
ٌة عن البرمجة الكائنية مقدم
object oriented programming

OOP 

ُتت ه  بسم ا و ، و الصل ة و السل م علي رستول اتلا : الشترح التتتالي هتتو تعتدي ٌل غيتر كتتبير لشترٍح كنتُت قتد كتب
 لمجموعٍة من زمليئي في كلية الهندسة (في السنة قبل اليخير ة لنا فيها) و ، أشرح فيتت ه نمتتط البرمجتتة المستتمي

ُقود ة بالكايئنتتات  objectبالبرمجة الَم  oriented  programmingأو ايختصتتارًا (البرمجتة الكايئنيتتة). و قتد  
ًا و ، فقلُت أضُع ه للناس ليستفيدوا من ه. و ربما أقو م ًا و ربما جيد ُت ه فيها بسيط ُت ه بعد كل تلك الفتر ة التي نسي  وجد

في المستقبل بإذن ا تعالي بتكملت ه و/أو التعديل في ه.

ماهية البرمجة الكائنية: 

 يجب علينا أن نتفهم المثال التاليلا :oop paradigmلكي نفهم ماهية و يخصايئص نمط البرمجة الكايئنية 

 فلنفترض أننا نريد كتابة برنامٍج يقو م بإنشاء يَخمس حساباٍت لخمسة أشخاٍص في يخمس شتتركاٍت مختلفتتة و ، و يقتتو م بحستتاب
 مستحقاتهم المالية لدي كل شتركٍة بعتتد متترور ثل ث ستتنوات بمعرفتة نستبة الربتتح الستتنوي الُمعتتتاد ة متتن رأس المتتال. متتع

).objects و الكايئنات classesملحظة أن الكود سيكون بنمط البرمجة العادي (أي بدون استخدا م النصناف 

double account1 = 100, profit1 = 0.1;
double account2 = 150, profit2 = 0.15;
double account3 = 200, profit3 = 0.20;
double account4 = 175, profit4 = 0.25;
double account5 = 200, profit5 = 0.30;

double after_years(double old_account, double profit, int years){
       for(int i = 1; i <= years; i++){
             old_account = old_account * profit + old_account;
       }
       return old_account;
}

void main(){
       account1 = after_years(account1, profit1, 3);
       account2 = after_years(account2, profit2, 3);
       account3 = after_years(account3, profit3, 3);
       account4 = after_years(account4, profit4, 3);
       account5 = after_years(account5, profit5, 3);
} 

لا :doubleبملحظة البرنامج السابق سوف نري أننا لتمثيل كل حساٍب من الحسابات المالية استخدمنا متغيرين من نوع 

 accountالول لتمثيل النقود التي يحتويها الحساب •
 profitالثاني لتمثيل نسبة الربح •



و تم تكرار هذا مع كل حساٍب من الحسابات المالية و ، بالطبع مع تغيير أسماء المتغيرات للتمييز بينها.
ًا بالفعل ؟ إذًا فالسؤال المنطقي النلا : هل يمكنني كمبرمٍج أن أيختصر كل ذلك الكود ما دا م الكثير من ه مكرر

و الجوابلا : نعم و ، و هذا هو نمط البرمجة الكايئنية.
ً ة بنايئيتتًة متكاملتتة (ستتواء أكتتانت متغيتترات أ م ُيشكل مع بعضتت ه وحتتد  فكل ما نفعل ه في البرمجة الكايئنية أننا نضم الكود الذي 
ًا و ، ثم نكتفي بعد ذلك بأن نأمر جهاز الحاسب بصنع نسخٍة من ذلك ًا ُمعين ُنطلق عليها إسم  دوال) و نضعها في مكاٍن واحٍد و 

ًا بها. ًا يخانص ُنطلق علي تلك النسخة إسم الكود و 
َلّولي لما سنحصل علي ه سيكون كالتاليلا : و بالتطبيق علي المثال السابق نري أن التقسيم ا

double account, profit;
double after_years(double old_account, double profit, int years){
for(int i = 1; i <= years; i++){
              old_account = old_account * profit + old_account;
       }
       return old_account;
}

ُنطلق علي الكود السابق إسم  ًا لتcaccountيمكن أن  ًا عن وظيفت ه.company account ايختصار  و هو اس ٌم معب ٌر جد

 account1 يخمتتس متترات متتن متتترجم اللغتتة بأستتماء caccountو فتتي البرنامتتج الساستتي ستتنكتفي بطلتتب نستتخ الكتتود 
account2  account3  account4  account5.

caccount account1;
caccount account2;
caccount account3;
caccount account4;
caccount account5;

فماذا سيفعل الحاسوب بعد حجز أماكن لتلك الكايئنات في الذاكر ة ؟
ًالا : سوف يقو م بعمل ما يلي تقريب

http://2.bp.blogspot.com/-xmrxD0eiaEc/UDnqhyJnHVI/AAAAAAAAAlw/fp8rx13yUpw/s1600/mem.png


ُتوجد المتغيرات الموجود ة في الكود الُمكتترر التتذي كتبنتتاه متتن قبتتل و وضتتعناه  و بدايخل كل وحد ٍة من الوحدات المحجوز ة 
ًا. جانب

و حينما نكتب في البرنامجلا :
account1.account 

.account1 و المحجوز للنسخة الُمسما ة double الذي هو من نوع accountفإننا نعني المتغير 
و هكذا معلا :

account2.account
و غيرها.

 بحيث تعمُل باستخدا م متغيراتها الخانصة فإننا نكتب الكود التاليلا :account1و لو أردنا أن ننفذ دالة علي النسخة 
account1.methodname();

مثاللا :
account1.newaccount();

ًا و ، ثتتم نصتتنعنا ًا ُمعينتت ً ة و أطلقنا علي ه اسم ً ة واحد  إلي الن و المر مفهو ملا : يوجد لدينا كود مكرر في البرنامج فقمنا بكتابت ه مر
من ه ما نريد من نسخ.

و لكن هل هذا كل شيء ؟

ل.
 فماذا لو أنني أردُت إعطاء قيم ابتدايئية للمتغيرات الموجود ة دايخل النسخ الجديد ة في نفس ستتطر تعريتتف كتتل نستتخٍة منهتتا و ،

كيف يمكنني فعل هذا ؟
و ماذا لو أنني أردُت منع الونصول المباشر للمتغيرات دايخل النسخ و ، مثل المرلا :

account1.account = 1000;
و أردُت أن تكون هذه المتغيرات متاحًة فقط للدوال الموجود ة معها في الكود الُمكرر فقط ؟

ُتها يخصايئَص نمط البرمجة الكايئني. ُتوضح إجابا إلي آيخر تلك السئلة التي 

ًل سوف نقو م بشرح الُمصطلح العلمي المقابل لبعض الكلمتتات  سوف نقو م بتوضيح إجابات تلك السئلة فيما يلي و ، و لكن أو
التي ذكرناها من قبل أثناء الشرحلا :

الُمصطلح العلمي النقليزيالُمصطلح العلمي العربيالتونصيف

classنِصْنفكود مكرر

Object, instanceنسخة و ، كايئنُنسخة

Data fieldحقل بياناتمتغير دايخل نصنف

Instance methodدالة حالةدالة دايخل نصنف

و لنجب الن عن السئلة التي سبق و طرحناها.
ّيد  ُيستتمي بالُمَشتت ًا ابتدايئية في نفس جملة التعريف فيتم عن طريتق متتا    و ، وconstructorأما كيفية إعطاء حقول البيانات قيم

).void بدون أي نوٍع من الُمخرجات (ليس حتي classهو دال ٌة لها نفس اسم الصنف 
ّيد إلي نوعينلا : و ينقسم الُمَش



ّيد الفتراضي •  default constructorالُمَش
ّيد ذو الُمديَخلت •  parameterized constructorالُمَش

ّيداٍت من ذوات الُمديَخلت)لا : و هذا هو المثال السابق بالكامل (مع إضافة ُمَش

public class caccount {
    double account, profit;
 
    public caccount(double account, double profit){
        this.account = account;
        this.profit = profit;
    }
    public static void main(String[] args){
        caccount account1 = new caccount(100, 0.1);
        caccount account2 = new caccount(150, 0.15);
        caccount account3 = new caccount(175, 0.20);
        caccount account4 = new caccount(200, 0.25);
        caccount account5 = new caccount(250, 0.3);
    }
   
    double after_years(double old_account, double profit, int years){
        for(int i = 1; i <= years; i++){
            old_account = old_account * profit + old_account;
        }
        return old_account;
    }
}

و يقو م البرنامج بحجز مكاٍن في الذاكر ة للكايئن الجديد ثم تنفيذ الُمَشّيد الفتراضي لو كتبنا ما يليلا :
caccount account1 = new caccount();

ّيد الُمستدَعي. و لحظ عد م وجود قيم بين قوسي الُمَش
ّيد ذي الُمديخلت لو كتبنا ما يليلا : بينما يقو م البرنامج بحجز مكان الذاكر ة ثم تنفيذ الُمَش

caccount account1 = new caccount(100, 1.0);
ّيد الُمستدَعي. و في هذه الحالة يكونلا :  و لحظ وجود قيٍم بين قوسي الُمَش

account2.account = 100
account2.profit = 0.1

 عند تعريفها و ، مثللا :privateأما منع الونصول ال ٌمباشر لحقول البيانات فيكون ببساطة بإعطايئها الخانصية 
private double account;

  فسنجد أننا ونصلنا إلي جعلprivateو لو أننا قمنا بتعريف كل حقول البيانات الموجود ة في الصنف و أعطيناها الخانصية 
 الصنف أشب ه بالكبسولة؛ حيث ل ُيمكن الونصول لحقول البيانتتات إل متتن يخلل التتدوال الموجتتود ة فتتي الصتتنف و ، و هتتو متتا

.encapsulationُيعرف بالكبسلة 

 و كذلك ينطبق مفهو م الكبسلة علي كود الدوال الموجود ة دايخل الصنف و ، حيث ل ُيمكن للمستخد م فتتي البرنامتتج النهتتايئي أن
ُيغير من ذلك الكود و ، بل هو مجرد مستخد ٍم ل ه فقط.



أين تتم وكتابة الوكواد: 

  و كيفية الستتتفاد ة منهتتا فتتي تصتتغير حجتتمoopفي هذه المرحلة نكون قد ونصلنا إلي تصوٍر جيٍد لمفهو م البرمجة الكايئنية 
 البرنامج و حماية حقول البيانات من تتديخل المستتتخد م النهتتايئي و ، و لكننتا حتتي الن ل نتتدري أيتتن تتتتم كتابتتة كتتود الصتنف

الفرعي و أين سنكتب الكود الذي سيستخد م هذا الصنف ؟
 مثًل ستتوف نجتتد أننتتا ستتوف نستتتخد م ملفتتات التتتCو هذه نقط ٌة هام ٌة للغاية تختلف فيهتتا لغتتات البرمجتتة؛ ففتتي لغتتة التتت++

header  files) َتْرويَسة ) لكي نكتب فيها كود التصنف و يكون لها المتتداد  .) و ، و ستيكون علينتتا أن نكتتبh (أو ملفات ال
  ثم بعد ذلك يتتأتي كتتوده التفصتتيلي (أو متتاspecification التي تشترط كتابة ُملخص الصنف Cالكود بنفس طريقة الت++

).implementationُيسمي بالبناء 
 . مع كتابتتة الجملتتة التاليتتةcppو كذلك فإن ه يمكننا أن نكتب التلخيص في ملف ترويسة و البناء دايخل ملف آيخر ل ه المتداد 

في بداية هذا الملف الجديدلا :
#include "caccount.h";

لجعل الُمترجم يفهم أن الملفين مرتبطان ببعضهما البعض.
  فيمكننا كتابة كود الصنف في نفس ملف البرنامج النصلي و ، أو في ملٍف مستتتقلjava و ، أما في حالة التCهذا بالنسبة للت++

لكن بحيثلا :

 يشتمل كل ملٍف مستقٍل علي نصنٍف واحٍد فقط يماثل ه في السم و ، و بإمكاننا كتابة أنصناٍف أيخري دايخل ذلك الصنف•
الواحد. 

.) javaيكون امتداد الملف المستقل(•

 و علتقته بمبدأ إعادة التستخدام:inheritanceمفهوم الوراثة 

 بعد النتهاء من كتابة برنامٍج ضخم بنمط البرمجة الكايئنية سوف نجد أن ه قد تم كتابة عدٍد كبيٍر من النصناف الُمستقلة التي
سهلت علينا العمل و أسرعت ه بمعدلٍت فايئقة.

لكن السؤال الحيوي هنالا : هل يمكنني الستفاد ة منها بصور ٍة أكبر ؟

  هذه التصنيفات الموجود ة عندي في كتابتتة برامجتتي الجديتتد ة دون الحاجتتةreuseبالطبع نعم؛ حيث يمكنني إعاد ة استخدا م 
ًا كالمكتبات القياسية للغات البرمجتتة و ، حيتتث أن  إلي إعاد ة كتابة كودها مر ًة أيخري أي أنني أنصنع مكتبتي الخانصة بي و ، تمام
 النصناف التي نستخدمها فتتي برامجنتتا التتتي نكتبهتتا بتلتتك اللغتتات ليستتت إل أكتتوادًا قتتا م بكتابتهتتا متخصصتتون فتتي شتتركة

البرمجيات و أراحونا من عناء كتابتها منذ البداية.
  فسوف أقو م فقتتط بضتتم هC أثناء كتابتي لبرنامٍج جديٍد بلغة الت++caccountو علي سبيل المثال لو أنني احتجُت للصنف 

للبرنامج بالعبار ةلا :
#include "caccount.h";

و بذلك يمكنني استخدام ه بمنتهي الحرية.

 لكن ماذا لو أردُت استعمال هذا الصنف متع إحتتدا ث بعتض التغييترات فيت ه (كتابتتة حقتتول بيانتاٍت إضتافية و ، أو كتابتتة دواٍل
 إضافية و ، أو حتي تعديل أكواد دواٍل موجود ٍة متتن قبتل) متتع الحتفتتاظ بهيكتل و مكونتات الصتنف الساستي كمتتا هتي و ، فمتتا

العمل ؟
ُأيخبر اللغة أنني أريد كتابة تصنيٍف جديٍد فلنفترض أن ه    يتتر ثnew_caccountالحل هنا يكمُن في مفهو م الوراثة؛ فحينما 

  فإن ه يكون مفهومًا لديها أن الصنف الجديد يحتوي علتتي كتتل حقتتول البيانتتات و التتدوال التتتي يحتويهتتاcaccountالصنف 
الصنف القديم مع وجود إمكانية التعديل كما سبق و شرحنا.

multipleو تختلف اللغات فيما بينها في مدي و كيفية الوراثةلا : أهي وراثة متعدد ة   inheritanceبمتتا يعنتتي أن الصتتنف  
ُأحاديتتة أي أنeiffel و التتتCالواحد يمكن ه وراثة عدٍد غير محدوٍد من التصنيفات اليخري كما في التتت++   و ، أ م هتتي وراثتتة 

 . و ربما نتحد ث عتتن هتتذا بالتفصتتيل فتتيC و الت#javaالصنف ل يمكن ه وراثة أكثر من نصنٍف واحٍد فقط كما في لغات الت
شروحاٍت قادمٍة بإذن ا تعالي.

 إلي هنا نكون قد أنهينا المفاهيم الساسية في عالم البرمجة الكايئنية و ، و لكن أشياء كثير ة للغاية ما زالت تنتظر و لكنها تتأثر



  وjava مختلفتتة الشتتكل و الخصتتايئص عنهتتا فتتي التتتCبماهية اللغة التي سنبرمج بها و ، لذلك ستكون هذه الشياء في التتت++
.Cعنهما في الت#

و منهالا :

 interfacesالواجهات •
 structsالهياكل •
 enumerationsالتعدادات •
 delegatesالوسايئط •
 events and events handlingالحدا ث و تعهد الحدا ث •

و غيرهن. 
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