نكتب الكود التاليةبأي نسخةٍ أخري

_اسماا_جراءكد1حساباشركة



مثالة

)12345_أضي_امبلغك1حساباشركة

إلي الن و المر مفهومة يوجد لدينا كود مكرر في البرنامج فقمنا بكتابته مرًة واحدًة و أطلقنا عليه اسمًا مُعينًا، ثم ص��نعنا
منه ما نريد من نسخا

و لكن هل هذا كل شيء ن

لا
 ف�ي نف�س س��طر تعري��_ ك�ل نس�خةٍ منه�ا،،فماذا لو أنني أردتُ إعطاء قيم ابتدائية للمتغي��رات الموج�ودة داخ�ل النس��خ الجدي�دة

كي_ يمكنني فعل هذا ن
و ماذا لو أنني أردتُ منع الوصول المباشر للمتغيرات داخل النسخ، مثل المرة

10000حساب = _1حساباشركة

 فقط نالمُكرّر الموجودة معها في الكود للجراءاتو أردتُ أن تكون هذه المتغيرات متاحًة فقط 
إلي آخر تلك السئلة التي تُوضح إجاباتُها خصائصَ نمط البرمجة الكائنيا

سوي نقوم بتوضيح إجابات تلك السئلة فيما يلي، و لكن أوًل س��وي نق�وم بش��رح المُص�طلح العلم�ي المقاب�ل لبع��ض الكلم��ات
التي ذكرناها من قبل أثناء الشرحة

المُصطلح العلميالتوصي_
العربي

المُصطلح العلمي
ا_نقليزي

classصِنْ_كود مكرر
,Objectنسخة، كائننُسخة

instance
Data fieldحقل بياناتمتغير داخل صن_

Instance حالةإجراء داخل صن_إجراء
method

 الن عن السئلة التي سبق و طرحناهاالنُِجبو 
،constructorأما كيفية إعطاء حقول البيانات قيمًا ابتدائية في نفس جملة التعري_ فيتم عن طريق م��ا يُس��مي بالمُشَ��ِيّد 

).void بدون أي نوPٍ من المُخرجات كليس حتي class له نفس اسم الصن_ إجراءٌو هو 



و ينقسم المُشَِيّد إلي نوعينة
دد الفتراضي • يّ default constructorالمششي
دد ذو المشدخيلت • يّ parameterized constructorالمششي

و هذا هو المثال السابق بالكامل كمع إضافة مُشَِيّداتٍ من ذوات المُدخَدتدة

)0.10  100(حساباشريك=  1حساباشريك   حساباشريك
)0.15  150(حساباشريك=  2حساباشريك   حساباشريك

)0.20  175(حساباشريك=  3كحساباشريك   حساباشري
)0.25  200(حساباشريك=  4حساباشريك   حساباشريك
)0.30  250(حساباشريك=  5حساباشريك   حساباشريك

 حساباشريك ةصن_
 حساب  مكسبرقم

 مكسبدةرقم حساب  رقم حساباشريككإجراء
_حساب = حسابهذا
_مكسب = مكسبهذا

 السنواتدةرقم الحساباالجديدد بعداسنوات كرقم  (إجراء
1 مميز = رقم

سنواتةال إلي 1 في من مميز بينما
حساب = حساب . مكسب ا حساب

الحساباالجديد = حساب

 ما يليةنكتب عندماو يقوم البرنامج بحجز مكانٍ في الذاكرة للكائن الجديد ثم تنفيذ المُشَِيّد الفتراضي 

 = حساباشريككد1حساباشريك حساباشريك

و لحظ عدم وجود قيم بين قوسي المُشَِيّد المُستدعَيا
بينما يقوم البرنامج بحجز مكان الذاكرة ثم تنفيذ المُشَِيّد ذي المُدخدت لو كتبنا ما يلية

)0.10  100 = حساباشريكك1حساباشريك حساباشريك

و لحظ وجود قيٍم بين قوسي المُشَِيّد المُستدعَيا و في هذه الحالة يكونة

100_حساب = 1حساباشريك
0.10_مكسب = 1حساباشريك



 عند تعريفها، مثلةخاصأما منع الوصول المٌباشر لحقول البيانات فيكون ببساطة بإعطائها الخاصية 

حسابرقم خاص 

 فس�نجد أنن�ا وص�لنا إل��ي جع��لخ�اصو ل�و أنن��ا قمن�ا بتعري��_ ك��ل حق�ول البيان�ات الموج�ودة ف��ي الص�ن_ و أعطيناه�ا الخاص�ية 
 الموج�ودة ف�ي الص�ن_، و ه�و م�اا_ج�راءاتالصن_ أشبه بالكبسولة؛ حي�ث ل يُمك�ن الوص�ول لحق�ول البيان�ات إل م�ن خدل 

.encapsulationيُعري بالكبسلة 

 الموج��ودة داخ��ل الص��ن_، حي��ث ل يُمك��ن للمس��تخدم ف��ي البرنام��جا_ج��راءاتو ك��ذلك ينطب��ق مفه��وم الكبس��لة عل��ي ك��ود 
النهائي أن يُغير من ذلك الكود، بل هو مجرد مستخدٍم له فقطا

***
س�نقومإلي هنا نكون قد أنهينا المفاهيم الساسية في عالم البرمجة الكائنية، و لكن أشياء كثيرة للغاية ما زال�ت تنتظ��ر و 

.بشرحها في مقالتٍ قادمةٍ بإذن ال تعالي

***
لمعرفة المزيد عن المشروP يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لهة

http://ebda3lang.blogspot.com 

http://ebda3lang.blogspot.com/

