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المقدمة
أَ ّمااا بَ َدا َد َح َم ا لد هللال الَا لل َج َد ا َ ال َح َما َد مَ َمنَاا ن للنَ َد َمائلا لهَ َو َمدااا ان لماانَ بَ ئل ا لهَ
َاا له َعَااى َ سااولل له نَبلاااي
ساابَبَا ن لل لزيااا َد له َ
ىحاااانل لهَ َوال َ
َو َو لسااي ن ىلااى لجنانلاا لهَ َو َ
ب لماانَ لمينَ ا لة ال َِ ا َر لألَ َوس ا لَ لة
اراة األ َم ا لةَ الم َنت ََط ا ل
ال َر َح َم ا لةَ وىما ل
ااأل األَ لئ َم ا لةَ َو لسا ل
قَ َو َعَاى
ال َم َج لد األَ َق َد لألَ َو َم َغ َر ل
ع ال َد لء الم َث لما لر الماو ل ل
س ال لفطا ل الم َد لر ل
قَ َوفَ َر ل
ين
الوايا َ
ل
ُّ الََ،ا لامَ َو لع َ
اح لةَ َو َمثاقلي ا ل
َا لام األ َما لامَ َو َمنااا ل الااد ل
أَ َه ا ل بَ َيتل ا له َمَااا لب لي ل
ضاااَل له َمَ
هللااااََى هللا َعََااا َي له َم أَ َج َم لدا َ
هللاااا هن تَِاااوإ ىزا نء للفَ َ
الفَ َ
ااينَ َ
اج َحااا لةَ َ
ضااا ل ال َر ل
ساام اعَ َو َ اوى
هللا لَ له َمَ ماا أَناا َ فَ َجا ار
ب فَ َر لع له َم َوأَ َ
ل
َومِافأهن لل َد َم لَ له َمَ و لكفا نء لل لطي ل
نَ َج ام ما لل اع.
لغات البرمجة تسمح للمبررمج باسرتخدام اللغرة بشركل مشرابهة لتلرك التري
تكتب بشكل طبيعي وهي تستند على توليد ايعازات تعتمد على الحاسوب لتنفيذ
البرنرامج .هنررا العديررد مررن لغررات البرمجررة مثررل ،Cobol ،Fortran ،Pascal ،C
 Basicوغيرهررا الكثيررر وجميررع هررذ اللغررات تهرردف الررى انجرراز مهمررة خاصررة،
تسهيل التعامل مع الحاسوب لحل المشكالت ،وتنفيذ العديد من التطبيقات التري
نحتاج اليها بشكل يومي ودوري.
لغررة البرمجررة  C++هرري اضررافة جديرردة لقائمررة كبيرررة مررن لغررات البرمجررة
المتوفرة حاليا .فهي لغة قوية ومرنة لها ماالنهاية من التطبيقات.
تدعى لغة  C++لغة مترجمرة ،حير لريب بمقردور كتابرة برنرامج

C++

وتنفيذة على حاسبتك مالم يكن لديك مترجم  ،C++هذا المترجم يسرتلم ايعرازات
لغة  C++الخاصة بك ويحولها الى شكل يمكن لحاسربتك قرائتهرا ،متررجم
هو االداة التي يستخدمها حاسوبك لفهم ايعازات لغة  C++في برنامجك.
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أمكانيررة تنمرريم ومعالجررة البيانررات هررو مفترراا النجرراا فرري الحيرراة الحديثررة.
صمم الحاسوب لحمل ومعالجة كميات كبيرة مرن المعلومرات بسررعة وكفراء .
بشكل عام فران الحاسروب اليمكنرة عمرل أي شريء مرالم يرتم أخبرارة مايجرب أن
يقرروم برره .لررذلك وجرردت  C++ .C++هرري لغررة برمجررة عليررا (أي قريبررة مررن لغررة
األنسرران وفهمرررة) والتررري تسررمح لمهنررردس البرامجيرررات بالتواصررل بكفررراءة مرررع
الحاسرروب .وتعررد لغررة  C++مررن اللغررات ذات المرونررة العاليررة والقابلررة للتكيررف.
ومنررذ أختراعهررا فرري عررام  1981فقررد تررم اسررتخدامها لبرررامج واسررعة ومختلفررة
تضرررمنت تعليمرررات مخزنرررة علرررى الحاسررروب للمسررريطرات الدقيقرررة (
 ،)controllerأنممة التشرغيل

(systems

 ،)operatingالتطبيقرات،

micro

)(applications

وبرامج الرسروم ( .)graphics programsوأصربحت  C++بسررعة لغرة البرمجرة
التي

يتم أختيارها.
ومررن خررالل تدريسرري لمررادة البرمجررة والبرمجررة الكيانيررة باسررتخدام لغررة

البرمجرة  C++شرعرت بوجرود الحاجرة الملحررة لكتراب يبسرط المفراهيم واالفكررار
التي تساعد الطالب والقاريء على تعلم البرمجرة وتطروير مهاراترة وامكانياترة
في مجال البرمجة الكيانية ،ومن المالحظ افتقار المكتبرة العربيرة الرى مصرادر
علميرة متخصصررة مكتوبرة باللغررة العربيررة ممرا يمطررر القراريء الررى االسررتعانة
بالمصادر االجنبية والتى تفقدة الكثير مرن المهرارات والمعرارف نمررا للرنقص
الكبير باللغة االجنبية التي كتب بها الكتاب.
من هذا شرعت بكتابة هرذا الكتراب الرذي يركرز علرى لغرة البرمجرة

C++

ومايتعلق بها فضال عن البرمجة الكيانية ،وحاولت جاهدا ان يكون هذا الكتاب
بسيط يسهب بشرا المفاهيم وقواعد اللغة فضال عن احتوائة الى اكثر

من 231
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هررؤالء الررراغبين بتطرروير امكانيرراتهم البرمجيررة وحتررى المختصررين ومحترفرري
البرمجة.
والبد من االشارة هنا الى ان غالبية حلول البرامج التي وضعت في هذا
الكتاب لم تراعي ان يكون البرنامج برنامج احتراف ومثالي وذلك الن الهردف
من االمثلة المحلولة هو توضيح افكار ومفاهيم معينة لذلك تم التركيز على هذا
المبدأ مبتعدين بعض الشريء عرن المثاليرة وعرن اختصرار بعرض الشرفرات فري
كتابة البرامج او ان يكون البرنامج ذات وقت اقصر بالتنفيذ.
الكتاب نمم وفقا لفصول عددها اثنا عشرة فصال وكل فصرل ركرز علرى
موضوع او مواضيع معينة وكما يأتي:
الفَ االول ركز على اعطاء القاريء فكرة عامة عن البرمجة وبعض
المصرطلحات كثيررة االسرتخدام وهررو يعتبرر مردخال للبرمجررة ولرذلك فالبرد لمررن
يرغب الولوج الى عالم البرمجة ان يفهم ماورد بهذا الفصل قبل ان ينتقرل الرى
الفصول االخرى.
الفَ ا الثاااني يبرردأ برراولى خطرروات البرمجررة والترري تعتمررد علررى اوامررر
االدخررال واالخررراج ويوضررح هررذا الفصررل كيفيررة التعامررل مررع اوامررر االدخررال
واالخراج وتم ايراد عدد من االمثلة التي توضح ذلك.
فرري الفَ ا الثال ا تررم االنتقررال الررى شرررا االيعررازات الترري تتعامررل مررع
القرارات في البرمجة وهي حجر الزاوية في الكثير من البرامج.
اما االساس الذي تبنرى عليره لغرة البرمجرة  C++اال وهري الردوال فقرد ترم
تخصيص الفَ الرابع لها ليتم التعامل معها بشكل موسع ،هذا الفصل توسرع
بشرررا كررل مالرره عالقررة بالرردوال وكيفيررة اسررتخدامها والضرروابط الترري تحكمهررا
وميزات استخدام الدوال.
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المصفوفات خصص لها الفَ الطامس ،والمصفوفات لهرا الكثيرر مرن
التطبيقرات وهرري تسراعد بشرركل او اخرر علررى تسره-يررل حرل المشرركالت .وقرد تررم
خالل هذا الفصل التعامل مع المصرفوفات االحاديرة والثنائيرة ويحتروي الفصرل
على الكثير من االمثلة المحلولة.
بعررد هررذ الفصررول الترري تعررد اساسررية للررراغبين بتطرروير امكانيرراتهم فرري
البرمجة يتم التقدم باتجاة المؤشررات التري خصرص لهرا الفَا الااادس وترم
خالل هذا الفصل التركيز على المؤشرات والمرجعية وينتقل الفصل مرن بيران
اهمية المؤشرات ،واستخدام المؤشرات مع المصفوفات الى التخصيص االلري
للذاكرة وتوضيح الكثير من خواص المؤشرات باستخدام امثلة مختلفة.
ونمرا الهمية الرموز والتعامل معها فقرد افررز لهرا الفَا الااابع ولرم
توضع مع المصفوفات كما هرو معتراد وذلرك الهميتهرا ،ولرذلك فقرد ترم التركيرز
علررى كيفيررة التعامررل مررع الرمرروز وتوضرريح الرردوال الترري تتعامررل مررع الرمرروز
وعالقررة الرمرروز بالمصررفوفات وماهيررة االعمررال الترري يمكررن ان تطبررق علررى
الرموز بشكل عام.
الفَا الثااامن هررو مرحلررة انتقاليررة مررن البرمجررة المهيكلررة الررى البرمجررة
الكيانية وقد توسع هذا الفصرل بتوضريح التراكيرب واالتحرادات وكيفيرة التعامرل
مع البتات ،وكيفية تعامل التراكيب مع المؤشرات.
الفصل االول في البرمجة الكيانية هو شرا الصنوف والذي كان الفَ
التاساع مخصرص لرره حير ترم الشرررا باسرهاب عرن مفرراهيم الصرنوف وماهيررة
الكيانات والبرمجة الكيانية ،وفي هذا الفصل ترم شررا الكثيرر مرن الردوال التري
لها اهمية في البرمجة الكيانية .البد ان اشير الى ان هذا الفصرل ترم التوسرع بره
بشكل كبير لتوضيح الكثير من مفاهيم البرمجة الكيانية وبما يتناسب مع اهميرة
هذا الموضوع.
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الفَ ا الدا اار تطرقنررا برره الررى مفهرروم اخررر مهررم مررن مفرراهيم البرمجررة
الكيانية وهو الوراثة وحاولنا شرحها بشكل مبسرط وكيفيرة االسرتفادة مرن فكررة
الوراثة ،وكيفية تاثيرها على البرمجة الكيانية.
ومن صفات البرمجة الكيانيرة موضروع القوالرب والرذي افررد لره الفَا
الحاااد عشاار وتررم التطرررق للقوالررب بشرركل عررام وقوالررب الصررنف وكررذلك تررم
التطرق الى االستثناءات لما لها اهمية كبيرة في البرمجة بشكل عام.
اخيرا كان الفَ الثاني عشر الذي ركزنا فيه على التعامل مع الملفات
بكررل انواعهررا والتركيررز علررى كيفيررة اسررتخدام العديررد مررن الرردوال الخاصررة الترري
تتعامل مع الملفات.
واذا كان البد من كلمة اخيرة فاني اقول اني برذلت جهردا كبيررا الخرراج
هذا الكتاب بشكل يساعد جميع المهتمين بالبرمجة على االستفادة منه واذا كران
هنا نقص او مالحمة فانرا علرى اسرتعداد لسرماعها عسرى ان تنفعنرا فري وقرت
الحق لتنقيح الكتاب وسراكون سرعيد بكرل مرايردني مرن مالحمرات ..فقرد اردت
من هذا الكتاب مرضاة هللا ،واسال هللا عز وجل ان يحسبه في ميزان حسناتي.
نضال الدباد
النجف األ رف /الدراق 1122
comp_dep_educ@yahoo.com
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الفصل األول
تمهيد للغة
C++

 2.2المقدمة
البرنامج هو سلسلة متتالية من االيعازات ،يمكننا تشبيهها بوصفة أعداد وجبرة
غذائية ،النوتة الموسيقية ،أو نموذج حياكة .وتتميز عنها برامج الحاسوب بشكل عام
بأنها أطول أمتدادا وكتابتهرا تسرتدعي دقرة وعنايرة فرائقتين .وقبرل الشرروع والخرو
في موضوع البرمجة البد من تعريف بعض المصطلحات التي تحتاجها الحقا.

 1.2بعض الصفات العامة للبرنامج
• يحتاج البرنامج بصورة عامة الى من يكتبة وهوو المبورمج ) ،)Programmerوالوى
المعوالج ( )Processorلتفسوير وتنفيو ( )Execution OR Runningااليعوازات أو
األوامور ( ،)Instructions OR Commandsوتسومى عمليوة تنفيو كامول البرنوامج
(المعالجة) (.)Process
• أن تنفي البرنامج يوت بصوورة متتاليوة (أي أيعواز ( )instructionبعود األخور حسوب
تسلسلها) ،مال يت األخبار خارجيا عن غير ذلو  .هو ا يعنوي أن نبودأ بوأول أيعواز
وينف ث الثاني والثالث وهك ا لحوين الوووول الوى األيعواز األخيور .هو ا النمووذج
ممكن أن يتغير بطريقة محددة مسبقا بشكل جيد من قبول المبورمج ,كموا يمكون أن
يووت تكوورار جووزء موون البرنووامج وحسووب تحديوودات المبوورمج (مثوول عمليووة تكوورار
مقطع من نوتة موسيقية).
• كل برنامج يجب أن يكون له تأثير ..مثال فوي القطعوة الموسويقية يكوون هو ا التوأثير
عبووارة عوون وووووت ،أمووا فوووي بوورامج الحاسوووأ هووو ا التووأثير يكوووون علووى شوووكل
مخرجات ،أما مطبوعة أو معروضة على الشاشة.
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• كل برنامج يعمل على أشياء محددة (تدعى كيانات) للووول الى التأثير المطلووأ
( مثال في ووفة أعداد الطعام فان ه ه االشياء ممكن أن تكون اللحوم ،الخضار،
وغيرها) ،أما في البرامج فأن ه ه االشياء تكون متغيرات.
• فوي العديود موون البورامج يجووب أن يوت األعووالن المسوبك عوون الكيانوات (المتغيوورات)
التوي سوويت اسووتخدامها ،وماهيووة أنواعهووا (هو ا مشووابهة لعمليووة اعووداد وجبووة عووام
حيث يجب أن تحتوي الووفة ابتداءا تحديد المواد التي ستستخدم وكمياتها).
• في بعض االيعازات ربما تكون هناك حاجة أن يترك أتخاذ قرار تنفي األيعاز الى
المعالج وفقا لشر أو شرو معينة تحدد مسبقا ..فمثال (عندالقيام بالحياكة يكتب
في الووفة مثال ما يلي " عند توفر خيو حياكة بيضاء تستخدم فوي خوالف ذلو
استخدم الخيو الصفراء").
• ربما تكوون هنواك حاجوة لتنفيو أيعواز أو مجموعوة مون االيعوازات ألكثور مون مورة.
عليه الما هناك أيعاز يراد تكراره فأن عدد مورات التكورار يجوب ان تحودد .مون
ممكن أنجاز ذل أما بتحديد عدد مرات التكرار بشكل دقيك أو تحديد عدد مورات
التكرار اعتمادا على شر محدد مسبقا (مثال في الحياكه نقول نستخدم الخيط ذو
اللون األبيض بقدر ثالثين نف ة) أو بفحو

حالوة تكوون مون ضومن العمليوة (موثال

يستخدم الخيط األبيض لحين أن تنتهي من رس دائرة أو شكل معين).

 2.3مدخل للبرمجة
الحاسرروب هررو أداة أو ماكنررة لحررل المشرراكل ،حيرر يسررتلم البيانررات المدخلررة،
ويجري عليها عمليات حساب بسرعة كبيرة ليوفر مخرجات كنتائج لعملية الحساب.
ترررتم السررري طرة علرررى عمرررل الحاسررروب بواسرررطة سلسرررلة مرررن االيعرررازات أو األوامرررر
( )Instructions OR Commandsتسمى بمجموعها برنامج (.)Program
يتعامل الناس مع مهام مختلفة لغر أنجازها ،مثل ضبط الوقرت فري السراعة
أو تشغيل جهاز التلفزيون وهنا أمور أكثر تعقيدا مثل عمل قالب مرن الكيرك ،ابردال
حنفية ماء ،بناء فناء في الدار وهرذ األمرور األكثرر تعقيردا تحتراج الرى مهرارات أكثرر
27

 C++من البداية إلى البرمجة الكيانية

لحل المشاكل .فمثال أن المشاكل الواجب عليك حلها عند أعداد قالرب مرن الكيرك تبردأ
من اعداد الوصفة التي تتضمن ماهية المواد التي تدخل في صرناعتة وكمياتهرا ،نروع
القالب الذي يجرب أن يسرتخدم وكرذلك الخطروات الواجرب اتباعهرا العرداد هرذا القالرب
والتي تتضمن أسبقية المواد التي تضاف وكيفية خلطهرا ودرجرة الحررارة ...الر  ،اذاً
عليك أن تحلل المشكلة وتجد الحلول .لنبدل المطرب بعمرل أكثرر تعقيردا وهرو معالجرة
مشكلة في حنفية ماء مثال ،هنا ال توجد وصفة تتبع ألنجاز هذا العمل ،حي ال توجد
وصفة تتبع لتحديد األجزاء الواجب ابدالها واألدوات الواجرب اسرتخدامها ،وال يوجرد
دليل عمل يمثل الخطوات الواجب أتباعهرا النجراز مثرل هكرذا عمرل ،مثرل هرذا العمرل
يحتاج من الشخص الذي يقوم بالعمل (السبا ) بربعض التحضريرات المهمرة المسربقة
وبعدها يقرر ما هي المرواد المطلوبرة ومرا هرو العمرل المطلروب قبرل الشرروع بالعمرل
فمثال هل المطلوب ربط الماء الحار مع البارد او يكونان منفصرلين وكيفيرة السريطرة
على درجة حرارة الماء وكيفية الربط بمصادر الميا وغيرها من التفاصيل الواجرب
معرفتها مسبقا وجميع ذلك يعتبر جزء من تحَي المشَِة االبتدائيَ بعدها يجرب أن
يقرر ما هي األدوات الواجب اسرتخدامها مثرل قراطع األنابيرب ،مفراتيح الرربط والفرتح
وهرررل تكرررون مسرررننة أم ملسررراء وهكرررذا .أمرررا الخطررروات الواجرررب أتباعهرررا فهررري تمثرررل
الخطوات الالزمة لفتح الحنفية القديمة وإبدالها بالجديدة.
أن المكونات ( )componentsالتي تستخدم في حل المشراكل تسرمى ()objects
(أشررياء أو كيانااا ) .وهرري تمثررل كتررل البنرراء واالدوات الترري تتفاعررل النترراج المنررتج
النهائي .نحن نرى األشياء أو الكيانات بداللة مواصفاتها التري تبرين ماهيتهرا ،وكرذلك
األفعرال الترري تصررف مررا يمكررن أن تقرروم برره هرذ الكيانررات .فمررثال لررو عرردنا الررى أمثلتنررا
السابقة ..أوال أعداد قالب الكيك ..فأن قالب الكيك الذي يسرتخدم للشرواء هرو كيران لره
مواصفات مثل الشكل (دائري ،مستطيل...الر ) ،عمرق القالرب (" ،)6" ،3" ,2المرادة
المصررنوع منهررا القالررب (المنيرروم ،تفلررون ،زجرراج) .كررذلك الفرررن هررو كيرران مررع أفعررال
للسرريطرة علررى الحرررارة ومصرردر الحرررارة ،هررذا الكيرران لرره مواصررفات مررثال الحجررم،
مستوى الحرارة ،مصدر الحرارة (األعلرى للشروي واألسرفل للتسرخين) ،أمرا األفعرال
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فهرررري مررررثال تشررررغيل وأطفرررراء الفرررررن ،أختيررررار مصرررردر الحرررررارة ،ضرررربط درجررررة
الحرارة...ال .
أمررا المثررال الخرراص بمعالجررة مشرركلة حنفيررة المرراء فهنررا كيانررات مثررل روابررط
األنابيب ،المفك ،الحنفية ...وكل منها له خواص وصفات خاصة وكذلك أفعال فمرثال
المفك له قياس ،مثل طول القبضة ،حجم الفكو وهكذا ،أما أفعالها فأن فتحة فكوكها
ممكن أن تنمم لتالئم حجوم مختلف األنابيب.
عندما نحدد الكيانات فأن حل المشكلة يجب أن يعررف الوسريط ( )agentالرذي
يرنمم عمليررة التفاعررل بررين الكيانرات ألنجرراز المهمررة .فمررثال الطبراخ الررذي يقرروم بأعررداد
قالب الكيك هو الوسيط فهو يقوم بمزج المرواد ،دهرن القالرب ،تسرخين الفررن ،ويحردد
الوقت الالزم لبقاء قالب الكيك في الفرن.
كررذلك فررأن السرربا هررو الوسرريط الررذي يزيررل الحنفيررة القديمررة ،يقطررع ويصررل
األنابيب ،ويركب الجزء الجديد مع الواشرات أو اللحيم أو أي وسيلة أخرى.
أن تكنولوجيرا الكيانرات تنمررر الرى حررل المشركلة مرن منمررار الكيانرات .التحليررل
األولي يعرف الكيانات كعناصر لعملية حل المشكلة ،أما التحليرل النهرائي فأنره يخلرق
خطة رئيسية أو وصفة تسمح للوسيط بترتيب أفعال الكيانات.
دعنا ننمر الى حاالت حقيقية تتضمن كيانات وحل لمشكلة:
• نفرض أن في غرفت في وقوت متوأخر مون الليول وقوررت أن تقورأ كتابوا ،تتطلوب
المشكلة مجموعة من الكيانات ..فيجب أن يكون لدي كتاأ ،وسيلة أنارة ،وربما
تحتاج الوى أورا وقلو  .انوت الوسويط الو ي ينيور ويطفويء الضووء ،يفوت الكتواأ
وينظ كتابة المالحظات.
• جهاز التحك عن بعد يحل الكثير من مشاكل مشاهدة برامج التلفزيون .ه ا الجهاز
يحتوي على لوحة مفاتي وهو كيان بينما مشاهد التلفزيون هو الوسويط المسوؤول
عن تشغيل المنظ  ،أختيار القناة ،وينظ الصوت.

29

 C++من البداية إلى البرمجة الكيانية

 2.4الحاسوأ وحل المشاكل
الوسيط في عالم حل المشاكل الحقيقي يتعامل ماديا مع الكيانات .ولكرن عنردما
يتدخل الحاسوب فأن العملية تتغيرر لرتالئم طبيعرة الماكنرة .الحاسروب هرو أداة حسراب
تعمل مع بيانات األرقام واألحرف ،فهو يتصف بوجود ذاكرة لخزن البيانرات ونترائج
الحسررابات ،لوحررة المفرراتيح ألدخررال البيانررات ،أزرار للتعامررل مررع العمليررات ،وشاشررة
لعر النتائج .الحاسوب ال يشبة الحاسبة الجيبية البسيطة فهو جهاز من الممكن أن
يرررنمم باسرررتخدام االيعرررازات المصرررممة للتعامرررل مرررع حررراالت مختلفرررة .أن عمليرررات
الحاسرروب مصررممة للتعامررل مررع سرريل مررن المعلومررات حي ر أن البيانررات ترردخل ال رى
الذاكرة ،اجراء عمليات الحساب ،تجهيز النتائج كمخرجات.
عنرردما تسررتخدم الحاسرروب لحررل المشرركلة فأنررك تحترراج الررى أن تركررز أنتباهررك
على الكيانات (وهي بيانات) والتي لها خرواص ولهرا أفعرال تتمثرل بعمليرات الوصرول
ومعالجة البيانات.
الشفرة الحقيقية لبرنامجك تتكون من جزئين :المتغيرات (الكيانات) وايعرازات
التنفيررذ ،المتغيررررات تسرررتخدم للتعامررل مرررع البيانرررات المسررتخدمة بواسرررطة برنامجرررك.
ايعازات التنفيذ تخبر الحاسوب مراذا يعمرل بالبيانرات ..توضرع المتغيررات (الكيانرات)
في ذاكرة الحاسوب المخصصة للقيم C++ ،يحدد هذ المواقع من خالل أسم المتغير
ويفضل استخدام االحرف الصغيرة للمتغيرات بينما األحرف الكبيرة للثوابت.

 2.5نم جة كيانات العال الحقيقي
كيانات الحاسوب تمثل ملخص لنماذج العالم الحقيقري .فري العرالم الحقيقري فرأن
الطالب يعتبر كيان معقد مع خواص ماديرة مختلفرة مثرل (الجرنب ،لرون البشررة ،لرون
العررررين ،لررررون الشررررعر..الرررر ) ومعلومررررات عررررن السرررركن (العنرررروان الحررررالي ،مسررررقط
الررررأس..الررر ) .وعنررردما يقبرررل الطالرررب فررري الجامعرررة فأنررره يراجرررع دائررررة التسرررجيل،
الحسابات ،القسم المقبول فيه وربما الرابطة الطالبية ،وكل اتصال مع الدوائر أعال
يتضمن التعامل مرع بيانرات مختلفرة ومشراكل مختلفرة للحاسروب .كرل أتصرال يتضرمن
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بيانات خاصرة ويحتراج منرا الرى خلرق نمراذج مختلفرة للطالرب داخرل الحاسروب .فمرثال
دائرة الحسابات ال تهتم بعمر الطالب ،عنوان السكن ،الجرنب ..لكرن هرذ المعلومرات
مهمررة مررثال لرردائرة األقسررام الداخليررة بينمررا دائرررة الحسررابات تهررتم بررالرقم التعريفرري
للطالب ،طريقة دفع األقساط أن كانت هنا أقساط...ال .
الكيانات هي قوالب تتضمن الصفات والعمليات المتوفرة لرذلك الكيران .بررامج
الحاسوب هي أدوات قويرة لحرل المشركلة .تبردأ بتحليرل المشركلة ،ثرم خلرق سلسرلة مرن
الخطررروات التررري تقرررود الرررى الحرررل ،هرررذ السلسرررلة مرررن الخطررروات تررردعى خوارزميرررة
( ،)Algorithmوالخوارزميررة هرري سلسرررلة مررن األفعرررال والخطرروات تقرررود الررى حرررل
للمشكلة في وقت محدد .حل المشكلة بالحاسوب يتم بواسطة الخوارزميات التي تنفرذ
بواسرررطة البررررامج ،ولتصرررميم برنرررامج يجرررب أوال أن تعررررف الكيانرررات التررري تخرررزن
وتتعامررل مررع البيانررات ،فعنرردما يررتم اختيررار الكيرران فأنررك تحترراج الررى تطرروير برنررامج
رئيب ،لره خوارزميرات تروفر المردخالت الضررورية ،وكرذلك ترترب أو ترنمم عمليرة
التفاعررل بررين الكيانررات وتكتررب المخرجررات علررى الشاشررة .هررذا البرنررامج الرررئيب هررو
الوسيط النجاز عمليات الحساب للمهام.
C++ 1.6

أمكانيرة تنمريم ومعالجرة البيانرات هرو مفتراا النجراا فري الحيراة الحديثرة .صرمم
الحاسوب لحمل ومعالجرة كميرات كبيررة مرن المعلومرات بسررعة وكفراءة .بشركل عرام
فرران الحاسرروب اليمكنررة عمررل أي شرريء مررالم يررتم أخبررارة مايجررب أن يقرروم برره .لررذلك
وجدت  C++ .C++هي لغة برمجة عليا (أي قريبرة مرن لغرة األنسران وفهمرة) والتري
تسررمح لمهنرردس البرامجيررات بالتواصررل بكف راءة مررع الحاسرروب .وتعررد لغررة  C++مررن
اللغات ذات المرونرة العاليرة والقابلرة للتكيرف .ومنرذ اختراعهرا فري عرام  1981فقرد ترم
اسرررتخدامها لبررررامج واسرررعة ومختلفرررة تضرررمنت تعليمرررات مخزنرررة علرررى الحاسررروب
للمسرريطرات الدقيقررة ( ،)micro controllerأنممررة التشررغيل (،)operating systems
التطبيقرررات ( ،)applicationsوبررررامج الرسررروم ( .)graphics programsوأصررربحت
 C++بسرعة لغة البرمجة التي يتم أختيارها.
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صممت  C++كجسرر برين المبررمج والحاسروب .الفكررة بجعرل المبررمج يرنمم
البرنامج بطريقة (هو /هي( يفهمة بسهولة .بعدها يقروم المتررجم (هرو برنرامج واجبره
تحويل اللغة العليا الرى اللغرة التري يتعامرل بهرا الحاسروب) بنقرل اللغرة (البرنرامج) الرى
صرريغة تسررتطيع الماكنررة اسررتخدامها (التعامررل معهررا) .برنررامج الحاسرروب يتكررون مررن
جزئين :هيكل البيانات وااليعازات .يفر الحاسوب او اليفر القليل مرن التنمريم
علررى هررذين الجررزئين .بعررد هررذا كلرره فرران الحواسرريب مصررممة الن تكررون عامررة قرردر
األمكرران .البيانرررات فرري الحاسررروب تخرررزن كسلسررلة مرررن البايتررات و  C++ترررنمم هرررذ
البايتررات ببيانررات مفيرردة .األعررالن عررن البيانررات تسررتخدم مررن قبررل المبرررمج لوصررف
المعلومات التي (هو/هي) يتعامل معها.
برامج  C++تكتب بلغة عليرا باسرتخدام األحررف ،األرقرام ،والرمروز األخررى
التي نجدها على لوحة المفاتيح .واقعا فان الحواسيب تنفذ البرامج المكتوبة بلغرة دنيرا
تدعى لغة الماكنرة (( )machine codeوالتري هري سلسرلة مرن األرقرام ممثلرة بطريقرة
الصفر ،واحد) .لذلك ،وقبل ان يتم استخدام البرنامج يجرب أن يكرون هنرا عردد مرن
التحويالت .البرامج تبدأ كفكرة فري رأس المبررمج .يقروم المبررمج بكتابرة افكرارة فري
ملف ،يردعى ملرف المصردر ( )source file or source codeمسرتخدما محررر اللغرة.
هررذا الملررف يحررول بواسرررطة المترررجم الررى (الملررف الهررردف) ( .)object fileبعررردها
يستدعي البرنامج الررابط ( )linkerحير ياخرذ الملرف الهردف ليربطرة أو يشرركة مرع
روتينات معرفة مسبقا مرن المكتبرة القياسرية ( )standard libraryلينرتج برنرامج قابرل
للتنفيذ (والذي هو عبارة عن مجموعة من ايعازات لغة الماكنرة) .الشركل ( )1.1يبرين
خطوات تحويل البرنامج المكتوب بلغة عليا إلى برنامج قابل للتنفيذ.
فري لغررة البرمجرة  C++فرأن البرنررامج هرو تجميااع لَادوال .والبرررامج البسرريطة
تحتوي على دالة واحدة فقط هي (( ))mainوعادة فأن التنفيذ يبدأ عنرد ( )mainحير
أن جميع البرامج بلغة  C++يجب أن تحتوي على الدالة ((.))main
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مالحظة//:
كل عبارة في لغرة  C++يجرب أن تنتهري بفرارزة منقوطرة عردا بعرض الحراالت
األستثنائية التي سيشار اليها في حينها.

مالحظة//:
 االيعرررازات (األوامرررر أو العبرررارات  :)statementsتبررردو مختلفرررة فررري لغررراتالبرمجة المختلفة ،ولكن هنا وظائف أو دوال اساسية قليلرة تمهرر فري كرل البررامج
تقريبا منها:
األدخررال  inputوهرري عمليررة الحصررول علررى البيانررات مررن لوحررة المفرراتيح او
الملفات او األجهز االخرى.
األخرررراج  outputعرررر
األجهزة األخرى.

البيانرررات علرررى الشاشرررة او ارسرررالها الرررى ملرررف او

الرياضيات  mathأنجاز العمليات الرياضية االساسية مثل الجمع والضرب.
االختبار  testingأختبار بعض الشروط وتنفيذ بعض العبارات وفقا لذلك.

التكرررررار  repetitionأنجررررراز بعرررررض االعمرررررال بشررررركل متكررررررر ،عرررررادة مرررررع
بعض التغيرات.

 2.6.2لماذا لغة

C++

 C++هي اللغة االكثر استخداما في العرالم .هرذ اللغرة لهرا صرفات وخصرائص
تميزها عن لغات البرمجة االخرى ،واكثر هذ الصفات هي:

• البرمجة الكيانية
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امكانيرة تنمريم البرنرامج علرى شرركل كيانرات تسرمح للمبررمج تصرميم تطبيقاترره،
لتكررون اكثررر اتصررال بررين الكيانررات برردال مررن هيكررل الشررفرة المتتاليررة .فضررال عررن انهررا
تسمح بامكانيه كبيرة الى اعادة استخدام الشفرة بطرق اكثر منطقية وانتاجيه.

• النقل
بامكانررك عمليررا ان تترررجم نفررب شررفرة  C++علررى االغلررب فرري اي نرروع مررن
الحواسيب وانممة التشغيل دون اجراء تغييرات صعبة.

• األيجاز
الشفرة التي تكتب بلغة  C++هي قصريرة جردا بالمقارنرة مرع اللغرات االخررى،
حي يفضل استخدام الرموز الخاصة للكلمات المفتاحية ،وهذ تخترزل بعرض الجهرد
المبذول من المبرمج.

• برمجة االجزاء
مررن الممكررن ان تكررون تطبيقررات  C++مررن عرردد مررن الملفررات لشررفرة المصرردر
والتي تترجم بشكل منفصل ،ثم يتم ربطها مع بعرض ،هرذا يسراعد علرى تقليرل الوقرت
وليب من الضروري اعادة ترجمة كامل التطبيق عندما يتم عمرل تغييرر مفررد ولكرن
فقط الملف الذي يحتوية .باالضافة لذلك ،فان هذ الخاصية تسرمح لرربط شرفرة C++
مع الشفرة الناتجة بلغات اخرى مثل المجمع ( )assemblerاو .C

• التوافك مع لغة

C

 C++هي البوابة الخلفية للتوافرق مرع لغرة  ،Cاي شرفرة تكترب بلغرة  Cسريكون
من السهولة تضمينها في برنامج  C++دون الحاجة الي تغييرات صعبة.

• السرعة
الشفرة الناتجة من تجميع  C++هي كفوءة جدا ،وذلك بسبب كونها لغة ثنائية،
فهي تعد من اللغات ذات المستوى العالي ومن اللغات ذات المستوى الواطيء فضال
عن صغر حجم اللغة نفسها.
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 2.7أوامر المعالج األولي
 2.7.2الموجة

The C++ Preprocessor Commands

#include

تعد هرذ التعليمرة األشرهر واألوسرع أسرتعماال بعرد التعليمرة ( )#defineفري لغرة
 ،C++عمل هذا الموجة هو أنره يطلرب مرن المعرالج االولري ( )preprocessorاضرافة
محتويرات الملرف المطلروب مرع هرذ التعليمرة (يرذكر أسرم هرذا الملرف بعرد #include

مباشرة ويكون محدد بين العالمتين (> <)) وحشرة في الملف المصدر ،حير يرتم
ضررم وأحتررواء هررذا الملررف مررع ملررف البرنررامج عنررد التنفيررذ ،هررذا الملررف يرردعى ملررف
التعليمات ،ويعود السبب في ذلك الى ان بعض االيعازات داخل البرنامج تحتاج الرى
تعاريف ودوال يتضمنها هذا الملف.

 2.8المعرفات

Identifires

كل البرامج تحتوي على نوعين من الرموز:
النااوع االول ..وهرري الرمااوز التااي تدااود الااى الَغااة ..تسررتخدم هررذ الرمرروز
بطريقتين أما أن تكون على شكل رمز واحد أو أثنين مثل ()- َ+ َ() َ; َ:
أو علرررى شررركل كلمرررات تسرررمى الكلمرررات المحجررروز او الكلمرررات المفتاحيرررة
( )KeyWordsمثل)inline َdo َwhile َelse َif( :
النوع الثاني ..هي المدرفا وهي عبارة عن رموز تستخدم في البرامج فأمرا
أن تكررون معرفررات قياسررية مثررل ( ,)char, int, float… etcأو أن تكررون
معرفات يتم أختيارها مرن قبرل المبررمج ،وهرذ المعرفرات األخيررة نسرميها
أيضررا المتغيرررات ( ،)Variablesوالمتغياار هررو رمررز أو أكثررر يسررتخدم فرري
البرنامج ليشير الى محتوى موقع في الذاكرة.

مالحظة//:
المتغيااار ..فررري أغلرررب لغرررات البرمجرررة فرررأن المتغيرررر هرررو مكررران لتخرررزين
المعلومات ،المتغير هو مكان أو موقع في ذاكرة الجهاز حي يمكن تخرزين قيمرة
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بداخلة ثم أمكانية أستعادة هذ القيمة فيما بعد.
والمتغيررر هررو أسررم يمثررل برررقم أو سلسررلة حرفيررة ( وممكررن حرررف واحررد أو
تعبير منطقي).
من الممكن تصور ذاكرة الجهاز على أنهرا مجموعرة مرن المواقرع التري تخرزن
فيها المعلومات ،هذ المواقرع مرقمرة بشركل متسلسرل تبردأ مرن الصرفر وتنتهري بحجرم
الذاكرة ،تدعى هذ األرقام عناوين الذاكرة ( ،)Addressesيمثل أسم المتغيرر (بطاقرة
عنونة) ملصقة على أحرد المواقرع بحير تسرتطيع الوصرول اليره سرريعا دون الحاجرة
الررى معرفررة العنرراوين الحقيقيررة فرري الررذاكرة (لررذا فرران المتغيررر سيشررير الررى أحررد هررذ
العناوين ،وعند حاجتك وضع قيمة في الموقع الذي يشير له هذا المتغير فان المعالج
( )processorسيذهب الى العنروان الرذي يشرير لره المتغيرر ويضرع فيره القيمرة وكرذلك
عندما تريد أن تعرف قيمة المتغيرر فرأن المعرالج يرذهب الرى العنروان الرذي يشرير لره
المتغير ويقرأ القيمة التي فيه) .يعرر الشركل الترالي هرذ الفكررة والتري تبرين بعرض
المواقع في الذاكرة والتي من الممكن ان يشير اليها المتغير.

شكل رقم ( :.(2.2بعض مواقع الذاكرة المنطقية

مالحظة//:
لغرة  C++تعرد حساسرة لحالرة األحررف ( أي أنهرا تميرز برين األحررف الكبيررة
والصغيرة) ،لذلك فأن الحرف الصرغير يعرد معرفرا غيرر مسراوي لشركلة الكبيرر ( أي
أن ( )aال يساوي ( .))Aعلما ان بعض لغات البرمجة التميز بين حاالت االحرف.
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تتكرون أسررماء المتغيرررات مررن " حرررف واحررد ،مجموعررة حررروف ،أو حررروف
وأرقررام ومررن الممكررن اسررتخدام الشررارحة " ..علررى أن يكررون دائمررا أول مااز باساام
المتغير حرف او

ا حة حتما مثل:

)(x, ad, _count, endofpoint, end_of_point, Saad6, x345

هذ جميعا متغيرات مقبولة.
أما المتغيرات التالية فهي متغيرات غير مقبولة:
)(first name, next.word, 15may, Ten%

والسبب هو أن المتغير األول يحتوي علرى فررا  ،الثراني يحتروي علرى نقطرة،
الثال يبدأ برقم ،أما األخيرر فيحتروي علرى رمرز اليمكرن اسرتخدامة مرع المتغيررات..
وهررذ جميعهررا غيررر مقبولررة فرري البرنررامج .أن أختيررار المتغيررر مررن قبررل المبرررمج تعررد
مسرألة مهمرة ويفضررل أن يعكرب المتغيررر المعنرى الررذي يسرتخدم ألجلرة المتغيرر فمررثال
يفضل استخدام المتغير ( )sumمع الجمع وأذا ما استخدم متغير أخر فان ذلك سروف
ال يررؤدي الرررى أي خطرررأ ،وكرررذلك يفضرررل أن ال يكررون المتغيرررر طويرررل فمرررثال يفضرررل
استخدام متغير متكون من حرف واحد عندما نستخدمة في برنامج قصير وال يتكرر
كثيرا ،أما استخدام متغير من حرف واحد ويستخدم بشركل متكررر وبرأجزاء متكرررة
في برنامج طويل فأنه يعد أختيارا سيئا بالرغم من أنه ال يعيق عمل البرنامج.

 2.9البيانات

Data

كل عنصر من البيانات في البرنامج أما أن تكون قيمتة ثابتة أو متغيرة ( قيمة
المتغيررر ربمررا تتغيررر خررالل تنفيررذ البرنررامج) .كررل متغيررر (والررذي هررو بيانررات) فرري
البرنامج يجب أن يكون لره نروع وبموجرب هرذا النروع سريتم تحديرد المسراحة الخزنيرة
الالزمررة لقيمررة هررذا المتغيررر ،وكررذلك تحرردد العمليررات الترري ممكررن أجرااهررا علررى هررذا
المتغير (تحدد لكل نوع عدد البايتات فري الرذاكرة التري تحجرز لخرزن قريم ذلرك النروع
وعنرد الكتابررة فرري هررذا الموقررع فرران الكتابرة سررتحدد بعرردد بايتررات هررذا النرروع أي ال يررتم
تجاوز هذا العدد من البايتات حتى وان كانت القيمة تتجاوز الحدود العليا والدنيا لهذا
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النروع ،وعنرد القرراءة فانره سريتم قرراءة القريم الموجرودة فري هرذ البايترات فقرط وبررذلك
تتجنرب الخطررأ فرري القررراءة والكتابررة) .واألنرواع القياسررية الترري تسررتخدم فرري لغررة C++

هي:

 2.9.2االعداد الصحيحة

Integers

األعررداد الصررحيحة هرري كررل األعررداد الموجبررة والسررالبة الترري ال تحترروي علررى
كسر .فالصفر عدد صحيح و  123هرو عردد صرحيح و  -45أيضرا عردد صرحيح .أمرا
( 123.345و  )-1.45فهي ليست أعداد صحيحة.
أن أي محاولرررة السرررتخدام قررريم خرررارج نطررراق الحررردود العليرررا والررردنيا ل عرررداد
الصحيحة سريؤدي الرى حردوث خطرأ .وبشركل عرام فرأن المتغيررات مرن نروع األعرداد
الصحيحة تستخدم اضافة الى العمليات الرياضية في العدادات والفهارس.
العالقات الرياضية التي تستخدم مع األعداد الصحيحة هي)( + , - , * , / , %

وهي على التوالي (الجمع ،الطرا ،الضرب ،القسمة ،وحساب باقي القسمة).
أمثَه//:
21 / 3 = 7
9/2=4
2+3*4 = 14

هنا ينفذ داخل القوس أوال
(2+3) * 4 = 20
5%2=1
7%4=3

ويصرا عن األعداد الصحيحة بلغة  C++في أي مكان داخل جسرم البرنرامج
بالمعرف ( )intوالتي تعني ( )integerوهي تكتب قبل المتغيرات ،مثال
; int x
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مالحظة//:
نتيجة قسمة عدد صحيح على عدد صحيح أخر هو عدد صحيح.
أما أذا كان أحد العددين هو حقيقي فأن النتيجة ستكون عددا حقيقيا ،مثال
2.0 / 3 = 0.66666667
50 / 2.0 = 25.0

مالحظة//:
فضررال عررن االرقررام العشرررية ( وهرري الترري أساسررها عشرررة والترري تسررتخدم
باألعمال األعتيادية ( ،))1 ..9فران  C++تسرمح لرك باسرتخدام ثوابرت مرن األرقرام
وفررق النمررام الثمرراني ) ( (octal numbersأساسررها  )8وكررذلك أرقررام وفررق النمررام
السادس عشرر )( (hexadecimalأساسرها  .)16ولتنفيرذ ذلرك فراذا أردت تمثيرل رقرم
بالنمام الثماني فضع (  ( )1صرفر) أمرام الررقم للداللرة علرى أنره بالنمرام الثمراني،
أما أذا وضعت ( ( ) 0xصفر ثم  )xأمام الرقم فذلك يعني أن الرقم ممثل بالنمرام
السرادس عشررر .المثرال الالحرق يمثررل ثوابرت باالنممررة الثالثررة وكرل منهررا مكررافيء
ل خر (جميعا تمثل الرقم  75خمب وسبعون):
نظام عشري

75

//

نظام ثماني

1113

//

نظام سادس عشر

//

1x4b

جدول ( :)1.2أنواع األعداد الصحيحة وحجمها بالبتات

الحجم بالبتا
16

المــــــــــــــــدى
-32767...32767
41

انواع البيانا
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16

-32767...32767

int

32

-2147483647... 2147483647

long

16

0...65535

unsigned short

16

0...65535

unsigned

32

0...4294967295

unsigned long

 2.9.1األعداد الحقيقية

Real Numbers

وهي األعداد التي تحتوي على كسور مثل
) .( 0.03 , 12.5 , -356.67890 , 10.0األعداد الحقيقية ممكن أن تمثل بعدد صحيح
وفررارزة (تسررتخدم نقطررة لتفصررل العرردد الصررحيح عررن الجررزء الكسررري) ،وممكررن أن
تستخدم الرمز ( )eوالذي يمثل الرقم عشرة مرفوعا الى أس معرين (األس هرو الررقم
الذي يلي الحرف (( ))eالرقم الذي يلي الحرف ( )eيجب ان يكرون عرددا صرحيحا)،
مثال
3 .14159

=

//

3.14159

6.02 x 10^23

=

//

6.02e23

1.6 x 10^ -19

=

//

=

//

3.0

1.6e-19
3.0

المثال أعال يحتوي على أربعة نماذج من األرقام الحقيقية المقبولة فري .C++
العدد االول يمثل (( )PIالنسربه الثابترة) امرا الثراني فهرو يمثرل عردد افوكرادرو ،الثالر
يمثل الشرحنة الكهربائيرة ل لكتررون (وهرو عردد صرغير جردا) وكرل هرذ االعرداد هري
تقريبية ،اما العدد األخير فهو يمثل الرقم ( )3ولكن كعدد حقيقي.
أمررا العمليررات الرياضررية الترري ممكرررن أجرااهررا علررى األعررداد الحقيقيررة فهررري
)  (+ , - , * , /وهي على التوالي (الجمع ،الطرا ،الضرب ،القسمة) .ويصرا عرن
األعداد الحقيقية في لغة البرمجة  C++في أي مكان داخل جسرم البرنرامج برالمعرف
( )floatالتي تسبق المتغيرات ،مثال
;float x
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مالحظة//:
تمثل األرقرام بطرريقتين فأمرا أرقرام صرحيحة بردون كسرر أو أرقرام كسررية.
القواعد التالية تطبق عند كتابة أرقام في الحاسوب:
 .1الفارزة (  ),ال يمكن أن تمهر في أي مكان في الرقم.
 .2ممكن أن تسبق األرقام أحد العالمتين (  )+ ، -للداللة على كون الرقم موجب
أو سالب ( يعد الرقم موجبا أذا لم تمهر أي من العالمتين على يسارة).
 .3يمكررن تمثيررل األرقررام بطريقررة العالمررة العلميررة (وذلررك بأسررتبدال الرررقم ( )11
برالحرف ( .))eمرثال الررقم (  ( 2.7 x 10 -6يكترب حسرب العالمرة العلميرة كمرا
يلي ) .(2.7 e -6كرذلك فرأن العردد ( (6 x 10 12يمكرن ان يمثرل حسرب العالمرة
العلمية كما يلي ) ,(6 e 12وكما وضح اعال .

مالحظة//:
يفضل عند استخدام التعريف ( ) longوضع حرف ( ) Lبعد القيمة فمثال :
; long SunDistance = 93000000

هنا ستنتج قيمة مقدارها ( ) -12544ويعطي المترجم رسرالة تحرذير ولتجنرب ذلرك
تكتب كما يلي :
; long SunDistance = 93000000L

مالحظة//:
أدنرررا بعرررض القواعرررد المهمرررة التررري يجرررب أن تراعرررى عنرررد كتابرررة العالقرررات
الرياضية :
أن وضرع أشرارة السرالب قبرل المتغيررات هري مكافرأة لضررب المتغيرر بالقيمرة
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( .)-1مثال المتغيرات ( - ) x+yمن الممكن أن تكتب )) .)-1 * (x+y
يجب أن تكترب العالقرات الرياضرية وفقرا للطريقرة التري تحرددها لغرة البرمجرة
 C++بحي تذكر كل العالمات الرياضية دون أختصرار .مثرال  :العالقره الرياضرية
األتيررة غيررر مقبولررة () ) 2 ( x1 + 3x2هررذ العالقرره لكرري تكررون مقبولررة فرري لغررة
البرمجرة  C++يجرب أن تكترب بالشركل الترالي ) (2 * x1 + 3 * x2) ( :العالقرة
األولى هي التي تعودنا على استخدامها في الرياضيات.
العدد المرفوع الى قيمة معينة سيضرب بنفسة عدد من المرات بقدر األس اذا
كان االس عددا صحيحا وال يهم فيما اذا كان األساس سالبا أو موجبا.
اليجرروز رفررع القيمررة السررالبة الررى أس كسررري ( وذلررك ألن حسرراب نرراتج الرررقم
المرفوع الى أس كسري يتم بحساب اللوغراريثم ل سراس ،ويضررب هرذا اللوغراريثم
برراألس ،وعنرردها يحسررب معكرروس اللوغرراريثم ،وأن اللوغرراريثم للرررقم السررالب غيررر
معرف لذا اليمكن أيجاد النتيجة).
العمليات الرياضية اليمكن أجرااها على السالسرل الرمزيرة .مثرال
( ) "xyz" + 34هذا غير مقبرول وذلرك ألن ( )xyzهرو سلسرلة حرفيرة ولريب عرددا أو
متغيرا رقمي (الحظ أنه محصور بين عالمتري أقتبراس ( ) quotation markللداللرة
على أنه سلسلة حرفية).

جدول ( :)2.2أنواع األعداد الحقيقية وحجومها بالبتات

الحجم بالبتات
32
64
80

المـــــــــــــــــــــــدى
-38.

+38

. 3.4x10

3.4x10

1.7x10-308.. 1.7x10+308
+4932

.. 1.1x10

43

-4932

3.4x10

نوع البيانات
float
double
long double
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 2.9.3الرموز

Characters

وهرري كافررة الرمرروز التري تسررتخدم فرري الحاسرروب والترري غالبررا مررا نجرردها علررى
لوحة المفاتيح والتي تشمل الحروف األبجدية سرواء كانرت حرروف كبيررة ( )A..Zأو
حروفررا صررغيرة ( ،)a..zاألرقررام ( ،)1..9الرمرروز االخرررى الترري نراهررا علررى لوحررة
المفاتيح مثرل ) (. , / , + , ! , % , & , ? … etcوتسرتخدم بشركل مفررد .ويصررا عرن
الرموز بلغة البرمجة  C++في أي مكان داخل جسم البرنامج برالمعرف ( )charالتري
تسبق المتغيرات.
أن أكثر مجاميع الحروف استخداما هما أثنان:
ASCII
((American Standard Code for Information International
EBCDIC
)(Extended Binary Coded Decimal Information Code

وكل مرنهم لره صرفاتة الخاصرة بره (لمزيرد مرن المعلومرات راجرع المالحرق فري
نهاية الكتاب).

مالحظة//:
تكتب الحروف بين عالمتي أقتباس مفردة ( ' ' ).

 عمليات األحرف
األحرف تمثل داخل الحاسروب بواسرطة أرقرام صرحيحة وفقرا لنمرام ()ASCII
تسمى األعداد الترتيبية ( ،)ordinal numbersلذا فأن المبرمج بأمكانة أن يمرزج برين
الرموز واألعداد الصحيحة بتعابير رياضية لتؤدي غاية معينة ،فمثال
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أذا فرضرنا أن المتغيرر الرمرزي ( )chهرو متغيرر مرن نروع حرروف وترم أسرناد
قيمة له كما يأتي
)'(ch = 'S
عليه فأن التعبير التالي ; ch = ch + 1

سرريؤدي الررى أن تكررون قيمررة المتغيررر الرمررزي ( )chتسرراوي الرمررز (' ،)' T
وكذلك فأن التعبير التالي ch = ch – 3

سيؤدي الى أن تكون قيمرة المتغيرر الرمرزي ( )chتسراوي الرمرز ('  )' Pوهرذا
يعتمد على القيم الرقمية التي تمثل االحرف بنمام (.)ASCII
مالحظة//:
الفرررق العررددي بررين تمثيررل األرقررام الكبيرررة واألرقررام الصررغيرة هررو (( )32اي ان
الحرف الصغير اكبر من الحرف الكبير بالقيمة .)32
فمثال أن قيمرة الرمرز ( )A = 65حسرب نمرام ( )ASCIIبينمرا قيمرة الرمرز
( )a = 97وفقا لنفب النمام .عليه فأذا كانت
; ' ch = ' E

أذن
ستؤدي الى أن تكون قيمة المتغير الرمزي

(' ) ch = ' e

وكذلك أذا كانت قيمة المتغير الرمزي

; ' ch = ' d

فأن

; ch = ch + 32

;ch = ch – 32

ستؤدي الى أن تكون قيمة المتغير الرمزي

(' ) ch = ' D

العدد الترتيبي للصفر هو ( )48لذا فأن االعداد ( )1..9تأخرذ األعرداد الترتيبيرة
) ( 48 – 57

مالحظة//:
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الرموز تحدد بعالمة اقتباس مفرردة مثرل (‘  ) ‘ 5او (‘ } ‘ ) امرا السالسرل الرمزيرة
فهري تحردد بعالمرة اقتبراس مزدوجرة مثرل (“  ) “ 51او (“  ) “ goodبينمرا االرقرام
التحدد باي عالمة مثل ( ) 5او (.) 456

 2.9.3.2رموز الداللة

Directing Characters

وهرري حررروف خاصررة عررادة تسررتخدم مررع الشرررطة العكسررية ( )/العطرراء تررأثير
معين يالحظ ضمن مخرجات البرنامج .الجدول ( )1.3يبرين هرذ الرمروز مرع التراثير
الذي تحدثة.
وهررررذ تسررررمى ايضررررا سالسررررل الهررررروب  .Escape Sequencesفالشررررارطة
المعكوسة (\) التي تسبق بعض االحررف تخبرر المتررجم بران هرذا الحررف الرذي يلري
الشررارطة المعكوسررة لرريب لرره نفررب المعنررى كمررا لررو ظهررر الحرررف بنفس رة دون هررذ
الشارطة المعكوسة (\) .هذ السالسل يتم كتابتها كرمرزين دون وجرود فررا بينهمرا.
بعض هذ السالسل معرفة في .C++
اذا وضعت (\) او (“) في سلسلة حرفية ثابتة ،فانك يجب ان تهرب مرن قردرة
(“) علرررى انهررراء سلسرررلة حرفيرررة ثابترررة وذلرررك باسرررتخدام (”\) ،او قررردرة (\) للهررررب
باسرتخدام (\\) .ان اسرتخدام (\\) تخبرر المتررجم بانرك تعنري شرارطة معكوسرة حقيقيررة
(\) ،وليست شارطة معكوسة لسلسلة هروب ،وان (”\) تعني حاصرة حقيقيرة ولريب
نهاية سلسلة ثابتة.
الحظ دائما تستخدم سالسل الهروب مع حاصرتين مزدوجتين مثل (”.)“\n

جدول ( :)2.3رموز الداللة في لغة C++

الناتج (التأثير على المخرجات)
( )Beepصوت أو صفير
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( )Backspaceالترجيع خطوة واحدة للخلف
( )form feedالتغذية
( )new lineسطر جديد
( )carriage returnاالعادة او الرجوع
( )horizontal tabulatorاالزاحة األفقية
( )vertical tabulatorاالزاحة العمودية
( )Backslashالشرطة المعكوسة
()single quotaحاصرة مفردة

'\

()double quotaحاصرة مزدوجة

"\

 2.9.4النوع المنطقي

\b
\f
\n
\r
\t
\v
\\

)(Boolean

النوع االخر هرو النروع المنطقري والرذي يرمرز لره ( .)boolهرذا النروع اضريف
حديثا الى لغة  C++بواسطة هيئة (( )ISO\ANSIمنممرة المقراييب العالميرة /منممرة
المقاييب االمريكية الوطنية).
التعابير المنطقية تشير الى واحردة مرن القريم وهري (صرح ،او خطرأ) .التعرابير
المنطقية تستخدم في التفرع او حلقات التكرار والتي سندرسها الحقا.

 2.21التعابير المنطقية

The Boolean Expressions

وهي التعابير التي تمثل نتيجتها بحالة واحدة من أثنترين وهمرا (صرح أو خطرأ)
( َ)true OR falseوهنا ثالث عوامل منطقية وهي (.)Notَ Orَ And
التعبير المنطقي يعيرد القيمرة ( )1عنردما يكرون التعبيرر ( )TRUEوالقيمرة ()1
عندما يكون التعبير ( .)FALSEوهي تسرتخدم لوصرف أي تعبيرر فيمرا أذا كران صرح
أو خطررأ .أن أنررواع المتغيرررات الترري تسررتخدم لهررذا الغررر

يصرررا عنهررا فرري حقررل

المتغيرررات بالدالررة (( )boolهررذ عررادة التجرردها فرري جميررع نس ر  C++وانمررا النس ر
الحديثة فقط).
فمثال عندما نعرف العبارة التالية على أنها من نوع القيم المنطقية كمايأتي
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; )bool c = (a= =b

نالحظ هنا اننا استخدمنا عالمة المساواة للداللة على ان نتيجة الطرف االيمن
ستؤول الى المتغير في الطرف األيسر بينما اسرتخدمنا العالمرة (==) وهري تسرتخدم
لعمليات فحص المااواه ,فاذا كان ( )b ، aمتساويان فان ( )cستكون قيمتها تسراوي
( )trueوبخالف ذلك تكون قيمتها تساوي (.)false

 2.22.2العمليات المنطقية

Logical Operators

هنرا ثالثرة أنرواع مرن العمليرات المنطقيرة وهري ( )NOT َ OR َ ANDكرل
منهررا يتعامررل مررع التعررابير الشرررطية (أي الترري تحترروي شرررط) .كررل واحررد مررن هررذ
التعابير له تأثير مختلف على التعابير الشرطية .أدنا أمثلرة تبرين كيفيرة اسرتخدام هرذ
التعابير والتي من الممكن أن تستخدم بين تعبيرين أو أكثر من التعابير الشرطية.
AND

العامل (&&) يستخدم للداللة على العامل المنطقي ( )andفري لغرة  C++وهرو
يستخدم لمقارنة تعبيرين لتحصل علرى نتيجرة منطقيرة مفرردة ،والنتيجرة التري تحصرل
عليها تحدد بجدول الصدق ( )1.4ادناة

جدول ( :)2.4جدول الصدق للعامل (و) (&&( ))And

A && B

B
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A && B

B

A

True

true

true

false

false

true

false

true

false

false

false

false

OR

العامرل ( || ) يسرتخدم للداللرة علرى العامرل المنطقري ( )orفري لغرة  C++وهرو
يستخدم لمقارنة تعبيرين لتحصل علرى نتيجرة منطقيرة مفرردة ،والنتيجرة التري تحصرل
عليها تحدد بجدول الصدق ( )1.5ادنا :
جدول ( :)2.5جدول الصدق للعامل (أو) (||( ))Or
A || B

B

A

True

true

true

True

false

true

True

true

false

False

false

false

النتيجة خطأ (صح && خطأ) //
النتيجة صح (صح || خطأ) //

))( (5 = = 5) && (3 > 6
))( (5 = = 5) || (3 > 6

NOT

الحظ في لغة  C++فان العامل ( ! ) يمثل العامل (ال) ) (notوهو يأخذ معامل
واحد يتواجد في يمينة والعمل الوحيد الذي يقروم بره هرو عكرب قيمترة (قيمرة المعامرل
الذي على يمينة) فاذا كانت قيمتة (صح) تصربح خطرأ واذا كانرت خطرأ تصربح صرح.

نتيجة استخدام العامل (ال) موضحه بالجدول ()1.6
جدول ( :( 2.6جدول الصدق للعامل (ال) (!( ))Not
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!A

A

False

true

True

false

مثال//:
النتيجة تصبح خطأ الن التعبير ) (5==5هو صح

//

)!(5==5

النتيجة تصبح صح الن ) (6<=4هي خطأ

//

) !(6<=4

النتيجة تصبح خطأ
النتيجة تصبح صح

!true

//
//

!false

مالحظة//:
مررن الممكررن ان تسررتخدم عوامررل العالقررات المنطقيررة للمقارنررة بررين قيمتررين ومررن
الممكن ان تكون هذ القيم من أي نوع من أنواع البيانات مثل
( ،)float, int, char…etcاو ممكن أن تكون ( كما سنرى الحقا) اصرنافا معرفرة
من المستخدم.
أن نتيجررة المقارنررة أمررا أن تكررون ( صررح او خطررا) ( .)true ،falseفمررثال العبررارة
التالية
; cout << 5 < 23

ستطبع القيمة ( )1الن العبارة صحيحة ..اما العبارة التالية
; cout << 45 > 60

ستطبع القيمة ( )1الن النتيجة خاطئة

مالحظة//:
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العامل ( ) NOTيختلف عرن العراملين السرابقين اذ أنره يتقبرل مردخال واحردا ودائمرا
يعكررب حالررة العبررارة الترري يرردخل عليهررا فررأذا كانررت صررحيحة يجعلهررا خاطئرره وأن
كانت خاطئة يجعلها صحيحة.

مالحظة//:
أن أسناد قيمة لمتغير من نوع معرين خرارج المردى المحردد لره سريؤدي الرى
حرردوث خطررأ ،هررذا الخطررأ أمررا أن يوقررف التنفيررذ أو يررؤدي الررى ظهررور نتررائج غيررر
متوقعة.

 2.22األعالن عن

المتغيرات Declarations

يررتم االعررالن عررن المتغيررر وذلررك برران يررتم كتابررة النرروع أوال ثررم يتبررع ذلررك اسررم
المتغير والذي يجب ان يخضع للقواعد المذكور mانفا فمثال:
;int a
; float mynum

وباألمكان األعالن عن أكثر مرن متغيرر مرن ذات النروع برنفب الطريقرة أعرال
على أن تفصل فارزة بين أسم متغير وأخر ،مثال:
; int x ،y ،z

وهذ تكافيء األعالن التالي
; int x
; int y
; int z

الطريقتان صحيحتان والفرق هو ان األولى أكثر اختصارا.

مالحظة//:
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باالمكران اسرتخدام ( )unsigned ،signedلوحردهم ،وتعنري انهرا مرن نروع االعرداد
الصحيحة مثال
; unsigned nextpage
; unsigned int nextpage

العبارتان متكافأتان

 2.21الثوابت

Constants

في بعض البرامج تحتاج الى استخدام قيم ربما تكون معروفة مسبقا قبل تنفيذ
البرنامج وال يمكرن أن تتغيرر داخرل البرنرامج مثرل النسربة الثابترة ( )Лوالتري قيمتهرا
) (3.1415926585هذ القيم الثابتة سواء كانت ذات قيمة معروفة مسبقا أو أي قيمرة
ممكررن أن تسررند الررى متغيررر ،جميعهررا ممكررن أن يعلررن عنهررا فرري أي مكرران مررن جس رم
البرنامج وباحدى الطرق التالية ،األعالن عنها (باستخدام الكلمة المفتاحيرة (،)const
اسررتخدام الكلمررة المفتاحيررة ( ،)enumأو باسررتخدام الموجررة ( ))#defineوالترري تسرربق
أنواع البيانات للمعرف المراد تعريف قيمتة على انها ثابتة.

مالحظة//:
المعرفات التي تعرف على أنها ثوابت ال يمكرن ان تتغيرر قيمهرا أثنراء تنفيرذ
البرنامج بأي شكل من األشكال.


const

وهي تسبق انواع البيانات لتعرف واحد او أكثر من المتغيرات على أنها ثابترة
وفقا للصيغة القواعدية التالية:
; const TYPE variable_name = value

مثال:
; Pi = 3.1413926535
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; ' string Error = ' Run_Time Error


const

Enum

وهرري تسررتخدم لتعريررف قائمررة مررن المتغيرررات علررى أنهررا ثابتررة وفقررا للصرريغة
القواعدية التالية:
;}enum TYPE {CONSTANT1=value ،CONSTANT2 = value,...

وسناتي عليها الحقا لتوضيح عملها بشكل اكثر تفصيال


الموجة (التدَيمة) #define

وهرري تقرروم بتعريررف رمرروز كثوابررت ،وبررالرغم مررن عرردم شرريوع اسررتخدام هررذا
الهيكررل فرري لغررة ) ،(C++ولكررن باالمكرران اسررتخدامة لتعريررف المتغيرررات الحسررابية
أو الرمزيررة فرري بدايررة البرنررامج وتعررو

قيمتهررا الحسررابية أو الرمزيررة فرري أي مكرران

تذكر فيه هذ األسماء في البرنامج وتستخدم الحروف األبجدية الكبيرة عادة لتعريف
أسماء هذ المتغيرات .مثال:
TRUE 1

#define

PI

#define

EOF -1

#define

3.1415927

مالحظة//:
هذا الهيكل شائع في لغة ( ،)Cوان كل ما موجود فري لغرة ( )Cممكرن اسرتخدامة
في لغة  .. C++العكب ليب صحيح

مالحظة//:
من الممكن األستعاضة عن ) ( #defineبالكلمة المفتاحية ( ( constمثال
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TRUE = 1

const

PI = 3.1415927

const

مع مالحمة استخدام عالمة المساواة

 2.21.2أسباأ استخدام الثوابت:
• أذا كان هناك عدد يستخدم بشكل متكورر داخول البرنوامج فوأن المبورمج يفضول أن
يصفة بأس يشار اليه على أنه يحمل قيمة ثابتة.
• من الممكن اسوتخدام الثوابوت لتسومية متغيورات مون نووع السالسول الرمزيوة والتوي
تستخدم بشكل متكورر فوي مخرجوات البرنوامج وهوي فوي جميوع األحووال تسوتخدم
لتسهيل العمل البرمجي.
مثال:
نفر

أننا نحتاج الى طباعرة أسرم جامعرة مرثال بشركل متكررر فري البرنرامج،

ممكن أن نقوم بمايأتي:
; “ const string University = “Al _ Kufa University
; “const string Underline = “---------------------------

األن من الممكن استخدام األسماء المعرفة كثوابت في البرنامج وكما يأتي:
; cout << University << endl
; cout << Underline
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مالحظة//:
يسررتخدم تعريررف الثابررت فرري أي مكرران داخررل جسررم البرنررامج ،وان أي محاولررة
لتغيير قيمتة أثناء تنفيذ البرنامج سيؤدي الى صدور رسالة خطأ.

 2.23العوامل

Operotors

عند وجرود المتغيررات والثوابرت ،فبامكانرك القيرام بالعديرد مرن العمليرات عليهرا
مستخدما العوامل المناسبة لكل عملية ..منها:

 2.23.2عامل التخصي

) =

)Assignment

عامل التخصيص واجبة اسناد قيمة الى متغير مثل
;A=7

هنا تم أسناد القيمة ( )7الى المتغير ( )Aودائما تسند القيمة في الجانب األيمرن
من عامل التخصيص الى المتغير في الجانب األيسر من التخصيص.
تختلررف  C++عررن اللغررات األخرررى بأمكانيررة اسررتخدام عالمررة التخصرريص فرري
الجانب األيمن أو ان تكون جزء من الجانب األيمن لعملية تخصيص أخرى مثال
; )A = 8 + (b = 4

وهي تكافيء العبارات التالية
;b=4
;A=8+b

كذلك فان التعبير التالي مقبول أيضا
;A=b=c=d=6

 2.23.1العمليات

الرياضية ARITHMETIC OPERATORS

)(+,-,*,/,%
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وهرري العمليررات المعروفررة لنررا فرري الرياضرريات ،والترري هرري (الجمررع ،الطرررا،
الضررب ،والقسرمة) ،يضراف لهرا عامرل أخرر وهرو أسرتخراج براقي القسرمة باسررتخدام
العالمة ( )%الجدول ( )1.7يبين هذ العمليات:
جدول ) :)1.7يبين العمليات الرياضية التي تدعمها لغة C++

الدمَية الريايية
Additionالجمع
Subtractionالطرا
Multiplicationالضرب
Divisionالقسمة
 Moduloأستخراج باقي القسمة

 2.23.3المساواة المركبة

الدام
+
*
/
%

Compound Assignment

وهي استخدام المساواة مع عوامل اخرى
) = | َ = & َ = < َ = > َ = ( + = َ - = َ* = َ / = َ %

عنررردما نرغرررب بتحررروير قيمرررة متغيرررر بأنجررراز عمليرررات رياضرررية علرررى القيمرررة
المخزونة حاليا بالموقع الذي يشير له المتغير فاننا يمكن ان نستخدم عوامل المساواة
المركبة ،هذ العمليات تستخدم بطريقة مختلفة عرن العمليرات المتعرارف عليهرا حير
ان العوامل الموجودة مع المساواة هي جميعا عوامل ثنائية أي تستخدم مع أثنرين مرن
المتغيرات أو القيم ،وجميعها تستخدم وفقا للقاعد التالية:
حيرر يسرررتخدم العامرررل علررى الجانرررب األيسرررر مررن المسررراواة ألجرررراء العمليرررة
الرياضي ة أو المنطقيرة برين المتغيرر فري الجانرب األيسرر مرن المسراواة مرع المتغيرر أو
القيمة على الجانب األيمن من المساواة ،وتسند النتيجة الى المتغير الذي فري الجانرب
األيسر من المساواة .مثال يوضح ذلك في الجدول (:)1.8
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جدول ( :)2.8أمثله توضح استخدام المساواة المركبة

المِافيء له

التدبير

;value = value + increase
;a = a - 5
;a = a / b
;)price = price * (units + 1

;value += increase
;a - = 5
;a /= b
;price *= units + 1

مالحظة//:
اليجوز ان يكون في الطرف االيسر مرن ( المسراواة) تعبيرر وأنمرا يكرون متغيرر
ومتغير واحد فقط.

 2.21.4الفاولة ( ),كأداة

The comma (,) operator

وهي أداة ثنائية ( )binaryوتحترل االسربقية األخيررة فري سرلم أسربقيات األدوات
المختلفة ،وتأخذ الصيغة العامة:
Expression1 ، Expression2

وتسرتخدم لفصرل تعبيررين علرى يمرين المسراواة ،فعنرد اسرتخدام فاصرلة لتفصررل
بين تعبيرين ،فأن تسلسل العمليات يأخذ الترتيب التالي:
 .1تستخرج قيمة التعبير األول ال ي علوى يسوار الفاوولة (الفوارزة) ثو تسوند للتعبيور
الثاني على يمين الفاولة (الفارزة).
 .2تسووتخرج قيمووة التعبيوور الثوواني الو ي علووى يمووين الفاووولة (الفووارزة) كقيمووة نهائي وة
لكامل التعبير.
مثال:
; )A = (b = 2 ، b+1

فرري هررذا المثررال سرريعمل المترررجم علررى يمررين المسرراواة كمررا هررو متعررارف ،اذ
سيسررند القيمررة ( )2الررى المتغيررر (( )bيبرردأ أوال بررالتعبير الررذي علررى يسررار الفاصررلة)،
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المرحلة الثانية ,العمل على التعبير الذي موجود علرى يمرين الفاصرلة فري هرذ الحالرة
فأن قيمة ( )bهري ( )2ومنهرا يسرتخرج القيمرة النهائيره للتعبيرر ( )b+1لتكرون النتيجرة
هي ( )3وهي تمثل نتيجرة التعبيررين علرى يمرين المسراواة والتري ستسرند الرى المتغيرر
( )Aعلى يسار المساواة.

 2.23.5عوامل المساواة والعالئك

Relation And Equality Opetotors

وتستخدم هرذ العوامرل ألغررا المقارنرة ،وهري (==َ =!َ >َ <َ =>َ =<)
والجدول ( )1.9يوضح استخدام هذ العوامل.
جدول ( :)2.9عوامل المساواة والمقارنة المستخدمة في لغة C++

استطدامة
تساوي
ال تساوي
أكبر من
أصغر من
أكبر من أو تساوي
أصغر من أو تساوي

الدام
==
=!
>
<
=>
=<

لغرررر المقارنرررة برررين تعبيررررين فانرررك يمكنرررك ان تسرررتخدم عوامرررل العالقرررات
والمساواة .نتيجرة عمليرة المقارنرة هري قيمرة منطقيرة ( )Booleanاي (صرح او خطرأ)
وفقا للنتيجة .مثال

النتيجة خطأ

//

)(7 = = 5

النتيجة صح

//

)(5 > 4

النتيجة صح

//

)(3 != 2

النتيجة صح

//

)(6 > = 6

النتيجة خطأ

//
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بالطبع بدال من اسرتعمال قيمرة رقميرة ثابترة واحردة فانرك بامكانرك اسرتعمال اي
تعبير مقبول يتضمن متغيرات ،كمثال نفر ان
)(a = 2 ،b = 3 ،and c = 6

ولنالحظ العالقات التالية
النتيجة خطأ الن ) ( aالتساوي ()5
النتيجة صح حي

)(a = = 5

//

ان )(2*3 >= 6

//

)(a*b >= c

النتيجة خطأ حي ان ) (3+4 > 2*6هي خطأ

//

)(b+4 > a*c

النتيجة صحيحة

//

)((b=2) = = a

عند كتابة تعبير معقد يحتروي علرى عردد مرن العمليرات ربمرا يحردث لنرا بعرض
الغمو عن كيفية أجراء العمليات الرياضية بمعنى أي من المعامالت يحسرب أوال
وأيهما الحقا مثال:
a=5+7%2

ربمررا يكررون هنررا غمررو

فهررل هررذا التعبيررر يعنرري التعبيررر الالحررق االول ام

التعبير الالحق الثاني
مع نتيجة قدرها ( )6او
مع نتيجة قدرها صفر

//
//

)a = 5 + (7 % 2
a = (5 + 7) % 2

النتيجررة الصررحيحة هرري التعبيررر االول مررع نتيجررة قرردرها ( ،)6وذلررك ألعتمادنررا
على ترتيب ألسربقيات حسراب العوامرل (جردول  1.11يبرين االسربقيات) وهري ليسرت
للعوامل الحسابية فقط وأنما لكل العوامل التي تمهر في .C++

 2.24التعبير

Expression

أي ترتيب من المتغيرات والعوامرل الرياضرية والرذي فري النهايرة يمثرل عمليرة
حسررابية يسررمى تدبياارَ والتعبيررر عبررارة عررن أشررترا عناصررر البيانررات مررع العوامررل
الحسررابية وهررذ العناصررر ممكررن ان تكررون ثوابررت ،متغيرررات ،تعررابير ،وعنررد أجررراء
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العمليرة الحسرابية فران النتيجرة تكرون قيمرة واحردة ..ومرن الممكرن ان يكرون جرزء مرن
التعبير تعبير أيضا ..مثل
( a+20) * b/3

هذا كله يسمى تعبيرر واجرزاء مثرل ( )a+ 20و ( )b/3كرل منهرا يسرمى تعبيرر
أيضا.
وتسررتخدم مررع التعبيررر عررادة عبررارة األسررناد ( )assignment statementوهرري
عالمررة او عبررارة تسررتخدم ألسررناد قيمررة الررى متغيررر وتسررتخدم عالمررة المسرراواة (=)
لتحقيررق هررذا الغررر  ..وبالتأكيررد فرران العمليررة سررتتم باسررناد القيمررة المستحصررلة مررن
الطرف األيمن من المساواة الى المتغير الموجود في الطرف األيسر من المساواة.
باألمكان كتابة تعبير معين يحتروي علرى متغيررات مرن أنرواع بيانرات مختلفرة،
مثال تعبير يحتوي على متغيرات من نوع بيانات صرحيحة وبيانرات مرن نروع بيانرات
حقيقيررة ..فرري هررذ الحالررة فرران عمليررة تحويررل أليررة داخررل الحاسرروب سررتتم دون ترردخل
المستخدم حير سريتم تحويرل المتغيررات ذات النروع االقرل اسربقية الرى النروع االكثرر
اسبقية ،الجدول ( )1.11يبين أسبقيات العوامل:
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جدول ( :)2.21يبين اسبقيات العوامل

قواعــــــــــد األسبـــــقيات
االسبقية العليا
(تنفذ اوال)

The Unary Operators

!+ ،- ،++ ،-- ،
* ،/ ،%
+ ،-

العوامل االحادية
The Binary Arithmetic Operations

العوامل الرياضية الثنائية
The Binary Arithmetic operations

العوامل الرياضية الثنائية
The Boolean operations

=>< ،> ،<= ،

العوامل المنطقية
The Boolean operations

=!== ،

العوامل المنطقية
The Boolean Operations

&&

االسبقية الدنيا
(تنفذ اخيرا)

العوامل المنطقية
The Boolean Operations

||

 2.25توليد األرقام العشوائي

العوامل المنطقية
Random Numbers Generation

تحترراج بعررض التطبيقررات الررى اسررتخدام أرقررام عشرروائية ،وهررذا ممكررن فرري لغررة
البرمجرة  C++وذلررك مررن خررالل اسررتخدام األمررر ( )Randomالررذي يعمررل علررى توليررد
رقم بشكل عشوائي ،وهو يعمل وفقا لما يأتي:
* يسوووتخدم األمووور ) )randomلتوليووود أرقوووام عشووووائية مووون نووووع األعوووداد الصوووحيحة
تتوراو قيمتهووا بووين الصوفر والواحوود .واالموور ( )randomهوو موواكرو معوورف فووي
(.)stdlib
 : randomizeوهي تستخدم لتوليد أساس لألرقام العشوائية التي ستعتمد على الوقت

; randomize
; x = random
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هنا المتغير ( )xتكون قيمتة ( )0 <= x < 1وفي كرل مررة يرتم تنفيرذ هرذا األمرر
سنحصل على قيمة جديدة ضمن نفب المدى.
* الطريقة الثانية :هي باستعمال األمر ( ,)Randomizeثم األمرر ()Random
علررى أن يحترروي األمررر ( )Randomعلررى المرردى المطلرروب أليجرراد الرررقم العشرروائي
ضررمنه (أي أنرره سرريولد أعر داد صررحيحة موجبررة عشرروائيا تتررراوا قيمتهررا بررين الصررفر
والعدد المحدد بين القوسين بعد ( )Randomناقص واحد والذي يمثل الحد األعلرى)،
مثال:
; Randomize
; )x = random (100

هنرا تكرون قيمرة المتغيرر ( )0<= x < 100( )xوفري كرل مررة يعراد تنفيرذ هرذا
األمررر ستحصررل علررى قيمررة جديرردة .أن المرردى المحرردد يمكررن تغيررر حسررب طبيعررة
التطبيق المراد تنفيذة.
* الطريقررررة الثالثررررة :السررررتخدام األمررررر ( )Randomهرررري برررردون اسررررتخدام األمررررر
( )Randomizeوبدال منه استخدم المتغير ( )Randseedقبل األمرر ( )Randomعلرى
أن يرررتم أسرررناد قيمرررة للمتغيرررر ( .) Randseedمرررن المفررررو
( )Randseedعند كل تنفيذ لكي نحصل على عشوائية .مثال

ان يرررتم تغييرررر قيمرررة

; randseed = 1200
; x = random
OR
; randseed = 3425
; )x = random (1000

في الحالة األولى فأن المتغير ( )randseedأسند لره قيمرة وهري ( )1211ووفقرا
لها سيولد أرقام عشوائية حقيقية قيمتها أقل من واحد ولو أعدنا التنفيذ مع أسناد قيمرة
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مختلفرررة للمتغيرررر ( )randseedفرررأن أرقرررام عشررروائية مختلفرررة سرررتولد (حررراول تنفيرررذ
الطريقتين والحظ الفرق).
أما المثال الثاني فأنه سيولد أرقام عشوائية صحيحة أكبر من الصرفر وأصرغر
من (.)1111

 2.26التعليقات

Comments

تعررررد التعليقررررات مررررن األمررررور المهمررررة فرررري البرنررررامج ،واغلررررب المبرررررمجين
اليسررتعملونها بشرركل كرراف .عليررك ان ترردر ان لرريب كررل النرراس بدرجررة الررذكاء الترري
يتمترع بهررا المبرررمج ..فضرال عررن أنررك تحتراج أحيانررا الررى شررا وتوضرريح أكثررر لبيرران
الفكررررة او الغايرررة مرررن كتابرررة عبرررارة او أيعررراز معرررين او واجرررب هرررذ العبرررارة ضرررمن
البرنررامج .كررذلك ،فرران المبرررمج ربمررا اليتررذكر بعررد مضرري شررهر او أكثررر التفاصرريل
الكافيرة وراء كتابرة عبرارة او أيعراز معرين ضرمن البرنرامج ..لرذلك تسرتخدم التعليقررات
الترري تكتررب علررى البرنررامج وفقررا لقاعرردة كتابتهررا الترري سررناتي عليهررا لتشرررا لمررن يقرررأ
البرنامج ماذا نحن عاملون .ولما كانت التعليقات تكترب أمرام عبرارات البرنرامج لرذلك
يفضل ان تعطي الصورة العامرة ولريب التفاصريل الدقيقرة جردا والتري تكفري لتوضريح
الفكرة .وبشكل عام فان التعليقرات التعرد جرزء مرن البرنرامج وسريهملها المتررجم عنرد
ترجمة البرنامج.
التعليقررات نوعرران ..األول يبرردأ بخطررين مترروازين ( )//وهنررا المترررجم سرريعتبر
مابعد الخطين تعليق ليب له عالقة بالبرنرامج ويبردأ التعليرق مرن الخطرين المتروازيين
وينتهي بنهاية السطر.مثال
تعليق قصير int x ; //

أما النوع الثاني فهي التعليقات التي من الممكن أن تكون على عدة أسطر فيتم
تحديررد نرررص التعليرررق بواسرررطة (  */و * ) /وهرري مفيررردة مرررع التعليقرررات الطويلرررة ،اذ
يستعمل الرمز (* )/لبداية التعليق والرمز ( )*/للداللة على نهاية التعليق.مثال
هذا هو تعليق على عبارات البرنامج

*/

; int x

وهو تعليق طويل يراد منه توضيح أسباب استعمال نوع البيانات
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لذلك أضطررنا الى استعمال عدة سطور من التعليق ...ال

*/

يجب أن تالحظ مايلي عند كتابة تعليق:
 .1عدم تر فرا بين الشرطة ( )/والنجمه (*) من كل جهات جملة التعليق.
 .2يقروم مترررجم  C++بأهمرال النصرروص المسررتعملة فري جملررة التعليررق (أي ال
ينفذها).
 .3من الممكن وضع جملة التعليق فري أي مكران مرن البرنرامج ،مرا عردا وسرط
األسررررم التعريفرررري ( )identifierأو الكلمررررة المحجرررروزة ( .)keywordفمررررثال
األمثلة أدنا غير مقبولة:
' c = ' Ahmed

* whi /* name = ' saad ' */ le
; * Sum = /* xxx */ 0

 .4ال ينص رح بوضررع تعليررق داخررل تعليررق أخررر ،ألن ذلررك قررد يتسرربب بحرردوث
أخطاء ،مثال
/* Program /* written by Saad */ card game */

هنررا المترررجم سرريعتبر الجملرره التعليقيررة تنتهرري عنررد ( ،)Saadوالبرراقي
سيعتبر خطأ.
 .5يهمل المترجم السطر أو بقية السطر الذي يبدأ بخطين مائلين (.)//

 2.27عامل الزيادة

Increment Operator

تستعمل في بعض التطبيقات عدادات ألغرا محددة وهي عرادة تبردأ برالرقم
( )1أو أي رقم أخرر وترزداد بمقردار واحرد (او اكثرر) فري كرل مررة وتكترب عرادة كمرا
ياتي:
; count = count + 1

ونمرا ألن هذا العامل واسع االستعمال لذا فأن لغرة  C++وفررت عامرل مفررد
(ل ختصرررار) لهرررذا الغرررر وهرررو ( )++ألغررررا الزيرررادة بمقررردار واحرررد أو ()- -
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ألغرا

النقصران بمقردار واحرد حير يسرتخدم هرذا العامرل بطرريقتين أمرا أن يسربق

المتغير مثل ( )++mاو أن يلي المتغير مثل ( )m++وهما ليسا متشابهين فكل منهمرا
له معنى خاص فعنردما يسربق المتغيرر عامرل الزيرادة فران المتغيرر ترزاد قيمترة بمقردار
واحد ثم يستخدم أما أذا جراء عامرل الزيرادة بعرد المتغيرر فران المتغيرر يسرتخدم حسرب
قيمتة الحالية وبعدها يزاد بمقدار واحد .أما العامل ( )- -فتعمل بالطريقة نفسرها التري
يستخدم فيهرا عامرل الزيرادة أي قبرل وبعرد المتغيرر مرع األخرتالف ان اسرتخدامها يقلرل
قيمة المتغير بمقدار واحد ،مثال
أذا فرضرنا ان المتغيرر ( )b = 7والمتغيرر ( )a = 2فران قيمرة ( )Cفري التعبيرر
التالي:
; C = a * ++b

تكرون قيمتهررا ( ،)16حير ان المتررجم سرريقوم بزيررادة قيمرة ( )bلتكررون ( )8ثررم
يعو

عنها في التعبير ويحسب نتيجة التعبير ،أما قيمتها في التعبير التالي:
; C = a* b++

فتكون ( ،)14حي ان المترجم سيستخدم القيمة الحقيقية للمتغير ( )bثرم يقروم
بحساب نتيجة التعبير وبعد ذلك تتم زيادة قيمة المتغير ( )bلتكون ()8
; C = a* --b

هنررا قيمررة ( )Cتكررون ( )12حي ر سرريقوم المترررجم بأنقرراص قيمررة ( )bبواحررد
لتكون قيمتة ( )6ثم تعو

قيمتة في التعبير اليجاد قيمة ()C

أما قيمتها بالتعبير التالي:
; C = a* b--

تكون ( )14حي ستستخدم قيمة ) (bالحقيقية ( )7أليجاد قيمة ( )Cبعدها تقلرل
قيمة ( )bلتكون قيتها (.)6
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 2.28بعض المحددات الخاوة
هذ المحددات ستكون اكثر وضوحا في الفصول االخرى وسريتم شررحها بالتفصريل,
هنا فقط يتم االشارة لها.

 2.28.2المحدد

(متطايرة) volatile

بعكب المحدد ( )constالذي يرؤدي الرى جعرل قيمرة المتغيرر ثابترة فرأن المحردد
( )volatileيؤدي الى جعل قيمة المتغير تتغير كلمرا تطلرب األمرر ذلرك بردون سريطرة
المترجم أو توجيه تحذير الى المبرمج ،وهذا المحدد مفيد في العمليات المتعددة التري
تأخذ معلوماتها من الذاكرة .وبعبارة أخرى يحتاج المبرمج الى اسرتخدام ()volatile
عندما يتعامل البرنامج مع البرامج الفرعية ذات العالقة المباشررة بالمكونرات الماديرة
للحاسوب  ..مثال
; volatile print_register
; volatile port
; ]volatile A[10

 2.28.1المحدد (المسجل)

register

يسرتعمل هررذا المحردد ألعررالم المتررجم أن يحفررظ قريم المتغيرررات فري مسررجالت
( )registersوحرردة المعالجررة المركزيررة ( )CPUمباشرررة ،ولرريب فرري الررذاكرة حيرر
تخزن عادة قيم المتغيرات .وهذا يعني أن العمليات التي تجرري علرى هرذا النروع مرن
المتغيرررات تكررون أسرررع مررن العمليررات الترري تجررري علررى المتغيرررات المخزنررة فرري
الرررذاكرة .وممرررا تجررردر االشرررارة لررره أن المحررردد ( )registerيتعامرررل مرررع نررروعين مرررن
المتغيرررات همررا األعررداد الصررحيحة والرمرروز ( )charactersكمررا أنرره يسررتعمل فرري
حاالت المتغير الموضعي أو متغير الدالة اللذان يعتبران من نروع المتغيررات الذاتيرة
( ،)Autoولذا فأن ( )registerال تستعمل للمتغير العام ،وتستخدم هذ المتغيرات فري
برامج التكرار ( ،)Loopsمثال
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; register int i
(for (i = 0 ; i < last ; ++ i

أن عدد المتغيرات مرن هرذا النروع يعتمرد علرى نروع المعرالج المسرتعمل وعلرى
تطبيقرررات  C++فمرررثال فررري األنممررره ذات ( )bit8يسرررتخدم متغيرررر واحرررد وفررري نمرررام
( ) bits16يستخدم متغيران.
وكمبرمج بلغة  C++يمكنك استخدام أي عدد من هذ المتغيرات ألن المتررجم
سيسررجل الفررائض مررن هررذ المتغيرررات كمتغيرررات عاديررة ولرريب متغيرررات ()register
بشكل تلقائي.
وينصررح باسررتخدام متغيرررات ( )registerفرري التطبيقررات الترري تسررتخدم حلقررات
التكرار ( )Loopsعادة.

 2.29األدوات الدقيقة

Bitwise Operators

تتميررز لغررة  C++عررن سررائر لغررات البرمجررة الراقي رة باسررتخدامها أدوات دقيقررة
تعمل على مستوى وحدة التخزين االولية ( ،)bitوسميت هرذ األدوات بالدقيقرة ألنهرا
تتعامل مع البت بشكل مباشر ،فحصا ،ضربطا ،وازاحرة .وتسرتعمل هرذ األدوات مرع
البيانات الصحيحة ( )intوالرمزية ) (charفقط .وال تستعمل مع غيرهرا مرن البيانرات
والجدول ( )1.11يوضح األدوات الدقيقة وعملها:
جدول ( :)2.22األدوات الدقيقة واستخدماتها

استطدامها (عمَها)

الدمَيا
الريايية
المِافئة

الدوام الدقيقة

تقوم بعملية (و) بين البتات Bitwise AND

AND

&

تقوم بعملية (أو) بين
البتات

OR

|

Bitwise Inclusive OR

تقوم بعمل ( )xorبين البتات

XOR
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Bitwise Exclusive Or
عكب قيمة البت bit inversion

NOT

~

أزاحة البتات لليسار Shift Left

SHL

<<

أزاحة البتات لليمينShift Right

SHR

>>

 .1النفي يحول كل وفر الى واحد وكل واحد الى وفر.
 .2أدوات االزاحة أستعمالها يؤدي الى أزاحة قيمة المتغير الصحي (الممثل بالنظام
الثنائي) يمينا أو شماال عدد من الخانات (البتات) وحسب الطلب ،وتموأل الخانوات
المفرغووة أوووفارا أو واحوودات حسووب أشووارة العوودد (فالعوودد الموجووب عنوود أزاحتوة
تمأل فراغاتوة أووفار ،بينموا العودد السوالب تموأل فراغاتوة واحودات عنود أزاحتوة)،
مثال..
أذا أردنا أزاحة المتغير ( )Xالى اليمين خانتين فيكتب كمايأتي:
;X >> 2

جدول ( :)2.21جدول يبين أسبقيات العمليات الدقيقة

أسبقيات األدوات الدقيقة
1

~

2

>><< ،

3

&

4

^

5

|

مالحظة//:
للتأكد من سالمة نتائج عمليات األزاحة فمن الممكن استخدام القاعدة التالية:
كل ازاحة الى اليمي ن بمقدار بت واحد ينتج عنها قسمة القيمة المزاحة على ( )2
(أي لكل بت ازاحة نقسم العدد على )2
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كل ازاحة الى اليسار بمقدار برت واحرد ينرتج عنهرا ضررب القيمرة المزاحرة برالرقم
(  ( )2أي لكل بت أزاحة نضرب العدد في )2

 2.11تحويل نوع البيانات

Type Conversions

عند استخدام أكثر من نوع من البيانات في تعبيرر معرين ،فأنره مرن الممكرن أن
نحول نوع متغير معين ضرمن التعبيرر الرى نروع أخرر ،وذلرك برأجراء التحويرل علرى
المتغير الموجود الرى يمرين المسراواة ،ليصربح نوعرة حسرب نروع المتغيرر فري جانبهرا
األيسر .مثال
; int a,b
;char name
; float x
;x=a

; b = x ; x = name

; name = a

نالحظ أن هرذ األشركال مرن التحروالت برين أنرواع البيانرات غيرر موجرودة فري
العديد من اللغات األخررى ،وذلرك ألن  C++صرممت أصرال لتكرون لغرة وسريطة برين
اللغات العليا ولغة التجميع (.)Assembly
* تغيير نوع المتغير:
ان تغيير نوع المتغير هو اسم معقد لمفهوم بسيط .فعند تغيير نوع المتغير من
نوع الى اخر ،فان كل الذي تعملة هو اخبار الحاسوب باستعمال نوع مختلف لخرزن
المتغير .اذن لماذا نحتاج الى عمل ذلك؟ دعنا نقول بانك اعلنت عن متغيرر مرن نروع
 ،shortفي اغلب االحيان ان هذا يعني ان اكبر قيمرة موجبرة مرن الممكرن ان تخزنهرا
ستكون  ،32,767ولكن في مكان ما في البرنامج ،ادركت انك سرتقوم بعمليرة حسراب
ستؤدي الى زيادة القيمة فوق هذ القيمة العممى .فمثال لحساب طول ( cوتر المثل
القررائم الزاويررة) ،فانررك تحترراج الررى حسرراب الجررذر التربيعرري لمربررع الملعررين االخرررين
 ،a2 + b2ولكن ماذا يحدث لو كانت قيم كل من  b ،aكبيرة جدا ،عليه سيكون التربيرع
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كبيرا جدا ،فاذا اصبحت القيمة اكبر من  32,767فان قيمتك سرتكون لريب كمرا تتوقرع
(اذا استخدمت النوع  shortلخزن الناتج) ستكون قيمة الناتج غير صحيحة.
عليه فان الحرل هرو تغييرر النروع ،فبامكانرك ان تغيرر النروع لالرقرام الرى نروع
بيانات اكبر ،مثل ( )long ,intالغرا الحساب ..وبعدها من الممكرن اعادتهرا ثانيرة
الررى  shortعنررد االنتهرراء ،اذ ان القيمررة النهائيررة للمتغيررر  cربمررا سررتكون صررغيرة بمررا
يكفي ان تخزنها بالنوع  .shortفي الحقيقة هذا مثرال بسريط ويمكرن حرل المشركلة بران
تخررزن المتغيررر مررن البدايررة بررالنوع  ، intمثررال اكثررر فائرردة يحرردث اذا كرران لررديك رقررم
والذي يمثل معدال مثال ,فانك ربما ترغب ان تمثرل الررقم برالنوع  floatلتكرون القيمرة
اكثر دقة عند حسابها .ويمكن تغيير النوع ليكون .int
كيف يتم تغيير النوع:
عملية تغيير النوع في  C++عمليرة سرهلة .لنقرل لرديك المتغيرر ( )averageمرن
النوع  floatلخزن رقم مثل الرقم ( )1.314188526وترغب ان يكون لديك خزن من
نوع  intلخزن جزء العدد الصحيح من الرقم اعال  .ادنا كيف تعمل ذلك:
; int CastAverage = (int) average

الحررظ هنررا اننررا اعلنررا عررن متغيررر ( )CastAverageمررن النرروع  intلنضررع فيرره
القيمة بعرد تغييرر النروع وهنرا اننرا غيرنرا النروع وذلرك بوضرع النروع الرذي نرغرب ان
نغير نوع المتغير اليه نضعة بين قوسين قبل اسم المتغير.

مالحظة //:
عنررد التحويررل مررن البيانررات الطويلررة الررى أخرررى أقصررر فررأن عرردد مررن الخانررات
( البتات) ستفقد.

71

د .نضال خضير العبادي  /جامعة الكوفة comp_dep_educ@yahoo.com .

مالحظة//:
أن التحويل بين نوع وأخر من أنواع البيانات ،يتم بصورة تلقائية ( أوتوماتيكيرة)
داخل التعبير الواحرد ،اذ يقروم متررجم  C++بتحويرل جميرع المتغيررات الرى النروع
ذي الطول األكبر ،فيتحول الصحيح الرى حقيقري ويتحرول الحقيقري الرى مضراعف
وهكذا.
 2.11.2عام تحوي النوع الطا جي Explicit Type Casting Operator

عامل تحويل النروع يسرمح لرك بتحويرل نروع معرين الرى نروع أخرر .هنرا عردة
طرق لعمرل ذلرك فري  ،C++أبسرط طريقرة والتري ورثرت مرن لغرة  Cهرو برأن تسربق
التعبير المراد تحويلها بالنوع الجديد محاط بقوسين ( ()):
;int i
;float f = 3.14
;i = (int) f

المثال السابق يحول العدد الحقيقي ( )3.14الى عدد صحيح ( ،)3طبعرا البراقي
(الكسر) سيفقد .هنا معامل التحويل هرو ( .)intطريقرة أخررى لعمرل نفرب الشريء فري
 C++وذلك باستخدام النوع الذي سبق التعبيرر المرراد تحويلرة برالنوع الجديرد وتحديرد
التعبير بأقواس
;)i = int (f
كال الطريقتين مقبول في C++

 2.12حجم البيانا ()sizeof
هرذا العامررل يقبررل وسرريط واحررد والرذي ممكررن ان يكررون نوعررا او المتغيررر نفسرة
ويعيد قيمة تمثل حجم النوع او الكيان بالبايت:
;)a = sizeof (char

في المثال اعال فران قيمرة ( )aسرتكون ( )1وذلرك الن النروع ( )charهرو نروع
بطرول بايررت واحررد .القيمررة المعررادة بواسررطة ( )sizeofثابتررة ،لررذلك دائمررا تحسررب قبررل
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تنفيذ البرنامج.

 2.11األخطاء التي ترافك البرامج

Errors

هنرا أربرع أنرواع مرن األخطراء التري تحردث فري الحاسروب عنرد تنفيرذ برنرامج
وهي:
 .2أخطاء المترجم Compiler errors

تحدث هذ األخطاء أثناء محاولة المترجم ترجمرة البرنرامج ،وهري ناتجرة عرن
خطأ قواعدي فري كتابرة البرنرامج ،مثرل عردم وضرع فرارزة منقوطرة فري نهايرة عبرارة
كاملة.
 .1أخطاء الربط Linker errors

ان أغلب األخطاء من هذا النوع تحدث عنردما اليرتمكن الررابط ( )Linkerمرن
أيجاد الدوال أو عناصر البرنامج األخرى والتي يشار اليها في البرنامج.
 .3أخطاء وقت التنفيذ Run-time errors

فرري بعررض األحيرران اليررتم الكشررف عررن الخطررأ اال أثنرراء تنفيررذ البرنررامج ،مثررال
القسمة على صفر.
 .4أخطاء مرئية Conceptual errors

هذ أخطاء يقع بها المبرمج نتيجة لخطأ في الطباعة أو السهو وهري صرحيحة
للمترجم ولكنها تعطي نتائج خاطئة.

 2.13موجهوات التضومين وفضواء االسوماء

Include Directives and

Namespaces

جميع برامجك تبدأ بالسطرين التاليين
>#include<iostream
;using namespace std
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ولمناقشررة وظيفررة هررذين السررطرين سررنبدأ بالسررطر االول والررذي هررو يتضررمن
جزئين ،الجزء االول هو ( )#includeوهذا يعني ان المطلوب هو تضرمين برنامجرك
بالملف الموضح اسمة الحقا ،وهذ مرن الممكرن ان تكرون اكثرر مرن ملرف واحرد (اي
اكثر من  )#includeكل واحد منها له وظيفة اضرافة ملرف معرين تحتراج لره فري تنفيرذ
برنامجك وهذ الملفات موجودة ضرمن المكتبرة القياسرية للغرة ،امرا الجرزء الثراني مرن
السطر االول والذي سنطلق عليه تسمية الموجة او الملفات الرأسرية (السرطر االول)
فانرره يحترروي علررى اسررم الملررف المطلرروب اضررافتة الررى البرنررامج ويكررون محررددا بررين
العالمتين (> <) كما سبق وان اوضحنا ،الملف الموضرح فري هرذا السرطر هرو باسرم
( )iostreamوهذا الملف هو المسؤول عرن تروفير وتفعيرل اوامرر االدخرال واالخرراج
ونمرا الى انك في كل برنامج تكتبة البد مرن االحتيراج الرى عمليرة ادخرال او اخرراج
او كليهما لرذلك فرال برد مرن ان تكرون مكتبرة  iostreamمتروفرة ،هرذ المكتبرة تتضرمن
تعريررف ( cout / ،cinوهرري اوامررر االدخررال واالخررراج وسرريتم شرررحها فرري الفصررل
القادم) ،فضال عن امور اخرى .هنا ملفات اخرى كثيرة ربمرا تحتراج لهرا فري تنفيرذ
برنامجك ولكل منها واجب محدد (لمزيرد مرن المعلومرات يمكنرك االطرالع علرى هرذ
الملفات في المالحق).

السطر الثاني يتضمن

التعبير;using namespace std

 C++تقسم االسماء الى فضاءات اسماء ،وفضاء االسماء هو تجمرع لالسرماء،
مثررل االسررماء ( .)cout ،cinالعبررارة الترري تحرردد فضرراء االسررماء بالطريقررة الموضررحة
ادناة تدعى الموجة .using
;using namespace std

هذا الموجرة الخراص ( )usingيفيرد ان برنامجرك يسرتخدم او يفرر

اسرتخدام

فضرراء االسررماء القياسررية ( ،)stdهررذا يعنرري برران االسررماء الترري تسررتخدمها سرريكون لهررا
المعاني المحددة لها فري فضراء االسرماء القياسرية .فري هرذ الحالرة ،الشريء المهرم هرو
عنرردما تكررون االسررماء مثررل  cout ،cinمعرفررة فرري  ،iostreamتعريفهررا يفيررد انتمرراءهم
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الى فضاء االسماء القياسية .لذا والجل استخدام االسماء مثل  cout ،cinفانرك تحتراج
الى اخبار المترجم بانك تستخدم فضاء االسماء القياسية.
هررذا كرررل ماتحترراج الرررى معرفتررة االن حرررول فضرراء االسرررماء ،ولكررن توضررريح
مختصر سوف يحل اللغرز الرذي يحريط اسرتخدام فضراء االسرماء .السربب ان  C++لره
فضاء اسماء بشكل مطلرق وذلرك بسربب وجرود اشرياء كثيررة يجرب تسرميتها .كنتيجرة،
احيانا يستلم عنصران او اكثر نفب االسم ،بمعنى اسم مفرد وممكن ان يحصل علرى
تعررريفين مختلفررين .والزالررة هررذا الغمررو  C++ ،يقسررم العناصررر الررى مجرراميع ،لررذا
اليوجد عنصران في نفب التجمع (نفب فضاء االسماء) لهما نفب االسم.
الحظ ان فضاء االسماء هو ليب تجميع بسيط لالسماء .هو جسم لشرفرة C++

والتي تحدد المعنى لربعض االسرماء ،مثرل بعرض التعريفرات و/او االعالنرات .وظيفرة
فضاء االسماء هو تقسيم جميرع مواصرفات اسرماء  C++الرى تجمعرات (تردعى فضراء
االسماء) اذ ان كل اسم في فضاء االسماء يملك فقط مواصفة واحدة (تعريف واحرد)
في فضاء االسماء.
فضاء االسماء يقسم االسماء ولكن ياخذ الكثير من شفرة  C++مع االسماء.
مرراذا لررو اردت ان تسررتخدم عنصرررين فرري فضررائي اسررماء مختلفررين ،اذ ان كررال
العنصرين له نفب االسم؟ من الممكن ان تقوم بذلك وهي ليست معقدة ،وهذا سنشير
اليه الحقا في هذا الكتاب.

مالحظة//:
بعض نس  C++تستخدم الترالي ،والرذي هرو نسرخة قديمرة او شركل قرديم للموجرة
 ( includeدون استخدام فضاء االسماء):
>#include<iostream.h

فاذا كانت برامجك التترجم او التنفذ مع العبارات التالية
>#include<iostream
;using namespace std
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عليك ان تحاول استخدام السطر التالي بدال من السطرين السابقين
>#include<iostream.h

فاذا طلرب برنامجرك  iostream.hبردال مرن  ،iostreamعليره فران ذلرك يعنري انرك
تملك نسخة قديمة من مترجم  C++وعليك ان تحصل على نسخة حديثة.
جدول ( )2.23بعض الدوال المهمة

التسلسل

الدالة

وظيفتها

1

) (abort

دالة أيقاف البرنامج (تنهي تنفيذ البرنامج فورا)

2

)(abs

دالة القيمة المطلقة الصحيحة

3

)(ceil

4

)(clrscr

دالة تنميف الشاشه

5

)(exit

دالة الخروج من البرنامج

6

)(floor

7

)(log

8

)(log10

9

)(pow

11

)(sqrt

دالة أيجاد أكبر عدد صحيح للقيمة ( )xمثال
) Ceil (8.7هــــــو

9

دالة أيجاد أصغر عدد صحيح للقيمة (( )xتستعمل
أليجاد أصغر عدد صحيح للقيمة الحسابية حسب
التعريف الرياضي المعروف ] ( [ xأذا كانت ()x
سالبه يحذف كسرها وتنقص واحد)
دالة اللوغاريتم الطبيعي (تحسب اللوغاريتم الطبيعي
() )lin (xويجب أن تكون قيمة ( )xأكبر من الصفر.
دالة اللوغاريتم العشري (تحسب اللوغاريتم ل ساس 11

(( )log10(xويجب أن تكون ( )xأكبر من الصفر
تحسب هذ الداله قيمة المقدار ( )xyوكمايلي
; )Z = pow (x ،y
دالة أيجاد الجذر التربيعي لعدد موجب ( ،)xمثال
;)Y = sqrt (x
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:اسئلة للحل
: اي من التعابير التالية هو متغير مقبول.1
int n = - 10 ;
int x = 2.9 ;
int 2k ;
float y = y * 2 ;
char c = 123 ;
char h = “c” + 23 ;
int !b ;
float c ;
: اي من العبارات ادنا يمثل معرف مقبول.2
Seven_11
_unique
Gross-income
Gross$income
2by2
Averag_ weight_of_a_large_pizaa
Object.oriented
Default
@yahoo
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الفصل الثاني
أوامر األدخال واألخراج
INPUT / OUTPUT INSTRUCTIONS

 1.2المقدمة
جميع اللغات الطبيعية التري يتعامرل بهرا األنسران كوسريلة للتخاطرب والتواصرل
لها قواعد وضروابط تحردد أليرة اسرتخدامها ،ولمرا كانرت لغرات البرمجرة تصرنف علرى
أنها من اللغات العليا (أي اللغات القريبة من لغات البشر) فكران ال برد وأن تكرون لهرا
قواعررد تحرردد أليررة اسررتخدامها لتكررون واضررحة للمتعامررل معهررا وكررذلك للمترررجم داخررل
الحاسرروب .عليرة فررأن هررذا الفصررل والفصررول الالحقررة ستوضررح هررذ القواعررد وسررنبدأ
خالل هذا الفصل بمعرفرة كيفيرة تلقريم الحاسروب بالمعلومرات وطررق الحصرول علرى
النتائج بعد أنجاز عمليات الحساب.

 1.1هيكلية البرنامج

Program Construction

يتكرون برنرامج لغرة  C++مرن (الررأس والجسرم) ( )head and blockوالررأس
هرو السرطر األول فري البرنرامج ويبردأ بكلمرة ( )#includeويتبرع باسرم الملرف الرأسرري
( )header fileوالذي يكون محدد بين عالمتي االكبر واالصغر (> <) وكما يأتي:
>#include<iostream

امرا جسرم البرنررامج فيبردأ بالدالررة ()( )mainثرم يتبرع بااليعررازات واألوامرر الترري
تمثل الخطوات الواجب أتباعها أو تنفيذها مرن قبرل الحاسروب للحصرول علرى النترائج
المطلوبة من البرنامج ،وتكرون هرذ االيعرازات محرددة بأشرارة البدايرة والنهايرة حير
تستخدم األقواس المتوسطة لهذا الغر

( } {).
>#include<iostream
) ( main
{
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;Set of instructions
}

 1.3المخرجات والمدخالت

Input / Output

كل برنامج يجب أن تكون له مخرجرات تبرين النترائج التري ترم الحصرول عليهرا
مررن البرنررامج ،هررذ النتررائج سرريتم عرضررها علررى شاشررة الحاسرروب باسررتخدام عبررارة
األخرراج )<<  ) coutأن األمررر (<< )coutمررن الممكررن ان يترررجم علررى انرره أكتررب
ماموجود بعد العالمرة (>>) علرى السرطر الرذي يؤشرر عليره المسريطر ()controller
في شاشة التنفيذ.
عبررارة األخررراج لهررا أثنرران مررن صررفات  C++الجديرردة وهرري ( )coutو (<<)،
حيرر أن المعررررف ( )coutيلفرررظ ( )C outوهرررو كيررران معررررف مسررربقا يمثرررل تررردفق
المخرجررات القياسررية فرري ،C++هنررا ترردفق المخرجررات القياسررية يمثررل طباعتهررا علررى
الشاشة ،ومن الممكن أعادة توجية المخرجات الى أجهزة أخرى.
أما العامل (<<) ويدعى (( )insertion OR put to operatorعامرل الحشرر أو
الوضررع) وواجبررة حشررر أو أرسررال محتويررات المتغيررر الررذي علررى جانبهررا األيمررن الررى
الكيان الذي موجود على جانبها األيسر.

مالحظة//:
( )bit_wiseيستخدم أيضا العامل ( >>) كعامل تزحيف الى اليسار( يعمل) علرى
مستوى البتات ,كما سبق وان اشرنا في الفصل االول.
أن ما يوضع بعد العالمة (>>) سيأخذ حالة من أثنتين:

 1.3.2الحالة األولى
ان يكررون مررا بعرردها محرردد بعالمررات اقتبرراس مزدوجررة ( double quotation

 ) " "( )markوبهرذ الحالرة فران مرا موجرود برين عالمتري األقتبراس سريتم طباعترة
على الشاشة كما هو دون أدنى تغيير.
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برنامج لطباعة عبارة معينة على الشاشة
// Example 2.1
>#include <iostream
;using namespace std

)(main
{
; "!! cout <<" Hello World. Prepare to learn C++
}

الحظ مايَي//:
اوال/ان مخرجات ه ا البرنامج هي العبوارة التوي تلوي العامول (>>) ،وسوتظهر علوى
الشاشة كما يلي:

مطرجا البرنامج :1.2
!! Hello World. Prepare to learn C++

ثانيا /عنود تنفيو هو ا البرنوامج سووف ال يمكون مالحظوة المخرجوات والسوبب هوو أن
الحاسوأ سريع جدا بحيوث يعورض ويخفوي شاشوة التنفيو دون أن تالحو

ذلو ،

ولغورض رييوة المخرجوات فويمكن بعود ان يوت التنفيو ضوغط الوزرين )(Alt+ F5

معا وعندها ستظهر شاشة التنفي (السووداء) ..ويمكون الخوروج مون شاشوة التنفيو
بضغط الزر () Enter

مالحظة//:
لغر

ايقاف شاشة التنفيذ بعد انتهاء التنفيذ لراية النترائج ،اسرتخدم االمرر الترالي

في نهاية البرنامج:
; )"system ( "pause

مع مالحمة ان هذا االمر يعمل مع الموجهة
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وعند استخدامة سوف التختفي شاشة التنفيذ بعد انتهاء التنفيذ مع وجرود مالحمرة
تخبر المستخدم بالضغط على اي زر لغر األستمرار.

 1.3.1الحالة الثانية
أما أذا كان ما موجود بعد العالمة (>>) ليب محدد بين عالمتي أقتباس فعنرد
ذلك سيعامل ما موجود بعدها على أنه معرف والمعرفات هنا تكون على واحردة مرن
الحاالت ادنا :
* أما أن تكون مقادير ثابتة (قوي حسوابية) مثول القوي (...78.456 ،-123 ،4567الو )
فهي تطبع مباشرة على الشاشة دون تغيير ،مثال
; cout << 3456

هنا سيتم طباعة ( )3456على الشاشة.
* أو تكوووون علوووى شوووكل تعبيووور حسوووابي (( )expressionاي مقوووادير تفصووول بينهوووا
العوامووول الرياضوووية او المنطقيوووة مثووول ( ..* ، - ،+الووو ) وبهووو ه الحالوووة فسووويت
استخراج قيمة العملية الحسابية او المنطقية و باعتها على الشاشة ،مثال
; cout << 34 + 56

في هذ الحالة سيتم طباعة (  )91على الشاشة.
* أو أن تكون علوى شوكل رمووز ،وتعود انو اك متغيورات (والمتغيورات لهوا اسوماء)
تؤشوور الووى قووي فووي ال و اكرة (يجببأ أت تكببوت لهببا قيمببة) (كمووا سووبك ان وضووحنا
بالفصل االول فان المتغيرات تشير الى مواقع فوي الو اكرة وهو ه المواقوع تحتووي
على قي ) ،ل ا فان الحاسوأ سيطبع قيموة المعورف (المتغيور) علوى شاشوة التنفيو
(أي تطبوووع القيموووة الموجوووودة او المخزونوووة فوووي موقوووع الووو اكرة الووو ي يشوووير لوووه
المتغير).
هنرا عليرك أن تالحررظ أن اسرتخدام أي معرررف (متغيرر) داخررل البرنرامج يحترراج
الى شرطين:
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األول /أن يوت األعوالن عوون المعورف قبوول أن يوت اسوتخدامة ألول موورة فوي البرنووامج
ويحدد نوعوة وفقوا لألنوواع التوي سوبك أن نوهنوا عنهوا فوي الفصول االول ،فوأذا كانوت
قيموة المتغيور غيوور ثابتوة ويمكون ان تتغيوور قيمتوة (تتغيور قيمتووة أثنواء تنفيو البرنووامج)
فيعلن عنه ويحدد نوعة (ويت ذل بكتابة اس المتغير مسبوقا بنوعة) ،فمثال أذا كوان
المطلوأ استخدام المتغير ( )xوهو من نوع األعداد الصحيحة ،فيكون بكتابة النوع
أوال ثو يتبووع ذلو كتابووة أسو المتغيوور( علووى أن يكووون هنوواك فووران بووين النوووع واسو
المتغير) وتنتهي العبارة دائما بفارزة منقو ة ،وكما يأتي:
; int x

هررذا المتغيررر هررو مررن نرروع األعررداد الصررحيحة ( )integerأي أن القيمررة الترري
يحملها دائما ستكون عدد صحيح .ويجب ان تالحظ ان االعالن عرن المعررف يكرون
لمرة واحدة في البرنامج.
ثانيا /يجب أن تكون له ا المتغير أو الثابت قيمة عند أول استخدام له داخل البرنامج
فموثال أنو عرفوت المتغيور ( )xمون نووع االعووداد الصوحيحة لكون كو هوي قيموة هو ا
المتغير؟ هو عدد وحي لكن ك !! فعنودما تعطوي األمور (;  )cout << xفكو يجوب
على المترج أن يطبع على شاشة التنفي ! ل ا يجب أن تحدد قيمة المتغير أو الثابوت
قبل او اثناء أول استخدام.
هرذ القيمرة الترري تحردد وتسرند للمتغيررر ترأتي مرن احرردى عمليترين فأمرا أن تسررند
القيمررة للمتغي رر اثنرراء كتابررة البرنررامج أو تسررند القيمررة للمتغيراثنرراء تنفيررذ البرنررامج...
لنناقش الحالتين:

مالحظة//:
سبق وان ذكرنا ان باالمكان أسناد االعداد الصحيحة للمتغيرات من نوع االعرداد
الصررحيحة ،والقرريم الحقيقيررة للمتغيرررات مررن نرروع االعررداد الحقيقيررة ،والحررروف
للمتغيرات من نوع الحروف وهكذا ..ولكن الحقيقة ان هذا القول ليب دقيقا وذلرك
الن لغة  C++تحول بين االنواع أليا في بعض الحاالت ،مثال:
;int number
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;’number = ‘a
; cout << number <<endl

النررررراتج هنرررررا سررررريكون ) (97وهرررررو الررررررقم الرررررذي يسرررررتخدم داخليرررررا فررررري لغرررررة
 )ASCIIلتمثيرل الحررف ) ،( aولكرن مرن المناسرب اسرتخدام االعرداد
)C++
الصحيحة لمتغير االعداد الصحيحة والحروف لمتغير الحروف وال تحول بينهمرا
اال اذا كان هنا سبب معقول.
برنامج لتوضيح الحاالت اعال  ،يستخدم المتغيررات واوامرر الطباعرة لطباعرة
عبارة معينة وعدد يمثل العمر ،مع مالحمة زيادة هذ االرقام وانقاصها.
// Example 2.2
>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
int myAge = 39; // initialize two integers
;int yourAge = 39
;"cout << "I am: " << myAge << " years old.\n
;"cout << "You are: " << yourAge << " years old\n
myAge++; // postfix increment
++yourAge; // prefix increment
;"cout << "One year passes...\n
;"cout << "I am: " << myAge << " years old.\n
;"cout << "You are: " << yourAge << " years old\n
;"cout << "Another year passes\n
;"cout << "I am: " << myAge++ << " years old.\n
;"cout << "You are: " << ++yourAge << " years old\n
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cout << "Let's print it again.\n";
cout << "I am: " << myAge << " years old.\n";
cout << "You are: " << yourAge << " years old\n";
return 0;
}

:1.1 مطرجا البرنامج
I am 39 years old
You are 39 years old
One year passes
I am 40 years old
You are 40 years old
Another year passes
I am 40 years old
You are 41 years old
Let's print it again
I am 41 years old
You are 41 years old

//:مالحظة
 ( بردال مرن ايعرازcerr<<) اخرراج رسرالة خطرأ فباالمكران اسرتخدام االيعراز

لغرر

 وطبعا عليك ان تكتب ماهي الرسالة التي ترغب ان،(cout<<) االخراج االعتيادي
( سرريكون محررددcerr<<)  مررع مالحمررة ان مايكتررب بعررد،تمهررر عنررد وجررود خطررأ
 مثال.بحاصرة مزدوجة
cerr<< " Error, can't divide by zero " ;
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* اسناد القي أثناء كتابة البرنامج:
ويررتم ذلررك مررن خررالل اسررتخدام التعررابير ( ،)expressionويسررتخدم التعبيررر مررع
معادلرررررة (والمعادلرررررة عبرررررارة عرررررن طررررررفين يفصرررررل بينهمرررررا عالمرررررة التخصررررريص
( )assignmentالطرررف األيمررن هررو عبررارة عررن تعبيررر او قيمررة ثابتررة بينمررا الطرررف
األيسررر يكررون متغيرررا ومتغيررر واحررد فقررط ،لررذا فرران المسرراواة تسررتخدم السررناد قيمررة
للمتغير) ،فمثال تقول:
;x =5

هنا استخدمنا المساواة (=) وبذلك فران قيمرة المتغيرر ( )xسرتكون مسراوية الرى
العدد الصحيح ( ،)5أو ممكن أن تكون المعادلة على شكل:
; x = 3 * 2 +5

هنررا قيمررة ( )xتسرراوي ( ،)11وكررذلك ممكررن أن تحرردد قيمررة للمتغيررر بالمسرراواة
ولكن في حقل األعالن عن الثوابت.

مالحظة//:
دائما عند وجود عالمة المساواة (=) فان الضوابط التالية ستطبق:
يجب أن يكون هنا طرفين تفصرل بينهمرا عالمرة المسراواة ،وبرذلك ممكرن
أن نطلق عليها تسمية المعادلة.
الطرف األيسر من المعادلة أي الذي يقع على الجانب األيسر من المسراواة
يكون متغيرا ومتغير واحد فقرط دائمرا ،وال يجروز أن يكرون قيمرة ثابترة (مرثال ،6
..34.2 ،456ال ) ،وال يجوز أن يكون رمز معررف ومعلرن عنره علرى أنره ثابرت،
كذلك ال يجوز أن يحتوي على عالقات رياضية مثل ( .)x + 6
أما الطرف األيمن فيمكن أن يكون قيمة رقميرة أو عدديرة واحردة أو عالقرة
رياضية (تعبير) تحتروي علرى ( قريم عدديرة تفصرل بينهرا العالمرات الرياضرية ،أو
عالقة رياضية تحتوي متغيرر واحرد ،متغيررات ،أو متغيررات وقريم عدديرة) .مرثال
العالقات التالية مقبولة
84

د .نضال خضير العبادي  /جامعة الكوفة comp_dep_educ@yahoo.com .

; X = 89
;X = 34 – 45 +3
;X =y
; X = 3 * y +90

من الممكن أن يكون فري التعبيرر الواحرد أكثرر مرن مسراواة واحردة ( سرنأتي
عليها في موضعها).
عند تنفيذ البرنامج فأن المتررجم سريبدأ برالطرف األيمرن مرن المعادلرة دائمرا
ويتم فحص هذا الطرف فأذا كانت فيه متغيرات فسريبح المتررجم فري الخطروات
السابقة للخطوة التي هو فيها ضمن البرنامج للتأكد من أن المتغير معلن عنه ( لره
نرروع) أوال ،ثررم يجررب أن تكررون لرره قيمررة قبررل هررذ الخطرروة ،وتجلررب هررذ القيمررة
لتعررو

عررن المتغيررر فرري المعادلرررة ( ممكررن أن تتخيررل الطرررف األيمررن عنررردها

سيصبح عبارة عن مجموعة من القيم الثابترة بعرد ان يرتم تعرويض قريم المتغيررات
داخليرا فري الحاسرروب) ،بعردها تجرررى العمليرات الحسررابية وتكرون مررن اليسرار ألررى
اليمررين وحسررب أسرربقيات العمليررات الرياضررية ،فاألسرربقية األعلررى تنفررذ أوال وأذا
تساوت عمليتان باالسبقية فتنفذ العملية الترى فري اليسرار اوال ،مرن ذلرك سرينتج لنرا
قيمة واحدة ثابتة ،هذ القيمة ستؤول الى المتغير الذي في الطرف األيسر (دائمرا
القيمة تنتقل من الطرف األيمن للمعادلة (التعبيرر) الرى المتغيرر الرذي فري الطررف
األيسرر اي تخرزن فرري الرذاكرة فرري الموقرع الرذي يشررير لره المتغيررر الرذي بررالطرف
األيسر).
يجب أن يكرون المتغيرر الرذي علرى يسرار المسراواة والمتغيرر أو المتغيررات
على يمين المسراواة مرن نفرب النروع وأذا مرا اختلفرت األنرواع فهنرا عمليرات مرن
الممكن أن تجرى أليا لتحويل األنواع سنأتي عليها الحقا.

* أسناد القي أثناء تنفي البرنامج:
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وتتم عملية اسناد (ادخرال) قيمرة للمتغيرر أثنراء تنفيرذ البرنرامج وذلرك باسرتخدام
أمر القراءة (>>  )cinوهي تعني (أقرأ القيمة المطبوعة على شاشرة التنفيرذ واخزنهرا
في موقع الذاكرة الذي يشار اليه بواسطة المتغير الموجود بعد العالمة (<<).

* برنووووامج الدخووووال قيمتووووين لمتغيوووورين اثنوووواء تنفيوووو البرنووووامج وايجوووواد
مجموعهما.
// Example 2.3
>#include <iostream
;using namespace std

main() // no semicolon
{
; int num1 َnum2 َsum
;"cout<< "input number 1 :
;cin>> num1
;"cout<< "input number 2 :
;cin>> num2
sum = num1 + num2; //addition
; cout<<sum
;return 0
}

مطرجا البرنامج : 1.3
// Press enter
86

20

input number 1:
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// Press enter

15

input number 2:
35

مالحظة//:
فرري كررل تطبيررق يجررب أن يتأكررد المبرررمج مررن أن الكيرران أو المتغيررر الموجررود فرري
البرنامج له قيمة قبرل أن يرتم اسرتخدامة ألول مررة فري البرنرامج ،فري خرالف ذلرك
فرأن المترررجم سيسرتخدم متغيرررا لريب لرره قيمرة محررددة مرن المبرررمج او المسررتخدم،
لذلك فان المترجم سيستخدم القيمة الموجرودة فري موقرع الرذاكرة الرذي يشرير عليره
المتغيررر ودائمررا تكررون قرريم مررن برررامج سررابقة لرريب لهررا عالقرة ببرنامجررك وبالتررالي
فستحصل على نتائج خاطئة او ربما تكون قيمتة صفرا اذا لم يتم استخدامة سرابقا
( اي خالي من القيم ).

شر البرنامج //:2.3
أوال //:تررم اسررتخدام المتغيرررات ( )sum ،num2 ،num1وهرري جميعررا مررن نرروع
األعداد الصحيحة ألن هذا البرنامج صمم للتعامل مع األعداد الصحيحة (يقوم بجمع
عددين صحيحين وأظهار النتيجة).
مانيا //:يمكن األعالن عن كل متغير بسرطر منفصرل ،ويمكرن وضرعها جميعرا
بسطر واحد كما فري هرذا البرنرامج علرى شررط أن تكرون جميرع المتغيررات مرن نفرب
النوع (هنا جميعها أعرداد صرحيحة) وذلرك لغرر تقليرل المسراحة التري يكترب عليهرا
البرنامج ،على ان يتم الفصل بين متغير وأخر بفارزة .وطبعرا العبرارة تنتهري بفرارزة
منقوطة.
مالثا //:بعد الدالرة ()( )mainالحرظ العبرارة التاليرة (}  ){ no semicolonوهري
تعني ال تستخدم فارزة منقوطة ،وبما أنهرا وضرعت بعرد العالمرة ( )//فرأن ذلرك يعنري
أنهررا مالحمررة أو تعليررق ( )Commentللمسررتخدم أو القرراريء بعرردم اسررتخدام الفررارزة
المنقوطة بعد كلمرة () ))mainهرذ العبرارة التري أعتبررت تعليقرا كتبرت ووضرعت بعرد
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العالمة ( ،)//وسوف ال يكون لها تأثير على تنفيذ البرنامج (أي أنها تهمل أثناء تنفيذ
البرنرررامج) ،عليررره فسررريكون عنرررد قاعررردة وهررري " أن أي عبرررارة تسرررتخدم لغرررر
التوضيح أو التعليق ممكن كتابتهرا داخرل البرنرامج وحسرب القواعرد التري ترم التطررق
لها في الفصل األول ،وسوف ال تكون جزء من البرنامج أثناء التنفيذ (تهمل)".

مالحظة//:
التعليقات أو المالحمات تستخدم أليضراا عمرل بعرض الردوال واألجرراءات التري
تكرون معروفرة لرردى المبررمج وغيررر معروفرة للمسرتخدمين ،أيضررا تسرتخدم لكتابررة
بعض المعلومات حرول البرنرامج ( كوقرت انشرائة أو تحديثرة ) أو معلومرات حرول
المبرمج نفسه ( مثال األسم  ،العنوان االلكتروني).
التعليقات ممكن أن توضع في أي مكان في برنامج  ،C++ولكن يفضرل أن تكترب
في بداية البرنامج ( في حالة كرون المعلومرات عرن وظيفرة البرنرامج أو معلومرات
عن المبرمج ) ،أو تكتب بجانب األوامر التي تحتاج الى توضيح .

رابعا //:كما سبك وأن ذكرنا أن تنفي البرنامج يت بالتسلسل من األعلوى الوى األسوفل
فيبودأ مون الموجهوة ( )#includeثو العبوارة ( )(  ،)mainوبعودها أمور بدايوة البرنوامج
(}) (والتي تعني أن ما بعدها هي أوامر برمجة مطلوأ من الحاسوأ تنفيو ها ،يلوي
ذل قراءة المتغيرات ،بعدها ينف أمور الطباعوة (الحو الموجوود بعود العالموة (>>)
فووي أموور الطباعووة هووو محصووور بووين عالمتووي أقتبوواس ل و ا فأنووه يطبووع كمووا هووو) ه و ه
العبارة ستظهر على شاشة التنفي وهي تخبر المسوتخدم موايلي (أدخول الورق األول:
 )input number1وهوي بشوكل عوام يمكون األسوتغناء عنهوا دون أن يتوأثر البرنوامج..
ولكنها مفيدة حيث تخبر المستخدم عن الخطوة أو الخطوات الواجب أتباعهوا ألنجواز
تنفي البرنامج( ،يمكن مالحظوة مثول ذلو فوي البورامج التوي تعملوون عليهوا موثال فوي
برنووامج للعبووة ( )gameمعينووة فووأن هنوواك مالحظووات سووتظهر علووى الشاشووة ألرشوواد
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المسووووتخدم عوووون الخطوووووات الواجووووب أتباعهووووا لتشووووغيل اللعبووووة أو أختيووووار درجووووة
الصعوبة وغيرها).
خامسبببا //:هنوووا تبووودأ عمليوووة أسوووناد قيموووة للمتغيووور ( )num1وذلووو باسوووتخدام األمووور
(>> ،)cinعنوود الووووول الووى هوو ه الخطوووة فووأن شاشووة التنفيوو (الشاشووة السوووداء)
ستظهر ويكون هناك مؤشر وغير على شكل شارحة ( ــ) يظهر ويختفوي (ينوبض)
في موقع على الجانب األيسر من شاشوة التنفيو  ،هو ا المؤشور يحفوز المسوتخدم علوى
باعوة قيمووة علوى الشاشووة ( باعوة قيمووة معينوة باسووتخدام لوحوة المفوواتي ) ،وبعوود أن
تطبع ه ه القيموة يوت أعوالم (المعوالج) بأنجواز العمول وذلو مون خوالل الضوغط علوى
الزر ( ،)Enterفي ه ه الحالة سيت قوراءة القيموة التوي بعوت علوى الشاشوة وخزنهوا
في الموقع ال ي يؤشور عليوه المتغيور الموجوود بعود األمور (>> )cinوبو ل تكوون قود
أسندت قيمة للمتغيور (( )num1خوزن قيموة) فوي الموقوع الو ي يؤشورعليه المتغيرفوي
ال اكرة بعد ه ه الخطوة ،وه ا موا أسومية األسوناد الو ي يوت بواسوطة المسوتخدم أثنواء
تنفي البرنامج.
سادسا //:األمران الالحقان هما مشابهان للخطوتين الرابعة والخامسة.
سبابعا //:التعبيور ( ،)sum = num1 + num2عنود الوووول الوى هو ا التعبيور فوأن
المترج سيبدأ بوالطرف األيمون مون التعبيور ويعووض عون المتغيورات الموجوودة بموا
يسوووواويها موووون قووووي (هوووو ه القووووي توووو اسوووونادها الووووى المتغيوووورات موووون خووووالل االموووور
>> cinوال ي اشرنا لوه) ،بعودها يوت أجوراء عمليوة الجموع علوى هو ه القوي لينوتج عون
ذل قيمة واحدة في الطرف األيمن ،هو ه القيموة ستوضوع (تخوزن) فوي الموقوع الو ي
يؤشر عليه المتغير الموجود في الطرف األيسر ،وب ل فوان المتغيور ( )sumستسوند
له قيمة (تخزن في الموقع ال ي يؤشر عليه في ال اكرة) من خالل المعادلة ،وه ا ما
أسوميه أسووناد قيمووة اثنوواء كتابووة البرنوامج ( أي أن المسووتخدم ال يتوودخل فووي ذلو أثنوواء
تنفي البرنامج).
ثامنا //:بعد أنجاز العمل المطلوأ من البرنامج فال بد من أعوالم المسوتخدم بالنتيجوة
المتحصوولة موون أنجوواز أو تنفي و ه و ا البرنووامج ،ويووت ذل و موون خووالل باعووة القيمووة
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المتحصلة والتي هي األن موجودة في المتغير( ،)sumلو ا تو اسوتخدام أمور الطباعوة
ليطبع ما موجود بعد العالمة (>>) ولما كان ما موجود بعد ه ا العامل غير محودد
بعالمتي أقتبواس لو ا فوان القيموة المخزونوة فوي الو اكرة فوي الموقوع الو ي يشوير عليوه
المتغير( )sumهي التي تظهر على شاشة التنفيو (اي ان المتورج يعووض اوال قيموة
المتغير  sumفي امر االخراج وبعدها تت باعة القيمة).
تاسعا //:األمر األخير هو (}) ال ي يمثل نهاية البرنامج.

مالحظة//:
بشكل عام فان استخدام القروس المتوسرط المفتروا ( } ) والرذي يشرير الرى البدايرة
يجررب أن يقابلررة قرروس متوسررط مغلررق يشررير الررى النهايررة ( { )  ،عليرره فررأن عرردد
األقواس المتوسطة المفتوحة في البرنامج الواحد تساوي عدد األقواس المتوسطة
المغلقة في ذات البرنامج ،أما األستثناءات فسنشير لها في موضعها .

مالحظة//:
في أدنا بعض القواعد التي يجب أن تالحظ عند أدخال البيانات المطلوبة :
يجب أن يتطابق نوع القيمة المدخلة لمتغير معين مع النوع المعلن لهذا المتغير .
أذا كانت هنا رغبة في أسناد قيم ألكثر من متغير في أيعاز قراءة واحردة فيجرب
أن يفصل بين متغير وأخر بواسطة العامل ( << ).
يجب أن يتطابق عدد البيانرات التري يرتم أدخالهرا مرع عردد المتغيررات المدونرة بعرد
العامل ( << ) في أيعاز القراءة.
اذا كرران أكثررر مررن متغيررر واحررد فرري ايعرراز قررراءة واحررد فرريمكن أدخالهررا جميعررا ث رم
ضرغط الرزر )  ( Enterعلرى أن يفصرل برين قيمرة وأخررى فررا  ،أو تردخل القريم
واحدة بعد األخرى على أن تضغط الزر )  ( Enterبعد أدخال كل قيمة .
ال يجوز أن تكون القيم المدخلة صيغ رياضية ( أي قيم بينها عالمات رياضية)
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مالحظة//:
من الممكن اسرتخدام العوامرل ) << ( (>> ) ،بشركل متكررر مرع عبرارات االدخرال
واالخراج )  ( cout OR cinلتفيد تكرار أمر االدخال واالخراج .مثال
; cout << x << y << z
; cin >> x >> y >> z

 1.4بعووووض الصووووي المهمووووة فووووي عمليووووات األدخووووال واألخووووراج
Formatted Consol for I/O Operations

دعم  C++عردد مرن الصرفات التري مرن الممكرن ان تسرتخدم لصرياغة او تنمريم
طريقررة ظهررور المخرجررات والموضررحة بالجرردول ( ،)2.1هررذ الررـدوال تسررتخدم مررع
الموجة ( )iostreamاو مايكافئهرا مرع ( )iomanipوهري تسرتخدم برالترافق مرع األمرر
( ،)coutوالصيغة العامة لها هي:
cout.function

الحظ هنا تم استخدام النقطة (( ).بدال من <<).
جدول ( :)1.1بعض الصفات المهمة التي تستخدم لصياغة او تنظيم المخرجات

دوال مع الموجة

دوال مع الموجة

>#include<iomanip> #include<iostream
) ( width

) ( setw

) ( precision

) ( setprecision

) ( fill

) ( setfill
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وضيفة الدالة
تحدد حجم الحقل المطلوب
لعر قيم المخرجات
تحدد عدد المراتب بعد الفارزة
عند
عر القيم الحقيقية
تحدد نوع الرمز الذي
سيستخدم لم
الجزء غير المستخدم في
الحقل المحدد لعر قيمة
معينة
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) ( setf

) ( setiosflags

) ( unsetf

) ( setiosflags

تحدد اشارة للمسيطر لتحدد
نوع الصياغة المطلوبة (مثل
طباعة القيمة من اليمين او
اليسار,م السطور)
تستخدم أللغاء الصياغة
المحددة باأليعاز السابق

مثال:
; )cout.width (5
; cout << 345

المخرجات ستكون كما يأتي:
3 4 5

اي ان المترجم سيحدد خمب مواقع لطباعة القيمة ،ويبدأ الطباعة من اليمرين،
لذلك سيكون هنا فراغين في اليسار.

مالحظة//:
تأثير الدالة )(  widthيستمر ألمرر طباعرة واحرد فقرط ،فراذا كران هنرا اكثرر مرن
امر طباعة فنستخدم ))(  ( widthمع كل امر طباعة..

مالحظة//:
يسرتخدم األمرر ))( ( fillلمرال الفراغرات ،ويجرب ان تضرع برين قوسري األمرر )(fill

الرمز المطلوب طباعتة ( بما انه رمرز فيجرب ان يحردد بحاصررات مفرردة ) .امرا
أذا لم يحدد ماهية الرمز المطلوب طباعتة في الحقول الفارغة ( عند تحديرد حجرم
الحقل لطباعة قيمة معينة ) فأن المترجم سيتركها فارغة كما فري المثرال السرابق .
مثال
; ) ' * ' ( cout.fill
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; ) cout.width ( 7
; cout << 345

في هذ الحالة فان الحقول الفارغة ستم بالعالمة ( * ) وستكون النتيجة:
* * * * 3 4 5

مالحظة//:
في حالة تحديد عدد المراتب بعد الفارزة فأن تأثير الدالرة سيسرتمر علرى كرل القريم
الالحقة لحين الغاء أو أعادة التحديد  .مثال
; ) cout.precision ( 10

هذا يعني ان كل األرقام الحقيقية الالحقة سيحدد لها عشر مراتب بعد الفارزة .

مالحظة//:
أذا لرررم يحررردد عررردد المراترررب التررري بعرررد الفرررارزة ل رقرررام الحقيقيرررة فرررأن المتررررجم
سيفرضها ست مراتب .

مالحظة//:
من المالحظ في جميع األمثلة أعالة أن الطباعة تبدأ من اليمرين الرى اليسرار وهري
الحالة األفتراضية )  ( defaultللحاسوب ،أما أذا كران المطلروب غيرر ذلرك فهنرا
دالة خاصة لهذا الغر سنأتي عليها )) (  ،( setfوالتي لها استخدامات مختلفة .
* الدالة ()( )setfتعمل مع األمر ( )coutكما بينرا ولكنهرا تختلرف بعرض الشر
عن الدوال األخرى المشار اليها أعال حي أنهرا مرن الممكرن أن تأخرذ معامرل واحرد
أو معاملين (وسيط او اثنين) ،ووفقا لهذ المعامالت سيحدد واجبها وكمايأتي:
 .2الدالة مع وسيطين وتكوت الصيغة العامة لها كما يأتي:
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; )cout.setf (arg1 ،arg2

ويكون استخدام هذ الدالة وفقا لما موضح في الجدول (.)2.2
جدول ( :)1.1يبين وظيفة الدالة ))( (setfمع استخدام اثنين من الوسائط

قيمة الوسيط

قيمة الوسيط الثاني

األول))flagarg1

)bit-field (arg2

م السطور من اليسار

ios::left

ios::adjustifield

م السطور من اليمين

ios::right

ios::adjustifield

ios::internal

ios::adjustifield

العالمة العلمية

ios::scientific

ios::floatfield

عالمة النقطة الثابتة

ios::fixed

ios::floatfield

األساس العشري

ios::dec

ios::basefield

األساس الثماني

ios::oct

ios::basefield

األساس السادس عشر

ios::hex

ios::basefield

وظيفة الـــــــــدالة

اظهار العالمات الرياضية
(االشارة الموجبة والسالبة)

مثال//:
; )'@'( cout.fill
; )cout.precision (3
; )cout.setf( ios::internal ،ios::adjustifield
;)cout.setf (ios:: scientific ،ios::floatfield
; )cout.width (15
; "cout << -12.34567 <<"\n

نتيجة هذا المثال هي:
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- @ @ @ @ @ 1 . 2 3 5 e + 1 1
تالحررظ ان األيعرراز األول هررو لمرر الفراغررات بررالرمز)@( ،امررا االيعرراز فرري
السررطر الثرراني فهررو يمثررل عرردد المراتررب بعررد الفررارزة للرررقم الحقيقرري وهرري هنررا (،)3
االيعاز الثال فهو يستخدم معاملين او وسيطين الظهرار العالمرة الرياضرية ،االيعراز
في السطر الرابع يسرتخدم ألظهرار العالمرة العلميرة ،ثرم ترم تحديرد عردد المواقرع التري
سررتطبع بهررا القيمررة والترري حررددت ( 15موقررع) ..واخيرررا تررم ادخررال القيمررة المطلرروب
طباعتها (الحظ النتيجة).
 .1استخدام وسيط واحد مع الدالة ()(  )setfوالصيغة العامة لها هي:
; )cout.setf (arg

واعتمادا على قيمة الوسيط تقوم الدالة بعملها.
الجدول ( )2.3يبين وظيفة الدالرة ))( (setfعنرد اسرتخدامها وسريط واحرد ووفقرا
لقيمة الوسيط المقابل لها
جدول ( :)1.3وظيفة الدالة ()( )setfعند استخدام وسيط واحد

وظيفة الــــــــــدالة

قيمة المعامل ()flag

تستخدم  base indicatorفي المخرجات

ios::showbase

تطبع العالمة الموجبة ( )+قبل األرقام الموجبة

ios::showpos

تمهر الفارزة واألصفار

ios::showpoint

تستخدم الحروف الكبيرة في المخرجات الممثلة بالنمام
السادس عشري

ios::uppercase

حذف الفراغات ( )white spaceفي المخرجات

ios::skipus

تدفق كل ( )streamبعد الحشر

ios::unitbuf

تدفق (and stderr

 )stdoutبعد الحشر

ios::stdio

* برنامج اليجاد الجذر التربيعي للرقم  5مع تنميم المخرجات ،وكذلك الجذر
التربيعي للرقم  111باستخدام العالمة العلمية.
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// Example 2.4
#include <iostream>
using namespace std;
#include <math>
main()
{ cout.fill('*') ;
cout.setf(ios::left َios::adjustifield );
cout.width(10); cout << "value";
cout.setf(ios::right َios::adjustfield);
cout.width(15);
cout<<"sqrt of value"<<"\n";

cout.fill('.');

cout.precision(4);
cout.setf(ios::showpoint);
cout.setf(ios::showpos);
cout.setf(ios::fixed َios::floatfield);
cout.setf(ios::internal َios::adjustfield);
cout.width(5);
cout<<5;
cout.setf(ios::right َios::adjustfield);
cout.width(20);
cout<<sqrt(5)<<"\n";

}

cout.setf(ios::scientific َios::floatfield);
cout<<"\nsqrt(100)="<<sqrt(100)<<"\n";
return 0;
}
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مطرجا البرنامج //:1.4
value * * * * * * sqrt of value
+ . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . +2.2361
sqrt ( 100 ) = +10000e+01

سيتم شرا ايعاز التكرار الوارد في المثال (  (2.4في الفصل الرابع.

مالحظة//:
تستخدم )( setwمع األعداد والسالسل الرمزية.

مالحظة//:
يستخدم األيعاز ) ) ( cin.get(chألسناد حرف للمتغير الحرفري )  ( chأثنراء تنفيرذ
البرنامج حتى وأن كان فرا أو سطر جديد ،مثال
; cin >> m
; )cin .get (ch
; cin >> n

األن لتالحظ ماهي المخرجات لحاالت األدخال المختلفة في أدناة :
Input 1 : 25 w 34
// m is 25 ، ch is w ، n is 34
// m is 33 ، ch is blank ، n is 41

Input 2 : 33 41

Input 3 : 67 ( Enter ) 55 // m is 67 ،ch is newline (\n) ،n is 55

مالحظة//:
األرقرام تمثرل داخرل الرذاكرة بالصريغة الثنائيرة )  ( binaryوهري تحردد عردد البترات
الالزمررة لتمثيررل ذلررك الرررقم ،لررذلك يجررب مالحمررة تعريررف المتغيررر بمررا يتناسررب
وحجمة ،وفي خالف ذلك فأن النتائج ستكون خاطئة.
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* لغررر أخرررراج القررريم العدديرررة الصرررحيحة وفقررا ألسررراس يرررتم اختيرررار مثرررل
( )hexadecimal ،octal ،decimalفرران بامكانررك كتابررة المختصرررات التاليررة مررع أمررر
األخراج لتحصل على قيمة عددية وفقا لذلك االساس:
dec = decimal
oct = octal
hex = hexadecimal

* برنررامج الدخررال قيمررة عدديررة وطباعتهررا بالنمررام العشررري ،السررادس عشررر،
والنمام الثماني.
// Example 2.5
># include<iostream
;using namespace std

{ ) (main
; int value
;cout<<" Enter number " << endl
; cin>>value
;cout<<”Decimal base =" << dec<<value<<endl
; cout << " Hexadecimal base =" << hex<<value <<endl
; cout<<" Octal base=" << oct<<value << endl
;return 0
}

مطرجا البرنامج : 1.5
Enter number
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10
Decimal base =10
Hexadecimal base = a
Octal base = 12

لنفب الغرر اعرال باألمكران اسرتخدام األيعراز ()(  )setbaseوالرذي يسرتخدم
ألخررراج القرريم العدديررة الصررحيحة وفقررا ل سرراس المحرردد بررين القوسررين لهررذا األيعرراز
( بكالم أخر باألمكان تحويل االعداد من اساس الى أخر والمقصود باالساس هنا هرو
ان االعررررداد العشرررررية ) (decimalاساسررررها ( ،)11والثمرررراني ( )octalاساسررررها (،)8
والسررادس عشررر ( )hexadecimalاساسررها ( .))16وهررذ الدالررة تسررتخدم مررع الموجررة
(> )#include<iomanip
* سنعيد كتابة المثال ( )2.5ولكن باستخدام األيعاز ()()setbase
// Example 2.6
># include<iostream
># include<iomanip
;using namespace std
{ ) (main
;int value
; cout<<" Enter number " << endl
; cin>>value
; ) cout<<" Decimal base = " << setbase ( 10
; cout << value << endl
; ) cout << " Hexadecimal base =" << setbase ( 16
; cout << value <<endl
; ) cout<<" Octal base=" << setbase ( 8
; cout<< value << endl
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;return 0
}

 1.5التعامل مع البتات

Bit Manipulations

تعلمنررا مررن المواضرريع السررابقة عنرردما نعلررن عررن متغيررر فرران المترررجم يحجررز
مساحة في الذاكرة لهذا المتغير وحسب نوعة .فري الحقيقرة ،وكمرا تعلمنرا مرن دراسرة
البايترررات والكلمرررات ،المتغيرررر المعلرررن عنررره يشرررغل مسررراحة فررري الرررذاكرة عبرررارة عرررن
مجموعة من الصناديق الصغيرة .فحسب فهمنا االنسراني ،لريب مرن السرهل دائمرا ان
نفهم كيف يتم خزن حرف مثل الحرف  Bبثمانية صناديق صرغيرة عنردما نعررف ان
الحررف  Bهررو حررف واحررد .ان التعامرل مررع البترات تسررمح لرك للسرريطرة علرى كيفيررة
خزن القيم بالبتات .هذ ليسرت عمليرة تحتراج الرى انجازهرا كرل مررة ،خصوصرا لريب
فرري المراحررل المبكرررة مررن رحلتررك مررع  .C++علررى الرررغم مررن ذلررك ،عمليررات البتررات
(والعمليات المتطابقة ذات العالقة) تقدم فري كرل بيئرات البرنرامج التطبيقري ،لرذا فانرك
يجب ان تهتم بماذا تعمل وماذا تقدم .في ذلك الوقرت فانرك يجرب ان تهرتم بمراذا يعنري
البررت ،البايررت ،الكلمررة .وقررد سرربق وان وضررحنا فرري الفصررل االول العوامررل المنطقيررة
والتري هرري تسرتخدم مررع الشرررط وسنسرتخدم هنررا مايشربة ذلررك قلرريال ولكرن تتعامررل مررع
البتات.

 1.5.2عمليات البتات :العامل

~ Bitwise Not

واحدة من العمليات التي من الممكن ان تنجزها على البت تتمثل بعكب قيمتة.
عليه فاذا كانت قيمة البرت واحرد فانهرا سرتتغير وتكرون صرفر وبرالعكب .هرذ العمليرة
سوف يقوم بها العامل  Notوالذي سيرمز له بالرمز (~) .ان العامرل  Notهرو عامرل
احادي اي يكون معه عامرل واحرد ويكرون هرذا العامرل علرى الجانرب االيسرر كمرا فري
المثال:
~value
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~Bit

Bit

0

1

1

0

لنفررر رقررم بحجررم بايررت مثررل الرررقم  .248بالتاكيررد فانررك تعلررم كيررف تحررول
االرقررام مررن نمررام الررى اخررر ،فمررثال ان القيمررة الثنائيررة للرررقم  248ه ري 10001111
(والقيمة بالنمام السادس عشر هي  .)xF81فاذا نفذت العامرل  Notعليره لعكرب قريم
بتاتة ،فانك ستحصل على النتيجة التالية:
1

1

1

1

1

1

1

1

Value

1

1

1

1

1

1

1

1

~value

 1.5.1عامول مقارنوة البتوات (و)

The Bitwise AND

Comparing Bits:

& Operator
Bit1 & Bit2

Bit2

Bit1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

العامرل  Andهرو عامرل ثنرائي اي يسرتخدم مرع اثنرين مرن المعرامالت ويسرتخدم
وفق الصيغة القواعدية التالية:
Operand1 & Operand2

هذا العامل ياخذ قيمتين ويقارن البرت للقيمرة االولرى مرع البرت الرذي يقابلرة فري
القيمة الثانية ،والنتيجة ستكون وفقا لجدول الصدق المبين ادنا .
تخيررل لرردينا قيمتررران البايررت االولرررى  187والثانيررة  .242اسرررتنادا الررى دراسرررتنا
النممررة االعررداد فرران القيمررة الثنائيررة للعرردد العشررري  187هرري ( 1111 1111وقيمتررة
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بالنمام السادس عشر  .))(0xBBالقيمة الثنائية للرقم العشرري  242هري 00101111

(وقيمتهرا بالنمررام السررادس عشرر هررو) ،(0xF2دعنررا نقررارن هراتين القيميتررين بررت بررت،
باستخدام عامل البتات :And
عشري

ثنـــــــــائي

187

1 1 1 1 1 1 1 1

N1

242

1 1 1 1 1 1 1 1

N2

178

N1 & N2 1 1 1 1 1 1 1 1

في كثير مرن االحيران تحتراج ان يقروم المتررجم بانجراز هرذ العمليرة واسرتخدام
الناتج في البرنامج ،هذا يعني امكانية الحصول على النتيجرة لهرذ العمليرة وعرضرها
على شاشة الحاسوب ،هذ العملية من الممكن ان نوضحها في المثال التالي.
* برنامج الدخال قيمتين واجراء عملية (و) على بتاتهما.
// Example 2.7
>#include <iostream
;using namespace std

{)(main
;const int N1 = 187
;const int N2 = 242
;”cout<<N1<<”&”<<N2<<”=”<< (N1 & N2)<<”\n\n
;return 0
}

مطرجا البرنامج //: 1.7
187 & 242 = 178
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 2.5.3عامل المقارنة او

) | ( Comparing Bit: Bitwise OR Operator

مررن الممكررن ان تقرروم بنرروع اخررر مررن المقارنررة علررى البتررات باسررتخدام عامررل
مقارنة البتات  ORوالذي يمثل بالعالمة ( | ) والصيغة القواعدية هي:
Value1 | value2

مرة اخرى ،فان المترجم يقرارن البترات المتقابلرة فري القيمترين .فراذا كران علرى
االقررل واحررد مررن البت رات يسرراوي  1فرران نتيجررة المقارنررة سررتكون  .1نتيجررة المقارنررة
سررتكون صررفرا اذا كرران البترران المقارنرران قيمتيهمررا صررفرا .يمكررن مالحمررة ذلررك فرري
الجدول ادنا :
Bit1 Bit2 Bit1 | Bit2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

مرررة اخرررى دعنررا نتعامررل مررع القيمتررين  187و  242ونقررارن بيررنهم باسررتخدام
عامل مقارنة البتات OR

العشري

الثنـــــــائي

187

1 1 1 1 1 1 1 1

N1

242

1 1 1 1 1 1 1 1

N2

251

N1 | N2 1 1 1 1 1 1 1 1

وكررذلك مررن الممكررن ان ترردع المترررجم ينجررز هررذ العمليررة وتسررتخدم النرراتج فرري
البرنامج.
* برنامج الدخال عددين صحيحين واجراء عمليرة (او)علرى بتاتهمرا وطباعرة
الناتج.
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//Example 2.8
>#include<iostream

{)(main
;const int N1 = 187
;const int N2 = 242
;”cout<< N1 << “|” <<N2<<”=”<< ( N1 | N2 )<< “\n\n
;return o
}

مطرجا البرنامج //: 1.8
187 | 242 = 251

 1.5.4مقارنة البتات باستخدام العامل

XOR

) ^ ( Comparing Bits: The Bitwise-Exclusive XOR Operator

مثررل العرراملين السررابقين فرران هررذا العامررل يقرروم بمقارنررة كررل بتررين متقررابلين فرري
القيمتين ،الصيغة القواعدية هي:
value1 ^ value2

Bit1 Bit2 Bit1 ^ Bit2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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المترجم سيقارن البت لواحدة من القيم مع البت المقابل للقيمة االخررى .نتيجرة
المقارنة تعتمد على الجدول اعال :
لناخذ مرة ثانيرة القيمترين  187و  ،242ونقرارن بينهمرا باسرتخدام العامرل XOR

ونتيجة هذ المقارنة كما في ادنا :
العشري الثنــــــائي
187

N1 1 1 1 1 1 1 1 1

242

N2 1 1 1 1 1 1 1 1

73

N1 ^ N2 1 1 1 1 1 1 1 1

اذا ما نفذ المترجم هذ ا لعملية فانه سيولد ناتج مرن الممكرن ان يسرتخدم ضرمن
البرنامج.

* برنرررامج الدخرررال عرررددين صرررحيحين واجرررراء عمليرررة  XORعلرررى بتاتهمرررا
وطباعة الناتج.

//Example 2.9
>#include<iostream
;using namespace std

{)(main
;const int N1 = 187
;const int N2 = 242
;”cout<< N1<< “^” << N2<< “=”<< N1 ^ N2 <<”\n\n
;return 0
}

115

 C++من البداية إلى البرمجة الكيانية

مطرجا البرنامج //: 1.9
187 ^ 242 = 73

 1.5.5عامل تزحيف البتوات لليسوار

Bit Shift Operators: The Left Shift

<<

في المواضيع السرابقة ،تعلمرت ان البترات ترنمم بطريقرة معينرة لخرزن البيانرات
التي تحتاجها .احد العوامل الذي بامكانرك اسرتخدامة علرى البترات يتكرون مرن تحريرك
البتات باتجا تختارة .لغة  C++تروفر عامرل التزحيرف لليسرار والرذي يرمرز لره (<<)
والصيغة القواعدية له هي:
Value << Constant Integer

عامل التزحيرف لليسرار ،هرو عامرل احرادي اي يعمرل علرى قيمرة واحردة تكرون
على يسار العامل ويجب ان تكون القيمة عدد صحيح ثابرت .عنرد تنفيرذ هرذ العمليرة،
فرران المترررجم سرروف يرردفع قرريم البتررات الررى اليسررار بعرردد محرردد مسرربقا
) Integerوالذي سيكون على يمين العامل << .البتات التي على اليسار سوف تختفي
(Constant

عنررد التزحيررف وعرردد البتررات الترري سررتختفي هرري بعرردد ) ، (Constant Integerبعررد
تزحيف البتات الى اليسار فران الفررا المتولرد فري مواقرع البترات فري الجانرب االيمرن
سيم باصفار.
افرر

لرديك القيمرة  42حير ان القيمرة الثنائيرة لهرا هري  00101010وترغرب

بتزحيفها الى اليسار مرتبتين كما يأتي:
;const int N = 42
;N<<2

هنا ستكون النتيجة كما في ادنا
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العشري

الثنــــــائي

42

1 1 1 1 1 1 1 1

168

 1 1 1 1 1 1 1 1بعد التزحيف :مرتبتين

قبل التزحيف

الحظ هنا ان البتان على اليسرار اختفرت واضريف صرفران علرى اليمرين .وهرذ
العملية من الممكن ان تستخدم ناتجها في البرنامج.
* برنامج الجراء عملية تزحيف بتات الرى اليسرار (بمقردار بتران) علرى القيمرة
.42
//Example 2.10
>#include <iostream
;using namespace std

{)(main
;const int value = 42
;”cout << value<<”<<2=”<<(value<<2)<<”\n\n
;return 0
}

مطرجا البرنامج //: 1.21
42 << 2= 168
 1.5.6عامل تزحيف البتات لليمين >> Bit Shift Operators:The Right Shift

وهو يعمرل عكرب عامرل التزحيرف لليسرار ،فهرو يزحرف بترات القيمرة المعطراة
الررى اليمررين وفقررا للعرردد المحرردد للتزحيررف .كررل شرريء يعمررل بشرركل مشررابهة للتزحيررف
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لليسار ماعدا التزحيف الى االتجا المعاكب ،لذا لننفذ التزحيرف علرى القيمرة  42الرى
اليمين بمرتبتين ونالحظ مايحدث:
العشري

الثنـــــــائي

42

1 1 1 1 1 1 1 1

9

 1 1 1 1 1 1 1 1بعد التزحيف مرتبتين

قبل التزحيف

 1.6أمثله محلولة
* برنامج لتحويل ( ) sec42211الى ما يقابلها بالساعات والدقائق والثواني.
// Example 2.7
>#include<iostream
;using namespace std
)(main
{
;int sec =42200 % 60
;int temp =42200 / 60
;int min =temp % 60
;int hour = temp / 60
;cout<<"hour="<< hour<<" ,min="<< min<<" ,sec="<< sec
;return 0
}

مخرجات البرنامج //: 2.7
hour= 11, min=43 ,sec=20
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* برنامج أليجاد قيمة ( )yمن المعادلة

y = 4x2 + 3x - 6

// Example 2.8
>#include<iostream
;using namespace std

)(main
{
;int x, y
;“ cout << “ Enter number
;cin>>x
;y =4*x*x +3*x-6
;cout<< y
;return 0
}

مطرجا البرنامج //: 1.8
Enter number 10
424

* أكتب برنامج لتحويل درجة حرارة مقاسة بالفهرنهايت الى درجة مئوية.
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// Example 2.9
#include<iostream>
main()
{
int f;
cout<<"Enter temperature degree in Fahrenheit "<<endl;
cin>> f;
float c =( 5/9)*(f+32);
cout<< c ;
return 0;
}

//: 1.9 مطرجا البرنامج
Enter temperature degree in Fahrenheit
70
56.6666

.* برنامج أليجاد مساحة ومحيط دائرة
// Example 2.10
#include<iostream>
using namespace std;
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main()
{
const float pi=3.141529 ;
int r;
float area, perimeter;
cout<<"enter circle radius \n";
cin>> r;
area =r*r*pi;
perimeter =2*r*pi;
cout<<"area= "<< area<<", perimeter=" <<perimeter;
return 0;
}

//: 1.21 مطرجا البرنامج
enter circle radius
4
area= 50.2644 , perimeter=25.1322

.* برنامج أليجاد حاصل ضرب ومعدل ثالث أرقام
// Example 2.11
#include<iostream>
using namespace std;
main()
{
int prod, a, b, c;
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float average;
cout<<"enter three numbers \n";
cin>> a >> b >> c;
prod = a*b*c;
average =( a + b + c)/3;
cout<<"prod= "<< prod<< endl;
cout<<"averge= "<< average;
return 0;
}

//: 1.22 مطرجا البرنامج
enter three numbers
379
prod= 189
average= 63

//: اسئلة للحل
.اكتب برنامج اليجاد مربع والجذر التربيعي الي رقم
صحح جزء البرنامج التالي
#include<iostream>
Main() {
Char

gap = ‘ ‘ ;

Int

m;n;

float a, b;
112
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char c1, c2
; int (a + m) = 12
;; cin >> a >> b >> m >> n
; cout << a+b << c1
; gap = a + c2
;m=a/b
; cin > c2
; cout << n = a * b
; ”cout << “ equal

)if ( a = b

; cout << a not equal b

else
}

.3

اكتب برنامج اليجاد قيمة العالقة التالية

.4

اكتب برنامج اليجاد مساحة مثل .

.5

اكتب برنامج البدال ) (swapرقمين واحد بدل االخر.

Y = 3 x2 – 2x + 4
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الفصل الثالث
ايعازات القرار والتكرار
DECISION AND REPEAT INSTRUCTIONS

 3.2المقدمة
األن جرراء دور دراسررة القواعررد األكثررر اهميررة فرري البرمجررة .وهرري ايعررازات
القرار ( )if statementوكذلك األيعاز المرافرق لهرا ( )elseوعبرارات التكررار التري
هرري ( ،)while loop َdo.. while loop َfor loopغالبررا تعررد هررذ األوامررر مررن
األوامر الكثيرة االستخدا م في البرمجة لذا ننصح بعد األنتهاء من دراسة هذا الفصرل
الشروع بكتابة برامج تستخدم فيها هرذ القواعرد وزيرادة الخبررة العمليرة قبرل األنتقرال
الى موضوع جديد.

 3.2عبارة اذا

(if) Statement

يستخدم هذا األمر ألتخاذ قرار من قبرل المتررجم بنراءا علرى بعرض المعطيرات
الترري ترررد فري البرنررامج ،هنررا العديررد مررن الحرراالت الترري اليمكررن التنبررأ بهررا مررن قبررل
المبررمج أثنرراء كتابررة البرنررامج ،فعلررى سرربيل المثرال أننررا نكتررب برنررامج أليجرراد الجررذر
التربيعي ألعداد صحيحة يتم أدخالها من قبل المستخدم أثناء تنفيذ البرنامج ،فري هرذ
الحالررة وكمررا معلرروم فررأن العرردد الصررحيح يجررب أن يكررون موجررب ألنرره اليمكررن أيجرراد
الجذر التربيعي للعدد السالب ،السؤال هنا هرل يمكرن منرع المسرتخدم مرن أدخرال عردد
سررالب سررواء كرران بقصررد أو سررهوا ،أن المبرررمج سرروف اليجررد وسرريلة أثنرراء كتابرررة
البرنامج لمعالجة هذا األشكال البسيط أال أن يستخدم عبارة القرار (أذا) والتي ممكن
أن تكررون كمررا يلرري (أذا كرران العرردد موجررب أوجررد الجررذر التربيعرري)( ..وبالتأكيررد فررأن
المترجم فري الحاسروب ال يفهرم عبرارة موجرب لرذا نسرتبدلها بمرا يتناسرب وقواعرد لغرة
البرمجة  C++فنقول أذا كان العدد أكبرمن أو يساوي صفر فأوجد الجذر التربيعي).
ان اسررتخدام عبررارة ( )ifيكررون كمررا يلرري (أذا (شرررط)) ))if (condition( ..أذا
تحقق الشرط الذي يرافرق األمرر ( )ifفيرتم تنفيرذ العبرارة التري بعرد أمرا أذا لرم يتحقرق
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هذا الشرط فيهمل ما بعد (اي تهمل العبارة التي بعد ) أذن ستكون طريقة كتابة هذا
األمر كما يأتي:
لتنفيذ فعل واحد //

if conditional expression true
; Statement

م ح،ة //:
ال توجد بعد االمر )  ( ifمباشرة فارزة منقوطة .
عادة يكون تنفيذ البرنامج خطوة بعرد االخررى مرن االعلرى الرى االسرفل حسرب
ترتيب خطوات البرنامج ،عبارة ) (ifتمكنك من اختيار تنفيذ عمل معين وفقا للشررط
المحرردد (مررثال ،فيمررا اذا كرران متغيررران متسرراويان) والتحررول الررى جررزء مختلررف مررن
البرنررامج حسررب النتيجررة ،مررن الممكررن اعررادة كتابررة الصرريغة القواعديررة لالمررر ()if
كمايأتي:
)if (expression
; Statement

كل شيء يعو

بقيمة يسمى تعبير( )expressionمثل

+23 ،pi

التعبير بين القوسين ممكن ان يكون اي تعبير ولكن عادة في هذ الحالة يكون
احد التعابير العالئقية (اي التعابير التي يكون احد اجزاءها او اكثرر متعلرق براالجزاء
االخرررى للتعبيررر ،وعررادة يررتم اسررتخدام العوامررل المنطقيررة) ،فرراذا كانررت قيمررة التعبيررر
مسرراوية للصررفر فسرروف يعتبررر التعبيررر ( )falseامررا اذا كانررت قيمتررة التسرراوي الصررفر
فيعتبر التعبير ( )trueوتنفذ العبارة (واقعا المترجم هو الذي يحردد القيمرة صرفر ام ال
استنادا الى كونها صحيحة ام ال) ،مثال
)if (bignumber > smallnumber
;bignumber = smallnumber

نالحظ هنا ان التعبير يقارن بين الرقم الكبيرر والررقم الصرغير فراذا كران الررقم
الكبيرر اكبرر مرن الرررقم الصرغير فيرتم تنفيررذ العبرارة التري ترراتي بعرد ( )ifمباشررة وهرري
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مساواة العددين في هذا المثال ،واذا لم يكرن اكبرر فرال يرتم تنفيرذ عبرارة المسراواة (فري
هررذا المثررال هررل سرريتم تنفيررذ المسرراواة ام ال ؟) ,الحررظ هنررا ان قيمررة الشرررط سررتكون
التساوي صفر اذا كانت التعبير صحيح اي ان الرقم االكبر اكبر من الررقم االصرغر
وتكون صفر اذا كان التعبير خاطيء.
مثرال اخررر :مررن الممكرن مررثال أن نطلررب مرن أحرردهم عمررال ونقرول لرره (أذا كرران
المحل مفتوحرا فأجلرب لري شرراب الببسري) )get me Pepsi, if shop opening( ،هرذ
العبارة ممكن صياغتها برمجيا ،كما يأتي:
if shop_opening
; Drink = Pepsi

الحظ في هذا المثال أن االفعال المطلوب أنجازهرا هري فعرل واحرد (أن يجلرب
لنررا شررراب الببسرري) ،أمررا أذا كرران مررا مطلرروب أنجررازة هررو أكثررر مررن فعررل واحررد فررأن
الصرريغة سررتختلف حي ر سررتحدد االعمررال الواجررب انجازهررا عنررد تحقررق الشرررط بررين
قوسي البداية والنهاية لتكون كتلة من العبارات التي تعامل على انها عبارة واحدة:
if conditional expression TRUE
{
…Statements
لتنفيذ مجموعة من األفعال //

}

ماذا يعني ذلك ..ان األمر ( )ifينفذ عبارة واحردة فقرط ترأتي بعرد والتري تمثرل
الفعرل المطلرروب انجررازة عنرد تحقررق الشرررط ،أمرا أذا كرران هنررا أكثرر مررن فعررل واحررد
مطلوب أنجازة عند تحقق الشرط فيجب أن تحدد هرذ األفعرال للمتررجم ويكرون ذلرك
بررأن تحررددها بررين األمرررين ({ }) (واللترران تمررثالن البدايررة والنهايررة) وبررذلك سرريكون
واضحا أن األفعال المطلوب تنفيذها عند تحقرق الشررط تبردأ بعرد األمرر ({) وتنتهري
بالعبارة التي قبل (}).
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لنعررد الررى المثررال السررابق ونطلررب مررن أحرردهم عمررال ونقررول (اذا كرران المحررل
مفتوا فأجلب لي شراب الببسي وقطعة كيك)
)(if shop_opening get me Pepsi, and cake

الفعل المطلوب أنجرازة هنرا هرو أكثرر مرن واحرد حير المطلروب جلرب شرراب
الببسي وقطعة من الكيك ،لذا ستكون صياغة هذ العبارة برمجيا كما يأتي:
if shop_opening
{
; drink = Pepsi
; food = Cake
}

في حالة عدم وضع (} {) فان أول عبارة ستأتي بعد الشرط الرذي بعرد األمرر
( )ifهي التي سرتعامل علرى أنهرا تعرود الرى األمرر ( )ifوتنفرذ فري حالرة تحقرق الشررط
وهي هنا ستكون ) (drinkأما العبارة االخرى فسوف التعامل على انها تابعرة لالمرر
( )ifوالتي هي ( )foodوتنفذ في جميرع االحروال سرواء تحقرق الشررط ام ال ،امرا عنرد
استخدام (} {) فهي داللة للمترجم على أن االيعازات المحصورة بين (} {) جميعا
مطلوب تنفيذها أذا ما تحقق الشرط.
اذن باالمكان استخدام عبرارة واحردة او كتلرة مرن العبرارات ) (blockحير ان
كتلة العبارات تكون بين قوسري البدايرة والنهايرة وكرل عبرارة تنتهري بفرارزة منقوطرة.
الكتلررة تعامررل وكانهررا عبررارة واحرردة ،فالعبررارات الثالثررة التاليررة تعامررل مررع االمررر ()if
على انها مكافئة لعبارة واحدة فأما ان تنفذ جميعا او تهمل جميعا:
} ;b= temp

;a=b

;{ temp = a

مثال ا ر
)if (bignumber > smallnumber
{
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; bignumber = smallnumber
;”cout << “ bignumber: “ << bignumber <<”\n
;”cout<< “smallnumber: “ << smallnumber <<” \n
}

هنا الحرظ ان التعبيرر بعرد ( )ifيقرارن برين رقمرين احردهما كبيرر واخرر صرغير
فراذا كران الررقم الكبيرر اكبرر مرن الرررقم الصرغير وهرو الحرال الطبيعري فيجرب ان تنفررذ
العبارات المحددة بين قوسري البدايرة والنهايرة والتري تمثرل كتلرة واحردة وهمرا مسراواة
العددين ثم طباعة العدد االكبر بعدها طباعة العدد االصغر اما في حالة كون التعبير
( )falseفتهمل الكتلة كلها اي العبارات الثالث.

مالحظة//:
عند الحاجة الستخدام المساواة في الشرط بعد )  ( ifفال تستخدم المساواة العاديرة
( = ) )  ( assignmentوأنمرا تسرتخدم المسراواة المزدوجرة ( = = ) ألن اسرتخدام
األولى سيؤدي الى عدم اكمال التنفيذ وظهور رسالة خطأ.
هنا حالة أخررى عنرد اسرتخدام ( ،)ifهرو اسرتخدامها ألختيرار فعرل واحرد مرن
أثنين فمثال في مثالنا السابق ممكن أن يكون الطلب كما يلي ( أذا كان المحل مفتوحرا
فأجلب لي شراب الببسي وبخرالف ذلرك (أي أذا كران المحرل مغلقرا) فأعمرل لري قهروة
)  )if shop_opening, get me pepsi, otherwise get me a coffeeهرذ العبرارة
تنفذ برمجيا كما يأتي:
if shop_opening
; Drink = Pepsi
else
; Drink = coffee
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الحظ هنا أن حالة الشررط التري بعرد ( )ifعرادة أمرا أن تكرون (صرح ،أو خطرأ)
( )true OR falseأي أما أن يكون المحل مفتوحرا أو مغلقرا وال يوجرد أحتمرال أخرر.
فأذا كران المحرل مفتوحرا فرالمطلوب أن يجلرب شرراب وهرو الببسري ،فري خرالف ذلرك
( )elseأي أذا كان المحل مغلقا فليكن الشرراب هرو قهروة .المالحمرة المهمرة هنرا هري
أنه اليمكن أن ينفذ العمالن سوية أي ال يمكن أن يجلب ببسي وقهوة في نفب الوقرت
والسبب هو أنه اليمكن أن يكون المحل مفتوحا ومغلقا بذات الوقت .عليه فرأذا تحقرق
الشرط (أي الشرط صح بمعنى أن المحل مفتوا) فأن العبارة التي ترأتي بعرد الشررط
الذي بعد ( )ifستنفذ بينما العبارة التري بعرد ( )elseسرتهمل ،أمرا أذا كران الشررط غيرر
متحقرق (أي أجابرة الشررط خطررأ بمعنرى أن المحرل مغلرق) فررأن العبرارة التري بعررد ()if
ستهمل وتنفذ العبارة التي بعد (.)else
المثال التالي مقطع برنامج ممكن أن يكون جزء من لعبرة بامكانرك ان تضريف
اليها أسئله أخرى لتكون لعبة متكاملة:
; "?cout<< " Who has discovered the land of America
; cin>> ans
)"if (ans == "Christopher Columbus
// if condition is true

; score = score + 1

// if condition is false

else

; " !cout << "sorry, you've got it wrong

* برنامج الدخال عددين والمقارنة بينهما (التحقق من قيمة العدد المدخل).
// Example 3.1
># include<iostream
;using namespace std
)(int main
{
;int firstNumber, secondNumber
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;"cout <<"Please enter a big number:
;cin>>firstNumber
;" cout<<"\n Please enter a smaller number:
;cin >> secondNumber
)if ( firstNumber > secondNumber
;"cout<<"\nThanks!\n
else
;"!cout<<"\n Oops. The second is bigger
;return 0
}

مطرجا

البرنامج 3.2
Please enter a big number: 10
Please enter a smaller number: 12
!Oops. The second is bigger

مالحظة//:
باالمكان استخدام اكثر من تعبير عالئقي في الوقت الواحد بعد )  ( ifمسرتخدمين
العوامررل المنطقيررة للفصررل بينهررا وتحسررب نتيجتهررا وفقررا لنتيجررة العوامررل المنطقيررة
مثال
)) if ( (x == 5 ) && ( y == 5
)) if ( (x==5) || ( y==5
))if ( ! (x==5

هذ العبارة األخير صحيحة عندما )  ( xالتساوي  5وهي نفب العبارة التالية
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)if ( x !=5

مالحظة//:
فري لغرة  C++فران نتيجرة الشررط اذا كانرت عبرارة خاطئرة فسريعيد المتررجم القيمرة
صفر كما بينا واي قيمة التساوي الصفر تفسر على ان العبارة صحيحة.
كذلك:
تعني اذا كانت قيمة المتغير التساوي صفر اي صح if (x) //
;x=0

هذ العبارة تكون اكثر وضوحا اذا كتبت بالصيغة التالية
)if (x!=0
;x=0

كذلك فان العبارة التالية
(if (!x

تعني اذا كانت  xتساوي صفر ( )falseوهي تكافيء
)if (x==0

والعبارة االخيرة اكثر وضوا

مالحظة//:
يفضل استخدام االقواس حرول االختبرارات المنطقيرة لجعلهرا اكثرر وضروحا كرذلك
يفضل استخدام االقواس مع ) (ifالمتداخلة ( المركبة) لجعل عبارة ) (elseاوضرح
ولتجنب االخطاء.

 3.1.2عامل الشر

الثالثي ) (?: Conditional Ternary Operator
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عامل الشررط الثالثري يفحرص تعبيرر ،ويعيرد قيمرة معينرة اذا كران ذلرك التعبيرر
صح ،ويعيد قيمة مختلفة اذا كان ذلك التعبير خطرأ ،هرذا العامرل هرو اختصرار لعامرل
االختيار ()if. else
الصيغة العامة له:
condition ? result1: result2

فاذا كان الشرط ( )conditionصح فان التعبير سيعيد القيمة ( )result1امرا اذا
كان خطأ فانه سيعيد القيمة ()result2
مثال:
يعيد ( )3حي ان ( )7التساوي ()5

//

7==5 ? 4: 3

يعيد ( )4الن ( )7تساوي ()2+5

//

7==5+2 ? 4: 3

يعيد القيمة ) ( aالن ( )5اكبر من ()3
يعيد ايهما اكبر(  )aاو ((b

5>3 ? a: b

//
//

a>b ? a: b

هذا التعبير الثالثي يمكن ان نعبر عنه بما يأتي (اذا كان الشرط صحيحا فعلية
ستكون النتيجة هري النتيجرة االولرى وبخرالف ذلرك اي اذا كانرت نتيجرة الشررط غيرر
صحيحة فستكون النتيجة هي النتيجة الثانية) .عادة هذ القيمة المعادة يجرب ان تسرند
الى متغير .مثال
{
;int min ،i=10 ،j=20
;)min =(i < j ? i: j
;cout<<min
}

* برنامج ألدخال عددين وطباعة االكبر
// Example 3.2
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# include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
int x, y, z;
cout<<"Enter two numbers.\n";
cout<<"First:";
cin>>x;
cout<<"\n Second: ";
cin>>y;
cout<<"\n";
if (x > y)
z=x;
else
z = y;
cout<<"z:"<<z;
cout<<"\n";
z= (x > y) ? x : y;
cout<<"z:"<<z;
cout<<"\n";
return 0;
}

:3.1 مطرجا البرنامج
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Enter two numbers. First: 5
Second: 8
z:8
z:8

 3.3اذا المركبة

Compound if

من الممكن أن تستخدم ( )ifبشكل متداخل مرع ( )if OR elseأخررى ،وبهرذ
الحالة تسمى مركبة (أي ممكن أن يكون بعد الشرط الذي بعد ( )ifعبارة ( )ifأخررى
وممكن أيضا بعد عبارة ( )elseوممكن أن تكون أكثرر مرن عبرارة ( )ifواحردة .فماث
تريد أن تفحص نوعية رمرز معرين ووفقرا لرذلك تقررر مراهو األجرراء الواجرب أتباعرة
وكمايأتي:
(if (expression1
{

)if (expression2
;Statment1

else
({ if (expression3
;Statment2
else
;Statment3
}
}
else
;Statment4
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مثال
( if (charkind == digit
; Readnumber
else
)if (charkind == letter
; Readname
else
; send error message

لتتأمل هذا المثال ,في البداية يتم فحص الشررط لمعرفرة نروع الرمرز للمتغيرر
( )charkindهل هو رقم ( )digitأم ال ،وكما تعلمت دائما أن األجابة أما نعرم (صرح)
أو ال (خطأ) وال يوجد أحتمال اخر ،فأذا كان صح معنا أن الرمز من نوع (،)digit
عليرره تنفررذ العبررارة الترري بعررد ( )ifمباشرررة أي أقرررأ رقررم (هررذا األحتمررال األول) ،أمررا
األحتمال الثاني فتكون اجابة الشرط خطأ أي أن نوع الرمز هي ليست أرقامرا عليره
فسررتهمل العبررارة الترري بعررد ( )ifوتنفررذ العبررارة الترري بعررد ( ،)elseعنرردما يحررين الرردور
لتنفيذ العبارة التي بعد ( )elseالحظ أن هرذ العبرارة هري أيضرا عبرارة ( )ifهرذا يعنري
أنرره الزال هنررا أحتمرراالت أخرررى يجررب أن تفحررص فممكررن أن يكررون الرمررز هررو
( )letterأو شيء أخر وتطبق نفب القاعدة فأذا كانت أجابة الشرط صح تنفرذ العبرارة
الترري بعررد (( )ifالثانيررة) أمررا أذا كانررت االجابررة خطررأ فتنفررذ العبررارة الترري بعررد ()else
(الثانية) والتي هي أصدار رسالة خطأ (أي أعالم المستخدم أن هرذا الرمرز هرو لريب
( .)digit OR letterعبارات ( )ifهذ تسمى أيضا عبارات ( )ifالمتداخلة ( nested

.)If statements
مثال أ ر:
))’if ((ch >= ‘0’) && (ch <= ‘9
;Kind = digit
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else {
if ((ch >= ‘A’) &&( ch <= ‘Z’)(
Kind = upperletter;
else {
if ((ch >= ‘a’) && (ch <= ‘z’((
Kind = lowerletter;
else
Kind = special;
}

//:مالحظة
 ( عندما تحتاج أن تختار برين أكثرر مرن حالرة ( أي أختيرار عمرلif ) دائما تستخدم
. ) أو حالة واحدة من بين أثنين أو أكثر
.* برنامج الدخال عددين وايجاد امكانية قسمة العدد االول على الثاني

// Example 3.3
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
int firstNumber, secondNumber;
cout<<"Enter two numbers.\nFirst:";
cin>>firstNumber;
cout<<"\nSecond:";
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cin>>secondNumber;
cout<<"\n\n";
if (firstNumber >= secondNumber)
{
if((firstNumber%secondNumber)==0) //evenly divisible?
{
if(firstNumber==secondNumber)
cout<<"They are the same!\n";
else
cout<<"They are evenly divisible!\n";
}
else
cout<<"They are not evenly divisible!\n";
}
else
cout<<"Hey!The second one is larger!\n";
return 0;
}

:3.3 مطرجا البرنامج
Enter two numbers. First:10
Second: 2 They are evenly divisible!
do.. while LOOP

 عبارة التكرار3.4

يسررتخدم هررذا األمررر لتكرررار عبررارة أو أكثررر لعرردد مررن المرررات وفقررا لمتطلبررات
 فري هرذا األمرر فران البرنرامج سرينفذ العبرارات برين،البرنامج والتي يحرددها المبررمج
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( )doو ( )whileعلى األقل مرة واحدة ..ويكون توقف البرنامج اعتمادا على شرط
يوضع بعد (.)while
التكررررار يبررردأ بررراألمر (اعمرررل أو كررررر) ( )doثرررم مجموعرررة مرررن االيعرررازات
المطلرروب تكرارهررا وتنتهرري برراألمر (طالمررا) ( )whileالررذي يكررون بعررد شرررط (أي
لغاية عردم تحقرق هرذا الشررط) ،المتررجم حرين يجرد العبرارة ( )doفأنره سريقوم بأعرادة
تنفيررذ العبررارات المحصررورة بررين هررذا األمررر واألمررر ( ..)whileفرري كررل مرررة يصررل
المتررجم الرى األمرر ( )whileيفحررص الشررط الرذي بعرد فررأذا كران الشررط متحقررق (
أجابتة  )trueفأن المترجم سيعود الى األمر ( )doويبدأ بالتنفيذ من االمر ) (doنزوال
من جديرد الرى االمرر ) ،(whileهرذ العمليرة تسرتمر لغايرة عردم تحقرق الشررط وتكرون
أجابتة ( .)falseالصيغة القواعدية لهذا األيعاز هي:
{ do
; Instruction 1
; Instruction 2
}

…etc

; )while (condition is true

* برنرررامج بسررريط واجبرررة اختبرررار الحررررف ) (YNوطباعترررة اذا لرررم يكرررن (،)Y
البرنامج ال يتوقف لغاية أدخال ألحرف (.)Y

//Example 3.4
>#include<iostream
;using namespace std

)(main
{
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; char YN
; "?cout<< " enter character
; cin>> YN
)'if (YN != 'Y
; cout<< YN
; cin>> YN
)'if (YN != 'Y
; cout<< YN
; cin>> YN
)'if (YN != 'Y
; cout<< YN
; cin>> YN
)'if (YN != 'Y
; cout<< YN
…
…
…

هذا البرنامج ممكن أن يستمر بعدد كبير من الخطوات المتشابهة وحسب عدد
الحررروف المررراد طباعتهررا ،أن العبررارات (اقرررأ ،اذا ،وأكتررب) ()cin, if, and cout
تتكرر بأستمرار في البرنامج أعال  ،لذا فان لغة البرمجة  C++أوجردت البرديل الرذي
يسهل العمل ويختصر عدد الخطوات ،هرذا البرديل هرو عبرارات التكررار ،واحردة مرن
هذ األوامر هو ( )do.. whileوأذا ما أعدنا كتابة البرنامج أعال ولكرن مرع اسرتخدام
( ،)do.. whileسينتج لنا البرنامج التالي:

// Example 3.5
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>#include<iostream
;using namespace std

)(main
{
;char YN
; " ?cout << " enter character
//repeat the code for at least one time

{ do

; cin>> YN
; cout<< YN
}
;)'while (YN != 'Y
;return 0
}

ميزة هذا األمر أن الشرط هرو فري نهايرة التكررار ولرذا فأنره سرينفذ ولرو لمررة
واحرردة قبررل أن يررتم فحررص الشرررط .أرجررو مالحمررة كيررف أن البرنررامج أصرربح أكثررر
أختصارا وأسهل للمتابعة.

 3.5عبارة التكرار

while LOOP

وهررري أيضرررا مرررن عبرررارات التكررررار وهررري تشرررابة الرررى درجرررة كبيررررة األيعررراز
( )do.. whileاذ أن واجب األيعرازين هرو التكررار لمررات غيرر محرددة ابترداء ،وأنمرا
يعتمردان علررى تحقررق شرررط معررين أليقرراف التكرررار ،الصرريغة القواعديررة لهررذا التكرررار
هي:
{ >while <condition is true
;instruction 1
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;instruction 2
;instruction 3
etc...
}

مرراذا يعنرري هررذا األمررر (عنرردما يتحقررق الشرررط نفررذ العبررارات الترري تلرري االمررر
 )whileوفي كل مرة سينفذ األيعاز او االيعازات التي بعدة مباشررة والمتعلقرة براالمر
( )whileلريفحص الشرررط هرل هررو متحقررق أم ال فرأذا كرران متحققررا ينفرذ وأن كرران غيررر
متحقق سيهمل األيعاز الذي بعد ) (whileوينفذ ما بعد .

مالحظة//:
كمرا هرو الحرال فري )  ( if and elseفران األمرر )  ( whileينفرذ عبرارة واحردة فقرط
والترري تررأتي بعررد مباشرررة ،أمررا أذا كرران هنررا أكثررر مررن عبررارة واحرردة مطلرروب
تكرارهرا ضرمن االمرر ) (whileفيجرب أن تحردد برين قروس البدايرة ) { ( وقروس
النهاية ) } ( لتكون كتلة تنقذ جميعا .
اذن لمقارنة (( )Whileو  ..(do..whileالحظ الجدول (:)3.1
جدول ( :)3.2المقارنة بين أمري التكرار ))while، do..while
While

do _ while

الشرط في بداية التكرار

الشرط في نهاية التكرار

ال ينفذ أي أيعاز مالم يتم فحص الشرط
والتأكد من تحققة

سيتم تنفيذ األيعاز او االيعازات
المشمولة بالتكرار على االقل مرة
واحدة قبل أن يتم فحص الشرط

تعيد تنفيذ االيعازات المشمولة بالتكرار

تعيد تنفيذ االيعازات المشمولة

عند تحقق الشرط

بالتكرار عند تحقق الشرط

غالبا ما يستخدم مع طلبات التكرار غير
المحددة بعدد ثابت من التكرارات مسبقا

غالبا ما يستخدم مع طلبات التكرار
غير المحددة بعدد ثابت من
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التكرارات مسبقا
يعتمد أستمرار التنفيذ على تحقق الشرط
ويتوقف التنفيذ عند عدم تحقق الشرط

يعتمد أستمرار التنفيذ على تحقق
الشرط ويتوقف التنفيذ عند عدم
تحقق الشرط

تنفيذ عبارة ( )whileكما يأتي:
 .1حساأ قيمة الشر بين القوسين لينتج (و  ،او خطأ) ()true, or false
 .2فأذا كانت نتيجة الشر خطأ ( )falseفسوف الينف المترج موا موجوود فوي جسو
( )whileاي التكون هنواك عمليوة تكورار ويسوتمر تنفيو العبوارات التوي تلوي جسو
(.)while
 .3أما اذا كان الشر (و ) ( )trueفيت تنفي كل العبارات داخل جسو ( )whileاي
كل العبوارات المحوددة بوين قوسوي البدايوة والنهايوة لالمور ( )whileبعودها العوودة
الى الخطوة ( )1اعاله.
هذ العملية تسمى تكرار الن الخطوة ( )3تعود وتكرر الخطوات ()1..3

مالحظة//:
يجررب ان يررتم فرري جسررم )  ( whileتغييررر قيمررة واحرردة او اكثررر مررن المتغيرررات
الموجررودة فرري الشرررط وذلررك للمسرراعدة علررى ان يكررون الشرررط ) ( falseوانهرراء
التكرار.
* برنررامج ألدخررال مجموعررة أرقررام وطباعتهررا بشرررط يررتم التوقررف عنررد أدخررال
الرقم (.)1
//// Example 3.6
>#include<iostream
;using namespace std
)(main
{
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;int x
;"cout<< " Enter number
; cin>> x
)while (x != 0
{
; cout<< x
; cin >> x
}
;return 0
}

شرح البرنامج//:
المطلروب مررن البرنرامج أدخررال مجموعررة أرقرام بشرررط أن يتوقرف عنررد أدخررال
الرقم ( ،)1أذن لما كان أدخال مجموعة أرقرام فهرذا يعنري أنرك سرتكرر أمرر األدخرال
أكثر من مرة وفي كل مرة يجب فحص الرقم لغر

طباعتة أذا لم يكن يساوي ()1

هررذ العمليررة ممكررن تكرارهررا  5مرررات  11مرررات  1111مرررة أو أكثررر حسررب طبيعررة
العمررل (تصرروروا برنررامج يتكررون مررن هررذا الكررم الهائررل مررن الخطرروات المتشررابهة !!)
لذلك لتجنب عملية تكرار كتابة مجموعة من االيعازات المتشابهة ترم أيجراد ايعرازات
التكرررار ،فرريمكن هنررا أن تسررتخدم األمررر ( )Whileألختصررار البرنررامج ،هررذا األمررر
يحتاج الى شرط لغر

العمل والتوقف ،في هذا المثال البرنامج يتوقرف عنرد ورود

الرقم ( ،)1أي أنه يعمل مع األرقام األخرى ولما كان الشرط يجرب أن يكرون ()true
لكرري يعمررل أذن أي رقررم اليسرراوي صررفرا سرروف يجعررل البرنررامج يعمررل لررذا جعلنررا
( ،)x != 0لقررد سرربق وأن بينررا أن المترررجم عنرردما يصررل الررى أي خطرروة فيهررا متغيررر
سرريقوم بعملررين األول يتأكررد مررن تعريررف المتغيررر (اي االعررالن عررن نوعررة) ،والثرراني
يتأكد من أن المتغير له قيمة وحسب النوع المعلن عنه .لذا فأنه عندما يصل المترجم
الى األمر ( )Whileيجب أن يجد قيمة للمتغير ( )xوهذا هو السبب الذي جعلنرا نسرند
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قيمررة للمتغيررر ( )xقبررل األمررر( )Whileوأن لررم تقررم بررذلك فررأن البرنررامج سيفشررل لعرردم
وجررود قيمررة محررددة للمتغيررر ( .)xكررذلك لمررا كانررت هنررا أكثررر مررن خطرروة مشررمولة
برالتكرار والترري هرري الطباعررة والقررراءة عليره تررم تحديرردهما بررين القوسررين المتوسررطين
اللذان يمثالن البداية والنهاية (} {).

مالحظة//:
في كل مرة يتم قراءة قيمة جديدة للمتغير )  ( xفأن القيمة السابقة سرتزول وتحرل
محلها القيمة الجديدة وهذ قاعدة عامة يجب أن تالحظ .

مالحظة//:
من السهل كتابة حلقة بشكل عفوي ،شرطها يصبح متحققا دائما ،هذا سيؤدي الرى
برنامج مقفل أو مغلق ويستمر بالتنفيذ الى ماالنهاية .

مالحظة//:
يرتم أختيرار الشرررط بعرد األمرر )  ( whileبحير يسراعد حلقررة التكررار أن تسررتمر
طالما كان هذا الشررط متحقرق ،وأن تتوقرف الحلقرة عرن التكررار عنردما ال يتحقرق
هذا الشرط .
فري حالرة األمرر )  ( do..whileفرأن الشررط يراتي بعرد )  ( whileفري نهايرة حلقرة
التكرار لذا يجب أن يتم أختيارة بحي عندما يتم فحصة تكون النتيجة
)  ( trueأي متحقق ،لكي يستمر التكرار بالعمل ومتى ما أصبحت نتيجرة فحرص
الشرط )  ( falseفأن التكرار يتوقف .

مالحظة//:
عند استخدام االمر )  (whileفيجرب مالحمرة ان المتغيرر الرذي يسرتخدم معهرا فري
الشرط يجب ان تكون له قيمة قبرل الردخول الرى حلقرة )  ( whileوهرذ القيمرة هري
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بطاقة الدخول الى حلقة التكرار )  ( whileوبعد الردخول الرى حلقرة التكررار يجرب
ان تتغيرر قيمرة هرذا المتغيرداخرل الحلقرة ( حلقرة التكررار ) بمرا يسراعد علرى انهراء
التكرار.
* برنامج لطباعة كلمة معينة عدد من المرات
// Example 3.7
>#include<iostream
;using namespace std

)(int main
{
;int counter
;"?cout<<"How many hellos
;cin>>counter
do
{
;"cout<<" Hello\n
; counter - -
}
;)while(counter>0
;cout<<"Counter is:"<<counter<<endl
;return 0
}

مطرجا البرنامج : 3.7
How many hellos? 2
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Hello
Hello
Counter is:0

 3.6أيعاز التكرار

for Loop

أن هررذا األمررر يقرروم بتكرررار ايعرراز أو مجموعررة ايعررازات لعرردد مررن المرررات
المحددة مسبقا .والصيغة القواعدية له هي:
)for (initialization ; test ; action
;statement

أو ان يكتب حسب الصيغة العامة التالية:
( for (initial_value ; condition ; increment
; statements

عبارة البدء ( )initializationتستخدم لبردء حالرة العرداد اي اسرناد قيمرة ابتدائيرة
للعداد ( )initial_valueاو التحضير لحلقة التكرار ،اما العبارة ( )testفهي تعبيرر فري
لغرة  C++وهري عبررارة عرن عالقرة تمثررل الحالرة التري مررن المفررو ان يسرتمر فيهررا
التكرار وبكرالم اخرر هري الشررط ( )conditionالرذي عنرد عردم تحققرة تتوقرف عمليرة
التكرار (اذا كران هرذا الشررط ( )trueفسريتم تنفيرذ العبرارة التري بعرد االمرر  forوالتري
تمثل جسم امر التكرار) .اما الجزء الثال مرن االيعراز هرو  actionوهرو يمثرل العرداد
(عادة يتم زيادة او انقاص العداد حسب طبيعة التكرار والذي هو (.))increment
عبارة  forعبارة ذات امكانيات كبيرة ومفيدة ومرنرة لدرجرة عاليرة ويمكرن ان
نوجز تنفيذها بثالث خطوات:
 .1تنفيو العبوارة االولوى فوي راس االمور  forوالتوي هوي اسوناد قيموة ابتدائيوة للمتغيوور
ال ي سيعمل كعداد.
 .2تقيي الشر (حساأ قيمتة) (.)true, or false
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اذا كانررت قيمررة الشرررط ( )trueفيررتم تنفيررذ العبررارة  /العبررارات )(statement/s

والتي تمثل جسم االمر  ،forاذا كان جسم التكرار يتكون من اكثر من عبارة واحردة،
عند ذلك يجب ان تحدد ككتلرة برين قروس البدايرة وقروس النهايرة .امرا اذا كران الشررط
خاطيء  falseفسريتم اهمرال العبرارة /العبرارات فري جسرم امرر التكررار واالنتقرال الرى
تنفيذ االوامر التي بعد ان وجدت.
 .3اما الخطوة الثالثة فهي تنفي الجزء الثالث من امر التكورار  forوالتوي تمثول عوداد
يعد عدد مرات التكورار التوي حودثت سوواء كوان العوداد للزيوادة او للنقصوان حيوث
في كل مرة يت فيها تنفيو العبوارات فوي جسو حلقوة التكورار يوت زيوادة او انقوا
العداد حسب بيعة االمر وحسب كمية الزيادة او النقصان المحددة لكل مرة.
وبعد كل عملية تنفيذ لجسم حلقة التكرار يتم العود الى الخطوة (.)2

مالحظة//:
فري لغرة  C++مرن الممكرن أن يكرون مكران أي تعبيرر )  ( expressionفري عبرارة
)  ( forفرا  ،أمثلة :
)

; for ( e1 ; e2

)

; ; e2

( for

)

;

( for

;

* برنامج لطباعة كلمة معينة عشرة مرات
// Example 3.8A
>#include<iostream
;using namespace std
)(main
{
;"cout<<" Hello َC++\n
;"cout<<" Hello َC++\n
;"cout<<" Hello َC++\n
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cout<<" Hello َC++\n";
cout<<" Hello َC++\n";
cout<<" Hello َC++\n";
cout<<" Hello َC++\n";
cout<<" Hello َC++\n";
cout<<" Hello َC++\n";
return 0;
}

نعيد كتابة هذا البرنامج باستخدام حلقة تكرار
// Example 3.8B
#include<iostream>
using namespace std;

main()
{
int counter;
for ( counter =1; counter<=10 ; counter++)
cout<< " Hello َC++\n";
return 0;
}

* برنامج الستخدام أكثر من قيمة ابتدائية وأكثر من عداد للزيادة او النقصان

// Example 3.9
#include<iostream>
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;using namespace std

)(int main
{
)for(int i=0,j=0;i<3;i++,j++
;cout<<"i: "<<i<<" j: "<<j<<endl
;return 0
}

مطرجا البرنامج : 3.9
i: 0 j: 0
i: 1 j: 1
i: 2 j: 2

مالحظة//:
من الممكن تعريف القيمة االبتدائيرة لعرداد حلقرة التكررار )  ( forقبرل ( أو خرارج)
الحلقة ،مثال
لجمع خمسة أعداد صحيحة :
; int I = 1 ،sum = 0
) for ( ; I <= 5 ; ++I
; sum + = I

وممكن اعادة كتابة ذات الخطوات اعال بطريقة أخرى :
; int I = 1 ، sum = 0
) ; for ( ; I <= 5
; sum + = I ++
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مالحظة//:
التستخدم الفارزة المنقوطة بعد األمر )  ،( forاألمر )  ،( whileواألمر ) .( do

مالحظة//:
كمرا فري ) )while ،else ، ifفران األمرر )  ( forالينفرذ أكثرر مرن أيعراز أو عبرارة
واحد تاتي بعرد مباشررة ،فرأذا كران هنرا أكثرر مرن أيعراز يجرب أن يكررر ضرمن
األمر )  ( forفيجب أن يحدد بين ) } { ( ليكون كتلة.

 3.7استخدام ( )forالمتداخلة

Nested for

ممكن استخدام األمر ( )forبشكل متداخل وألكثرر مرن مررة وبهرذ الحالرة فران
حلقة ( )forتكرركاملة بعدد مرات التكرارالمحددة في ( )forالخارجي .فمثال لو كان
لرديك عردد مرن الطرالب فري صرف معرين ( 31طالرب مرثال) وترغرب أن تطبرع أسرماء
الطلبة مع الدرجات التي حصل عليها كل منهم فري كرل الردروس التري يدرسروها فري
تلك المرحلة ( 8دروس مثال) .هنا يجب طباعرة أسرماء الطلبرة وهري  31أي أن أمرر
الطباعررة سرريكرر  31مرررة لررذا اسررتخدم ( )forلهررذا الغررر ألن عرردد مرررات التكرررار
محدد ،وفي كرل مررة (أي لكرل طالرب) يجرب أن تطبرع الردرجات ( 8درجرات) أي أن
أمرر طباعرة الرردرجات يكررر  8مرررات ،عليره اسرتخدم ( )forأيضررا لطباعرة الرردرجات
لكل طالب ،وسيكون البرنامج (تم استخدام الحرف األول ل سرم بردل االسرم ليتناسرب
البرنامج مع ما تم تعلمة في هذا الكتاب لغاية االن) كما يأتي:
//// Example 3.10
>#include<iostream
;using namespace std
)(main
{
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;int degree َi َj
; char name
)for (i=1 ; i<=30 ; i++
{
;"cout<<"enter student name and his/her degrees\n
;cin>>name
;cout<<name
)for (j=1;j<=8;j++
{
;cout<<"Enter degree:"<<j
;cin>>degree
;cout<<degree
} //second for
//first for

}

;return 0
}

شرح البرنامج//:
في البرنامج أعال فأن ( )forاألولى تستخدم لطباعة أسماء الطلبة ،ولمرا كران
كررل طالررب لرره  8درجررات فررأن أمررر تكرررار لهررذ الرردرجات سرريكون مررن ضررمن ()for
األولى ( أي عنرد طباعرة أسرم طالرب معرين يجرب أن تطبرع معره درجاترة الثمراني قبرل
األنتقال الى الطالب التالي) .وبما أن عدد الخطوات المشرمولة برالتكرار ضرمن ()for
األولى هي أكثر مرن واحردة لرذا ترم تحديردها برين (} {) ونفرب الشريء بالنسربة ل مرر
) ( forالثانية .وفي كل مرة تنفذ ( )forاألولى ستنفذ ( )forالثانية كاملة قبل أن تنتقل
الى زيادة العداد ( ( )iأي أن العداد ( )jيبدأ بقيمة البداية ويستمر بالعمرل حترى ينتهري
بقيمة النهاية هنا  8بعدها تكون زيادة واحدة للعداد ( .))iهذا مشابهة لعقارب السراعة
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فلكي يتحر

عقرب الساعات خطوة واحدة فأن عقرب الردقائق يجرب أن يتحرر 61

خطروة ،وكأنمرا عقررب السرراعات هرو ( ( for (i=1; i<=60; i++وهرو حلقرة تكرررار
خارجي وعقرب الدقائق هو حلقة التكرار الداخلي ).for( j = 1; j<=60; j++

مالحظة//:
يعمل األمر ) )(  ( exitعلرى أيقراف تنفيرذ ( أو الخرروج ) مرن البرنرامج فري مكران
محدد من البرنامج ،وتكون قيمة الدالرة صرفر ) ) ( exit(0عنردما يرتم الخرروج مرن
البرنررامج بنجرراا  ،وأال فررأن قيمررة الدالررة تكررون واحررد ) ) ( exit(1وهررذا يعنرري أن
البرنامج توقف نتيجة حدوث خطأ .
وفي كلتا الحالتين يعود البرنامج الى نمام التشغيل .

مالحظة//:
يسرتخدم األمرر )  ( breakواألمرر )  ( continueمرع حلقرات )  ( forوكافرة حلقرات
التكرار األخرى مثل )  ( while ,do..whileوكما يلي :
األمر )  ( breakويستخدم للسيطرة علرى تردفق تكررار العبرارات وهري ترؤدي الرى
أنهاء أو توقف التكرار عند تحقق شرط معين ،مثال
)for ( i=1 ; i <= 10 ; i++
; cin >> x

{

if x < 0
; break
else
}

; ) cout << sqrt ( x

فرري هررذ الحالررة يتوقررف التنفيررذ عنررد ورود عرردد سررالب لعرردم أمكانيررة أيجرراد الجررذر
التربيعي للعدد السالب .
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األمرر )  ( continueويسرتخدم أيضرا مرع حلقرات التكررار وهرو يعنري تجراوز تنفيرذ
بقيرة الجمررل فرري التكررار خررالل الرردور الحاليررة واألنتقرال الررى الرردور التاليررة ( أي
أستمر مع حلقة تكرار جديد مع أهمال تنفيذ األوامر التي بعرد األمرر )(continue

عند تحقق شرط معين حي سيعيد المؤشر الى األمر )  ،) ( forمثال
)for ( i=1 ; i <= 10 ; i++
; cin >> x

{

if x < 0
; continue
} ; ) cout << sqrt (x

في هذ الحالة عند ورود عدد سالب فأن األمر )  ( continueسريمنع متابعرة تنفيرذ
العبارات األخرى في حلقة التكرار والمتمثلة بأمر الطباعة فري هرذا المثرال ويعيرد
المؤشر الى األمر )  ( forليبدأ بتكرار جديد .
* برنامج الستخدام حلقة التكرار ) (forمع اهمال عبارتين مرن عبرارات رأس
الحلقة ،البرنامج يطبع عبارة !Looping
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// Example 3.11
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int counter =0;
for( ;counter<5; )
{
counter++;
cout<<"Looping!";
}
cout<<"\nCounter:"<<counter<<".\n";
return 0;
}

:3.22  مطرجا البرنامج//
Looping!
Looping!
Looping!
Looping!
Looping!
Counter: 5.

،) مرررن دون عبرررارات رأس البرنرررامجfor( * برنرررامج يسرررتخدم حلقرررة التكررررار
.Hello! البرنامج يطبع عبارة
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// Example 3.12
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int counter = 0; // initialization
int max;
cout<<"How many hellos?";
cin>>max;
for ( ; ; )

// for loop that doesn't end

{
if ( counter<max)

// test

{
cout<<"Hello!\n";
counter++;

//

increment

}
else
break;
}
return 0;
}

: 3.21 مطرجا البرنامج
How many hellos?3
Hello!
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!Hello
!Hello

اذا اردت حلقررة التكررررار ( )forالتعمرررل شررريء فيجررب عليرررك ان تضرررع فرررارزة
منقوطة بعد عبارة (( )forالتنفيرذ داخرل قروس  )forممكرن ان تعتبرر مثرل هرذ الحلقرة
هي حلقة تأخير الوقت.
* برنامج الستخدام حلقة التكررار لطباعرة الرمرز  iبحير يكرون امرر الطباعرة
داخل قوس for
// Example 3.13
>#include<iostream
;using namespace std
)(int main
{
;)for ( int i=0;i<5;cout<<"i:"<<i++<<endl

;return 0
}

المطرجا :
i:0
i:1
i:2
i:3
i:4

الحظ ان هذ الطريقة غير جيدة واالفضل ان تكتبها كما يأتي:
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)for (int i =0 ; i<5 ; i++
;cout<<"i:"<<i<<endl

مالحظة//:
من الممكرن أن يكرون الترداخل برين عبرارات التكررار جميعرا سرواء المتشرابهات أو
المختلفات ،مثال بين ) ،( for ،and while ) ،( for ،and for
)( do..while ،and while ) ،( while and do..while ) ،(for ، and do..while
(while, and while) ،

 3.8عبارة أختيار الحالة

The switch Case Statement

اسررتخدام ( )if, and if..elseتصرربح مضررللة بشرركل كبيررر وتزيررد التعقيررد عنررد
ترداخلها وخصوصرا الترداخل العميررق C++ ،وفررت البرديل وذلررك مرن خرالل اسررتخدام
( )switchالتي تسمح للتفرع الي عدد من القيم المختلفة لغر تقييمهرا علرى عكرب
( )ifالتي تقيم قيمة واحدة.
 switchتفحص التعبير وتقارن النتيجة مرع كرل قيمرة مرن القريم المرافقرة لالمرر
( )caseوهنررا يجرررب مالحمرررة ان المقارنرررة هرري الغررررا

المسررراواة فقرررط واليجررروز

استخدام العالقات العالئقية او العبارات المنطقية.
فاذا تطابقرت احردى عبرارات ( )caseمرع التعبيرر فران المسيطرسريقفز الرى تلرك
العبرارة المرافقرة ل مرر ( )caseويسرتمر بالتنفيرذ لغايرة نهايرة كتلرة ( )switchمرالم يرتم
ايقاف التنفيذ عن طريق االمر ( )breakاما اذا لم يحدث تطرابق مرع اي مرن عبرارات
( )caseفرران التنفيررذ يتفرررع الررى عبررارة ( )defaultاالختياريررة وفرري حالررة عرردم وضررع
عبارة ( )defaultوعدم حدوث تطابق فان التنفيذ سينتهي دون تنفيذ اي شيء.

مالحظة//:
يفضل استخدام )  ( defaultواستخدامها للحاالت التي تعتقد انهرا مسرتحيلة ويمكرن
ان تطبع عبارة خطأ
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مالحظة//:
اذا لرم تضرع االمرر )  ( breakفران التنفيرذ سيسرتمر للعبرارة الالحقرة وهكرذا اال اذا
كان المبرمج يقصد ذلك وفي هذ الحالة يفضل وضع مالحمة
فرري بعررض االحيرران تسررتخدم ( )ifالمتداخلررة ولمرررات عديرردة بشرركل ممكررن أن
يكرررون مطررروال أو ممرررال ،ولتسرررهيل العمرررل فأنررره يمكرررن أن تسرررتعيض عنهرررا بعبرررارة
()switch..case
والصيغة القواعدية لها هو:
{)switch (variable
;case valueOne: statement; break
;case valueTwo: statement; break
....
;case valueN: statement; break
;default: statement
}

مالحظة//:
األمر ) (switch..caseدائما يحتاج الى بداية ونهاية ) } { (

* استخدام األمر ( )switch.. caseلطباعة عبارة معينرة مقابلرة للررقم المردخل
دون انهاء العبارات باألمر (.)break
// Example 3.14
>#include<iostream
;using namespace std
)(int main
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{
unsigned short int number;
cout<<"Enter a number between 1 and 5: ";
cin>>number;
switch(number)
{
case 0: cout << "Too small َsorry!"; break;
case 1: cout<<"Good job!\n";

//fall through

case 2: cout<<" Nice Pick!\n";

//fall through

case 3:cout<<"Excellent!\n";

//fall through

case 4:cout<<"Masterful!\n";

//fall through

case 5:cout<<"Incredible!\n"; break;
default:cout<<"Too large!\n"; break;
}
cout <<"\n\n";
return 0;
}

:3.24 مطرجا البرنامج
Enter a number between 1 and 5:
Excellent!
Masterful!
Incredible!

Enter a number between 1 and 5: 8
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!Too large

مالحظة//:
يأتي بعد األمرر )  ( caseقيمرة ثابترة وهرذة القيمرة مرن نروع األعرداد الصرحيحة أو
الحروف فقط وال يمكن أن نستخدم السالسل الرمزية واالعداد الحقيقية هنا .

مالحظة//:
يفضل استخدام األمر )  ( caseفي البرامج التي تحتاج الى ثالثة عبارات
)  ( ifمتتالية أو أكثر .
لتوضيح الفرق بين استخدام ( )ifو ( )caseالحظ البرنامجين التاليين.
* برنامج يحاكي عمل الحاسربة الجيبيرة ذات العمليرات األربعرة ()Calculator
باستخدام if...else

// Example 3.15
>#include<iostream
;using namespace std
)(main
{
;int num1 َnum2
;float Result
;char ch
;"cout<<" enter two numbers\n
;cin>> num1>> num2

;" َ * َ / \n
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;cin>>ch
)' if (ch = ' +
; Result = num1 + num2
else
)' – ' = if (ch
; Result = num1 – num2
else
)' * ' = if (ch
; Result = num1 * num2
else
; Result = num1 / num2
;cout<< result
;return 0
}

الب رنامج أعال برنامج بسريط اذ يرتم أدخرال عرددين وادخرال العمليرة الرياضرية
المطلوب أجرااها عليهم ،ثم يقوم المترجم بفحص العملية التي تم أدخالهرا لينفرذ مرا
مطلوب فيها على األعداد ،وأخيرا تطبع النتيجة.
* برنامج يحاكي عمل الحاسبة الجيبية ولكن باستخدام (.)switch.. case
// Example 3.16
>#include<iostream
;using namespace std
)(main
{
; int num1 َ num2
; char ch
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;float Result
;" cout<< "enter two numbers\n
;cin>>num1 >> num2
; "\n

َ*,/

 َ cout<< "enter one of operators +; cin>>ch
{ ) switch ( ch

;case '+ ': result = num1 + num2; break
;case '– ': result = num1 – num2; break
;case '* ': result = num1 * num2; break
;case '/ ': result = num1 / num2; break
;"default : cout<<"not correct character\n
}
; cout<< result
;return 0
}

مالحظة//:
ال تستخدم )  ( ifبعرد )  ( elseعنردما يكرون هنرا احتمرال واحرد متبقري ،وتسرتخدم
بعد )  ( elseأذا كران هنرا أكثرر مرن أحتمرال واحرد ويجرب اختيرار احردهما  ..ألن
اسرتخدامها مرع وجرود أحتمررال واحرد يعتبرر غيرر منطقرري برالرغم مرن أن البرنررامج
ممكن أن ينجز العمل.
شرح البرنامج//:
البرنامج أعال ( )3.16أكثر بساطة من البرنامج السابق (.)3.15
الحررظ كيفيررة اسررتخدام األمررر ( )switch.. caseحي ر بعررد أن يررتم أسررناد قيمررة
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للمتغير ( ،)chيتم التحول الى احدى العبارات المتطابقة مع احردى الحراالت المحرددة
بواسررطة ( )caseوكررأن العبررارة تترررجم (أذا كانررت قيمررة  chتطررابق الحالررة أعمررل
الخطوات التي تقابلة) ,حي ان كل واحدة من عبارات ( )caseتحمرل قيمرة مرن القريم
التي ممكن أن تكون عليها ( )chحسب متطلبرات البرنرامج ،وكرل ( )caseتوضرع فري
سطر مفرد وتوضع بعدها النقطتين المتعامدتين ( )colon( ):بعد ذلك اكتب االجرراء
الذي يجب أن يحصل عند تحقق هذ الحالة .فمرثال أذا كانرت قيمرة المتغيرر ( )chهري
(*) فأن المترجم يفحرص أوال ( )+وسروف يجردها ال تسراوي قيمرة المتغيرر ( )chأي
أن األجابة هي خطأ ( )falseفيتركها ليقرارن القيمرة الالحقرة وهري (ـرـ) وأيضرا سريجد
أن األجابة ( )falseفيستمر بفحص القيمرة التري بعردها وهري (*) هنرا سرتكون النتيجرة
( ،)trueلررذا سررينفذ العبررارة أو العبررارات الترري بعرردها وهرري أجررراء عمليررة الضرررب
ووضررع النتيجررة بررالمتغير ( ،)resultونمرررا لوجررود األمررر ( )breakفرران تنفيررذ هررذ
الحالررة سرريتوقف عنررد األمررر ( )breakوينتقررل المسرريطر الررى نهايررة األمررر (،)switch
ليأتي بعدها أمر طباعة النتيجة.
الحظ هنا استخدام االمر ( )breakلمنع اسرتمرار التنفيرذ الرى عبرارات )(case

األخرى.

مالحظة//:
دائمررا الحررروف والسالسررل الرمزيررة عنررد اسررتخدامها وكتابتهررا فرري البرررامج علررى
أساس أنها حروف أو سالسل حرفية وليب لغر

أخر فأنها تحدد بين عالمتري

أقتباس .
 3.9أمثَة محَولة
* برنامج أليجاد الرقم األكبر بين رقمين.
// Example 3.17
>#include<iostream
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using namespace std;
main()
{
int x, y;
cout<<"Enter two numbers\n";
cin >> x >> y ;
if (x > y)
cout <<"the largest number =" << x ;
else
cout <<"the largest number =" << y ;
return 0;
}

) حي أنz( * برنامج أليجاد قيمة

// Example 3.18
#include<iostream>
using namespace std;
main()
{
int x , y;

float z;

cout <<"Enter x and y ";
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cin >> x ;

cin >> y ;

if (x == y)
Z =5*x*x + 3* x / y ;
else
Z =y*y - 3*x;
cout << z ;
return 0;
}

.)35 – 55( * برنامج لطباعة األرقام الفردية المحددة بالرقمين
/ Example 3.19
#include<iostream>
using namespace std;
main()
{
int i ;
for ( i=35 ; i<=55 ; i++ )
if ( i % 2 == 0)
continue;
cout << i ;
return 0;
}

.)2 –111( * برنامج أليجاد مجموع األرقام الزوجية المحددة بين الرقمين

// Example 3.20
#include<iostream>
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using namespace std;
main()
{
int i َ sum;
sum =0;
for (i =2 ; i<=100 ; i++)
if (i % 2==0)
sum += i ;
cout << sum ;
return 0;
}

.) عدد15( * برنامج أليجاد أكبر وأصغر عدد من بين
// Example 3.21
#include<iostream>
using namespace std;
main()
{
int x,max,min;
cout << "Enter first number\n";
cin >> x ;
max =x;

min =x;

for (i =1 ; i<=14 ; i++ )
{
cin >> x ;
if(x>max)
156

comp_dep_educ@yahoo.com .  جامعة الكوفة/  نضال خضير العبادي.د

max =x;
else
if(x<min)
min =x;
}
cout << "max number="<< max;
cout << "min number=" << min;
return 0;
}

 وأخرر،)7( * برنامج أليجاد مجموع عدد من األرقام التري تقبرل القسرمة علرى
.)1( رقم فيها يساوي
// Example 3.22
#include<iostream>
using namespace std;
main()
{
int Sum = 0 َ x;
do
cout <<"Enter new number";
cin >> x;
if ( x % 7 == 0 )
Sum =Sum+x;
while(x!=0)
cout << Sum;
return 0;

157

 من البداية إلى البرمجة الكيانيةC++

}

.)12 (*برنامج أليجاد معدل مجموعة من األرقام أخر رقم فيها هو
// Example 3.23
#include<iostream>
using namespace std;

main()
{
int sum=0 َ x َ count=0 ;
cout <<"Enter first number in group\n ";
cin >> x ;
while(x!=12)
{
sum =sum+x;
++count ;
cin >> x ;
}
cout << sum/count ;
return 0;
}

) بعمودين منفصلين ومتجاورين1..9( ) و9..1( * برنامج لطباعة األرقام
// Example 3.24
# #include<iostream>
using namespace std;
main( )
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{
for ( int i=0

َ j=9 ; i<=9 ; i++ َj--)

cout <<"i=" << i << '\t' << "j=" << j << endl ;
return 0;
}

:( من العناصر في العالقة التاليةn) * برنامج أليجاد ناتج
2/1*2/3*4/3*4/5*6/5*6/7………
// Example 3.25
#include<iostream>
using namespace std;
main()
{
int i َ n ; float sum = 1.0 ;
cout <<"Enter number of elements\n ";
cin >> n ;
for (i =1 ; i<=n; i++ )
{
if (i % 2==0)
sum =sum * i/ (i+1);
else
sum =sum * (i+1)/i;
}
cout << sum ;
return 0;
}

*برنامج أليجاد العدد األصغر بين ثالث أعداد
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// Example 3.26
#include<iostream>
using namespace std;
main()
{
int x, y, z ;
cout <<"Enter three numbers\n";
cin << x << y << z ;
if (x<y) && (x<z)
cout <<"min number=\n"<< x;
else
if (y<x) && (y<z)
cout <<"min number=\n'<<y ;
else
cout <<"min number=" << z ;
return 0;
}

)1.. 10( * برنامج لطباعة جدول الضرب ل رقام المحددة
// Example 3.27
#include < iosream>
using namespace std;
main() {
int i

َj;

for ( i =1 ; i <= 10 ; i++ ) {
for ( j =1 ; j <= 10 ; j++ )
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cout << i * j << '\t' ;
cout << endl ;
}
return 0;
}

.* برنررامج لقررراءة عرردد ثررم أوجررد مجمرروع أرقامررة والرررقم األكبررر بررين أرقامررة
))7( ) والرقم األكبر فيه هو18(  فأن مجموع أرقامة هي5472 (مثال العدد
// Example 3.28
#include<iostream>
using namespace std;
main()
{
int x, z

َ max =0 َ sum=0 ;

cout << "Enter number";
cin >> x ;
do
z = x % 10;
sum = sum + z ;
if (z > max)
max = z ;
x =x / 10;
while(x!=0);
cout << "max number=\n"<< max ;
cout << "sum of number digits\n" << sum ;
return 0;

}
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* برنرررررامج لتحويرررررل الررررررقم العشرررررري (number

 )decimalالرررررى ثنرررررائي

( )binary numberدون استخدام الدوال الجاهز .

// Example 3.29
>#include<iostream
;using namespace std
)(main
{
;int sum=0 َ i=1 َ x َ b
; "cout << "Enter decimal number\n
; cin << x
)while (x != 0
{
;b =x % 2
;sum: =sum+ i*b
;x =x / 2
;i =i*10
}
; cout << sum
;return 0
}

* برنامج أليجاد عدد القيم الموجبة في مجموعة من القيم تنتهي بالرقم ()1

// Example 3.30
>#include < iostream
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using namespace std;
main () {
int counter =0;
do
{
cin >> x ;
if ( x > = 0 )
counter ++ ;
}
while ( x ! = 0 ) ;
cout << " Number of positive numbers in set = \n " << counter ;
return 0;
}

0 3 6 9 …n
3 6 9…n
6 9…n
9…n

.
// Example 3.31

n

#include<iostream>
using namespace std;
main()
{
int n, x=0;
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cout <<"Enter the last number n\n" ;
cin>> n ;
if (n % 3 == 0)
{
while(x<=n)
{
for ( int i=0; i<=n ; i+3){
if ( i < x)
cout<<” “;
else
cout<< i ;
} // end for
cout << endl ;
x += 3;
} //while
} // end if
else
cout << "Error number, n should divided by 3 \n";
return 0;
}

) وطباعتها111( ) أو اكبر من11( * برنامج ألدخال قيمة أقل من
// Example 3.32
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
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{
int x;
cout << "Enter a number less than 10 or greater than 100: ";
cin >> x;
cout << "\n";
if (x > 100)
cout << "More than 100 َThanks!\n";
else
if(x < 10)
cout << "Less than 10 َThanks!\n";
return 0;
}

* برنامج أليجاد جذور معادلة من الدرجة الثانية باستخدام الدستور
// Example 3.33
#include<iostream>
#include<math>
using namespace std;
main(){
int a َ b َ c َ x1 َ x2;
cin >> a >> b >> c ;
int z = b*b – 4 *a * c ;
if ( z < 0 )
cout << " Error َsquare root with negative value \n ";
else
{
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Z = sqrt ( z ) ;
x1 = ( b + Z ) / 2 * a ;
x2 = ( b – Z ) / 2 * a ;
cout << " first root = " << x1 << endl ;
cout << " the second root = " x2 << endl ;
}
return 0;
}

* برنامج لتنفيذ لعبة والتي تتضمن ادخرال رقمرين مرن قبرل المسرتخدم احردهما
 الرررقم الصررغير يررتم زيادت رة بمقرردار واحررد والرررقم الكبيررر يررتم،كبيررر واألخررر صررغير
 هدف اللعبة هو تخمين متى يلتقي الرقمان،انقاصة بمقدار اثنين

// Example 3.34
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
unsigned short small;
unsigned long large;
const unsigned short MAXSMALL=65535;
cout << "Enter a small number: ";
cin >> small;
cout << "Enter a large number: ";
cin >> large;
cout << "small: " << small << "...";
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// for each iteration َ test three conditions
)while (small < large && large > 0 && small < MAXSMALL
{
if (small % 5000 == 0) // write a dot every 5k lines
;"cout << ".
;small++
;large - =2
}
;cout << "\nSmall: " << small << " Large: " << large << endl
;return 0
}

شرط السيطرة على التكرار من الممكن ان يكون اي عبارة  C++مقبولة ،هرو
ليب بحاجة الى متغير سيطرة على التكرار .في المثال التالي ،فان التكررار سيسرتمر
بالتنفيذ لغاية ان يضغط المستخدم احد مفاتيح لوحرة المفراتيح .المثرال يقردم ايضرا دالرة
مكتبية مهمة هي ()( )kbhitهرذ الدالرة تعيرد القيمرة المنطقيرة خطرأ ( )falseاذا لرم يرتم
ضغط اي مفتاا وتعيد القيمة المنطقيرة صرح ( )trueاذا مرا ترم ضرغط مفتراا مرا .هري
التنتمر الضغط على المفتاا ،وبذلك ستسمح لدائرة التكرار باالسرتمرار فري التنفيرذ.
ان الدالرة ()( )kbhitغيررر معرفررة بلغررة  C++القياسررية ،ولكررن هنررا امتررداد عررام يرروفر
بواسطة غالبية المترجمات .وهذ الدالة تستخدم مع الملف الرأسي (.)conio
* برنامج لالستمرار بطباعة اعرداد لحرين الضرغط علرى زر مرن ازرار لوحرة
المفاتيح.
// Example 3.35
>#include <iostream
>#include <conio
;using namespace std
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)(int main
{
;int i
// print numbers until a key is pressed
)for(i=0; !kbhit(); i++
;' ' << cout << i
;return 0
}

في كل مرة خالل عملية التكرار ،فان الدالة ()( )kbhitسوف تستدعى .اذا مرا
تررم ضررغط مفترراا فرران القيمررة المنطقيررة صررح سررتعاد والترري سررتجعل الدالررة ()()!kbhit
ستكون خطأ ،وبذلك فان التكرار سيتوقف.
* برنررامج لعمررل لعبررة تعتمررد علررى تخمررين رقررم ومقارنتررة بررالرقم الررذي يولرردة
الحاسوب.

// Example 3.36
>#include <iostream
>#include <cstdlib
;using namespace std
)(int main
{
int magic; // magic number
int guess; // user's guess
magic = rand(1000); // get a random number
;" cout << "Enter your guess:
;cin >> guess
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if (guess == magic) {
cout << "** Right **\n";
cout << magic << " is the magic number.\n";
}
else {
cout << "...Sorry َ you're wrong.";
// use a nested if statement
if(guess > magic)
cout <<" Your guess is too high.\n";
else
cout << " Your guess is too low.\n";
}
return 0;
}

)if * برنامج اليجاد اكبر رقم بين خمسة ارقام (باستخدام عبارة
// Example 3.37
#include<iostream>
using namespace std ;
main(){
int a َb َc َd َe َh ;
cout<<”Enter five numbers\n”;

cin>> a>> b>> c>> d>> e ;
int max=a;
if (max < b)
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max=b ;
if (max < c)
max=c ;
if (max < d)
max = d;
if (max < e)
max = e;
cout << “Maximum number is=” << max << “\n\n” ;
return 0;
}

* برنامج لطباعة الشكل التالي

*******
*****
***
*

171

comp_dep_educ@yahoo.com .  جامعة الكوفة/  نضال خضير العبادي.د

\\ Example 3.38
#include<iostream>
using namespace std ;
main( ) {
int I َj َk ;
for ( i=4 ; i >= 1 ; i-- ){
for ( j =1 ; j <= 4-i ; j++ )
cout << “ “ ;
for ( k = 1 ; k <= 2 * i-1 ; k++ )
cout << “*” ;
cout << “\n” ;
}
return 0 ;
}

* برنامج لطباعة الشكل التالي
:0
#:1
**:2
###:3
****:4
#####:5
******:6
#######:7
********:8
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#########:9
**********:10

// Example 3.39
#include < iostream>
using namespace std ;

main ( ) {
int x َy ;
for ( x= 0 ; x <= 10 ; x++ )
{
for ( y = 0 ; y <= x ; y++ )
{
if ( x % 2 == 0 )
cout << “#” ;
else
cout <<”*” ;
}
cout << “:” << x << endl ;
}
return 0 ;
}

)2..4(  تتغيرر برينx  حي ان قيمرةy = x2 + x + 1/x * برنامج لحل المعادلة
.for  استخدم حلقة التكرار، في كل خطوة1.2 مع زيادة مقدارها
// Example 3.40
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#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std ;
main ( ) {
double x َy ;
cout << “x value “ << “

“ << “f(x)\n\n” << setiosflags(ios::fixed) ;

for( int I = 20 ; I <= 40 ; I+=2 )
{
x = I / 10.0 ;
y = x*x + x + 1/x ;
cout << setw(7) << setprecision(1) << x << setw(16) << setprecision
(10) << y << “\n” ;
}
cout << “\n\n” ;
return 0 ;
}

* برنامج لطباعة الشكل التالي
1
121
12321
1234321
123454321
12345654321

// Example 3.41
#include<iostream>
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#include<iomanip>
using namespace std ;
main( ) {
int n = 6 , k, i, j ;
for (i = 1 ; i < n ; ++i )
{
k=0;
cout << endl << setw(n-i+1) ;
for (j = 1 ; j <= (2*(i-1)+1) ; ++j)
{
if ( j<= i)
{

++k ;

cout << k ;
}
else
{
--k ;
cout << k ;
}}}
cout << “\n\n” ;
return 0 ;
}

:اسئلة للحل
.اكتب برنامج لقراءة ثالثة ارقام ومن ثم ايجاد الرقم ذات القيمة الصغرى

174

.1

د .نضال خضير العبادي  /جامعة الكوفة comp_dep_educ@yahoo.com .

.2
بينهما.

اكترب برنررامج لقررراءة ثررالث ارقررام ومررن ثررم ايجرراد الرررقم ذات القيمةالوسررطى

.3

اكتب برنامج اليجاد قيمة )  ( Rحي ان:

.4

اكتب برنامج اليجاد قيمة  Zحي ان

=R
) a = x/ (y2 + z2
b = (x+y) /z

.5

when A>= B

Z = 5A2 + 3B / A

when B>A

Z = B2 – 3A

اكتب برنامج اليجاد قيمة  Xحي ان (استخدم طريقة )) (switch-case
if j = 1

X=A+B

if j = 2

X=A–b

if j = 3

X=A*B

if j = 4

X=A/B

.6

اكتب برنامج لقراءة عدد واحسب معدل االرقام التي يتكون منها.

.7

اكتب برنامج لقراءة عدد واحسب االرقام التي اكبر من .3

.8

اكتب برنامج لقراءة عدد وجد اكبر رقم فيه.

.9

اكتب برنامج اليجاد قيمة  Dحي ان

.11

if x> 5

D = 3x3 – 2x + 5

if 5 ≥ x ≥ 2

=D

if x< 2

=D

اكتب برنامج الختبار عدد فردي فيما اذا كان يقبل القسرمة علرى  5 ,3برذات

الوقت.
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.11

اكتب برنامج اليجاد مضروب ) (factorialاي رقم .

.12

اكتب برنامج اليجاد اكبر واصغر رقم في مجموعرة ارقرام تتكرون مرن 211

رقم.
 .13اكتب برنامج اليجاد معدل االرقام الزوجية ضمن مجموعة ارقرام اخرر رقرم
فيها ). (-1
.14

اكتب برنامج لطباعة الشكل التالي

.15

اكتب برنامج اليجاد قيمة  Yللعالقات التالية:

15

9

6

3

0

12

12 15

9

6

3

12 15

9

6

12 15

9

12 15
15
3.
Y = 1 +2 + 3 + …+ N
Y = 1 + 22 + 33 +...+ Nn
Y = X + X/2 + X/3 + … + X/n
Y = x + x2/2 + x3/3 +….+ xn/n
!Y = x + x2/2! + x3/3! + ….+ xn/n
Y = 1 + 33 + 55 + …. +nn
Y = 1/3 – 1/5 + 1/7 - … +1/33
Y = 3/70 + 6/63 + 9/56 + ….+ 30/7
!Y = (x3 -1)/2! + (x6 – 4)/ 5! + (x9 -7)/8! +….+ (x18 -16)/17
Y = 2/4 + 4/6 + 6/8 + 8/10 + ….+ 18/20

)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g
)h
)i
)j

)Y = (15+17+19+…+121) ÷ ( 110+ 104+ 98+…+8

)k
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)l
Y = (x-1/x) + ½ ( x-1/x)2 + 1/3 (x-1/x)3 +1/4(x-1/x)4 +
… + 1/12(x-1/x)12
!Y = 2!/3! + 3!/4!+ 4!/5!+…+ 60!/61

)m

.16

اكتب برنامج اليجاد قيمة  Kمن العالقة التالية:

.17

اكتررب برنررامج لقررراءة مجموعررة مررن االعررداد الصررحيحة اخررر عرردد فيهررا ,55

+

واحسب مايلي:
 )aمعدل قيم هذ االعداد.
 )bحاصل ضربها.
 )cاكبر قيمة بينها.
 )dعدد االعداد التي تقبل القسمة على  3والتقبل القسمة على .7
 )eعدد االعداد الزوجية.
 )fتسلسل العدد االصغر في المجموعة.
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الفصل الرابع
الدوال
FUNCTIONS

 4.1المقدمة
تقسرريم البرنررامج الررى دوال هرري احرردى المبرراديء الرئيسررية للبرررامج المهيكلررة
باتبراع اسررلوب مرن االعلررى الرى االسررفل ( ،)Top Downوهرري مفيردة نمرررا ألمكانيررة
استدعائها واستخدامها في اماكن مختلفة في البرنامج.

 4.2الدوال
الدوال هي واحدة من كتل البنراء االساسرية فري لغرة  ،C++فهري مجموعرة مرن
الخطوات (االيعازات) تحت أسم واحد..والدالة تسمح لك بخلرق مجراميع منطقيرة مرن
الشفرات ،فهي جزء من برنامج يعمل على البيانات ويعيد قيمة ،وكل دالة لها اسرمها
الخاص وعندما يتم تمييز االسم في البرنامج اثناء التنفيرذ فران البرنرامج سريولد تفررع
الى الدالة التي تحمل هذا االسم ليقوم بتنفيذها ،وبعد االنتهاء يعود المسيطر الى ذات
المكان الذي تفرع منه في البرنامج الكمال تنفيذ باقي االيعازات.

 4.1.2فوائد استخدام الدوال:
* تسراعد الردوال المخزنرة فرري ذاكررة الحاسروب أو الترري يكتبهرا المبررمج علررى
تالفي عملية التكرار في خطوات البرنامج التي تتطلب عمال مشابها لعمرل
تلك الدوال.
* تساعد الدوال الجاهزة على تسهيل عملية البرمجة نفسها.
* من شأن أستعمال الدوال التوفير في المساحات المطلوبة في الذاكرة.
* ومن شأنها أيضا أختصار زمن البرمجة وزمن تنفيذ البرنامج.
* أمكانيرررة اسرررتخدام الررردوال مرررع بررررامج أخررررى تتطلرررب تنفيرررذ أو انجررراز ذات
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المهمة.
* عنررردما يكرررون برنرررامج  C++مكرررون مرررن أجرررزاء (دوال) مسرررتقلة واضرررحة
المعررالم ،فررأن البرنررامج نفس رة يكررون واضررحا لكررل مررن المبرررمج والقرراريء
والمستخدم على حد سواء.

 4.1.1تعريف الدالة
تتكون الدالة من رأس وجسم ،والدالة تأخذ الصيغة او الشكل العام التالي
(type function-name (argument-list
} { // codes to execute inside function

وهذا يسمى تدريف الدالة اي الدالة التي تحتوي علرى شرفرة البرنرامج الالزمرة
النجاز عمل معين اضافة الى راس الدالة .بينمرا االعا إ عرن الدالرة هرو كتابرة راس
الدالة فقط.
وكما هو واضح يتكون رأس الدالة من ثالث اجزاء هي:
 .1النوع ()type
 .2اسم الدالة ()function-name
 .3قائمة الوسائط ()argument-list
ولتوضرريح هررذ النقرراط سررنبدأ مررن النرروع ،والنرروع هررو اي نرروع مررن االنررواع
المعروفرة فري لغرة  C++مثررل ) )int, float, char…etcودائمررا عنرد اسرتخدام الرردوال
يجب ان يحدد النوع للدالة وهذا النوع يمثل نوع القيم التي ستعاد بواسطة الدالة (كل
دالة تعيد قيمة تمثل نتيجرة معالجرة االيعرازات فري الدالرة) ،وفري حالرة عردم اعرادة اي
قيمة من الدالة بعد انتهاء تنفيذ الدالة عندها سيكون النوع ( )voidوهو يعني الشيء،
وكما تعلم ان النوع يسبق المتغيرات وهو يمثل عنروان المسراحة الخزنيرة التري يجرب
ان تخصص في الذاكرة لقيم هذا المتغير ,والنوع ( )voidيعنري عردم حجرز اي مكران
للمتغير في الذاكرة.
اما الجزء الثاني فهو اسم المتغير وهو االسم الذي تستدعى بره الدالرة وبمرا ان
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اسم الدالة مسبوق بنوع فهذا يعني ان اسم الدالة هو معرف او متغير ولذلك فان هرذا
المعرف سيحتاج الى قيمرة وفقرا للقواعرد المعروفرة لرك حرول التعامرل مرع المتغيررات
والتي تتضمن االعالن عن المتغيرر واسرناد قيمرة لره ،امرا االعرالن عرن المتغيرر فهرو
النرروع السررابق لرره (السررابق السررم الدالررة) ،امررا قيمررة هررذا المتغيررر (اسررم الدالررة) فسرريتم
اسنادها له من القيمة المعادة من تنفيذ الدالة.
الجزء االخير من راس الدالة هو الوسائط التي تمرر الرى الدالرة ،وهرو عبرارة
عررن المرردخالت الررى الدالررة (القرريم الترري ترسررل الررى الدالررة مررن خررارج الدالررة لغررر
معالجتها في الدالة) ،هذ المدخالت ممكن ان تكون وسيطا واحدا ،اكثر مرن وسريط،
وممكن ان اليكون هنا اي وسيط وعندها تكون االقرواس امرا خاليرة ،او نضرع فيهرا
كلمة ( ..)voidوالوسائط هري متغيررات تكترب اسرمااها فري داخرل القوسرين كرل منهرا
يكون مسبوقا بنوعة كما سترى الحقا.
الجررزء الثرراني مررن الدالررة هررو جسررم الدالررة ،وهررو يحترروي علررى االيعررازات او
الشفرة الالزمة النجاز العمل الذي من اجلة كتبت الدالة ،وتكون هرذ الشرفرة محرددة
بين القوسين المتوسطين واللتان تمثالن البدايرة والنهايرة للبرنرامج ،وممكرن ان تكرون
هذ الشفرة ايعازا واحدا او اكثر.
كررل دالررة يجررب ان تسررتخدم علررى األقررل اثنررين مررن هررذ االقررواس (األقررواس
المتوسطة) على االقل تبدأ بالقوس المفتوا ({) وتنتهي بالقوس المغلق (}).
وعادة ينتهي التنفيذ باعرادة قيمرة بواسرطة عبرارة االعرادة ( ،)returnاذ سرتعيد
او تسند ا لقيمة الناتجة من تنفيذ الدالة الى اسم الدالة وهي تمثل المخرجات للدالة.
مثال:
)float volume (int x ،float y ،float z

الحظ هنا ان كل وسيط يتم االعالن عن نوعة بشكل منفصل واليجروز الردمج
فمثال االعالن التالي يعتبر غير صحيح
float (int x ،float y ،z) // is illegal
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مالحظة//:
فرري األعررالن عررن الرردوال فرران أسررماء الوسررائط اختيرراري النهررا التمثررل األسررماء
الحقيقية ،لذلك يمكن حذف هذ االسماء واالكتفاء بنوعها فقط مثل
; ) float volume ( int ،float ،float
بينما في تعريف الدالة فان االسماء ضرورية المكانية االشرارة لهرا او اسرتخدامها
داخل الدالة ،مثل
) float volume ( int a ،float b ،float c
{
; float v = a * b * c
;return v
}

* برنامج الستخدام دالة لطباعة عبارة معينة ،يوضح استخدام النوع ()void

// Example 4.1
>#include <iostream
;using namespace std
)( void printmessage
{
;"!cout << "I'm a function
}
)( int main
{
;)( printmessage
;return 0
}
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 4.3الدالة الرئيسة

Main Function

الدالة ()  mainهي الدالرة الرئيسرة الي برنرامج (كرل برنرامج بلغرة  C++يجرب
ان يحتوي على الدالة () ،)mainوعند تنفيذ البرنامج فان اول عبارة يرتم تنفيرذها هري
العبارة االولى في الدالة الرئيسة ()( ،)mainوعادة الدالة الرئيسة تعيد قيمة مرن نروع
االعررداد الصررحيحة الررى نمررام التشررغيل ،هررذ القيمررة تكررون صررفر عنررد اكمررال تنفيررذ
البرنامج بشكل صحيح وتكون اي قيمة اخرى عند حدوث خطأ لذلك عنرد كتابرة هرذ
الدالة فأن أخر عبارة هي ( )return 0للداللة على اكمال التنفيذ دون أخطاء ،امرا اذا
لرم تكتررب عبررارة االعرادة فرران المترررجم سيصردر رسررالة تحررذير ويسرتمر بالتنفيررذ وفرري
بعرض االصرردارات يصرردر رسررالة خطررأ واليررتم التنفيررذ ،لغررة  C++تعرررف هررذ الدالررة
على انها من نوع االعداد الصحيحة ..لذلك فان نمام التشرغيل يعامرل الدالرة () main
على انها من نوع االعداد الصحيحة باألفترا

في حالة عدم كتابة النوع لهذ الدالة

( في حالة الرغبة ان تكون االعادة من نوع أخر فيجب ان يشار لها..أي يكتب النروع
مقابررل اسررم الدالررة ()  .)mainالبرررامج فرري لغررة  C++ممكررن ان تتكررون مررن عرردد مررن
االصناف ،الدوال ،وعناصر البرنامج األخرى ولكن عند بدايرة التنفيرذ للبرنرامج فران
المسيطر دائما يذهب الرى الدالرة الرئيسرة ()( .)mainوفري حالرة عردم وجرود دالرة فري
البرنامج باسم ( () )mainفان المترجم سيصدر رسالة خطأ.
االقواس التي تتبع اسم الدالة هي صفة مميزة للدالة وبردون هرذ االقرواس فران
المترجم ممكن ان يعتقد ان االيعاز (()  )mainممكن ان يشير الرى متغيرر او عنصرر
اخر في البرنامج.

مالحظة//:
الينتهي رأس الدالة بفارزة منقوطة ،كمرا هرو معمرول مرع عبرارة )  ،( forاال فري
حالررة االعررالن عررن الدالررة ألسررباب سنشررير لهررا فرري موضررعها فأنهررا تنتهرري بفررارزة
منقوطة ألننا عند األعالن ال نكتب اال رأس الدالة اما تعريف الدالرة فسريكون فري
مكان اخر من البرنامج.
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 4.4اعادة القي

Return Values

في كل مرة يتم استدعاء الدالرة فران هنرا نترائج او مخرجرات يجرب ان تخررج
نتيجة تنفيذ الدالرة ،فكرل الردوال عردا تلرك مرن نروع ( )voidتعيرد قريم ،هرذ القريم تحردد
بواسطة عبارة االرجاع (.)return
فرري  C++فرران اي دالررة يجررب ان تحترروي عبررارة األرجرراع الترري يجررب ان تعيررد
قيمررة ،عرردا طبعررا تلررك مررن نرروع ( ،)voidكررذلك فرران الدالررة ممكررن ان تعيررد مؤشرررات
والتي سنوضحها في الفصل الخاص بالمؤشرات.

مالحظة//:
اذا ما ترم تنفيرذ عبرارة األعرادة )  ،(returnفانهرا سرتكون اخرر عبرارة تنفرذ فري تلرك
الدالة وال تنفذ اي عبارة بعدها وبذلك ينتهي تنفيذ الدالة.

مالحظة//:
اعررادة قيمررة فرري الدالررة ممكررن ان تررتم باسررتخدام عبررارة االعررادة كمررا بينررا ،او مررن
الممكن ان تستخدم طريقة االسناد وذلرك باسرناد قيمرة الرى اسرم الدالرة داخرل جسرم
الدالة ،في ادنا امثلة العادة قيم :
) int square ( int x ،int y
; { int s = x * y
}

;return s

) int square ( int x ،int y
} ) return ( x * y

{

) int square ( int x ،int y
{
;s=x*y
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; square = s
}

مالحظة//:
من الممكن استخدام اكثرر مرن عبرارة اعرادة فري الدالرة الواحردة ولكرن واحردة منهرا
سوف تنفذ وتنهي البرنامج واالخرى او األخريات سوف تهمل مثال :
)int max (int x ،int y
{
)if (x > y
; return x
else
; return y
}

مالحظة//:
;)return (x > 5

سرتعيد صرح او خطرا ولريب قيمرة المتغيرر )  ،( xفراذا كانرت العبرارة صرح سرتعيد
القيمة )  ( 1اما اذا كانت خطأ ستعيد القيمة ) . ( 0
جملة ( )returnلها وظيفتان:
 .1تعد مخرجا بيعيا في نهاية الدالة ،وتعيد نتيجة الدالة الوى العبوارة التوي اسوتدعت
الدالة في البرنامج.
 .2تستعمل لعمليات حساأ واستخراج قي تعابير بداخلها.
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 4.5اين تكتب الدالة في البرنامج:
مرن المعلروم ان البرنرامج يتكررون علرى االقرل مرن دالررة واحردة رئيسرة هري دالررة
(() )mainوممكررن ان تكتررب دوال اخرررى فرري البرنررامج فضررال عررن الدالررة الرئيسررة،
السررؤال هنررا ايررن تكتررب الرردوال االخرررى؟ قبررل الدالررة الرئيسررة ام بعرردها ..واقررع الحررال
يمكنرك كتابرة الدالرة (تعريرف الدالرة) قبررل او بعرد الدالرة الرئيسرة .عنرد كتابرة الدالررة او
الدوال قبل الدالة الرئيسة فيتم بعرد كتابرة الموجهرات وباالمكران اسرتدعاء هرذ الردوال
من داخل الدالة الرئيسة او اي دالة اخرى بعدها وفقا لطريقة االستدعاء التي سنبينها
الحقا .اما اذا ما تم كتابة تعريف الدالرة بعرد الدالرة الرئيسرة فهنرا تحتراج الرى االعرالن
عن الدالة قبل ان يتم استدعائها داخل الدالرة الرئيسرة كمرا هرو الحرال مرع المتغيررات،
ويتم االعالن عن طريق كتابة رأس الدالة فقط منتهية بفارزة منقوطة (األعالن عرن
الدالة) بعد الموجة الرأسي ،بعدها يمكن ان يتم استدعائها.
* برنامج الستخراج مربع عدد باستخدام دالة تكتب بعد الدالة الرئيسة
// Example 4.2
>#include <iostream
;using namespace std
; )int square (int i
{ )(main
;int i=10
;cout<<"\n"<<(square(i))<<" is the quare value of "<<i<<endl
;return 0
}
{ )int square(int i
;i *=i
;return i
}
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فرري المثررال ( )4.2تررم األعررالن عررن الدالررة اوال وانتهررت بفررارزة منقوطررة (ألنرره
أعررالن فقررط) ،وهررذا األعررالن ضررروري بسرربب انررك كتبررت الدالررة بعررد الدالررة الرئيسررة
ولذلك عند استدعاء الدالرة ( )squareمرن داخرل الدالرة الرئيسرة فران المتررجم سرينمر
للخطوات السابقة ابتداء من الموجهات واذا لم يجد الدالة فانه سيصردر رسرالة خطرأ،
لذا البد من أعالم المترجم بوجرود دالرة مرن خرالل االعرالن عنهرا حير سريؤدي هرذا
االعالن الى البح عن الدالة قبل وبعد الدالة الرئيسة.

مالحظة//:
دائمررا يجررب تعريررف الدالررة قبررل ان يررتم اسررتدعائها مررن قبررل اي دالررة اخرررى تكتررب
بعدها.

 4.6المتغيرات
لريب باالمكران تمريرر متغيررات الرى الدالررة فقرط ولكرن باالمكران االعرالن عررن
متغيرررررات داخررررل جسررررم الدالررررة ايضررررا ،وهررررذا يررررتم باسررررتخدام المتغيرررررات المحليررررة
( )Local variablesوسميت كرذلك لتواجردها محليرا فري الدالرة نفسرها فقرط ،اذ ان هرذ
المتغيرات سوف التستمر فعاليتهرا بعرد انتهراء تنفيرذ الدالرة (اي بعرد اعرادة القيمرة مرن
الدالة) .المتغيرات المحلية تعرف مثل المتغيرات االخرى ..كذلك فان الوسرائط التري
تمررر الررى الدالررة تعرد متغيررات محليررة وباالمكران اسررتخدامها بالضرربط كمرا لررو كانررت
معرفة داخل جسم الدالة.
امررا المتغيرررات الترري تعرررف خررارج جميررع الرردوال فلهررا ترراثير عررام علررى كامررل
البرنامج بكل دوالة وتسمى المتغيرات العامة ( )global variablesوبالرغم مرن كرون
المتغيرات العامة متغيرات مقبولة في  C++لكنها غالبا التستخدم ..وبشكل عرام فهري
ضرورية وخطرة ،ضررورية الن المبررمج احيانرا يحتراج الرى بيانرات تكرون متروفرة
لعدد من الدوال واليرغب ان يمررها كوسائط من دالة الخررى ..وهري خطررة النهرا
بيانات مشتركة وبامكان دالة ان تغير المتغيرر العرام بطريقرة ربمرا تكرون غيرر مرئيرة
من الدوال االخرى وهذا يولد خطأ ربما يكون من العسير ايجادة.
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شكل ( :)4.2يوضح مدى عمل المتغيرات المحلية والعامة

كما واضح من الشكل ( )1.4فان المتغيرات العامة تكتب بعد الموجهات وقبل الدالرة
الرئيسية.
 برنامج لتحويل درجرات الحررارة مرن الفهرنهايرت الرى المئروي ،باسرتخدام
الدوال

// Example 4.3
>#include <iostream
;using namespace std
;)float Convert (float
)(int main
{
;float TempFer
;float TempCel
;" cout << "Please enter the temperature in Fahrenheit:
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;cin >> TempFer
;)TempCel = Convert(TempFer
;" cout << "\nHere's the temperature in Celsius:
;cout << TempCel << endl
;return 0
}
)float Convert (float TempFer
{
;float TempCel
;TempCel = (TempFer - 32) * 5 / 9
;)return (TempCel
}

مطرجا البرنامج//:4.3
Please enter the temperature in Fahrenheit: 212
Here's the temperature in Celsius: 100

فري هررذا البرنرامج فرران متغيررين مررن نروع االعررداد الحقيقيرة اسررتخدما ،احرردهما
لدرجررة الحرررارة مقاسررة بالفهرنهايررت والثرراني لدرجررة الحرررارة مقاسررة بررالمئوي ،يررتم
ادخررال درجررة الحرررارة بالفهرنهايررت لترسررل كوسرريط ضررمن عبررارة االسررتدعاء الترري
تستدعي الدالة ( ،)convertالمسيطر سيقفز الى الدالة المسرتدعاة ليرتم تنفيرذ عباراتهرا
ثم العودة الى البرنامج الرئيب ،الحظ هنا ان المتغير ( )Tempcelهو متغير مروقعي
او محلري ضررمن الدالررة ( )convertكرذلك فرران المتغيررر ( )Tempferهرو متغيررر محلرري
ضمن الدالة الرئيسة وسترسل الى دالة التحويل لتحل بالمتغير ()Tempcel
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مالحظة//:
المتغيرات المحلية التي لها نفب االسم للمتغيرات العامة سوف التغير المتغيررات
العامة ،فاذا كانت هنا دالرة فيهرا متغيررات لهرا نفرب اسرم المتغيررات العامرة فران
االسم يشير الى متغيرات محلية وليب العامة عنرد اسرتخدامها داخرل الدالرة ،وهري
تمثل المتغيرات التي يعلن عنها داخل جسم الدالة اي بين القوسين المتوسطين.
* برنرررامج يوضرررح مررردى عمرررل المتغيررررات المحليرررة والعامرررة وذلرررك بطباعرررة
المتغيرات العامة والمحلية التي لها نفب التسمية.
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// Example 4.4
#include <iostream>
using namespace std;
void myFunction(); // prototype
int x = 5 َy = 7; // global variables
int main()
{
cout << "x from main: " << x << "\n";
cout << "y from main: " << y << "\n\n";
myFunction();
cout << "Back from myFunction!\n\n";
cout << "x from main: " << x << "\n";
cout << "y from main: " << y << "\n";
return 0;
}
void myFunction()
{
int y = 10;
cout << "x from myFunction: " << x << "\n";
cout << "y from myFunction: " << y << "\n\n";
}

: 4.4 مطرجا البرنامج
x from main: 5
y from main: 7
191

د .نضال خضير العبادي  /جامعة الكوفة comp_dep_educ@yahoo.com .

x from myFunction: 5
y from myFunction: 10
!Back from myFunction
x from main: 5
y from main: 7

مالحظة//:
* تذكر ان وسائط الدالة تعمل كمتغيرات محلية ضمن الدالة.
ترذكر ان الوسررائط الترري تمرررر بالقيمررة اليمكرن ان تررؤثر علررى المتغيرررات فرري دالررة
االستدعاء.
ترذكر ان تغييررر المتغيررر العرام فرري دالررة معينرة سرريؤثر علررى قيمرة هررذا المتغيررر فرري
جميع الدوال.

 4.7استدعاء الدالة
يقصد باستدعاء الدالة ،هي العملية التي يتم فيها الطلب من الدالة لتنفيذ الشفرة
الخاصررة بهررا ،ويررتم ذلررك مررن خررالل كتابررة اسررم الدالررة مررع القوسررين اللررذين يحمررالن
الوسائط الواجب تمريرها الرى الدالرة لتسرتخدمهما بانجراز عملهرا ..ويجرب ان تالحرظ
ان اسم الدالة عنرد االسرتدعاء اليسربق بتعريرف النروع ،امرا الوسرائط فيجرب ان يكرون
عددها مساويا الى عدد الوسائط في الدالة المستدعاة (عدا حالة سنأتي عليها الحقرا)،
كذلك يجب ان تكون انواع الوسائط الممررة الى الدالرة مرن نفرب نروع وسرائط الدالرة
وحسررب ترتيبهررا (اي ان الوسرريط االول فرري دالررة االسررتدعاء يكررون مررن نفررب نرروع
الوسيط االول في الدالة المستدعاة والثاني في دالة االستدعاء نفب نوع الثاني وهكذا
( عدا بعض الحاالت المحدودة التي سنأتي عليهرا الحقرا) .بعرد اسرتخدام هرذ الوسرائط
في الدالة فان مخرجات الدالرة سرتعاد باسرتخدام عبرارة االعرادة الرى اسرم الدالرة ,ومرن
اسم الدالة تنتقل القيمة الرى دالرة االسرتدعاء (اي ان دالرة االسرتدعاء بالنتيجرة سرتحمل
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قيمة ولذلك فهي يجب ان تخزن في الذاكرة وعملية الخرزن ترتم باسرنادها الرى متغيرر
يمثل موقع في الرذاكرة ،او فري حالرة عردم الحاجرة الرى الخرزن فيرتم طباعتهرا مباشررة
على الشاشة اذا لم تكن بحاجة لها في عمليات اخرى.
* برنامج لجمع عددين باستخدام الدوال ،يوضح كيفية خزن نتائج الدالة

. // Example 4.5
>#include <iostream
;using namespace std
)int addition (int a َint b
{
;int r
;r=a+b
;)return (r
}
)( int main
{
;int z
;)z = addition (5,3
;cout << "The result is " << z
;return 0
}

The result is 8
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الحظ كيف يتم اسناد القيم من دالرة االسرتدعاء الرى الدالرة ،وكرذلك كيرف تنتقرل
مخرجات الدالة الى اسم الدالة ثم الى دالة االستدعاء.

ان القيمرررررة ( )8فررررري المثرررررال اعرررررال تمثرررررل نتيجرررررة اسرررررتدعاء الدالرررررة وهرررررو
) ،addition (5, 3وطبعا من غير المنطق ان تكون هذ القيمرة فري البرنرامج وحردها
دون امر طباعة مثال او اسرناد الرى متغيرر (تخيرل ان تكرون عبرارة فري البرنرامج هري
);.(8
 4.8الوسائط والدوام Parameters and Arguments

كل اال عمال المختلفة التي من الممكن ان تعملها مع العوامل والوسرائط ممكرن
ان تررؤدي الررى االربررا  .علررى كررل ،اذا ماجعلررت نقرراط بسرريطة فرري ذهنررك فانررك سرروف
تكون قادر على التعامل مع هذ االعمال بسهولة:
 .1الوسائط الرسمية The Formal Parameters

الوسررائط الرسررمية لدالررة ترردون فرري اعررالن الدالررة وتسررتخدم فرري جسررم تعريررف
الدالرة .الوسرائط الرسرمية (براي ترتيرب) هري متغيررات مرن انرواع مختلفرة لتشرير الرى
مواقع خزن لحمل بيانات والذي ستوضع بها بيانات عند استدعاء الدالة.
 .2العواموول  Argumentsهووي شوويء يسووتخدم لمووأل الوسووائط الرسوومية .فعنوودما تكتووب
استدعاء لدالة فان العوامل تدون بين القوسين بعد اس الدالة .وعند تنفي استدعاء
الدالة ،فان العوامل تسد او تمأل الوسائط الرسمية.
 .3امووا مصووطل االسووتدعاء بالقيمووة واالسووتدعاء بالمرجعيووة يشووير الووى االليووة التووي
تستخدم لعملية اسناد البيانات .ففي حالة االستدعاء بالقيموة فوان قيموة العامول فقوط
هووي التووي تسووتخدم السووناد القووي او البيانووات .فووي حالووة االسووتدعاء بالقيمووة فووان
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الوسووائط الرسوومية هووي متغيوورات محليووة سووتبدأ او تكووون قيمتهووا االبتدائيووة بالقيمووة
التي موجودة في العامل المقابل .اما فوي حالوة االسوتدعاء بالمرجعيوة فوان العامول
هو متغير وكامل المتغير يسوتخدم .فوي اليوة االسوتدعاء بالمرجعيوة فوان اي تغييور
يحدث في الوسائط الرسمية سيحدث واقعا في متغير العامل.

 4.8.1تمرير الوسائط
كما بينا سابقا ان استدعاء الدالة يتطلب تمرير الوسائط اذا كانت هنا وسرائط
في الدالة ،وهنا طريقتان تستخدمان لتمرير وسرائط الرى البرنرامج الفرعري (الدالرة)
من دالة االستدعاء وهما:
 .1االستداعاء بواسطة القيمة by value
 .2االستدعاء بواسطة المرجعية by reference

* االستدعاء بواسطة القيمة
فرري لغررة  C++عنررد اسررتدعاء دالررة معينررة تحترروي علررى وسررائط فرران عبررارة
االستدعاء تمرر متغيرات (وسائط) ذات قيم اي ان كل متغيرر لره قيمرة وبالترالي فران
المترررجم سرريعو قرريم هررذ المتغيرررات فرري عبررارة االسررتدعاء كمررا هررو الحررال عنررد
التعامل مع اي متغير في البرنامج حي تعو قيمتة ويتم التعامل مع القيمرة .الدالرة
المسررتدعاة تخلررق مجموعررة جديرردة مررن المتغيرررات وبأسررماء لرريب مررن الضررروري ان
تكون ذات األسماء في عبارة االستدعاء الن الدالة تستنس قيم المتغيرات في عبرارة
االستدعاء وتحملها علرى المتغيررات التري تقابلهرا فري الدالرة المسرتدعاة .هنرا ال تصرل
الدالة الى المتغيرات الحقيقية في برنامج االستدعاء وبامكانهرا العمرل فقرط علرى القريم
المستنسخة .هذ االلية مناسبة أذا كانت الدالة التحتاج الرى تغييرر فري قريم المتغيررات
الحقيقيررة فرري برنررامج االسررتدعاء (كمررا معلرروم ان المتغيررر يمثررل موقعررا فرري الررذاكرة
والموقع يخزن القيمة ،فري هرذ الحالرة يكرون العمرل علرى قريم مستنسرخة ولريب علرى
القيم الموجودة في الرذاكرة لرذلك عنردما تغيرر قيمرة المتغيرر فانهرا الترؤثر علرى القيمرة
الحقيقية للمتغير في الذاكرة).
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* االستدعاء بواسطة المرجعية
استخدام المتغيرات المرجعية فري  C++تسرمح لنرا لتمريرر وسرائط الرى الردوال
بالمرجعية أو االشارة .اي عندما نمرر وسائط بهرذ الطريقرة فران المتغيرر فري الدالرة
سيسرربق بعالمررة (&) (سررناتي الحقررا ونوضررح هررذ العالمررات بالتفصرريل فرري فصررل
المؤشررات) ،هرذ العالمررة تعنري االشررارة الرى عنرروان الرذاكرة الخاصررة بهرذا المتغيررر
وبالتالي فران العمرل يرتم علرى الموقرع الحقيقري للمتغيرر فري الرذاكرة لرذلك فران التغييرر
سيكون دائميا في الذاكرة وينسحب الى المتغير في دالة االستدعاء ،مثال
)swap (int &a ،int &b

void

} ; { int t = a ; a = b ; b = t

األن افر

أن ( )n، mهي متغيرات من نروع األعرداد الصرحيحة ،عليره فران

اسرتدعاء الدالرة (( ،swap (m, nدالرة تبرديل) سررتبدل قيمرة ( )mلتكرون بررالمتغير ()n
وقيمة ( )nلتكون بالمتغير ( )mباستخدام (متغيرات مرجعية) )(a, b

 برنامج اليجاد مربع اعداد ،استخدام الدوال واالستدعاء بالمرجعية.

// Example 4.6
>#include <iostream
;using namespace std
)void duplicate (int &a َ int &b َ int &c
{
;a*=2
;b*=2
;c*=2
}
)( int main
{
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;int x=1 َ y=3 َ z=7
;)duplicate (x َ y َ z
;cout << "x=" << x << " َy=" << y << " َz=" << z
;return 0
}

مطرجا البرنامج :4.6
x=2 َy=6 َz=14

الحظ كيفية اسناد المتغيرات بالمرجعية

التمرير بالمرجعية هي طريقة فعالة للسماا للدالة باعادة اكثر من قيمة واحدة
* برنامج يوضح امكانية اعادة أكثر من قيمة واحدة من الدالة

// Example 4.7
>#include <iostream
;using namespace std
)void prevnext (int x َint &prev َint &next
{
;prev = x-1
;next = x+1
}
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)( int main
{
;int x=100 َ y َ z
;)prevnext (x َ y َ z
;cout << "Previous=" << y << " َNext=" << z
;return 0
}

مطرجا البرنامج : 4.7
Previous=99 َNext=101

 4.8.1االعادة بالمرجعية

Return by Refrence

من الممكن ايضا أن تعيد الدالة قيمة بالمرجعية ،مثال
)int &max (int &x ، int &y
; { if (x > y) return x
else
} ; return y

وحي أن نوع االعادة في الدالة ()(  )maxهو (&  )intفان الدالة تعيد اشارة
الرى موقرع الرذاكرة للمتغيررات (( ) x and yولريب القيمرة) أي ان االعرادة عبرارة
عن مؤشر الى موقع القيمة األكبر يوضع هذا المؤشرر برالمتغير المرجعري  ،maxلرذا
فأن استدعاء الدالة مثل ) ، max(a, bسوف يولد مرجعيرة أو اشرارة الرى ()a OR b
أعتمادا على قريمهم .هرذا يعنري أن هرذا االسرتدعاء للدالرة مرن الممكرن أن يمهرر علرى
الجانب األيسر للمساواة ،عليه فأن العبارة التالية تعد عبارة صحيحة ومشروعة
; max (a ،b) = -1
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حي ستسرند القيمرة ( )-1الرى القيمرة األكبرر مرن ( )a ، bوذلرك ألن مرايعو
بأمر استدعاء الدالة ) ،max(a, bليب قيمة وانمرا متغيرر والرذي هرو امرا المتغيرر )(a
او المتغير ( ،)bوالذي باألمكان أسناد قيمة له.
يجب مالحمة انه في هرذ الحالرة فران اسرم الدالرة مسربوق بالعالمرة )&( وهرذا
يعني ان القيمة المعادة ستعود الى موقع الذاكرة للمتغير.

 4.9الدالة

inline

واحدة من أهداف استخدام الدوال في البرنامج هو لتوفير بعرض المسراحة مرن
الذاكرة والتي تصبح مناسبة عنردما تكرون هنرا رغبرة السرتدعاء الدالرة عردة مررات.
على كل حال ،في كل مرة يتم استدعاء الدالة فهي ستأخذ وقت أضرافي لالنتقرال الرى
الدالة ،وغالبرا يرتم استنسراخ قريم الوسرائط الرى وسرائط الدالرة ،خرزن المسرجالت ،دفرع
الوسائط في المكدس ،والعود الى دالة االستدعاء .وعندما تكون الدالرة صرغيرة فرأن
نسبة البأس بها من وقت التنفيذ ربما تصرف لمثل هذ األشكاالت.
أحد الحلول لهذ المشكلة هو اسرتخدام تعراريف ( )macroوتعررف بشركل عرام
( .)macrosالعررائق الرررئيب مررع المرراكرو ( )macrosهررو انهررا ليسررت بالحقيقررة دوال
وعليه فأن فحص الخطأ األعتيادي ال يحدث خالل وقت الترجمة.
 C++أوجدت حرل لهرذ المشركلة ،لحرذف كلفرة االسرتدعاءات للردوال الصرغيرة
فرأن  C++تقتررا صرفة جديردة تردعى ( )inline functionأن الدالرة ( )inlineهري دالرة
صررغيرة بحي ر تحرردد غالبررا بسررطر واحررد عنررد تنفيررذها ،لررذلك فررأن المترررجم يسررتبدل
اسرتدعاء الدالررة بمررا يقابلهررا مرن شررفرة الدالررة اي يكتررب االيعراز او االيعررازات فرري كررل
مكرران يررتم اسررتدعاء الدالررة (مشررابهة بعررض الش ر للمرراكرو ( ،))macrosهررذا سرريلغي
االنتقال من الدالة واليها عند االستدعاء ،والصيغة العامة لدوال (:)inline
inline function_header
} { function body

الحظ استخدام الكلمة المفتاحية ( )inlineمع هذ الدوال
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مثال
)inline double cube (double a
} ; ){ return (a * a *a

الدالة اعال من الممكن أن تنفذ باستخدام عبارات االستدعاء التالية كمثال:
; )C = cube (3.0
; )D = cube (2.5 + 1.5

عنرد تنفيرذ هرذ العبرارات فران النتيجرة سرتكون ( .)C = 27 And D = 64فري
حالررة كررون الوسررائط عبررارة عررن تعررابير مثررل ( )2.5 + 1.5فرران الدالررة سررتمرر قيمررة
التعبير وهي ( ،)4وهذ تجعل صفات الدالة ( )inlineبعيدة عن (.)macros
أن كتابة دالة ( )inlineهي عملية سهلة وكل ما تحتاج اليه هو ان تسربق الدالرة
بالكلمة المفتاحية (.)inline

مالحظة//:
كل الدوال من نوع )  ( inlineيجب أن تعرف ( تكتب شفرتها) قبل ان تستدعى.

مالحظة//:
ال تستخدم مع الدالة )  ( inlineمتغيررات عامرة )  ( globalوفري حالرة الحاجرة الرى
تثبيررت بعررض المتغيرررات بعررد اسررتعمالها لغررر

اسررتعمالها مرررة أخرررى ،يمكنررك

استعمال االعالن )  ( staticلها.

مالحظة//:
كلما كبر حجم الدالة )  ( inlineكلما قلت الفائدة من زيادة سرعة تنفيذها.
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مالحظة//:
تستخدم عادة دوال ) (inlineعندما يكون حجرم الدالرة صرغيرا بحير يمكرن كتابترة
على سطر واحد أو أثنين.

مالحظة//:
أن الكلمة المفتاحية ) (inlineتقوم بارسال طلب وليب أمر الى المتررجم .المتررجم
ربمرا يهمررل هررذا الطلررب أذا كرران تعريررف الدالررة طويررل جرردا ،وتترررجم الدالررة كدالررة
اعتيادية.
* بعض الحاالت التي التعمل بها الدالة ()inline
 .1الدوال التي تعيد قيم ،في حالة وجود (تكرار ،تبرديل ،أذهرب الرى) (،Loop
.)goto ،switch
 .2الدوال التي ال تعيد قيم ،اذا وجدت عبارة اعادة (.)Return
 .3أذا أحتوت الدالة متغيرات (.)static
 .3اذا كانت دوال ( )inlineمن نوع االستدعاء الذاتي (.)Recursive

مالحظة//:
دوال )  ( inlineتجعل البرنرامج ينفرذ بشركل أسررع بسربب زوال مشراكل اسرتدعاء
الدالرررة واالعرررادة ،ولكنهرررا تجعرررل البرنرررامج يأخرررذ مسررراحة ذاكررررة أكبرررر بسررربب أن
العبارات المعرفة فري دوال )  ( inlineسرتتم اعرادة انتاجهرا فري كرل نقطرة يرتم فيهرا
استدعاء الدالة.
* برنامج اليجاد حاصل ضرب عددين وناتج قسرمة عرددين باسرتخدام الردوال
inline
// Example 4.8
># include < iostream
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> # include <stdio
using namespace std
inline float mul ( float x َ float y ) // inline function
{
;) return ( x * y
}
inline double div ( double p َ double q) // inline function
}

{

; )return (p / q

) (main
{
;float a = 12.345
; float b = 9.82
; " cout << mul (a, b) << " \n
; cout << div (a, b) << endl
;return 0
}

 .مطرجا البرنامج : 4.8
121.227898
1.257128

 4.21الوسائط االفتراضية

Default Argument

 C++تسررمح لررك باسررتدعاء دالررة دون الحاجررة الررى تحديررد كررل وسررائطها اي ان
عبررارة االسررتدعاء تحترروي علررى وسررائط عررددها اقررل مررن عرردد الوسررائط فرري الدالررة
المستدعاة ،في هذ الحالرة فران الدالرة المسرتدعاة تسرند قيمرا افتراضرية للوسرائط غيرر
الموجودة في دالة االستدعاء ،هذ القيم االفتراضية محددة مسربقا عنردما ترم االعرالن
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عن الدالة .المترجم ينمر الى نموذج االعالن عن الدالة ليرى كرم هرو عردد الوسرائط
التي تستخدمها الدالة ،ويسند القيم االفتراضية وفقرا لرذلك .ادنرا مثرال لنمروذج اعرالن
عن دالة مع قيم افتراضية:
;)float amount (float principal ، int period ، float rate = 0.15

القيمررة االفتراضررية تحرردد بطريقررة مشررابهة قواعررديا ألبتررداء المتغيرررات عنررد
االعررالن عنهررا ،النمرروذج اعررال يعلررن عررن قرريم افتراضررية مقرردارها ( )1 .15للمعامررل
(.)rate
فلو فرضنا انه تم استدعاء الدالة كما يأتي
;)( value = amount (5000, 7سوف يتم تمرير القيمرة ( )5111الرى المتغيرر
) (principalوالقيمرررة ( )7الرررى المتغيررررر ) (periodويسرررمح للدالررررة باسرررتخدام القيمررررة
االفتراضية ( )0.15للمتغير (.)rate
اما االستدعاء التالي
;)value = amount (50001 ،5 ،0.12

فانررره سررريمرر القيمرررة الخارجيرررة ( )0.12الرررى المتغيرررر ( )rateويهمرررل القيمرررة
االفتراضية.
المعامررل االفتراضرري يفحررص فرري وقررت األعررالن عررن النرروع ويحرردد فرري وقررت
االستدعاء.

مالحظة//:
يتم االعالن عن القريم االفتراضرية عنرد االعرالن عرن الدالرة داخرل قروس الوسرائط
الررذي يلرري اسررم الدالررة بشرررط ان تكررون القرريم االفتراضررية تبرردا مررن اليمررين باتجررا
اليسار .
الدالتين ادنا تحمل قيم افتراضية مقبولة :
; ) int mul ( int i ،int j = 4 ،int k = 3
; ) int mul ( int i = 2 ،int j = 3 ،int k = 11
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اما الدالتين التاليتين فهمرا غيرر مقبرولتين ( ألنهمرا لرم يبردءان مرن اليمرين وبالتترابع
لليسار):
; )int mul ( int i = 6 ،int j
; ) int mul ( int i = 0 ،int j ،int k = 3

ان قيم المتغيرات في عبارة االستدعاء تسند الرى المتغيررات فري الدالرة المسرتدعاة
من اليسار الى اليمين
فوائد استخدام الوسائط االفتراضية:
 .1مررن الممكررن اسررتخدام الوسررائط االفتراضررية ألضررافة عوامررل جديرردة
للدوال الموجودة.
 .2من الممكن استخدام الوسائط االفتراضية لجمع الردوال المتشرابهة فري
دالة واحدة.
 .3الوسائط االفتراضية مفيدة في حراالت عنردما تكرون هنرا وسرائط لهرا
نفب القيم دائما.
* برنامج الحتساب االرباا السنويه لودائع في بنك
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// Example 4.9
#include <iostream>
using namespace std;
float value ( float p َint n َ float r = 0.15 );
void printline ( char ch = '*' َ int len = 40 );

main( )
{ float amount ;
printline();
amount = value ( 5000.00 , 5 );
cout<< "\n final value = " << amount << "\n\n" ;
printline( '=' );
return 0;
}
float value ( float p َ int n , float r )
{ int year = 1; float sum = p ;
while ( year <= n )
{ sum = sum * ( 1+r );
year = year + 1 ; }
return ( sum ); }
void printline ( char ch

َ int len )

{ for ( int I =1 ; I <=len ; I++ )
cout << ch;
cout<< "\n" ;
}
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 4.22الوسائط الثابتة

Constant Argument

من الممكن في  C++األعالن عن وسيط لدالرة ويكرون هرذا الوسريط ثابرت كمرا
يأتي:
; )int strlen (const char * p
; )int length (const string &s

ان المعررف ( )constيخبرر المتررجم بران الدالرة سروف ال تغيرر الوسريط .لررذلك
فان المترجم سيصدر رسالة خطأ اذا ماكانت هنا محاولة لتغيرة.

مالحظة//:
الوسرررائط مرررن النررروع الثابرررت تسرررتخدم فقرررط عنررردما تمررررر معرررامالت بالمرجعيرررة او
المؤشرات.

 4.21تطابك الدوال

Functions Overloaded

تطابق الدوال يشير الى اسرتخدام نفرب الكيران ألغررا مختلفرة C++ .تسرمح
بتطررابق الرردوال ،هررذا يعنرري ان بامكانررك اسررتخدام نفررب اسررم الدالررة لخلررق دوال تقرروم
بانجاز مهام مختلفة ،وهذا يدعى في البرمجة الكيانية (.)overloaded
تررروفر  C++للمبررررمج وسررريلة جيررردة فررري أسرررتعمال أسرررماء الررردوال واألدوات
ألغرا متعرددة كرل منهرا يرؤدي دورا معينرا .وبهرذة الطريقرة سرتكون فري البرنرامج
عدة دوال بنفب األسم فمثال الكثير منا يسرتعمل الكلمرة (أقررأ) وهرذا الفعرل يردل علرى
عمررل معررين هررو فعررل القررراءة مثررل (يقرررأ القرررأن ،يقرررأ الكترراب ،يقرررأ الرسررالة ،يقرررأ
المجلة) ،وهنا عدة أسماء يمكن تكوينها من الفعل أقرأ لذا نقول أن الفعرل اقررأ يردل
على قرراءة مجموعرة مرن الحراالت أو الوسرائل (القررأن ،الكتراب ،الرسرالة ،المجلرة).
ومن مفهوم البرمجة كلما كانت المعلومات المطلوب من المبرمج معرفتها حول دالة
معينة محدودة كلما كان أسلوب البرمجة أفضل .فمثال ال توجد ضرورة للمبررمج ان
يعرررف أو يخبررر عررن ماهيررة الدالررة الترري تررؤدي الررى طباعررة نررص او عرردد صررحيح او
حقيقي وأنما المترجم يجب أن يميز نوع المادة المراد طباعتها ،مثال
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; “ cout << “ This is test
; cout << 12345
; cout <<123.4567

لذا فأن الدالة (<<  )coutتسمى دالة متعددة األغرا  .ويستطيع المتررجم أن
يميررز الدالررة مررن خررالل متغيراتهررا ،ان اسررتخدام مفهرروم تطررابق الرردوال سرريمكنك مررن
استخدام عائلة من الدوال التي لهرا نفرب األسرم ولكرن لكرل واحردة منهرا قائمرة وسرائط
مختلفة كرأن تختلرف بالعردد او تتشرابة بالعردد وتختلرف برالنوع جميعرا او قسرم منهرا او
تختلف بالعدد والنوع.
الرردوال سرروف تنجررز مهامررا مختلفررة اعتمررادا علررى قائمررة الوسررائط فرري دوال
االسررتدعاء .الدالررة الترري سرروف تنفررذ عنررد االسررتدعاء تعتمررد علررى فحررص عرردد ونرروع
الوسائط في دالة االستدعاء ومطابقتها مرع الردوال المختلفرة لتنفرذ الدالرة التري تتطرابق
معها وال دخل لنوع الدالة في ذلرك .مثرال الدالرة ادنرا لهرا نفرب االسرم ()( )addلكنهرا
تتعامل مع انواع بيانات مختلفة:
* األعالن عن الدوال:
; )1. int add (int a ،int b
; )2. int add (int a ،int b ،int c
; )3. double add ( double x ،double y
; )4. double add (int p ،double q
; )5. double add (double p ،int q

* استدعاء الدالة:
يستخدم النموذج 1

; )cout << add (5, 12

يستخدم النموذج 2

; )cout << add (15, 5, 10
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يستخدم النموذج 3

; )cout << add (12.5, 2.8

يستخدم النوذج 4

; )cout << add (54, 12.7

يستخدم النموذج 5

; )cout << add (0.7611 , 34

في حالة استدعاء الدالة تعمل اوال علرى مطابقرة النمروذج الرذي لره نفرب العردد
والنرروع مرررن المعرررامالت فررراذا حصرررل التطرررابق يررتم تنفيرررذ الدالرررة المتطابقرررة مرررع امرررر
االستدعاء .ان افضل مطابقة يجب ان تكون وحيدة.
عملية اختيار الدالة يتبع الخطوات التالية:
 .1يحاول المترجم اوال ايجاد تطابق تام بين امرر االسرتدعاء والردوال التري لهرا نفرب
اسم الدالة المستدعاة .حي يتطابق عدد الوسائط وكذلك نوع كرل وسريط فري أمرر
االستدعاء مع نوع الوسيط المقابل له في الدالة المستدعاة.
 .2اذا لرررررم يكرررررن هنرررررا تطرررررابق ترررررام ،فررررران المتررررررجم يسرررررتخدم أسرررررلوبا يسرررررمى
بترقيات التكامل اي ا ن هنا انواعا يمكن ان تحول الى انواع اخرى مكملة لهرا،
مررثال مرررن الممكرررن تحويرررل ( )floatالررى ( )doubleوكرررذلك مرررن الممكرررن تحويرررل
( )charالى ( ،)intهذ التحويالت من الممكرن ان تسراعد علرى ايجراد تطرابق بعرد
اجرائها.
 .3في حالة الفشل بايجاد التطابق مرن خرالل الخطروتين اعرال  ،فران المتررجم يحراول
استخدام التحويالت المثبتة داخليا (تحويالت المساواة الضمنية) للوسرائط وبعردها
يتم الفحص أليجاد تطابق وحيد.
* برنامج اليجاد حجم مكعب ،اسطوانة ،ومستطيل

// Example 4.10
>#include <iostream
;using namespace std
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int

volume (int);

double volume (double َ int);
long volume (long َ int َ int);
main(){
cout<<volume (10) <<"\n";
cout<<volume (2.5 , 8) <<"\n";
cout<<volume (100, 15, 75);
return 0;
}
int volume (int s)
{return(s*s*s); }
double volume (double r َint h)

// cylinder

{return ( 3.14159*r*r*h); }
long volume (long L َint b َint h) //rectangle
{return (L*b*h); }

//:4.21 مطرجا البرنامج
1000
157.2595
112500

//:مالحظة
باالمكرران اسررتخدام دالررة كوسرريط ضررمن دالررة اخرررى بررالرغم مررن عرردم تحبيررذ هررذ
العالقات نمرا لصعوبتها مثل
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 ويرتم اسرتخدامها كمرراsquare(),cube() ،triple() ،(double) وجرود الردوال التاليررة
يأتي
Answer = (double(triple(square(cube(myValue)))));

//:مالحظة
 يعردها مرن نروع االعردادC++  فرأن متررجم،أي دالة ال يرتم تعريرف نوعهرا أبترداءا
.الصحيحة
x – x3/3! + x5 /5! - ….. xn /n!

 برنامج اليجاد مجموع السلسلة:* مثال

// Example 4.11
#include<iostream>
using namespace std;
void main( void ){
long int fact (int);
float power (float, int );
float sum

َ temp َ x َ powe ;

int sign , i, n ;
long int factval ;
cout<<" enter a value for n ? " << endl;
cin>>n;
cout<<" enter a value for x ?"<<endl ;
cin>>x ;
i=3;

Sum=x;

sign=1 ;

while (i<=n){
Factval =fact(i);
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;)powe=power (x, i
;sign=(-1)*sign
;Temp=sign*powe / factval
;sum=sum+temp
} ;i=i+2
;cout<<"sum of x- (x^3)/3! + (x^5)/5!- …..="<<sum
}
)long int fact ( int max
;{ long int value =1
)for ( int i=1 ; i<=max ; ++i
; value=value*i
};)return(value

{) َ int n

float power ( float x
;float value2=1

)for( int j=1;j<=n;++j
;value2=value2*x
;)return(value2
}

 4.13االستدعاء ال اتي

Recursion

فررري  C++الدالرررة ممكرررن ان تسرررتدعي نفسرررها ،مثرررل هرررذ الدالرررة تسرررمى دالرررة
االستدعاء الذاتي ،بحي يتم استدعاء الدالة من داخل جسم الدالرة أي الدالرة تسرتدعي
نفسها ،االستدعاء الذاتي هي عمليرة تعريرف شريء بداللرة نفسرة وفري بعرض االحيران
يسمى التعريف الدائري.
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بعض المشاكل يكون حلها اكثر سهولة بواسطة دوال االستدعاء الذاتي عرادة,
هذا يحدث عندما تعمل على بيانات وبعدها تعمل على نتائجهرا وبرنفب الطريقرة ،كرال
النروعين مرن ا السرتدعاء الرذاتي المباشرر وغيرر المباشرر يعمرالن بطرريقتين مختلفتررين
بالنهاية ينتجان الجواب .من المهم مالحمة عندما تسرتدعي الدالرة نفسرها فران نسرخة
جديدة من الدالرة سرتعمل علرى المتغيررات المحليرة فري الدالرة الثانيرة (النسرخه الثانيرة)
وتكون مستقلة عن النسخة االولى والتؤثر واحدة على االخرى بشركل مباشرر ،دوال
االستدعاء الذاتي تحتاج دائما الى شرط توقف بعض االحيان يجب ان يحدث اليقاف
االستدعاء الذاتي او سوف يستمر عمل الدالة والينتهي ابدا.
* برنامج اليجاد مجموع ارقام موجبة بطريقة االستدعاء الذاتي
1+2+3+……+n
// Example 4.12
># include<iostream
;using namespace std
; )int sum(int

{ )void main(void

; َ temp

int n

; cout<<"enter any integer number "<<endl
; cin>>n
;)temp = sum (n
; cout<<"value = "<<n<<"and its sum="<<temp
}
int sum(int n) // recursive function
{
; int value = 0
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;)if (n==0) return(value
else
; )value = n + sum(n-1
;)return (value
}

التوضيح التالي من الممكن ان يساعد على ادرا وفهم دالة االستدعاء الذاتي
فلرررو فرضرررنا انررره ترررم ادخرررال قيمرررة للمتغيرررر ( )n=6لنررررى كيرررف سررريتم ايجررراد
المجموع ،اعتمادا على قيمة العبارة
;)value = n + sum (n-1

هنررا العبررارة () )sum(n-1هرري اسررتدعاء للدالررة () ،)sum(intونمرررا الن هررذا
االسررتدعاء مررن داخررل الدالررة نفسررها اذن هررو يمثررل اسررتدعاء ذاترري اي اسررتدعاء لنفسرة
وسيكون عملها كما يأتي:
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شكل ( :)2.2يبين كيفية تنفيذ دالة االستدعاء الذاتي لبرنامج جمع متوالية
)n + sum (n-1) = 6 + sum (5

* يتم استدعاء الدالة اليجاد المجموع عندما ( )n=5ويضاف الى ()6
* تستمر العملية لحين الوصول الى ( )n=0فتعاد القيمة ( )valueوالتي قيمتهرا
(.)1
* االن يكون الرجوع لتعويض القريم المسرتنتجة والبردء اوال بقيمرة ())sum (1
حي وجدت قيمتة ( )1لتعو بمكانها كما في اعال
* سررررتجمع نتيجررررة () )sum(1مررررع الرررررقم ( )2السررررتخراج نتيجررررة ())sum(2
وتستمر العملية الى النهاية كما في الشكل 2.2

* برنامج اليجاد مضروب ) (factorialا

قم
// Example 4.13
>#include <iostream
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using namespace std;

long factorial (long a)
{
if (a > 1)
return (a * factorial (a-1));
else
return (1);
}
int main ()
{
long number;
cout << "Please type a number: ";
cin >> number;
cout << number << "! = " << factorial (number);
return 0;
}

//:4.23 مطرجا البرنامج
Please type a number: 9
9! = 362880

( او الprime number) * برنامج الختبار اي رقم فيما اذا كان اولي

. // Example 3.31
#include<iostream>
using namespace std;
214
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char prime ( int x )
{
for ( int i=2 ; i<= ( x/2) ; i++ )
if ( x % i = = 0 )
{ prime = ' Y ' ;
break ;

}

else prime = ' N ' ;
}
main(){
int x;
cin >> x;
while ( x !=0 )
{
char Z = prime ( x ) ;
if ( Z = = ' Y ' )
cout << " The number " << x << " is prime \n " ;
else
cout << " The number " << x << " is not prime \n" ;
cout << " Enter zero if no more numbers to test\n" ;
cin >> x ;
}
return 0;
}
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 4.14دوال خاوة
مررن الممكررن اسررتخدام بعررض الرردوال الخاصررة المحررددة العمررال معينررة ،فمررثال
االصناف ( )istream AND ostreamوهي:
put ()( .1

AND

)(  ) getللتعامرل مرع عمليرة أدخرال وأخرراج حررف واحرد.

طريقة عمل هاتان الدالتان تختلرف قلريال عمرا تعلمنرا فهمرا يعمرالن وفقرا للصريغة
التالية:
; )( c = cin.get

; )cin.get (c

OR

; )cout.put (x

حي أن الدالة األولى ستقوم بأدخال حرف واحد مرن لوحرة المفراتيح ووضرعة
محتويرات المتغيررر الحرفرري

برالمتغير الحرفرري ( ،)cأمرا الدالررة الثانيررة فسرتقوم بعررر
( )xعلى الشاشة.

مالحظة//:
في حالة استخدام أرقام مع الدالة )) ( ( cout.putفأنهرا سرتعاملها علرى أسراس أنهرا
)  (ASCII codeوستطبع ما يقابلها من رمز وفقا لشفرة )  . ( ASCIIمثال
; ) cout.put( 68
هذا األمر سيطبع الحرف )  ( Dحسب شفرة ) ( ASCII

 .2الدالة ()(  :)getlineوهوي تعمول موع األمور ( )cinوتقووم بقوراءة جميوع موا موجوود
علوى السوطر الو ي يؤشور عليوه المسوويطر ولغايوة أمور سووطر جديود ( )\nاو األموور
( .)enterالصيغة العامة لألمر هي:
; )cin.getline (line ،size

مثال
; ] char name [ 20
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; )cin.getline (name , 21

مالحظة//:
أذا تم أدخال سلسلة رمزية بحجم أقل من الحجم المحدد )  (sizeفأنها ستسرند الرى
المتغير الحرفي ) . ( line
أذا كان حجم السلسلة الرمزية المدخلة أكبر من الحجم المحدد )  ،( sizeفأن عدد
الحرروف التري ستسرند الرى المتغيرر الحرفري )  ( lineتسراوي )  ،( size – 1وذلرك
ألن الحرف )  ( nullسيضاف اليا الى أخر السلسلة.
 .3الدالوة ()(  :)writeوهووي تعموول موع األموور ( )coutلعوورض سلسولة رمزيووة محووددة
الحج والصيغة العامة له ه الدالة هي:
; )cout.write (line ،size

حير سررتقوم بعرر السلسررلة الرمزيرة الموجررودة فري المتغيررر ( )lineوحسررب
عدد الحروف المحددة بالمتغير ()size

مالحظة//:
أذا كان الحجم )  ( sizeالمحدد بالدالة )) (  ( cout.writeأصغر من حجرم السلسرلة
الرمزية )  ( lineفأنها ستعر السلسلة الرمزية وفقا للحجم المحدد دون أشكال.
أما أذا كان الحجرم المحردد )  ( sizeأكبرر مرن حجرم السلسرلة الرمزيرة )  ( lineفرأن
الدالة )) ( ( cout.writeسوف ال تتوقف عن عر الحروف حتى وأن ترم قرراءة
الحرف )  ( nullالذي يمثل أخر حرف في السلسرلة وستسرتمر برالعر
السلسلة ) ( line

لمرا وراء

مالحظة//:
من الممكن أيضا استخدام الدالة )) ( ( cout.writeبشكل متكرر لعر

أكثرر مرن

سلسلة رمزية بشكل متجاور  .مثال
; ) cout.write ( s1 ،m ) . write ( s2 ،n
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• برنامج لقراءة سلسلتين حرفية و باعته بطر مختلفة كحروف,سالسل متجواور
و باعة السلسلة بحج اكبر من حجمها( .مالحظة :هناك بعض االيعازات التوي
ل يوت التطور لهوا لغايوة االن وسونتطر لهوا الحقوا لكون البرنوامج فقوط لتوضوي
االيعازات التي تحدثنا عنها هنا).

. // Example 4.14
>#include <iostream
>#include <string
;using namespace std

) (main
{
; "char *s1 = "C++
; "char *s2 = "Programming
; ) int m = strlen( s1
; ) int n = strlen( s2
) for ( int i=1; i<n ; i++
} ; "{ cout.write(s2 َi); cout<<"\n
) for ( i=n ; i>0 ; i--
} ; "{ cout.write( s2 َi ) ; cout <<"\n
; ) cout.write( s1,m ).write ( s2 َn
; "cout<<"\n
; ) َ cout.write( s121
}

* برنامج البدال قيمتين عدديتين
218
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// Example 4.15
#include <iostream>
using namespace std;
void swap(int x َint y);
int main()
{
int x = 5 َy = 10;
cout << "Main. Before swap َx: " << x << " y: " << y << "\n";
swap(x,y);
cout << "Main. After swap َx: " << x << " y: " << y << "\n";
return 0;
}
void swap (int x َint y)
{
int temp;
cout << "Swap. Before swap َx: " << x << " y: " << y << "\n";
temp = x;
x = y;
y = temp;
cout << "Swap. After swap َx: " << x << " y: " << y << "\n";
}
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.* برنامج اليجاد مساحة مكعب باستخدام القيم االفتراضية في الدالة
// Example 4.16
#include <iostream>
using namespace std;
int AreaCube(int length َint width = 25 َint height = 1);
int main()
{
int length = 100;
int width = 50;
int height = 2;
int area;
area = AreaCube(length َwidth َheight);
cout << "First area equals: " << area << "\n";
area = AreaCube(length َwidth);
cout << "Second time area equals: " << area << "\n";
area = AreaCube(length);
cout << "Third time area equals: " << area << "\n";
return 0;
}
AreaCube(int length َint width َint height)
{
return (length * width * height);
}
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 4.15االعالن عن الدالة

Function Declaration

االعالن عن الدالة يخبر عن كل ما تحتاج الى معرفترة لكتابرة اسرتدعاء الرى
الدالة .االعالن عن الدالة يتطلب ان يمهر قبل استدعاء الدالة التي لم يمهر تعريفهرا
بعد .االعالن عن الدالة عادة يوضع قبل الدالة ) )mainفي برنامجك.
الصيغة القواعدية:
; )Type_returned function_name(parameter_list

مثال:
; )double total_weight (int number ،double weight_of_one

الدالة مثل برنامج وغير
لفهم الدوال ،ضع النقاط الثالث التالية في ذهنك:
 .1تعريف الدالة هو مثل برنامج صغير واسرتدعاء البرنرامج هرو نفرب الشريء
لتنفيذ البرنامج.
 .2الرردوال تسررتخدم الوسررائط الرسررمية ( ،)formalباالضررافة الررى  cinلغررر
االدخررال .الوسررائط الررى الرردوال هرري مرردخالت وهرري تسررد مسررد الوسرررائط
الرسمية.
 .3الرردوال عررادة الترسررل المخرجررات الررى الشاشررة ،ولكنهررا ترسررل نرروع مررن
المخرجررات الررى البرنررامج .ان قيمررة االعررادة فرري الدالررة هرري مشررابهة الررى
المخرجات من الدالة .الدالة تستخدم عبرارة االعرادة بردال مرن عبرارة cout

لهذا االخراج.

 4.16االجراءات المجردة

Procedural Abstraction

عند تطبيق تعريف دالة ،فران مبردأ االجرراءات المجرردة تعنري ان دالترك يجرب
ان تكترب كرري تسرتخدم مثررل الصرندوق المغلررق .هرذا يعنرري ان المبررمج الررذي يسررتخدم
الدالة سوف اليحتاج الى النمر الى تعريف جسم الدالة كري يررى كيرف تعمرل الدالرة.
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االعالن عن الدالة والتعليقرات التري ترافقهرا سروف تكرون كرل مايحتراج المبررمج الرى
معرفتة لغر

استخدام الدالة .وللتاكد من ان تعريف دالترك لره هرذ الصرفة المهمرة،

فانك يجب ان تلتزم بصرامة بالقواعد التالية:
كيف تكتب تعريف دالة على شكل صندوق مغلق(التي تعيد قيمة)
* تعليقات اعالن الدالة يجب ان يخبر المبرمج عن كل الشروط المطلوبة مرن
العوامل الى الدالة ويجب ان يصف القيمة التي يتم اعادتهرا بواسرطة الدالرة
عندما يتم استدعائها مع تلك العوامل.
* كل المتغيرات التري تسرتخدم فري جسرم الدالرة يجرب ان يعلرن عنهرا فري جسرم
الدالة (الوسائط الرسمية التحتاج الى اعرالن وذلرك النهرا تردون فري اعرالن
الدالة).

 4.17مختصرات التصري

Assert Macro

مختصر التصريح هو اداة للتاكد من ان الشروط المتوقعة صرحيحة فري موقرع
عبارة التصريح  .assertاذا كان الشرط اليتفق فران البرنرامج سروف يعرر رسرالة
خطأ وينهي البرنامج .الستخدام التصريح اوال ضمن التعريرف  assertفري برنامجرك
مع عبارة التممين التالية:
>#include<cassert

الستخدام عبارة التصريح اضف سطر الشفرة التالي في الموقع الذي ترغرب
ان تفر فيه التصريح مع تعبير منطقي الذي سوف يقيم الى صح:
; )assert (Boolean_expression

ان عبارة التصريح هي برنامج مختصر  macroوهي عبارة عرن هيكرل شربية
بالدالة.
مثرال ،نفرر
لرقم ما ()n

االجرراء الررذي يسرتخدم طريقرة نيرروتن لحسراب الجرذر التربيعرري
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)Sqrti+1 = ½ (sqrti + n / sqrti

هذا االجراء الذي ينفذ هرذ الخوارزميرة يتطلرب بران تكرون ( )nموجبرة وعردد
مرات التكرار التي سرتعيد الحسراب كرذلك قيمرة موجبرة .مرن الممكرن ان نضرمن هرذا
الشرط باضافة  assertالى االجراء كما في ادنا :
)double newton_sqroot ( double n َ int num_iterations
{
; double answer = 1
; int I = 0
;))assert ( (n>0) && (num_iterations > 0
) while ( I < num_iterations
{
;) Answer = 0.5 * ( answer + n / answer
; I++
}
; return answer
}

 4.19الدوال والمتغيرا

الماتقره Static Variables and Functions

المتغيرات المستقرة Static Variables

نفر

البرنامج التالي الذي يعمل على تغيير قيم اعداد صحيحة بالقسمة مررة

وباالضافة مرة اخرى.

// Example 4.17
>#include <iostream
;using namespace std
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void Starter (int y){
double a = 112.50;
double b = 175.25;
a = a / y;
b = b + 2;
cout << "y = " << y << endl;
cout << "a = " << a << endl;
cout << "b = " << b << endl;
cout << "b / a = " << b / a << "\n\n"; }
int main()
{
Starter(2);
Starter(2);
Starter(2);
Starter(2);
return 0;
}

//: 4.27 مطرجا البرنامج
y=2
a = 56.25
b = 177.25
b / a = 3.15111

y=2
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a = 56.25
b = 177.25
b / a = 3.15111

y=2
a = 56.25
b = 177.25
b / a = 3.15111

y=2
a = 56.25
b = 177.25
b / a = 3.15111

الدالة ()( )Starterتستلم معامل واحد يمررر عنرد اسرتدعائها .الدالرة المسرتدعاة
ايضرا تسررتلم نفرب المعامررل كرل وقررت .انمرر الررى النتيجرة ،المعامررل المررر الررى الدالررة
والمتغيرات المحلية المعلرن عنهرا داخرل الدالرة المسرتدعاة تحفرظ نفرب القيمرة فري كرل
وقت تستدعى الدالة .عليه فعند خروج الدالة )(  Starterفان القيم تبقى نفسها.
نحرن نعلرم ان الدالررة عنردما تعررف فرران اي متغيرر اعلرن عنرره محليرا يعرود الررى
الدالة او تاثيرها ،واليمكنره التمردد الرى مراوراء جسرم الدالرة .فراذا كنرت تريرد المتغيرر
المعلن عنه محليا ان يحفرظ قيمترة التري تغيررت عنردما تخررج الدالرة التري تستضريفة،
فعليك ان تعلن عن هكذا متغير على انه مستقر .static
لالعررالن عررن متغيررر مسررتقر ،ضررع الكلمررة المفتاحيررة علررى يسررار نرروع بيانررات
المتغير .مثال ،اذا كنت تخطرط لالعرالن عرن متغيرر باسرم ( )Radiusكمتغيرر مسرتقر
في الدالة )(  ، Areaفانك من الممكن ان تكتبة كما يأتي:
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)(double Area
{
;static double Radius
}

م ح،ة//:
عندما تعلن عن متغير على انه مستقر ،فانه سيبتدأ بالقيمة صفر .بخالف ذلك ،فان
بامكانك ان تبتدئة بقيمة من اختيار عند االعالن عنه .ولجعل المتغيرات المحلية
للدالة )(  Starterمستقرة ،باالمكان ان تعلن عنهم كما في المثال 4.18

// Example 4.18
>#include <iostream
;using namespace std

)void Starter(int y
{
;static double a = 112.50
;static double b = 175.25

;a = a / y
;b = b + 2

;cout << "y = " << y << endl
;cout << "a = " << a << endl
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cout << "b = " << b << endl;
cout << "b / a = " << b / a << "\n\n";
}

int main()
{
Starter(2);
Starter(2);
Starter(2);
Starter(2);
return 0;
}

//:4.28 مطرجا البرنامج
y=2
a = 56.25
b = 177.25
b / a = 3.15111

y=2
a = 28.125
b = 179.25
b / a = 6.37333

y=2
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a = 14.0625
b = 181.25
b / a = 12.8889

y=2
a = 7.03125
b = 183.25
b / a = 26.0622

م ح،ة//:
الحظ ،في هذا الوقت ،كل متغيرر محلري يحرافظ علرى قيمترة الجديردة التري تغيررت
عند خروج الدالة .حي ان معامالت الدالة من الممكن ان تسرتلم قريم مختلفرة عنرد
استدعاء الدالة باوقات مختلفرة ،باالمكران ان تختبرر برنامجرك بتمريرر قريم مختلفرة
الى معامالتها كما في البرنامج 4.19

// Example 4.19
>#include <iostream
;using namespace std

)void Starter(int y
{
;static double a = 112.50
;static double b = 175.25
;a = a / y
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b = b + 2;
cout << "y = " << y << endl;
cout << "a = " << a << endl;
cout << "b = " << b << endl;
cout << "b / a = " << b / a << "\n\n";

}
int main()
{
Starter(2);
Starter(5);
Starter(14);
Starter(25);
return 0;
}
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مطرجا البرنامج //:4.28
y=2
a = 56.25
b = 177.25
b / a = 3.15111

y=5
a = 11.25
b = 179.25
b / a = 15.9333

y = 14
a = 0.803571
b = 181.25
b / a = 225.556

y = 25
a = 0.0321429
b = 183.25
b / a = 5701.11

* برنامج اليجاد مضروب  factorialالي رقم باستخدام االستدعاء الذاتي

// Example 4.19
>#include<iostream
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; using namespace std
; )int fac (int
{ ) (main
; ”cout << “ Enter a number \n
; int x
; cin >> x
;”cout << “The factorial of “ << x << “ is = “ << fact(x) << “\n\n
; return 0
}

)int fact ( int x
{
) if ( x == 0 || x ==1
; return 1
else
; )return x*fact(x-1
}

اسئلة للحل // :
 .1اكتب برنامج باستخدام الدوال اليجاد كل مما ياتي:
P(n, k) = n! / (n – k ) ! .A

 .Bاختبار عدد اذا كان اولي ام ال.
 .Cايجاد القاسم المشتر االعمم لرقمين موجبين.
 .Dايجاد معدل اربع اعداد.
 .Eاختبار اي عدد فيما اذا كان مربع او ال (العدد المربع هو
الذي ينتج من حاصل ضرب رقم في نفسه).
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 .Fحساب الحجم والمساحة السطحية لكرة الي نصف قطر
يعطى.
 .2مثل باسكال هو مصفوفة مثلثة من االرقام تبدأ كما في الشكل التالي

كل قيمة في مثل باسكال تستنتج من العالقة التالية
!) C(n, k) = n! / k! ( n – k

حي ان  nتمثل رقم الصف بينما  kتمثل رقم العمود .فمثال اذا اردنا استخراج
القيمة التي في الصف السابع والعمود الثال فستكون النتيجة كمايلي
C ( 7, 3) = 35

المطلوب كتابة برنامج باستخدام الدوال لطباعة مثل باسكال لغاية الصف .15
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الفصل الخامس
المصفوفات
ARRAYS

 5.1المقدمة
نبرردأ هنررا مرحلررة جديرردة مررن البرمجررة ،فلغايررة األن لسررنا قررادرين علررى معالجررة
وخزن كميات كبيرة من البيانات بطريقة مناسبة ،في هذا الفصل سريتم التركيرز علرى
نرروع جديررد مررن هياكررل البيانررات هرري المصررفوفات بنوعيهررا المصررفوفات ذات البعررد
االحررادي والمصررفوفات المتعررددة األبعرراد مررع امثلررة توضرريحية والعمليررات الترري مررن
الممكن ان تجرى عليها.

 5.2المصفوفات
المصفوفات هي هيكل بيانات يخزن مجموعة من المتغيرات لهرا نفرب النروع،
فهي تجميع لكيانات البيانات المتشابهة والتي تخزن في مواقع ذاكررة متجراورة تحرت
اسرررم محررردد ،بكرررالم اخررررَ فررران المصرررفوفة هررري مجموعرررة مرررن الكيانرررات (تسرررمى
العناصرر) ،جميرع هرذ العناصرر مرن نروع واحرد ويرتم خزنهرا فري الرذاكرة فري مواقررع
متجرراورة ،وتعرررف المصررفوفة مررن خررالل االسررم الررذي يسررند لهررا ويررتم اختيررار اسررم
المصفوفة وفقا لقواعد اختيار اسماء المتغيرات التري سربق وان ترم شررحها ويسرتخدم
هررذا األسررم لالشررارة الررى المصررفوفة ولرريب الررى عناصررر المصررفوفة اذ ان عناصررر
المصفوفة يتم االشارة الى كل واحد منها باستخدام أسم المصفوفة متبوعا برقم يشير
الى موقع العنصر فيها.
تستخدم المصفوفة كبديل ل عالن عرن عردد مرن المتغيررات المتشرابهة النروع،
فمررثال برنررامج يحترراج الررى عشرررة متغيرررات مررن نرروع األعررداد الصررحيحة ،فبرردال مررن
األعررالن عررن عشرررة متغيرررات وبأسررماء مختلفررة يمكررن ان تعلررن عررن هررذ العناصررر
كمصفوفة من نوع األعداد الصحيحة ،حجمها عشرة عناصرر ولهرا اسرم واحرد ،وان
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كل عنصر ممكن ان يعامل كمتغير منفررد لريب لره عالقرة ببراقي عناصرر المصرفوفة
األخرى ويتم االشارة له من خالل أسم المصفوفة وموقع العنصر في المصفوفة.

 5.3المصفوفات االحادية
المصفوفة االحادية هي عبارة عن سلسلة من العناصر المتشابهة النوع والتري
تخزن في الذاكرة في مواقع متجاورة والتي من الممكن االشرارة لكرل واحرد مرن هرذ
العناصربشرركل منفرررد مررن خررالل اضررافة رقررم الداللررة ) (indexالررى األسررم التعريفرري
الوحيد لها ،ومثلها مثرل المتغيررات االعتياديرة فران المصرفوفة يجرب ان يرتم األعرالن
عنها قبرل اول اسرتخدام لهرا ،ويكرون االعرالن عرن المصرفوفة االحاديرة بكتابرة النروع
اوال متبوع باسم المصفوفة كما في المتغيرات ،مع اضرافة قوسرين مرربعين بعرد اسرم
المصفوفة يحتويان على عدد عناصر المصفوفة (يشار لره بحجرم المصرفوفة ايضرا)،
والصيغة العامة ل عالن عن المصفوفة هو:
; ] Type ArrayName [ number of elements

حي ر ان النرروع هررو اي نرروع مررن انررواع المتغيرررات المقبولررة فرري لغررة ،C++
واال سررم هررو اي اسررم يررتم اختيررارة مررن قبررل المبرررمج علررى ان يتبررع القواعررد المعروفررة
بتسمية المتغيرات ،واخيرا عدد العناصر التري تحتويهرا المصرفوفة الرذي يجرب دائمرا
ان يكرون محررددا بررين قوسررين مررربعين ،وعنرد االعررالن عررن المصررفوفة فرران المترررجم
سرريحجز عررددا مررن المواقررع المتجرراورة فرري الررذاكرة ط رول كررل موقررع (عرردد البايتررات
المحددة له) يساوي الحجم المحدد لذلك النوع ،وطبعا نفتر ان هذ المواقرع خاليرة
مررن اي قيمررة او ربمررا هرري تحترروي علررى قيمررة قديمررة لرريب لهررا عالقررة بهررذا البرنررامج
ويجب تغييرها.
مثال:
; ] int ABC [ 5
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في هذا المثال سيتم تحديد خمسة مواقع متجاورة في الذاكرة من نروع األعرداد
الصحيحة (طول كل موقع  2بايت) خالية من القيم وتحت مسمى واحد هرو (.)ABC
وكما في الشكل 5.1
4

2

3

1

1
ABC

int

شكل  : 5.2شكل توضيحي للمصفوفة االحادية بعد األعالت عنها

الحظ ان األرقام التي على المصفوفة تمثرل أرقرام مواقرع العناصرر نسربة لهرذ
المصفوفة ودائما في مصفوفات  C++فان أول موقع يبدأ بالرقم صفر وليب واحد.

مالحظة//:
دائما الرقم الموجود بين القوسرين المرربعين والرذي يمثرل عردد العناصرر يجرب ان
يكون من االعداد الصحيحة الموجبة فقط .التعبيرات التالية غير مقبولة
;]Static int value[0.02
;]Float number[-90
;]Char s[$

مالحظة//:
قبررل اسررتخدام أي مصررفوفة احاديررة او متعررددة االبعرراد فرري البرنررامج ،يجررب ترروفير
المعلومات التالية الى المترجم او المفسر
 -1نوع المصفوفة ( مثالً  )char , int, float …….ال
 -2اسررم المصررفوفة ( ويررتم اختيررارة مررن المبرررمج ويفضررل ان يرردل علررى عمررل
المصفوفة)
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 -3عرردد األبعرراد ( )subscriptفرري المصررفوفة ( هررل المصررفوفة احاديررة او متعررددة
االبعاد)
 -4العدد الكلي لمواقع الذاكرة المخصصة او بتحديد اكثر ،عدد العناصر لكل بعد
من أبعاد المصفوفة .

 5.4انشاء المصفوفة

Array Initialization

عند االعالن عن المصفوفة فانها ستنشأ كمصرفوفة خاليرة مرن القريم ،حير ان
عناصرها التحتوي على قيم (ربما تكون هنا قيم مخزونرة مرن اعمرال سرابقة) مرالم
يرتم خررزن قرريم فيهررا ا اسررناد قرريم ابتدائيرة لهررذ العناصررر وتسررمى هررذ العمليررة ابتررداء
المصفوفة ،لذلك يجب عدم أجراء اي عملية على عناصر المصفوفة اذا لم يتم اسناد
قيم لها ،كما هو الحال مع المتغيرات االعتيادية.
المصفوفات ايضا يمكن ان تعررف علرى انهرا محليرة او عامرة مثرل المتغيررات
االعتياديرة ،وفري كلتررا الحرالتين سرواء كانررت مصرفوفة عامرة او محليررة ،فران بامكانررك
اسناد قيم ابتدائية لكل عنصر من عناصرها وذلرك مرن خرالل وضرع قريم برين قوسرين
متوسطين تفصل بين قيمة واخرى فارزة (بنفب طريقرة كتابرة المجراميع) ومسراواتها
الى المصفوفة كما يأتي:
; } ABC [5] = { 5, -234, 45, 0, 123

ويجب ان تنتبة الى ان عدد القيم بين القوسين المتوسطين يجب ان التزيد عن
عدد عناصر المصفوفة التي تم االعالن عنها فري اعرالن المصرفوفة (فراذا اعلنرا عرن
مصرفوفة مرن خمسرة عناصرر ووضرعنا برين القوسرين المتوسرطين سرتة قريم فعنرد ذا
سيصدر المترجم رسالة خطأ .القيم ستسند (تخرزن فري مواقرع الرذاكرة) الرى عناصرر
المصفوفة بالتتالي من اليسار الى اليمين (اي ان القيمة في اقصى اليسار ( )5ستسرند
الى العنصر في الموقرع ( ،)1والقيمرة التري علرى يمينهرا ( )-234ستسرند الرى العنصرر
في الموقع ( ..)1وهكذا).
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مالحظة//:
عندما يتم ابتداء القيم سوف تسند لعناصر المصرفوفة C++ ،يسرمح بامكانيرة ترر
االقرررواس المربعررره فارغرررة ][ .فررري هرررذ الحالرررة ،فررران المتررررجم سررريفر
للمصفوفة يطابق عدد القيم الموجودة بين االقواس المتوسطة .مثال

حجرررم

; }ABC [] = { 3, 4, 5

هنا سيحدد المترجم عدد العناصر بثالث.

مالحظة//:
يجررب ان تميررز بررين رقررم موقررع العنصررر ومحترروى هررذا الموقررع ،اذ ان الرررقم بررين
القوسين المربعين هو دليل الرى مكران العنصرر فري المصرفوفة ولريب اكثرر ،بينمرا
المحتوى هو يمثل القيمة التري يحتويهرا هرذا الموقرع .كمثرال ،لرو تخيلنرا شرارع فري
منطقة سكنية يحتوي الشارع عدد من الدور السكنية ولكل دار رقم تسلسلي يمثرل
موقررع الرردار فرري الشررارع ،عليرره فانررك يمكنررك ان تعتبررر الشررارع برردور مصررفوفة،
فاسم الشارع يمثل اسم المصفوفة ،ولكي تعنون احرد الردور فتقرول الردار رقرم كرذا
في الشارع الفالني ,لتعرف ما يحتوي الدار وهري نفرب طريقرة االشرارة لعناصرر
المصررفوفة (اسررم المصررفوفة ثررم رقررم العنصررر ;] ،)ABC [2لررذلك فرران رقررم الرردار
اليمثررل سرراكني الرردار فعنرردما تقررول دار ( )2فرران ذلررك سرروف اليوضررح لررك عرردد
ساكني دار  2وهل هم رجال او نساء او اي شيء اخر ،نؤكد ان رقرم الموقرع هرو
مجرد رقم تسلسلي فقط.

مالحظة//:
في ادنا بعض االمثلة المقبولة البتداء المصفوفة
;}int value[7]={10,11,12,13,14,15,16
;}float coordinate[5]={0, 0.45, -0.5, -4.0, 5.0
;}` char sex[2]={`M`,` F
237

 C++من البداية إلى البرمجة الكيانية

;}`char name[5]={`s`, `i`, `n`, `a`, `n

مالحظة//:
ان عناصر المصفوفات العامة وتلرك مرن نروع ) ،(staticسروف تبردأ اليرا مرع القريم
االفتراضررية ،والترري هرري لكررل االنررواع االساسررية والررذي يعنرري امالئهررا مررع القيمررة
صفر.
باألمكرران انشرراء المصررفوفة وذلررك باسررناد قرريم لعناصررر المصررفوفة مررن لوحررة
المفاتيح عند تنفيذ البرنامج.
* برنررامج لالعررالن عررن مصررفوفة واسررناد قرريم لعناصرررها مررن لوحررة المفرراتيح
اثناء تنفي البرنامج.
//Example 5.1
>#include<iostream
;using namespace std
{ )void main (void
;]int a[7
; int i
) for ( i=0 ; i<=6 ; i++
; ]cin >> a[i
}

الحررظ اننررا اسررتخدمنا حلقررة تكرررار بعرردد عناصررر المصررفوفة وذلررك لكرري يررتم
المرور على جميع مواقع المصرفوفة ويسرند لهرا قريم .امرا طباعرة عناصرر المصرفوفة
فتتم بنفب الطريقة التي استخدمنا فيهرا حلقرة التكررار ألسرناد قريم لعناصرر المصرفوفة
مع تغيير ايعاز االدخال بايعاز االخراج ..على ان تنتبة الرى انره اليمكنرك طباعرة اي
عنصر من عناصر المصفوفة اذا لم تسبقة بعملية اسناد قيم لعناصر المصفوفة.
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* برنامج يوضح طريقة اسناد وطباعة عناصر مصفوفة
//Example 5.2
># include<iostream
;using namespace std
{ )void main (void
;}int a[7]={11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
; int i
;" cout<<" contents of the array \n
)for (i=0 ; i<=6; i++
; 'cout << a[i] << '\t
}

مالحظة//:
ان محاولررة الكتابررة فرري مواقررع خررارج مرردى المصررفوفة سرريؤدي الررى نتررائج غيررر
متوقعة فاذا كنت محموظ فران البرنرامج سريتلف او يرتحطم مباشررة ،واذا لرم تكرن
محموظ فانك ربما ستحصل على نترائج غريبرة الحقرا او ربمرا ترؤدي الرى الترأثير
على بعض البيانات المخزنة لبرامج اخرى او النمام .مثال
مصفوفة حجمها  5عناصر تحت اسم  Myarrayفاذا حاولت اسناد قيمة كمايأتي
; Myarray [40] = 34

في هذ الحالة فان المترجم سيحسب عنوان الموقع  41ويضع فيه القيمرة المحرددة
والتي هي ربما في مكان اخرر مرن البرنرامج او خرارج البرنرامج ممرا سريؤدي الرى
تغيير قيم النرغب بتغييرها.
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ِ  :5.1مقطع من اكره افترايي يويُّ كيفية زإ عناهللار المَافوفة
في اللاكره.
ان من اكثر االخطاء التي تحدث هري عنردما تحراول خرزن عنصرر فري مواقرع
ماوراء حجم المصفوفة ،فمثال لو عرفت مصفوفة كمايأتي:
; ]int a[6

عنردما تسرتخدم هرذ المصرفوفة فرران دليرل المصرفوفة يترراوا برين ( ،)5-1فرراذا
حددت الدليل بغير ذلك فان خطأ سيحدث .في معمرم الحواسريب اليوجرد تحرذير عنرد
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اسررتخدام دليررل خررارج حجررم المصررفوفة ،كمثررال افررر

انررك حررددت قيمررة الررى الرردليل

الموضح ادنا :
; A[7] = 225
هنا الحاسوب سيعامل هذا االمر على انه صحيح وسيحاول وضع القيمرة 225

في العنوان المناسب في الذاكرة ,ولكن عند حسراب موقرع او عنروان هرذ القيمرة فانهرا
سرتكون فري العنروان الرذي يحرروي المتغيرر ( )more_stuffحسرب الشركل  ,5.2ولررذلك
فان هذ القيمة الخاصة بالمتغير ( )more_stuffسوف تتغير بشكل غير مقصود.

 5.5الووول الى عناور المصفوفة:
عند كتابة برنامج يحتوي على مصفوفة فان بامكانك الوصول الى اي عنصر
مرن عناصرر المصرفوفة بشركل منفررد وفري اي مكران مرن البرنرامج وتتعامرل مرع هررذا
العنصررر كمررا تتعامررل مررع اي متغيررر عررادي مررن حير القررراءة والتغييررر .ان الصرريغة
المستخدمة لالشارة الى اي عنصر يتم من خالل كتابة اسم الدالة متبوعا بررقم موقرع
هذا العنصر في المصفوفة ،ويكون الرقم محدد بين قوسين مربعين ،كما في ادنا :
; ] Name [ index

هذ الصيغة تمثل قيمة العنصر ،وهي تكرافيء اسرم المتغيرر االعتيرادي وعلرى
هررذ الصرريغة باالمكرران اج رراء كررل العمليررات الترري باالمكرران اجراءهررا علررى المتغيررر
االعتيادي من ذلك النوع .فمثال اذا كنت ترغب باسناد القيمة  45الى العنصرر الثراني
في المصفوفة ( ،)ABCفسيتم ذلك كمايأتي:
; ABC [ 2 ] = 45

كما يمكنك ان تمرر هذ القيمة الى متغير اخر اعتيادي مثال ( ،)xوكمايأتي:
; ] x = ABC [ 2

عليه فان المتغير ( )xستكون قيمتة مساوية الى .45

مالحظة//:
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تستخدم االقواس المربعة مع المصفوفات المرين:
األول  :يستخدم ل عالن عن حجم المصفوفة عندما يحتوي عرددا صرحيحا
موجبا وقت االعالن عن المصفوفة.
الثاني  :يستخدم في تحديد موقع العنصر في المصفوفة.

مالحظة//:
اذا لم يتم مساواة عدد عناصر المصفوفة خارجيا عند ابتداء المصفوفة كأن يكون
عدد القيم المسندة والمحددة بين القوسين المتوسطين هو اقل من العدد الذي يحردد
حجم المصفوفة ،ففي هذ الحالة ،فان هذ القريم ستسرند الرى العناصرر المقابلرة لهرا
اما باقي العناصر فستسند لها القيم االفتراضية وهي صفر .مثال
; } Myarray [ 5 ] = { 3, 65, 21

فستكون قيم العناصر كمايأتي:
; Myarray [ 0 ] = 3
; Myarray [ 1 ] = 65
; Myarray [ 2 ] = 21
; Myarray [ 3 ] = 0
Myarray [ 4 ] = 0 ;.

مالحظة//:
في  C++اليسمح بالعمليات البسيطة التي تتضمن كامل المصفوفة .حير ان اسرم
المصرررفوفة يعامرررل كمتغيرررر منفصرررل للعمليرررات مثرررل عمليرررة المسررراواة (االسرررناد)،
عمليررات المقارنررة ...وهكررذا فمررث ً
ال لررو كانررت ( )b ،aمصررفوفتان مررن نفررب النرروع
وذات الحجررم فررأن عمليررات االسررناد والمقارنررة يجررب ان تجررري فقررط لعنصررر مررع
عنصر اخر.
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}int a[4]={2,3,4,5
}int b[4]={1,3,5,7

فالعمليات التالية مقبولة:
) ] * if (a [ 2 ] > b [ 2
;" cout<<" array are different \n

) ] * while ( a [ 1 ] == b[ 3
;" cout<<" AAAAAAAAAA \n

العمليات التالية غير مقبولة:
)* if (a == b
;" cout<<" array elements are equal \n
)* while (a>b
;" cout<<" array processing \n

 5.6المصفوفات المتعددة االبعاد
المصفوفات المتعددة االبعاد ممكن ان تعرف على انها مصفوفة المصفوفات،
فمن الممكن ان تكون لك مصفوفة تحوي على اكثر من بعد واحد ،كل بعد ممكن ان
يمثل في المصفوفة كرقم داللرة ،انرت تعلرم ان المصرفوفة ذات البعرد الواحرد كران لهرا
رقم داللة واحد بعد اسم المصفوفة ،لذا فان المصفوفة ذات البعدين يكرون لهرا رقمري
داللة بعد اسم المصفوفة ،والمصفوفة ذات الثالثة ابعاد لها ثالثة ارقام داللة بعد اسم
المصفوفة وهكذا .المصفوفات من الممكن ان يكون لهرا اي عردد مرن االبعراد ،ولكننرا
سررنكتفي فرري هررذا القسررم بشرررا المصررفوفة ذات البعرردين النهررا والمصررفوفة ذات البعررد
الواحد االكثر اسرتخداما ،وجميرع المصرفوفات ذات االبعراد االكثرر تطرابق المصرفوفة
ذات البعرردين بالعمررل .مررن االمثلررة الجيرردة للمصررفوفات الثنائيررة هرري رقعررة الشررطرنج،
حي تتكون من ثمانية صفوف وثماني اعمدة (كل صف يمثل مصفوفة احاديرة وكرل
عمود يمثل مصفوفة احادية ايضا) ،المصفوفات الثنائية تتكون مرن صرفوف واعمردة
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ترقم الصفوف ابتداءا من الرقم ( )1وترقم االعمدة ايضا ابتداءا من الرقم ( .)1وكرل
خليررة فرري المصررفوفة الثنائيررة تمثررل موقررع بالررذاكرة وبالتررالي سررتخزن قيمررة ،وكمررا فرري
المصفوفات االحادية فان لكل مصفوفة ثنائية اسم وحيد تعررف بره وهرو اي اسرم يرتم
اختيررارة مررن المبرررمج علررى ان يتبررع قواعررد تسررمية المتغيرررات ،وبالتاكيررد فرران لكررل
مصررفوفة ثنائيررة نرروع وهررو يمثررل نرروع البيانررات المخزنررة فرري المصررفوفة وباالمكرران
استخدام اي نوع من االنواع المقبولة في لغة .C++
المصفوفات الثنائيرة لهرا اسرتخدامات كثيررة وهري تسراعد علرى تسرهيل التعامرل
مع بعرض المسرائل المعقردة ..فمرثال لردينا عردد مرن المعامرل (ثالثرة معامرل ..معمرل،1
معمل ،2معمل )3التي تنتج مواد كهربائيرة متشرابهة مثرل (تلفزيرون ،ثالجرة ،غسرالة،
مجمدة ،مكيف) فيمكن تمثيرل انتاجهرا بمصرفوفة ثنائيرة والتعامرل مرع قيمهرا علرى هرذا
المبدأ كمايأتي:
تلفزيون

ثالجة

غسالة

مجمدة

مكيف

23

34

56

12

21

معمل1

22

43

44

34

21

معمل2

42

31

23

15

12

معمل3

شكل  5.3مثال توضيحي لتمثيل المصفوفات الثنائية

االن لرو سرألنا كرم غسرالة انتجرت فري المعمرل ..1بالتاكيرد سريكون الجرواب ،56
واذا كران السرؤال كرم مكيرف انرتج فرري المعمرل  3فسريكون الجرواب  12وهكرذا (عليررك
االن ان تستنتج الطريقرة التري تتعامرل بهرا مرع عناصرر المصرفوفة) .حجرم المصرفوفة
هو (( )5×3اسماء االعمدة والصفوف في الشكل هي للتوضيح).

 5.6.2االعالن عن المصفوفة الثنائية
يتم االعالن عن المصفوفة الثنائية بنفب الطريقرة التري يرتم فيهرا االعرالن عرن
المصررفوفة االحاديررة وذلررك بكتابررة نرروع المصررفوفة متبوعررا باسررم المصررفوفة ثررم عرردد
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العناصر في المصفوفة وهنا يكون عردد العناصرر موزعرا علرى اربرع اقرواس مربعرة
(ألنها ثنائية) ،القوسين المربعين االولى يحمل عدد الصرفوف فري المصرفوفة الثنائيرة
والقوسين المربعين االخرى يمثل عدد االعمدة في المصفوفة ،وكما يأتي:
; ]int TestArray [3][5

االعالن اعال يمثل اعالن عن مصفوفة ثنائية (عدد االقرواس المربعرة اربعرة
وهذا يعني انها ثنائية) من نوع االعداد الصحيحة (اي ان جميع عناصررها مرن نروع
االعررداد الصررحيحة) ،تحررت اسررم ( )TestArrayوهرري تحترروي علررى ثالثررة صررفوف
وخمسة اعمدة (اي ان عدد عناصررها الكلري يسراوي حاصرل ضررب عردد الصرفوف
في عدد االعمدة وسيكون مساوي .)3×5=15

مالحظة//:
اليجوز اطالقا تخصيص القوسرين المرربعين االولرى لالعمردة والثانيرة للصرفوف،
الن المترجم دائما ينمر الى القيمة التي فري القوسرين المرربعين االولرى علرى انهرا
عدد الصفوف ونفب الشيء للقوسين المرربعين الثانيرة فيعرد القيمرة التري فيره علرى
انها عدد االعمدة.

 5.6.1الووول لعناور المصفوفة الثنائية
الية الوصول الى اي عنصر في المصفوفة الثنائية يكون من خالل كتابرة اسرم
المصفوفة ثم االقواس المربعة ،حي القوسين االولى سيشرير الرى رقرم الصرف الرذي
يتواجد به العنصر المطلوب ،اما القوسين الثانية فيشير الرى رقرم العمرود الرذي يوجرد
فيرره العنصررر المطلرروب (انمررر الشرركل  ،)5.4اذ ان العنصررر المطلرروب هررو العنصررر
المضلل وهو موجود بالصف الرابع والعمود الثال  ،لذلك فان الوصول الي عنصر
مررن عناصررر المصررفوفات الثنائيررة يكررون بداللررة رقررم الصررف ورقررم العمررود (ودائمررا
القوس رين المررربعين االول رى يسررتخدم لرررقم الصررف والقرروس المررربعين الثررانيين لرررقم
العمود).
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االعمده

2

الَـــــــــــفوف

7

6

5

4

3

1

0
1
1
2
3
4
5
6

]TwoDarray [4][3

7

شكل ( :)5.4تمثيل للمصفوفة الثنائية

عند الوصول الي عنصر من عناصر المصفوفة الثنائية فيمكنك التعامرل معره
واجراء كافة العمليات التي تتناسب مع نوعة كأي متغير اعتيادي ،مثال
لغر

أسناد القيمرة ( )56لعنصرر مرن عناصرر مصرفوفة ثنائيرة (نفرر

انره

العنصر في الموقع  ) 3×5فيتم ذلك كمايأتي:
; TestArray [3][5] = 56

الحظ عند العمل على عناصر المصفوفة التحتاج لتحديد النوع النه تم تحديدة
عند االعالن عن المصفوفة.
االن لو اردت طباعة قيمة هذا العنصر على الشاشة فسيكون كمايأتي:
; ]cout << TestArray[3][5
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ويمكن مساواته الي متغير اعتيادي مثل
; ]x = TestArray[3][5

طبعا ستكون قيمة المتغير ) (xتساوي (.)56

 5.6.3ابتداء المصفوفة الثنائية
يقصد باألبتداء هو اسناد قيم ابتدائية للمصفوفة ويكون بعدة طرق:
* يمكوون ان تبتووودأ المصووفوفة الثنائيوووة بوونفس الطريقوووة التووي تووو فيهووا بووودأ المصوووفوفة
االحاديوة وذلو موون خوالل كتابووة اسو المصوفوفة مووع االقووواس التوي تمثوول االبعوواد
ومساواتها الى مجموعة من القي (تتكون من مجموعة من القي تفصول بوين قيموة
واخرى فارزة وتحدد القي بين قوسين متوسطين مع مالحظة ان عدد القي يجوب
ان اليزيد عن عدد عناور المصفوفة) وكمايأتي:
; } int theArray[5][3] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

في هذ الحالة فان اول ثالث قيم يرتم اسرنادها الرى المواقرع الرثالث فري الصرف
( )1وثاني ثالث عناصر تسند الى المواقع الثالث في الصف االول وهكذا.
* ويمكوون ان تكووون مجوواميع ثالثيووة ضوومن المجموعووة الرئيسووة وتسووندها للمصووفوفة
وكمايأتي:
;}}int theArray[5][3]={{1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}, {10,11,12}, {13,14,15

المترجم سيهمل االقواس الداخلية التري ستسراعد علرى فهرم توزيرع القريم بشركل
سهل
• باالمكووان اسووناد قووي الووى عناووور المصووفوفة باسووتخدام لوحووة المفوواتي اثنوواء تنفي و
البرنامج وذل باسوتخدام حلقتوي تكورار متوداخلتين الحلقوة الخارجيوة تعمول كعوداد
للصفوف (تضع مؤشر على الصفوف) بينما الحلقة الداخلية تعمل كعداد لألعمدة
(تضووع مؤشوور علووى االعموودة)( ،بكووالم اخوور فووان حلقتووي التكوورار سووتعمالن علووى
وضوع قووي للصووفوف بالتتووابع اي يووت وضوع قووي لعناووور الصووف ( )1ابتووداءا موون
العمود ( )1الى العمود االخير ث ينتقل الى الصف االول وهك ا.
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• برنامج لقراءة مصفوفة ثنائية بادخال قيم عناصر من لوحة المفاتيح
//Example 5.3
>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
; ]int SomeArray[5][4
)for (int i = 0; i<5 ; i++
)for (int j=0; j<4 ; j++

; ]cin >> SomeArray [i][j
;return 0
}
5.6.4

باعة المصفوفة

يستخدم نفب البرنامج السابق لغر
ابدال امر االدخال بامر االخراج وكما يأتي:

طباعة عناصرر المصرفوفة علرى ان يرتم

• برنامج لقراءة وطباعة عناصر مصفوفة ثنائية
//Example 5.4
>#include <iostream
;using namespace std

)(int main
{
; ]int SomeArray[5][4
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)for (int i = 0; i<5; i++
)for (int j=0; j<4; j++
; ]cin >> SomeArray [i][j

)for (int i = 0; i<5; i++
)for (int j=0; j<4; j++
; 'cout << SomeArray [i][j]<< '\t

;return 0
}

الحررظ فرري المثررال  5.4اليمكررن اسررتخدام اوامررر االخررراج مررالم يررتم اسررناد قرريم
لعناصر المصفوفة باحدى طرق اسناد القيم المبينرة اعرال  .المثرال  5.4يمكرن ان يرتم
اخراجة بطريقة افضل بحير تكرون طباعرة المصرفوفة مشرابهة لطريقرة كتابتهرا ،اي
علررى شرركل شررربكة ..اسررطر واعمرردة (فررري المثررال  5.4سرريتم طباعرررة كامررل عناصرررر
المصفوفة على سطر واحد)..
• برنامج لطباعة عناصر مصفوفة على شكل صفوف واعمدة

//Example 5.5
>#include <iostream
;using namespace std

)(int main
{
; ]int SomeArray[5][4
)for (int i = 0; i<5; i++
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for (int j=0; j<4; j++)
cin >> SomeArray[i][j] ;
for (int i = 0; i<5; i++)
{
for (int j=0; j<4; j++)
cout << SomeArray[i][j]<< "\t" ;
cout << endl ;
}
return 0;
}

،) عنصررر111( • برنررامج لقررراءة مصررفوفة اعررداد صررحيحة احاديررة حجمهررا
وايجاد العدد االكبر في المصفوفة

//Example 5.6
#include<iostream>
using namespace std;

void main (void)
{ int a[100] ; int i َn ,larg ;

cout<<"enter the elements "<<endl;
for(i=0; i<=99; ++i)
{ cin>>a[i] ; }

larg=a[0];
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for (i=0 ; i<=99 ; ++i)
if (larg < a[i])
larg = a[i] ;
cout<<" largest value in the array = "<< larg ;
return 0;
}

• برنامج لقراءة مجموعة من االرقام وترتيب االرقام ترتيب تصاعدي
//Example 5.7
#include<iostream>
using namespace std;
void main (void)
{ int a[100]; int i, j, n, temp ;

cout<<"enter the elements "<<endl;
for(i=0; i<=99; ++i)
cin>>a[i];

for (i=0; i<=98; ++i){
for (j=i+1; j<=99; ++j)
if (a[i]<a[j])
{ temp=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=temp; }
cout<<" contents of the sorted array "<<endl ;
for (i=0;i<=99;++i)
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;'cout<<a[i]<<'\t
;return 0
}

 5.7مصفوفات األحرف

Character Arrays

السالسل الرمزية هي سلسلة من الحروف ،السالسل الوحيردة التري ترم رايتهرا
في هذا الكتاب لغاية االن هي السالسل الرمزيرة الثابترة غيرر المسرماة والتري تسرتخدم
مع عبارات (<<  ،)coutمثل
;"cout << "hello world.\n

في لغة  C++فأن السالسل الرمزية هي عبارة عرن مصرفوفة ل حررف تنتهري
بررالحرف (( )nullحرررف النهايررة) حي ر يمثررل نهايررة السلسررلة الرمزيررة ،باألمكرران ان
تعلن وتبتدأ السالسل الرمزية كما تفعل بالضبط مع مصرفوفات البيانرات مرن األعرداد
الصحيحة والحقيقية ،مثال
;} 'char Greeting[ ] = { `H' ،`e' ،`l' ،`l' ،`o' ،` ` ،`W','o','r','l','d' ،`\0

الحظ ان الحرف االخير هو (' )null) ('\0مابعد الشرطة المعكوسة هو صفر.
لغررة  C++ترروفر امكانيررة اختصررار الطريقررة اعررال والترري تعتمررد علررى ادخررال
حرف بعد األخر ،وكمايأتي:
;"char Greeting[ ] = "Hello World

حي ان هذ القاعدة توفر شيئين:
• فبررردال مرررن اسرررتخدام الحاصررررات المفرررردة المفصرررولة برررالفوارز والمحاطرررة
باالقواس فانك ستستخدم الحاصرات المزدوجة بدون فوارز واقواس.
• عدم الحاجة ألضافة حرف النهاية الن المترجم سيضيفة عوضا عنك.
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هنرا حجرم المصرفوفة يسراوي ( )12 byteوذلرك الن كلمرة ( )Helloتحتراج الرى
خمررب بايتررات ،فررا واحررد يحترراج بايررت واحررد ،وكلمررة ( )Worldتحترراج الررى خمررب
بايتات ،واخيرا بايت واحد لحرف النهاية.
لذلك فعندما تعلن عن مصفوفة حرفية وتكتب حجمها فيجب ان يكرون حجمهرا
بعدد االحرف زائدا واحد (الفرا بين األحرف يعامل معاملة الحروف) ،مثال
; ”char Colour [4] = “RED

سيت م اسناد األحرف لكل موقع في مصفوفة االحرف كما يأتي:
; ’Colour[0] =’R
; ’Colour[1] =’E
; ’Colour[2] =’D
;'Colour [3] = '\0

مثال اخر:
char Name [5] = " Ahmed " // error

المساواة التالية سوف تكون لكل خلية
; `Name [0] = `A
; `Name [1] = `h
; `Name [2] = `m
; `Name [3] = `e
; `Name [4] = `d
االعررالن اعررال خطررأ ،وذلررك بسرربب عرردم وجررود خليررة لحفررظ حررررف )(null

فرري المصررفوفة كحرررف نهايررة ويمكررن تصررحيح ذلررك باعررادة األعررالن عررن المصررفوفة
اعالة كما يأتي:
char Name [6] = " Ahmed " // right
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المساواة التالية ستكون لكل خلية
Name [0] = `A` ;
Name [1] = `h` ;
Name [2] = `m` ;
Name [3] = `e` ;
Name [4] = `d` ;
Name [5] = `\0`;

االعالن التالي مقبول
char line [ ] = " this a test program "

االقواس المربعة ممكن ان تكون فارغة
برنامج لقراءة مصفوفة احرف وطباعتها
//Example 5.8
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
char buffer[80];
cout << "Enter the string: ";
cin >> buffer;
cout << "Here's the buffer: " << buffer << endl;
return 0;
}
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مطرجا البرنامج :5.8
Enter the string: Hello World
Here's the buffer: Hello

الحظ مدخالت ومخرجرات البرنرامج ( 5.8والرذي يجرب ان تتأكرد بعردم وضرع
احرف اكثرر مرن الحجرم المحردد) حير ان المصرفوفة معرفرة بحجرم ( )81حررف اي
بامكانررك ان تضررع ( )79حرررف الن الحرررف االخيررر يمثررل حرررف النهايررة ،ولكررن مررن
المالحظ هنا وجود مشكلتين هما:
• اوال يجب ان تتاكد بعدم ادخال اكثر من ( )79حورف الن ذلو سويؤدي الوى وضوع
قي خارج مدى المصفوفة.
• اذا ما قمت بادخال فران فان المتورج سويترجمة علوى انوه نهايوة السلسولة ويتوقوف
عوون اسووناد االحوورف التاليووة للفووران الووى المتغيوور الرمووزي ( )bufferكمووا فووي نوواتج
البرنامج.
لحل هاتين المشكلتين عليك استدعاء دالة خاصة هي ()(  .)cin:getهذ الدالرة
تأخذ ثالثة وسائط:
* المتغير ال ي يجب وضع الحروف به.
* الحد االقصى لعدد الحروف الواجب وضعها.
* اشارة النهاية (اشارة النهاية االفتراضية هي سطر جديد).
• برنامج لقراءة وطباعة مصفوفة من االحرف باستخدام )(cin.get
//Example 5.9
>#include <iostream
;using namespace std

)(int main
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{
;]char buffer[80
;" cout << "Enter the string:
cin.get(buffer, 79 ); // get up to 79 or newline
;cout << "Here's the buffer: " << buffer << endl
;return 0
}

مطرجا البرنامج :5.9
Enter the string: Hello World
Here's the buffer: Hello World

فررري البرنرررامج  5.9ترررم اسرررتخدام االمرررر ()( )cin:getمرررع المتغيررررات التاليرررة،
( )bufferوهرو المتغيررر الرذي ستضررع فيره السلسررلة الرمزيرة (طبعررا هرو مصررفوفة مررن
االحرف) والرقم ( )79والذي يمثل الحد االعلى للحروف في السلسلة الرمزيرة ،ولرم
يررذكر الوسرريط الثال ر حي ر سيفرضررة المترررجم (سررطر جديررد  ،))New Lineهررذا
االيعرراز سيسررمح باسررناد حررروف الررى المتغيررر ( )bufferلغايررة ( )79او لغايررة ادخررال
سطر جديد .وفي هذ الحالة فان حرف النهاية سيتم وضعة في نهاية السلسرلة عنردما
تدخل ( )79حرف اما في المثال  5.9فال حاجة لتوفير حرف النهاية وذلك الن القيمة
االفتراضية (سطر جديد) ستكون كافية.
• برنامج لقراءة مصفوفة احرف يعلن عنها داخل البرنامج ثم يتم طباعتها

//Example 5.10
>#include <iostream
;using namespace std
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void main ( void )
{ int i ;
static char name [5] ={ ‘ A ’ َ‘ h ’ َ‘ m ’ َ’ e ’ َ’ d ’ } ;
cout<<" content of the array " << endl ;
for ( i=0 ; i<=4; ++i){
cout<<" name [ " << i<<" ] = " << name [ i] << endl ;
}
return 0;
}

• برنامج لقراءة مصفوفة احرف يتم ادخالها على شكل سلسرلة احررف ثرم يرتم
طباعتها

//Example 5.11
#include <iostream>
using namespace std;

void main ( void )
{ int i ;
static char name[]= " this is a test program " ;
cout<< " content of array " << endl ;
for( i=0 ;name[ i ] != ’ /0 ’ ; ++i )
cout<<" name [ " <<i<<" ]=" << name [i]<<endl;
return 0;
}
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محتويرات المصرفوفة علرى

• برنامج لقراءة سطر من لوحة المفراتيح وعرر
الشاشة

//Example 5.12
# define max 80
# include <iostream>
using namespace std;

void main ( void )
{ char line [max] ;
cout<<" enter a line of text \n " ;
cin.get ( line, max, `\n`);

// reading a line

cout<<" output fromthearray " <<endl;
cout << line ;
return 0;
}

• برنرررامج لقرررراءة مجموعرررة مرررن االسرررطر مرررن لوحرررة المفررراتيح وخزنهرررا فررري
المحتويات على الشاشة
// Example 5.13
# define max 80
# include <iostream>
using namespace std;

void main (void)
{ char line [max] ;
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cout<<"Enter a set of lines and terminated with @\n";
cin .get (line, max, '@' ) ; //reading a string
cout<<" output from the array " << endl;
cout <<line ;
return 0;
}

@ هنا ادخال سلسرلة رمزيرة مطبوعرة علرى عردد مرن االسرطر تنتهري برالرمز
ًمثال
This is a
Test program
by Ahmed
@

 تخزن في مصرفوفة،• برنامج لقراءة مجموعة من االسطر من لوحة المفاتيح
.المحتويات للمصفوفة وعدد االحرف على الشاشة

//Example 5.14
# define max 200
# include <iostream>
using namespace std;

void main (void)
{ char line [max] ; int nch ; char ch ;
int number (char line [] );
cout<<" Enter a set of lines and terminate with @ " ;
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;cout <<endl
;) '@' cin.get (line, max ,
;nch = number ( line ) -1
;cout <<" output from the array " <<endl
;cout <<endl

; cout <<line << endl

;cout <<" number of character = "<<nch <<endl
;return 0
}
// function to find number of character

)][int number (chara
; { int i ; i=0
) 'while (a[i] != '/0
; ++i
; )return(i
}

مالحظة//:
عنرردما يررتم االعررالن عرررن المصررفوفة ،فانررك تخبررر المتررررجم عررن عرردد الكيانرررات
المفرو خزنها في الذاكرة بالضبط .المترجم سيحجز ذاكرة لكل هذ الكيانرات،
حتررى وان لررم تسررتخدمها .هررذ ليسررت مشرركلة كبيرررة مررع المصررفوفات طالمررا تكررون
لديك فكر جيدة عرن عردد الكيانرات التري تحتاجهرا .المشركلة تكمرن عنردما التكرون
لررديك فكرررة عررن عرردد الكيانررات الترري تحتاجهررا ،فرري هررذ الحالررة مررن المفرررو
اسررتخدام هياكررل بيانررات اكثررر تقرردما ،مثررل مصررفوفة المؤشرررات ( وهرري مصررفوفة
تبنى بطريقة الخزن الحر ) ،والتي سنشرحها في فصل المؤشرات ،وهنا طرق
هياكل بيانات اكثر تقدما والتي تحل مشكلة خزن بيانات كثيررة وهري خرارج مردى
هذا الكتاب.
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• برنامج اليجاد مجموع عناصر مصفوفة احادية

// Example 5.15
>#include <iostream
;using namespace std
;}int myarray [] = {16, 22, 7, 34, 55, 72
;int n َresult=0

)( int main
{
) for ( n=0 ; n<6 ; n++
{
;]result += myarray[n
}
;cout << result
;return 0
}

مطرجا

البرنامج 5.25:
205

في هذا المثال فان المصرفوفة ( )myarrayوالمتغيررات االعتياديرة ()result ،n
هي جميعا متغيرات عامة ،بسبب األعالن عنها خارج الدالة.
• برنامج لقراءة مصفوفة متكونه من  21عنصر .ثم ايجاد معدل عناصرها
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// Example 5.16
#include<iostream>
using namespace std;
main()
{
int myarray[20] ;
int sum =0;

for ( int i=0; i<20 ; i++ )
cin << myarray [i] ;
for ( i=0; i<20 ; i++ )
sum = sum + myarray[i] ;
float Average = sum / 20 ;
cout << " average = " << average ;
return 0;
}

 ثرم جرد عردد ومجمروع العناصرر التري،)A [25]( • برنرامج لقرراءة المصرفوفة
.(7) تقبل القسمة على

// Example 5.17
#include<iostream>
using namespace std;
main()
{
int A[25] ;
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int sum =0 َj =0 ;

for ( int i=0; i<25 ; i++ )
cin << A [i] ;
for ( i = 0 ; i < 25 ; i++ )
if ( A[i] % 7 = = 0 )
{
j++;
sum + = A[i] ;
}
cout << " Number of elements in array accept dividing by 7 = \n"
<< j ;
cout << " Sum of elements in array accept dividing by 7 =\n "
<< sum ;
return 0;
}

 ثم اضف خمسة للعناصرر فري المواقرع،)AB [45]( • برنامج لقراءة مصفوفة
.الفردية واثنين للعناصر في المواقع الزوجية
// Example 5.18
#include<iostream>
using namespace std;
main()
{
int AB[45] ;
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for ( int i=0; i<45 ; i++ )
cin << AB [i] ;
for ( i = 0; i < 45 ; i++ )
{
if ( i % 2 != 0 )
AB[i] = AB [i] + 5 ;
else
AB [i] = AB [i] + 2 ;
}
for ( i = 0 ; i < 45 ; i++ )
cout << " AB [ " << i << " ] = " << AB[ i ] << '\t' ;
return 0;
}

)5x5( • برنامج لطباعة عناصر القطر الرئيب في المصفوفة
// Example 5.19
#include < iosream>
#define row 5
#define col 5
using namespace std;

main(){
int D[row][col] ;
for ( int i=0 ; i< 5 ; i++ )
for ( int j =0 ; j< 5 ; j++ )
cin>>D[i][j] ;
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for ( i =0 ; i < 5 ; i++ )
cout << D[i][i] << endl ;
return 0;
}

 ثم بدل عناصر الصف الثاني مرع عناصرر،(4x5) • برنامج لقراءة المصفوفة
. الصف الثال
// Example 5.20
#include <iostream>
using namespace std;
const row = 4 َ col = 5 ;
void readarray ( AD[ ][ ] )
{
for ( int i=0 ; i< row ; i++ )
for ( int j =0 ; j< col ; j++ )
cin>>D[i][j] ;
}
void writearray ( AD[ ][ ] )
{
for ( int i=0 ; i< row ; i++ ) {
for ( int j =0 ; j< col ; j++ )
cout << D[i][j] << '\t' ;
cout << endl ;
} }
main () {
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;]int AD [row][col
;) readarray ( AD
;) writearray ( AD
) for ( in i =0 ; i < col ; i++
; ]{ int temp = AD[2][i
; ]AD [2][i] = AD [3][i
} ; AD [3][i] = temp
; ) writearray ( AD
;return 0
}

 5.8استخدام المصفوفات كوسائط

Arrays as Parameters

في بعض الحراالت ربمرا تحتراج لتمريرر مصرفوفة الرى دالرة كوسريط .فري لغرة
 C++ليب باالمكان تمرير كتلة كاملة من الرذاكرة الرى الدالرة بوسرائط القيمرة ،ولكرن
يسمح لك بتمرير عنوانها .عمليا هذ لها نفب التراثير وهري اسررع واكثرر كفراءة .فري
هررذ الحالررة فرران الشررفرة الترري داخررل الدالررة سررتعمل علررى القرريم الحقيقيررة للمصررفوفة
(محتوى المصفوفة) التي تستخدم الستدعاء الدالة.
لغر

قبول المصفوفات كوسائط فران الشريء الوحيرد الرذي يجرب عملرة عنرد

االعالن عن الدالة هو تحديد نوع عناصر المصفوفة فري وسرائطها ،االسرم التعريفري
للمصفوفة ،وزوج من االقواس المربعة الخالية .مثال الدالة التالية:
(] [void procedure (int arg

الحظ ان هرذ الدالرة تتقبرل وسريط اسرمة ( )argوهرو عبرارة عرن مصرفوفة مرن
نوع االعداد الصحيحة .ولغر تمرير هذ المصفوفة الى هذ الدالة فانك يجرب ان
تعلن عن المصفوفة حسب الطرق التي تعلمتها وكما يأتي:
;]int myarray [40
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:وسيكون من الكافي استدعاء الدالة كما يأتي
procedure (myarray);

• برنررامج لقررراءة مصررفوفات وطباعتهررا باسررتخدام دالررة تمرررر لهررا المصررفوفة
كوسيط

// Example 5.21
#include <iostream>
using namespace std;
void printarray (int arg[ ] َint length) {
for (int n=0; n<length; n++)
cout << arg[n] << " ";
cout << "\n";
}

int main ()
{
int firstarray[ ] = {5, 10, 15};
int secondarray[ ] = {2, 4, 6, 8, 10};
printarray (firstarray,3);
printarray (secondarray,5);
return 0;
}
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مطرجا

البرنامج 5.12:
5 10 15
2 4 6 8 10

كما ترى ،فان الوسيط االول (] [ )int argيقبرل اي مصرفوفة لهرا عناصرر مرن
نوع االعداد الصحيحة ،بغض النمر عن طولها .ولهذا السبب فانك ستضع الوسيط
الثاني الذي سيخبر الدالة عن طول اي مصفوفة تمررهرا الرى الدالرة .كرذلك فران ذلرك
يسرمح لحلقررة التكرررار ( )forوالتري تسررتخدم لطباعررة المصرفوفة ان تحرردد عرردد مرررات
التكرار لغر

المررور علرى كرل عناصرر المصرفوفة دون الرذهاب الرى مابعرد مردى

المصفوفة.
كذلك في االعالن عن الدالرة فانره مرن الممكرن ان تضرمنها مصرفوفات متعرددة
االبعاد.
• برنامج الستخدام المتعدد الرقمي  enumبشكل مشابهة للمصفوفة.
// Example 5.22
>#include <iostream
;using namespace std
;}enum Week_days {Mo = 1 َTu َWe َTh َFr َSa َSu
;}enum Bool {False َTrue

{ )int main(void
;Week_days d = Sa
;Bool Truth = False
;"cout<<"Truth is: "<<Truth<<"\n
)if (d < Sa
;"cout<<d<<" is weekday\n
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else
cout<<d<<" is weekend\n";
return 0;
}

 الستخراج حاصرل ضررب#define • برنامج يوضح كيفية استخدام الموجهة
.عددين وايجاد القيمة المطلقة لعدد ما
// Example 5.23
#include <iostream>
#define MAX 100
#define MUL(x, y) x * y
#define ABS(x) (x)<0 ? -(x):(x)
using namespace std;

int main(void) {
int i=MAX َ j = -34 َ s;
S = MUL(i, j);
cout<<"Multiplication of "<<i<<" and "<<j<<" is: "<<s;
cout<<"\nThe absolute value of "<<j<<" is: "<<(ABS(j))<<"\n";
return 0;
}

 ثم طباعتها باستخدام الدوال, ترتيبها,• برنامج لقراءة مصفوفة

// Example 5.24
#include <iostream>
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#define MAX 10
using namespace std;
void read(float num[ ] َint i);
void sort(float num[ ] َint i);
void print(float num[ ] َint i);

int main(void) {

int c;
float numbers[MAX];

cout<<"How many numbers you enter? \n";
cin>>c;
read(numbers َ c);
sort(numbers َ c);
print(numbers َ c);

return 0;
}
void read(float num[ ] َint i) {

for (int j=0; j<i; j++) {
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cout<<(j+1)<<". number: ";
cin>>num[j];
}
}
void sort(float num[ ] َ int i) {
int j َk;
float swap;
for(j=0; j<(i-1); j++)
for(k=j+1; k<i; k++)
if(num[j]<num[k]) {
swap = num[j];
num[j] = num[k];
num[k] = swap;
}

}
void print(float num[] َint i) {

for(int j=0; j<i; j++)
cout<<num[j]<<" ";
}
(3x6) • برنامج اليجاد العدد االكبر وموقعة في مصفوفة ثنائية
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// Example 5.26
#include < iostream>
#include<conio>
using namespace std;
main() {
int max , ABC[3][6];
for ( int i=0 ; i< 3 ; i++ )
for ( int j =0 ; j< 6 ; j++ )
cin>>ABC [i][j] ;
max = ABC [0][0] ;
int Loc_row = 0 ;
int Loc_col = 0 ;
for ( int i=0 ; i< 3 ; i++ )
for ( int j =0 ; j< 6 ; j++ )
if ( ABC [i][j] > max )
{
max = ABC [i][j] ;
Loc_row = i ;
Loc_col = j ;
}
cout << " Max element in array \n " << max ;
cout << "location of max element in array: \n" ;
cout << "row = " << Loc_row << " col=" << Loc_col ;
system (" pause") ;
return 0;
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}

.)M (20)( • برنامج اليجاد موقع العدد االصغر في مصفوفة
// Example 5.27
#include<iostream>
using namespace std;

main(){
int i َmin َLoc, M[20] ;
for ( i= 0; i < 20 ; i++ )
cin >> M[i] ;
min = M[0] ;
Loc = 0 ;
for ( i = 0 ; i < 20 ; i++ )
if ( M[i] < min )
Loc = i ;
cout << " location of min elements in array = \n " << i ;
return 0;
}

) بمربع قيمتةTEST (30)( • برنامج البدال العناصر السالبة في المصفوفة
// Example 5.28
#include<iostream>
#include < math>
using namespace std;

main(){
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int i , TEST[30];
for ( i= 0; i < 30 ; i++ )
cin >> TEST [i] ;
for ( i = 0 ; i < 30 ; i++ )
if ( TEST [i] < 0 )
TEST [i] = pow ( TEST [i], 2 ) ;
for ( i = 0 ; i < 30 ; i ++ )
cout << TEST [i] << '\t' ;
return 0;
}

) الرى اصرفار عرداEX(4x4)( •برنامج لتغيير جميع قيم العناصر في مصفوفة
قيم عناصر القطر الرئيب
// Example 5.29
#include<iostream>
using namespace std;

main(){
int EX [4][4] = { 12 َ1 َ-8 َ77

َ 5 َ34 َ-45 َ31 َ54 َ62 َ-78 َ1 َ4 َ

22, 3, 13, 20 } ;
for ( int i=0 ; i < 4 ; i++)
for ( int j = 0 ; j < 4 ; j ++ )
if ( i != j )
EX[i][j] = 0 ;
for ( int i=0 ; i < 4 ; i++) {
for ( int j = 0 ; j < 4 ; j ++ )
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; 'cout << EX[i][j] << '\t
; cout << endl
}
;return 0
}

• برنرررامج لقرررراءة مصرررفوفة سلسرررلة رمزيرررة لغايرررة  12حررررف باسرررتخدام دالرررة
 ،getlineثم اطبع عناصرها.
// Example 5.30
>#include<iostream
; using namespace std

{ ) (main
; ]char firstname[13
; cout << “Enter your first name :” << endl

; )cin.getline (firstname, 12
) for ( int i = 0 ; firstname[i] != ‘\0’ ; i++
;cout << “firstname [“ << i << “]” << ‘\t’ << firstname[i] << endl

; return 0
}

اسئَة لَح :
.1
مايلي:

اكتررب برنررامج لقررراءة مصررفوفة احاديررة تتكررون مررن ( )21عنصرررا ,واعمررل

 )aايجاد مجموع عناصر المصفوفة
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 )bايجاد معدل قيم عناصر المصفوفة
 )cايجاد القيمة الصغرى في المصفوفة
 )dايجاد موقع اكبر قيمة في المصفوفة
 )eفصل المصفوفة الى مصفوفتين متساويتين بالحجم
 )fايجاد مجموع العناصر التي تقبل القسمة على  7و  4بنفب الوقت.
 )gايجاد معدل االعداد التي بالمواقع الفردية في المصفوفة.
 )hتغيير اي قيمة في المصفوفة اكبر من  45بالقيمة صفر
 )iابدال العناصر بالمواقع الفردية مع العناصر بالمواقع الزوجية.
 )jايجاد قيمة اصغر عنصر وموقعة في المصفوفة.
 )kتزحييرف المصررفوفة ثررالث مواقررع لليمررين (توضررع القيمررة صررفر فرري المواقررع
الفارغة).
 )lترتيب عناصر المصفوفة حسب القيم تصاعديا.
 )mتزحييرررف عناصرررر المصرررفوفة الرررى اليسرررار ثرررالث مواقرررع (مالحمرررة تررردور
العناصر الى الجانب االخر ..اي الذي يخرج من اليسار يحشر في اليمين).
 )nبدل القيمة الصغرى في المصفوفة مع القيمة العليا في المصفوفة.
 )oطباعة المصفوفة بترتيب عكسي (اي طباعة النهاية في البداية).
اكتب برنامج لقراءة مصفوفتين )) (A(10, B(10واجري العمليات التالية
.2
عليها:
 )aاجعلهما مصفوفة واحدة.
 )bعمل مصفوفة واحدة من القي في المواقع الفردية لكال المصفوفتين.
 )cايجاد اكبر قيمة في كال المصفوفتين.
 )dحساأ عدد العناور في المصفوفة  Aالتي قيمها اكبر من قي عناور
المصفوفة B
 )eابدال العناور في المواقع الزوجية لكال المصفوفتين.
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.3
عليها:
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g

اكتب برنامج لقراءة مصفوفة ثنائية ) AB (5, 5وانجز العمليات التالية

ايجاد مجموع قي عناور المصفوفة.
ايجاد اكبر قيمة في المصفوفة.
ايجاد المعدل لقي عناور المصفوفة.
ايجاد مجموع قي العمود .3
ابدال قي العناور في الصف  3مع قي عناور الصف .5
ايجاد معدل القي للعناور في العمود .2
ايجاد مجموع العناور في المثلث العلوي المحصور بين القطر الرئيس
والثانوي.
 )hايجاد مجموع عناور القطر الرئيس.
 )iايجاد اكبر قيمة في عناور المثلث السفلي المحصور بين القطرين.
 )jايجاد اوغر قيمة في القطر الثانوي.
 )kابدال عناور القطر الرئيس مع عناور القطر الثانوي.
 )lايجاد معدل القي في المثلث االيمن المحصور بين القطرين.
 )mباعة عناور المثلث االيسر المحصور بين القطرين.
 )nتحويل المصفوفة الى مصفوفة احادية.
 )oايجاد موقع اوغر عنصر في المصفوفة.
 )pتدوير المصفوفة بزاوية قدرها  91درجة.
 )qايجاد مجموع العناور التي اسفل القطر الرئيس( .مالحظة :ابدال
الصفوف باالعمدة).
اكتب برنامج لقراءة مصفوفتين ثنائيتين ))(A(3, 4), and B (4, 5
.4
وانجز االعمال التالية عليهما:
 )aايجاد حاول ضرأ المصفوفتين.
 )bايجاد مجموع المصفوفتين
 )cابدال الصف  3في المصفوفة  Aمع العمود  2في المصفوفة . B
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الفصل السادس
المؤشرات
POINTERS

 6.2المقدمة
ان واحدة من أكثر األدوات قوة توفرها لغة  C++للمبرمج هري امكانيرة تغييرر
القيم في ذاكرة الحاسوب بشركل مباشرر مرن خرالل اسرتخدام المؤشررات .فالمؤشررات
تقدم اثنين من التحديات الخاصة عند دراسة لغرة  :C++فهري يمكرن ان تكرون مربكرة
بشكل او باخر ،اضافة الى عردم وضروا الحاجرة لهرا بشركل انري .ولرذا سرنكرس هرذا
الفصل لبيان كيفية عمل المؤشرات خطوة خطوة.

 6.1المؤشرات
رأيرت لغايررة االن كيرف ان المتغيرررات ينمررر لهرا علررى انهررا خاليرا مررن الررذاكرة
والتي من الممكن الوصرول اليهرا مرن خرالل المعررف الرذي يمثرل المتغيرر ،وفري هرذ
الطريقة فانك التكترث او التهتم حول المواقع المادية للبيانات في الذاكرة ،وببسراطة
فانك تستخدم هذ المعرفات في اي وقت ترغب فيه االشارة الى متغيراتك.
ان ذاكرة حاسبتك من الممكن ان تتخيلها كمجموعة متعاقبة من خاليا الرذاكرة
أو مواقع الخزن المتجاورة ،وحجم كل خليرة هرو بقردر حجرم النروع المعلرن عنره لهرذا
المتغير .وترقم خاليا الذاكرة بشكل تسلسلي واضح.
هذ الطريقة تساعد على الوصرول الرى اي موقرع فري الرذاكرة وذلرك باسرتخدام
هذ االرقام التسلسلية وهي أرقام وحيدة لكل خلية فري الرذاكرة ،بمعنرى انهرا التتكررر
(تسمى هذ األرقام العنوان) ( .)addressففي كل مرة تعلن عن متغير ما ،فران حجرم
الذاكرة التي يحتاجها هذا المتغير ستسند او تخصص له في موقع محردد مرن الرذاكرة
(هررذا الموقررع لرره رقررم يمثررل عنوانررة فرري الررذاكرة) .وبشرركل عررام فانررك التحرردد الموقررع
للمتغيررر ضررمن مسررتوى خاليررا الررذاكرة .ولحسررن الحررظ فرران هررذ العمليررة تنجررز اليررا
بواسطة نمام التشغيل وخرالل وقرت التشرغيل .وعلرى كرل حرال ،ففري بعرض الحراالت
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ربمرا تكرون راغبرا بمعرفرة العنرروان الرذي ترم خرزن متغيررر بره خرالل وقرت التشررغيل
وذلك لكي تعمل أو تنفذ أوامر نسبة لموقعها في الذاكرة.
عنروان موقرع المتغيرر فري الرذاكرة هرو مرا نسرمية عامرل االشرارة ( reference

.)operator
المؤ ر هو متغير يحما عناواإ اكاره .هرذا العنروان هرو موقرع كيران محردد،
عررادة متغيررر محرردد فرري الررذاكرة .فرراذا كرران متغيررر يحترروي عنرروان متغيررر اخررر ،فرران
المتغير االول يقال عنه انه يؤشر الى الثاني.
ولكرري تعلررن عررن متغيررر مررا كمؤشررر (اي يحمررل عنرروان) فرران ذلررك يررتم وفررق
الصيغة العامة لالعالن عن المؤشرات وكمايأتي:
; Type *name

حي ان النوع يمثل النوع االساس للمؤشر وهو اي نوع مقبول (االنواع التي
سررربق وان درسرررناها) .امرررا االسرررم لمتغيرررر المؤشرررر فهرررو يحررردد وفقرررا لقواعرررد تسرررمية
المتغيرات.

 6.3أداة العنونة

(&) and (*) operators

هنا اثنان من عوامل التأشير الخاصة:
• اداة العنونة او العامل (&) :وهي أداة احادية تتعامرل مرع كميرة واحردة فقرط،
حير تقرروم باعررادة عنرروان ذاكرررة ،سررتقوم بأسررناد القيمررة الترري فرري الطرررف
األيمن من التعبير (والذي يعتبر عنوان) الى المتغير الموجود فري الطررف
األيسر من التعبير .فمثال التعبير التالي
;x=&y

تسند عنوان ( )yفي الذاكرة الرى المتغيرر (( )xأي تضرع عنروان القيمرة  yفري
الذاكرة في الموقع المؤشر عليه بواسطة المتغير  ،xوبهذا فأن موقع الذاكرة المؤشر
عليه بالمتغير  xسيحتوي علرى عنروان ولريب قيمرة ،هرو عنروان  ،) yوهرذ تختلرف
عن العبارة
;x=y
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والتي تعني أسناد القيمرة ( )yالرى المتغيرر (( )xأي وضرع القيمرة  yفري موقرع
الذاكرة المؤشر عليه بواسطة المتغير .)x
أداة االشارة اوالعامل (*) :وهو مكمل للعامل (&) ،وهرو ايضرا عامرل احرادي
(اي يتعامل مع كمية واحدة فقط) ،والتي ستعيد القيمة الموجودة فري الموقرع الرذي لره
العنرروان (المتغيررر الررذي يحمررل عنرروان) الررذي يررأتي بعررد العامررل (*) ،فمررثال اذا كرران
المتغير ( )sيحتوي على عنواإ اكره لموقع ذاكرة يحتوي القيمة ( )Pمثال ،فان:
; z = *s

حير سرريتم اسررناد القيمررة ( )pالررى المتغيررر ( .)zويجررب ان تتاكررد ان متغيرررات
المؤشرررات دائمررا تشررير الررى نرروع البيانررات مررن نرروع االعررداد الصررحيحة .فمررثال عنررد
االعالن عن مؤشر من نوع االعداد الصحيحة ،فان المترجم سيفر

ان اي عنوان

يحملررة سيؤشررر الررى متغيررر مررن نرروع االعررداد الصررحيحة بغررض النمررر اذا كرران عرردد
صحيح او ال.
أما العبارة
; x = *& y

فهي تكافيء العبارة
;x = y

وهذا يعني أن األداتين تعمالن وكأن أحداهما هي معكروس الثراني .لرذلك فران
(&*) تكافيء الرقم ( ،)1وبذلك فليب لها تأثير يذكر.

مالحظة//:
تسمية متغيرات المؤشررات ( المؤشررات اختصرارا) تتبرع ذات الطريقرة والقواعرد
المتبعة بتسمية المتغيرات.
• برنامج يوضح كيفية استخدام المؤشرات والمرجعيات
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// Example 6.1
>#include <iostream
;using namespace std

{ )int main(void
;double s=10.20 َp
;double *q
;q=&s
;p=*q

;cout<<"s is: "<<s
;cout<<"\n p is: "<<p
;cout<<"\n q is: "<<*q
;return 0
}

مالحظة//:
العامل (&) ياتي بعد متغير اعتيادي (متغير يشير الرى موقرع فري الرذاكرة يحمرل
قيمررة) ،والقيمررة المعررادة مررن العامررل (&) عنررد وضررعها امررام المتغيررر االعتيررادي
) (&Sكما في المثال  6.1هي عنوان في الذاكرة.
اما العامل (*) فياتي بعد مؤشر (متغير عنوان) ،والقيمة المعادة من العامرل (*)
عند وضعها امام المؤشر ) (*qكمرا فري المثرال  6.1سرتكون القيمرة المخزونرة فري
هذا الموقع من الذاكرة.
• برنامج يوضح طرق مختلفة الستخدام المؤشرات
// Example 6.2
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>#include <iostream
;using namespace std
)( int main
{
;int firstvalue َ secondvalue
;int * mypointer
;mypointer = &firstvalue
;*mypointer = 10
;mypointer = &secondvalue
;*mypointer = 20
;cout << "firstvalue is " << firstvalue << endl
;cout << "secondvalue is " << secondvalue << endl
;return 0
}

مطرجا البرنامج //:6.1
firstvalue is 10
secondvalue is 20

في البرنامج  6.2تم االعالن عن المتغيرر  mypointerعلرى انره متغيرر مؤشرر
من نوع االعداد الصحيحة .بعردها ترم اسرناد عنروان المتغيرر  firstvalueالرى المؤشرر
( mypointerالحظ هنا تم وضرع العامرل & امرام المتغيرر االعتيرادي  firstvalueلكري
نسترجع عنوان هذا المتغير وبالتالي خزن هذا العنروان فري المؤشرر  .mypointerلرو
لم نعلن عن  mypointerكمؤشر لمرا تمكنرا ان نخرزن بره عنروان ذاكررة .وهكرذا لبقيرة
البرنامج.
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 6.4أهمية المؤشرات

Pointers

تبرز أهمية المؤشرات باألمور التالية:
 .1تستعمل المؤشرات لتحسين أداء استدعاء الدوال.
 .2تستخدم ألستحداث الذاكرة المتحركة المرنة ودعم الروتينات الخاصة بذلك.
 .3تعمل على زيادة فعالية استخدام بعض الروتينات والدوال.
 .4تعمل على زيادة فعالية التعامل مع المصفوفات متعددة األبعاد.
مثال ،ل عالن عن مؤشر يدعى مثال ( )pxلحمل عنروان متغيرر ،فانرك ممكرن
ان تكتبة كمايأتي:
; int * px =0

هذا أعالن على أن ( )pxهو مؤشر الى موقع ذاكرة يحمل عدد صرحيح ،ذلرك
يعنرري ان ( )pxأعلررن عنرره علرررى أنرره سرريحمل عنرروان حجمرررة حسررب مرردى االعرررداد
الصحيحة .الحظ ان ( )pxهو متغير مثله مثل أي متغير أعتيادي ،فعنردما تعلرن عرن
متغير من نوع االعداد الصحيحة ،فانك تحددة لحمل عدد صحيح ،وعندما تعلن عن
متغير كمؤشر فانك تحددة لحمل عنوان ،لرذلك فران ( ) pxهنرا هرو فقرط نروع مختلرف
من المتغيرات.
فرري هررذا المثررال ترررى ان المتغيرر ( )pxقررد اسررندت لرره القيمررة االبتدائيررة صررفر،
والمؤشرات التري لهرا قيمرة تسراوي صرفر تردعى المؤشررات الخاليرة (.)null pointer
لذا فان كل المؤشرات عندما يتم خلقهرا فانهرا يجرب ان تنشرأ مرع قيمرة معينرة ،فرأذا لرم
تكن تعلم ماذا تريد ان تسند لهرذا المؤشرر ،فاسرند لره القيمرة صرفر .امرا المؤشرر الرذي
اليبتدأ بقيمة فيسمى ( )wild pointerوهي من المؤشرات الخطرة جدا.
ولغررر

اسررناد عنرروان لهررذا المؤشررر فانررك تسررتطيع الوصررول الررى عنرراوين

المتغيرات عن طريق وضع العالمة )&( امام اسم المتغير والذي بهذ الحالة سيعيد
عنوان هذا المتغير ،ولترى ذلك في المثال ادناة
unsigned short int y = 30; // make a variable
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unsigned short int * px = 0; // make a pointer
;px = &y

حي تم في السطر االول االعالن عن متغير واسندت له القيمة ( ،)31اما في
السطر الثاني فتم االعالن عن متغير من نوع المؤشرات واسندت له القيمة االبتدائية
صفر ،اما السطر الثال واألخير فيتم فيه اسناد عنوان المتغيرر ( )yفري الرذاكرة الرى
المؤشر ( .)pxهنا في حالة عردم اسرتخدام عامرل العنونرة (&) فران قيمرة المتغيرر ()y
ستسررند الررى المؤشررر ولرريب عنرروان المتغيررر والررذي غالبررا سرريكون عنرروان خرراطىء.
باالمكان اختصار خطوة في االعالن اعال كمايأتي
;unsigned short int y = 30
; unsigned short int * px = &y

 6.5أبتداء المؤشرات
بعررد ان يررتم االعررالن عررن المؤشررر المحلرري وقبررل ان يررتم اسررناد قيمررة لرره ،فرران
المؤشر يحتوي علرى قيمرة غيرر معروفرة .المؤشررات العامرة تبردأ اليرا بالقيمرة ()null
(والتري تعنرري صررفر) .األتفاقيررة المهمررة هرري :المؤشررر الررذي اليؤشررر حاليررا الررى موقررع
ذاكررة محردد فيجرب اسرناد القيمرة صرفر لره ،حير ان اي مؤشرر يحتروي علرى القيمرة
صفر فهذا يعني ان المؤشر يؤشر على الشيء .وعلرى كرل حرال ،بسربب ان المؤشرر
له القيمة صفر فران ذلرك كرافي لجعلرة غيرر امرن .ان لغرة  C++التررغم المؤشرر الن
تكررون لرره القيمررة صررفر .السالسررل الرمزيررة عررادة تنشررأ او تبرردأ فرري  .C++وباالمكرران
ابترررداء السالسرررل الرمزيرررة باسرررتخدام المؤشررررات .المؤشررررات الصرررفرية او الخاليرررة
باالمكان استخدامها لتعليم نهاية مصفوفة المؤشرات.
• برنامج الستخدام المؤشر مع المصفوفات الحرفية
// Example 6.3
>#include <iostream
;using namespace std
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{ )int main(void
;"char *ch="Now is November

)for(int i=0; ch[i]; ++i
;]cout<<ch[i
;return 0
}

مالحظة//:
دائما وابدا التستخدم المؤشر دون ان تسند له قيمة ابتدائية.

 6.6رياضيات المؤشرات
هنرا فقرط اثنران مرن العمليرات الرياضرية التري تسرتخدم مرع المؤشررات وهمررا:
االضافة والطرا.
في كل مرة يتم زيادة المؤشر فانه سيشير الى موقرع الرذاكرة للعنصرر الالحرق
حسب النوع االساس .وفي كل مرة يتم طرا واحد من المؤشر فران المؤشرر سيشرير
الى العنصر السابق ،مثل
;int *p=1000 ،*ch=2000
ماهي قيمة p
ماهي قيمة ch

;p++

//

;ch--

//

اضافة الى الجمع والطررا للمؤشرر مرع االعرداد الصرحيحة ،فران المؤشرر مرن
الممكررن ان يطرررا مررن مؤشررر اخررر وذلررك لغررر ايجرراد عرردد الكيانررات مررن النرروع
االساس التي تفصل بين المؤشرين .اما باقي العمليرات الرياضرية فهري غيرر مسرموا
بها.
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مالحظة//:
العمليات الحسابية التي من الممكرن اسرتعمالها مرع المؤشررات هري ، ++ ،-- ) :
(- ،+

مثال  :لو فرضنا أن عنوان مؤشر المتغيرر ) (aكران (  )111فرأن مقطرع البرنرامج
االفتراضي التالي:
{ ) ( main
;

int a[2] ،* pointer1
; pointer1 = & a
; pointer1 ++

}

; cout << * pointer1

ستكون نتائجة هي طباعة قيمة المؤشر وهي (  ) 112وذلك ألن طول )  ( intهو
 2بايت

 6.7المصفوفات والمؤشرات

Arrays and Pointers

هنا عالقه حميمة بين المؤشررات والمصرفوفات فري لغرة  ،C++وقرد مرر برك
أن العنصر األول من أي مصفوفة يعد مؤشرا ودليال للمصفوفة في الذاكرة ،يتعامرل
من خالله معها وهنا تشابة كبير بين المصرفوفات والمؤشررات فري طريقرة وصرول
كل منهمرا الرى الرذاكرة ،وكرذلك هنرا فرروق بينهمرا فالمؤشرر متغيرر يعتبرر العنراوين
كقيم وأسم المصفوفة يعتبر عنوانا أو مؤشرا لكنه ثابت ،مثال
لو كان لدينا المصفوفة التالية:
; ]char array[20

فررأن المعرفررات التاليررة متكافئررة ألنهررا جميعررا تمثررل عبررارات منطقيررة نتيجتهررا
( ،)trueحي أن عنوان العنصر األول في المصفوفة ( )arrayهو عنوان المصرفوفة
كلها.
]& array[0
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مالحظة//:
يستخدم المؤشر في لغة  C++كعنوان للمتغير في الذاكرة ( مثل رقم بيت في حي
معين ،وبغض النمر عن محتويات البيت) .
ومن الممكن أن المؤشر نفسه يعامل كمتغير ويستخدم له مؤشر أخر .

 6.8مصفوفة المؤشرات
المؤشررات ممكرن ان تخررزن بمصرفوفة مثرل اي نرروع بيانرات اخررى .االعررالن
عن مصفوفة مؤشرات اعداد صحيحة بحجم ( )5يكون:
;]int *int_values[5

والسررناد عنرروان متغيررر مررن نرروع االعررداد الصررحيحة يسررمى ( )iالررى العنصررر
الثاني لمصفوفة المؤشرات فسيكون كما يأتي
;int_values[1] = &i

واليجاد القيمة (( )iحي وضع في الموقع الثاني) فنكتب
;]X = *int_values[1

المؤشر يوفر وصول مباشر الى قريم المتغيرر الرذي يخرزن عنوانرة .لرذلك فعنرد
مساواة او اسناد مؤشر الى متغير معين فان القيمة المخزونة في الموقع الذي عنوانة
مخزون في المؤشر ستسند الى المتغير ،مثل
; Newvarb = * px

حي سيتم في هذ العبارة اسناد القيمة التري مخزونرة فري الموقرع الرذي يؤشرر
عليه المؤشر ( )* pxالى المتغير (.)Newvarb
ان االشررارة (*) التررري امررام متغيرررر تعنرري " ان القيمرررة المخزونررة فررري عنررروان
المتغيررر " والمسرراواة تعنرري خررذ القيمررة المخزونررة فرري العنرروان ( )pxواسررندها الررى
المتغير ()Newvarb
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مالحظة//:
عليررك ان تفرررق بررين العنرروان الررذي يحملررة المؤشررر والقيمررة الموجررودة فرري الموقررع
الذي عنوانة في المؤشر

 6.9أخطاء بسبب أحتمال استخدام خا ىء للمؤشر
هنا عدد من األخطاء التي تحدث نتيجة استخدام المؤشررات سنوضرحها هنرا
باستخدام األمثلة:
 .1مثال:1
{ )( main
; int a ،* pointer
; a = 20
}

; * pointer = a

الخطأ الذي يحدث هنا هو أنك أسندت قيمرة المتغيرر ( )aوالمسراوية ( )21الرى
متغير (مؤشر) مجهول العنوان فري الرذاكرة ،لرذا فرأن المؤشرر لرن يأخرذ أي قيمرة فري
هذ الحالة.
 .2مثال:2
{ )( main
; int a ،* pointer
; a = 20
; pointer = a
} ; cout << * pointer

الخطأ هو استخدام المتغير ) (aبدال من (( )&aسيطبع قيمة غير معروفة).
 .3مثال:3
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; ]char array1 [50] ،array2 [50
; char *pointer1 ، * pointer2
; pointer1 = array1
; pointer2 = array2
if (pointer1 > pointer2) ….

عندما تتم مقارنة بداية تخزين المصفوفتين ،فأن جملة المقارنة ال تحمل معنى
مفيدا ،لعدم اهمية أي من المصفوفتين تسبق األخرى في الذاكرة.
 .4مثال:4
; int a1 [5] ،a2 [5] ، * pointer ، I
; pointer = a1
)for (I = 0 ; I < 10 ; I ++
; pointer ++ = I

هنررا يفتررر

المبرررمج أن مكرران تخررزين المصررفوفة ( )a2يلرري مكرران تخررزين

المصفوفة ( ،)a1لذا فأنه يقوم بجملة التكرار بمحاولة استخدام المصفوفتين معرا ،أمرا
في واقع الحال فأن المصفوفتين (  )a2 ،a1ال يشترط أن تكونا متتاليتين في الذاكرة.
من الممكن ان يكون لنا مؤشر يؤشر الى مؤشر اخر وهذا األخيرر يؤشرر الرى
القيمة المطلوبة ،أو يؤشر الى مؤشرات .قيمة المؤشرر االعتيرادي هرو عنروان الكيران
الذي يحتوي القيمة المطلوبة ،في حالة المؤشر الى مؤشر فان المؤشر االول يحتوي
عنوان المؤشر الثاني الذي يؤشر على الكيان الذي يحتوي القيمرة المطلوبرة .المتغيرر
الررذي هررو مؤشررر الررى مؤشررر يجررب االعررالن عنرره وذلررك مررن خررالل وضررع العالمررة
االضافية (*) امام اسم المتغير.
مثررال :االعررالن التررالي يخبررر المترررجم برران المتغيررر ( )priceهررو مؤشررر الررى
مؤشر من نوع االعداد الحقيقية:
;float **price
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ولغر الوصول غير المباشر الرى القيمرة المحرددة والمؤشرر عليهرا بواسرطة
مؤشر الى مؤشر فانك يجب ان تطبق العالمة (*) مرتين.
برنامج يوضح كيفية الوصول غير المباشر لقيمة معينة باستخدام المؤشر
// Example 6.4
>#include <iostream
;using namespace std
{ )int main(void
;int i, *p, **q
;i=100
;p=&i
;q=&p
;cout<<"The value q points to is:"<<**q
;return 0
}

 6.11دوال تخصي

ال اكرة االلي

المؤشررات تروفر الردعم الضررروري لنمرام التخصريص االلرري للرذاكرة فري لغررة
 .C++التخصيص االلي هي طريقة يستخدمها المبرمج للحصول على مساحة ذاكررة
اثناء اشتغال البرنامج.
المتغيرات العامة يحدد لها مواقع الخزن اثناء وقت الترجمة ،بينما المتغيررات
المحلية تستخدم المكدس ( .)stackفال يمكن اضافة المتغيرات العامة وال المتغيررات
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المحلية خالل تنفيذ البرنامج .بشكل عام ،فري اوقرات معينرة هنرا حراالت ال يسرتطيع
مع ها المبرمج او التكون له األمكانية المسبقة لمعرفة مساحة الخزن في الذاكرة التي
يحتاجها البرنامج .وبسبب ان كمية الذاكرة ( )RAMالمتوفرة تختلف بين الحواسريب
المختلفررة ،فرران بعررض البرررامج اليمكنهررا ان تعمررل بشرركل سررليم باسررتخدام المتغيرررات
االعتيادية ،لذا هذ البرامج وغيرهرا مرن البررامج يجرب ان يخصرص لهرا ذاكررة عنرد
الحاجة لها .لغة  C++تدعم نمامين للتخصيص الكامل االلي للذاكرة:
 .1النمام المعرف بواسطة لغة C
 .2النمام المحدد للغة C++

تخصرريص الررذاكرة بواسررطة دوال تخصرريص الرررذاكرة االلرري فرري لغررة  Cيرررتم
الحصول عليها من المنطقه التي تسمى (( )heapوهي منطقرة الرذاكرة الحررة ،والتري
تقع بين مساحات خزن البرنامج ومساحة الخزن الدائمة والمكدس) .وبالرغم مرن ان
حجم ( )heapغير معروف ،لكنها عادة تحتوي كمية كبيررة جردا مرن الرذاكرة الحررة.
نمام تخصيص  Cيتكون من الدوال ()(.)free() ،malloc
هذ الدوال تعمرل معرا ,وتسرتخدم مسراحة الرذاكرة الحررة النشراء قائمرة المراكن
الخزن المتوفرة والمحافمرة عليهرا .الدالرة ()( )mallocتخصرص الرذاكرة بينمرا الدالرة
()( )freeتحرر هذ الذاكرة .في كل مرة تكون حاجة للذاكرة فانك ممكن ان تسرتخدم
الدالة ()( )mallocحي ان جزء من الذاكرة الحررة سريتم تخصيصرها .وفري كرل مررة
يتم استدعاء دالرة تحريرر الرذاكرة ()( )freeسريتم تحريرر الرذاكرة التري خصصرت فري
وقررت سررابق ،وبررذلك فرران مسرراحة الررذاكرة الترري كانررت مخصصررة سررتحرر وتعرراد الررى
النمام .هذ الدوال تعمل مع الموجة (.)stdlib
الصيغة العامة للدالة ()( )mallocهي:
;))void *malloc (size_t (number_of_bytes

حي ر ان ( )number_of_byteتمثررل عرردد البايتررات مررن الررذاكرة الترري ترغررب
بتخصيصها .اما النوع ( )size_tفهو معرف في ( )stdlibكعدد صرحيح بردون اشرارة
( .)unsignedالدالررة ()( )mallocتعيررد مؤشررر مررن نرروع ( )voidوالررذي يعنرري امكانيررة
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اسناد الي نوع من المؤشررات .بعرد االسرتدعاء النراجح فران الدالرة ()( )mallocتعيرد
مؤشررر الررى البايررت االول لمسرراحة الررذاكرة المخصصررة مررن ( .)heapامررا اذا لررم تكررن
هنا مساحة كافية للتخصيص لتحقرق متطلبرات الدالرة ))( (mallocفران ذلرك سريؤدي
الى فشل التخصيص ومما يؤدي الى ان تعيد الدالة ()( )mallocالقيمة صفر (.)null
مثال :جزء البرنامج التالي يخصص ) (100بايت من الذاكرة الحرة:
;int *i
;))i = (int*) malloc (50*sizeof(int

بعرد االسرناد فران ( )iيشرير الرى بدايرة المئرة بايرت فري الرذاكرة .الدالرة ()sizeof
تسررتخدم للتاكررد مررن النقررل .وحيرر ان ( )heapهررو لرريب غيررر منتهرري ،فكلمررا حرردث
تخصيص للرذاكرة فانرك يجرب ان تفحرص القيمرة المعرادة بواسرطة ()( )mallocوذلرك
للتاكد من ان قيمتها ليست صرفر قبرل اسرتخدام المؤشرر .الرذاكرة ممكرن ان تخصرص
وتختبر بشكل سليم وفقا للطريقة التالية:
;)p = (int *) malloc(50
{ )if (!p
;)"!printf("\nOut of memory
;)exit(1
}

الدالرررة ()( )freeتعمررررل عكرررب الدالررررة ()( )mallocحيرررر انهرررا سررررتعيد الدالررررة
المخصصررة سررابقا الررى النمررام .وعنرردما يررتم تحريررر الررذاكرة فانهررا سررتكون خاضررعة
للتخصيص ثانية عند الحاجة للذاكرة .الصيغة العامة للدالة ()( )freeهي:
;)void free (void *p

حي ر ان ( )pهررو مؤشررر للررذاكرة الترري سرربق وان خصصررت باس رتخدام الدالررة
()(.)malloc
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.) يجب ان التستدعى ابدا مع وسائط غير مقبولةfree()( الدالة
 مع تغيير كرل،• برنامج يوضح كيفية حجز مساحة في الذاكرة لسلسلة رمزية
فرا بالسلسلة بشارحة
// Example 6.5
#include <stdlib>
#include <stdio>
#include <string> // في النس القديمة اليعمل هذا الموجهة
using namespace std;

void main(void) {
char *str;
int i;
str = (char*) malloc(80);
if(!str) {
cout<<"\nMemory request failed!\n";
exit(1);
}
puts("Type a sentence: ");
gets(str);
for(i=0; str[i]; i++) {
if(str[i] == ' ')
putchar('_');
else
putchar(str[i]);
}
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;)'putchar('\n

;)free(str
;return 0
}

• عوامل التخصي

االلي في

C++

 C++توفر عاملين للتخصيص االلري .)delete ،new( :هرذ العوامرل تسرتخدم
لتخصريص وتحريررر الرذاكرة اثنرراء وقرت التنفيررذ .فالعامرل ( )newيسررتخدم لتخصرريص
الررذاكرة ويعيررد مؤشررر الررى بدايتررة .امررا العامررل ( )deleteفانرره سرريحرر الررذاكرة الترري
سبق وان خصصت باسرتخدام العامرل ( .)newالصريغة العامرة لكرل مرن (and ،new
:)delete
;p_var = new type
;delete p_var

حي ر ان ) (p_varهررو متغيررر مؤشررر يسررتلم مؤشررر الررى الررذاكرة يكررون كبيرررا
بدرجرة كافيررة لحمررل العنصررر مرن نرروع ( .)typeامررا اذا لررم تكرن هنررا ذاكرررة مترروفرة
بحجم كافي لم التخصيص المطلوب فان ( )newسيفشرل فري التخصريص وسريؤدي
الى حدوث تخصيص سيء استثنائي.
• العامل (جديد) The new Operator

العامل  newيخلق متغير الي جديد من النوع المحدد ويعيد مؤشر يؤشرر الرى
هررذا المتغيررر الجديررد .مثررال ،مررايلي خلررق متغيررر الرري جديررد مررن نرروع  mytypeويولررد
متغير من نوع المؤشر ) (pليؤشر الى هذا المتغير الجديد:
; Mytype *p
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; p = new mytype

فاذا كان النوع صنفا مع دالة بناء ،فان دالة البنراء االفتراضرية تسرتدعى لخلرق
متغيررر الرري جديررد .االبتررداء مررن الممكررن ان يحرردد ممررا يسرربب دوال بنرراء اخرررى ان
تستدعى:
; int *n
ابتداء المتغير  nالى القيمة // 17

; )n = new int (17
; Mytype *mtPtr
; )mtPtr = new mytype (32

 C++القياسية تحدد انه في حالة عدم وجود ذاكرة كافيرة متروفرة لخلرق متغيرر
الي جديد ،عليه فان العامل  newباالفترا ينهي البرنامج.
• عامل الحذف Delete Operator

عامل الحذف يزيل المتغير االلي ويعيد الذاكرة التي شغلها المتغير االلري الرى
الرذاكرة الحرررة (مسراحة الررذاكرة غري المشررغولة قيمرة محررددة) .الرذاكرة المحررررة مررن
الممكن ان يعاد استخدامها لخلق متغيررات اليرة جديردة .مثرال ،مرايلي يحرذف المتغيرر
االلي المؤشر عليه بواسطة متغير التاشير :p
;delete p

بعد استدعاء الدالرة  deleteفران قيمرة متغيرر التاشرير مثرل  pاعرال يكرون غيرر
معرف.
• برنامج لخلق متغير الي تسند له قيمة ويتم طباعة النتيجة بعدها يتم حذفة
// Example 6.6
>#include <iostream
>#include <new
;using namespace std
{ )(int main
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int *ip;
ip = new int;
*ip = -10;
cout<<"At "<<ip<< " is the value "<<*ip;
ip = new int(50);
cout<<"At "<<ip<< " is the value "<<*ip;
delete ip;
return 0;
}

 واستنسوواق قووي،• برنووامج يوض و كيفيووة اسووناد ق وي مؤشوور الووى موقووع مؤشوور اخوور
 الح كيف يت استنساق العنوان،المؤشر
// Example 6.7
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
int firstvalue = 5 َsecondvalue = 15;
int * p1 َ* p2;

p1 = &firstvalue;
p2 = &secondvalue;
*p1 = 10;
*p2 = *p1;
p1 = p2;

// p1 = address of firstvalue
// p2 = address of secondvalue

// p1 = 10 بواسطة

القيمة المؤ ره
// p1 َp2 مااواه قيمة المؤ رين
// p1 = p2 قيم المؤ ر يتم استناا ها
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*p1 = 20;

// p1 = 20 بواسطة

القيمة المؤ ره

cout << "firstvalue is " << firstvalue << endl;
cout << "secondvalue is " << secondvalue << endl;
return 0;
}

//:6.7 مطرجا البرنامج
firstvalue is 10
secondvalue is 20

• برنووامج لقووراءة مصووفوفة علووى ان يووت اسووتخدام المؤشوور السووناد قووي الووى عناووور
المصفوفة
// Example 6.8
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
int numbers[5];
int * p;
p = numbers; *p = 10;
p++; *p = 20;
p = &numbers[2]; *p = 30;
p = numbers + 3; *p = 40;
p = numbers; *(p+4) = 50;
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for (int n=0; n<5; n++)
cout << numbers[n] << " َ";
return 0;
}

//:6.8 مطرجا البرنامج
10 َ51 َ41 َ31 َ11

َ

• برنووامج يوض و كيفيووة زيووادة قيمووة متغيوور باسووتخدام المؤشوور الووى عنوووان المتغيوور
.بال اكرة
// example 6.9
#include <iostream>
using namespace std;
void increase (void* data َint psize)
{
if ( psize == sizeof (char) )
{ char* pchar; pchar = (char*) data; ++(*pchar); }
else if (psize == sizeof(int) )
{ int* pint; pint=(int*)data; ++(*pint); }
}
int main ()
{
char a = 'x';
int b = 1602;
increase (&a,sizeof(a));
increase (&b,sizeof(b));
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;cout << a << " َ" << b << endl
;return 0
}

مطرجا البرنامج //:6.9
y, 2613

 6.22العناوين واالرقام

Addresses and Numbers

المؤشررر هررو عنرروان ،والعنرروان هررو عرردد صررحيح ،ولكررن المؤشررر لرريب عرردد
صحيح .هذا ليب جنون ،هذا تجريد!  C++يصر على انك تسرتخدم المؤشرر كعنروان
وال تستخدمة كرقم .المؤشر هو ليب قيمة من نوع االعداد الصحيحة او من اي نوع
اخر من انواع االرقام .انت عادة اليمكن ان تخزن المؤشر فري متغيرر مرن نروع .int
اذا حاولت ،فان غالبية مترجمات  C++سوف تصدر رسرالة خطرأ او رسرالة تحرذير.
كذلك ،اليمكنك عمل عمليات رياضية عادية على المؤشرات( .باالمكان القيرام بنروع
من االضافة ونوع من الطرا على المؤشرات ،ولكنها ليسرت عمليرات جمرع وطررا
اعداد صحيحة عادية كما اسلفنا سابقا).

 6.22.2استطداأل عام االسناد او المااواه
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• برنامج الستخدام عوامل االسناد والمساواة مع المؤشرات
//Example 6.10
#include<iostream>
using namespace std ;
int main()
{
int *p1 َ*p2;
P1 = new int;
*p1 = 42;
p2 = p1 ;
cout << “*p1== “ << *p1 << endl;
cout << “*p2== “ << *p2 << endl;
*p2 = 53;
cout << “*p1== “ << *p1 << endl;
cout << “*p2== “ << *p2 << endl;
P1 = new int;
*p1 = 88;
cout << “*p1== “ << *p1 << endl;
cout << “*p2== “ << *p2 << endl;
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cout << “Hope you got the point of this example!\n”;
return 0;
}

//:6.11 مخرجات البنامج
*p1 == 42
*p2 == 42
*p1 == 53
*p2 == 53
*p1 == 88
*p2 == 53
Hope you got the point of this example!
.• برنامج اليجاد المجموع والفرق لرقمين باستخدام المؤشرات
// Example 6.11
#include <iostream>
using namespace std;
int addition (int a َint b)
{ return (a+b); }
int subtraction (int a َint b)
{ return (a-b); }
int operation (int x َint y َint (*functocall)(int,int))
311

 من البداية إلى البرمجة الكيانيةC++

{
int g;
g = (*functocall)(x,y);
return (g);
}

int main ()
{
int m,n;
int (*minus)(int,int) = subtraction;
m = operation (7 َ5 َaddition);
n = operation (20 َm َminus);
cout <<n;
return 0;
}

• برنامج لقراءة مصفوفة اعداد صحيحة ثم اطبعهرا بشركل معكروس باسرتخدام
.المؤشرات
// Example 6.12
#include <iostream>
using namespace std ;
void print ( int* َint ) ;
main ( ) {
const int size = 4 ;
312

د .نضال خضير العبادي  /جامعة الكوفة comp_dep_educ@yahoo.com .

; } int a [ ] = { 10, 20, 30, 40
; ) print ( a َ size
; return 0
}
)void print ( int*a َint size
{
) if (size == 1
; ”cout << a[0] << “\t
else
{
; cout < َa[size – 1] < َ“\t” << endl
; ) print (a َsize -1
}}

اسئلة للحل //:
 .1اكتب دالة تستخدم المؤشرات للبح عن عنوان عدد صرحيح ضرمن مصرفوفة.
اذا ماتم ايجاد هذا العنوان فيتم اعادة العنوان ,اما اذا لم يتم العثور على العنوان
فانها تعيد . null
 .2ماهو الخطأ بااليعازات التالية:
;A. int& r = 22
;B. int* p = &44
;'C. char c = 'w
;char p = &c
;'D. char c = 'w
;char* p = c
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E. short a[32];
for (int i = 0; i < 32; i++)
*a++ = i*i;
F. float x = 3.14159;
float* p = &x;
short d = 44;
short* q = &d;
p = q;
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الفصل السابع
متواليات الرموز
Character Sequences

السالسل الرمزية

Strings

 7.2المقدمة
ان المكتبرة القياسرية للغرة  C++لهرا القروة للتعامرل مرع اصرناف الرمروز ،والتري
هي مفيدة جدا للتعامل مع السالسل الرمزيرة واالحررف ،والن السلسرلة الرمزيرة هري
في الحقيقة عبارة عن سلسلة من الرموز ،فانه يمكن ان تمثلها كمصفوفة بسيطة مرن
العناصر.
كمثال ،المصفوفة التالية:
;]char jenny [20

وهذ مصفوفة يمكنها ان تخزن لغاية  21عنصر من نوع الرموز .ويمكرن ان
تمثلها:

عليه ،في هرذ المصرفوفة ،نمريرا ،مرن الممكرن ان تخرزن سلسرلة مرن الرمروز
لغاية  21رمز ،ولكن ايضا ممكن اقل من  ،21اي ان تتر بعرض مواقرع المصرفوفة
خاليررة .مثررال ،هررذ المصررفوفة ممكررن ان تخررزن فرري بعررض حرراالت البرنررامج سلسررلة
تحترروي الكلمررة ( )Helloاو سلسررلة تحترروي العبررارة ( )Merry christmasوكالهمررا
اقصر من  21رمز.
عليه ،وحي ان مصفوفة الرموز من الممكن ان تخزن سالسل طولها اقصرر
مرررن الطرررول الكلررري ،فررران رمرررزا خاصرررا سيسرررتخدم لالشرررارة الرررى نهايرررة المصرررفوفة
الصررحيحة :هرررو رمرررز فررررا  ،nullوالتررري لهررا ثابرررت حرفررري مرررن الممكرررن ان يكترررب
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بالصرريغة (( )\0اشررارة القطررع الخلفرري ،مررع صررفر) كمررا سرربق وان وضررحنا ذلررك فرري
الفصل الخامب.
فالمصرفوفة اعرال والمتكونرة مرن  21عنصرر مرن نروع الرمروز ،والتري ترردعى
 ،jennyمررن الممكررن ان تمثلهررا عنررد خررزن سلسررلة الرمرروز “  “ Helloو “ Merry
“  Christmasكما يلي:

الحررظ كيررف تررم تضررمين رمررز النهايررة ) (\0بعررد المحتويررات المحررددة لغررر
توضيح نهاية السلسلة .ان المواقع المعلمة باللون الرمادي تمثل عناصر رمروز غيرر
محددة القيم.

 7.1ابتداء سلسلة الرموز المنتهية برمز النهاية
Initialization of Null-Terminated Character Sequences

بسرربب ان المصررفوفات الرمزيررة هرري مصررفوفات اعتياديررة وجميعررا تتبررع نفررب
القواعررد المعروفررة فرري التعامررل مررع المصررفوفات لررذلك فرراذا اردت ان تبترردأ بمصررفوفة
رمرروز لسلسررلة رمرروز محررددة مسرربقا فانرره يمكنررك ان تقرروم بررذلك مثررل أي مصررفوفة
اخرى:
; } ’char myword [ ] = { ‘H’ ،‘e’ ،‘l’ ،‘l’ ،‘o’ ،‘\0

فرري هررذ الحالررة فانررك يجررب ان تعلررن عررن مصررفوفة مررن  6عناصررر مررن نرروع
الرموز يتم ابتدااها مع رموز تكون الكلمة ” “Helloاضرافة الرى رمرز النهايرة )، (\0
ولكن مصفوفة العناصر الرمزية من الممكن ابتدااها (اسناد قيم لعناصرها) بطريقرة
اخرررى :باسررتخدام السالسررل الرمزيررة .فرري التعبيررر التررالي تالحررظ ان هنررا عبررارات
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حرفيرة او مرن الممكرن رمزيرة ترم وضرعها برين حاصررتين مرزدوجتين لتكرون سلسرلة
ثابتة وبذلك فانك حددت نصا بين هاتين الحاصرتين .مثال:
”“the results is:

الحاصرررات المزدوجررة (" ") هرري ثوابررت حرفيررة لهررا نرروع هررو فرري الحقيقررة
مصررفوفة حررروف منتهيررة بعالمررة النهايررة .لررذلك فرران السلسررلة الرمزيررة المحررددة بررين
الحاصرتين المزدوجتين دائما لها رمز نهاية ) (\0يوضع في النهاية بشكل الي .عليه
فانه يمكنك ان تبتدأ مصفوفة عناصررها مرن نروع الرمروز تردعى مرثال  mywordمرع
رمز نهاية متواليات الرموز بأحدى هاتين الطريقتين:
;} ’char myword [ ] = { ‘H’,’e’ ،‘l’ ،‘l’ ،‘o’ ،‘\0
; ”char myword [ ] = “Hello

في كلتا الحالتين فانك ستعلن عن مصفوفة الرموز  mywordبحجم  6عناصر
ومررن نرروع  :charخمسررة رمرروز تمثررل الكلمررة ” “Helloاضررافة الررى رمررز النهايررة )(\0

والذي يحدد نهاية السلسلة ،وفي الحالة الثانية عنردما تسرتخدم الحاصررات المزدوجرة
(" ") فان رمز النهاية يلحق بنهاية السلسلة اليا.
الحظ رجاءا اننا نتكلم عرن ابترداء مصرفوفة رمروز فري لحمرة االعرالن عنهرا،
وليب عن أسناد قيم الى المصفوفة التي ترم االعرالن عنهرا مسربقا .فري الحقيقرة بسربب
ا ن هذا النروع مرن المصرفوفات الرمزيرة المنتهيرة هري مصرفوفات اعتياديرة فران لرديك
نفرب القيرود التري تطبقهرا مرع اي مصرفوفة اخررى ،لرذلك اليمكنرك استنسراخ كترل مررن
البيانات مع عامل المساواة.

 7.3استخدام متواليات الحروف المنتهية برمز النهاية
Using Null-Terminated Sequences of Character

المتواليات الرمزيرة المنتهيرة برمرز النهايرة هري الطريقرة الطبيعيرة للتعامرل مرع
السالسل الرمزية في  ،C++لذلك فمن الممكن استخدامها في العديد من االجرراءات.
في حقيقة االمر ،السالسل الرمزية االعتيادية لهرا هرذا النروع (] [ ،)charوكرذلك مرن
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الممكرن ايضرا اسرتخدامها فري العديرد مرن الحراالت .مثرال ،الردوال  cinو  coutتردعم
المتواليات الرمزية المنتهية برمز النهاية كحاويات مقبولة لمتواليات السالسل ،لرذلك
فانها تستخدم بشكل مباشر لفصل السالسل الرمزية من  cinاو حشرها في .cout
• برنامج لقراءة سلسلة رموز حرفية تنتهي برمز النهاية وطباعتها
// Example 7.1
>#include <iostream
;using namespace std

)( int main
{
;" char question[ ] = "Please َenter your first name:
;" char greeting[ ] = "Hello,
;]char yourname [80
;cout << question
;cin >> yourname
;"!" << cout << greeting << yourname
;return 0
}

مطرجا البرنامج :7.2
Please َenter your first name: Ahmed
!Hello, Ahmed

كما ترى ،انك اعلنت عن ثالث مصفوفات عناصررها مرن نروع الرمروز .أول
اثنين تم ابتدااها بسلسرلة رمزيرة ثابترة ،بينمرا الثالثرة تركرت دون ان يرتم ابتردائها .فري
جميرررع االحررروال ،فانرررك يجرررب ان تحررردد حجرررم المصرررفوفة ..اول متغيررررين مرررن نررروع
318

د .نضال خضير العبادي  /جامعة الكوفة comp_dep_educ@yahoo.com .

المصررفوفات ( )question and greetingفرران حجمهمررا تررم تعريفررة ضررمنيا ،وذلررك
بواسرررطة طرررول السلسرررلة الرمزيرررة الثابترررة والتررري ابتررردأت بهمرررا .بينمرررا المصرررفوفة
( )yournameفقد تم تحديد حجمها خارجيا حي حدد حجمها  81رمز.

 7.4قراءة س لسلة رمزية من لوحوة المفواتي

Reading a String

from the Keyboard
ان اسهل طريقة لقراءة سلسلة رمزيرة يرتم ادخالهرا عرن طريرق لوحرة المفراتيح
هو بجعل المصفوفة التي تستلم السلسلة الرمزية هدفا لعبارة دالة االدخال .cin
* برنامج يقرأ سلسلة رمزية يتم ادخالها بواسطة المستخدم
// Example 7.2
>#include <iostream
;using namespace std
)(int main
{
;]char str[80
;" cout << "Enter a string:
// read string from keyboard

;cin >> str

;" cout << "Here is your string:
;cout << str
;return 0
}

بالرغم مرن ان البرنرامج صرحيح تقنيرا ،فالزالرت هنرا مشركلة .ولرايرة مراهي
المشكلة تفحص تشغيل النموذج ادنا :

مطرجا البرنامج :7.1
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Enter a string: This is a test
Here is your string: This

كما ترى ،عندما يقروم البرنرامج باعرادة عرر السلسرلة الرمزيرة ،فران الكلمرة
” “Thisفقط ستعر على الشاشة وليب كامل العبرارة التري ترم ادخالهرا .السربب فري
ذلك هو ان العامل (>>) توقف عمليرة قرراءة السلسرلة الرمزيرة عنرد ورود اول رمرز
لفضرراءات الفرررا ( )whitespaceفرري العبررارة .رمرروز فضرراء الفرررا يتضررمن رمررز
الفرا ( ،)spaceالتحول ( )tabsورمز السطر الجديد (.)newlines

 7.4.2الدالة

)(gets

و احدة من طرق حرل مشركلة رمروز فضراء الفررا هرو باسرتخدام دوال مكتبيرة
اخرى للغة  ،C++مثل )( .getsوالصيغة العامة الستدعاء الدالة )( getsهي:
;)gets(array-name

فرراذا اردت ان يقرررأ برنامجررك سلسررلة رمزيررة ،اسررتخدم الدالررة ) (getsمررع اسررم
المصفوفة بين القوسين ،دون الحاجة لدليل المصفوفة (] [) كوسائط .في هرذ الحالرة
فان المصفوفة ستحمل السلسلة الرمزية التي يتم ادخالها عرن طريرق لوحرة المفراتيح.
ان الدالة () getsستسرتمر بقرراءة الرمروز لغايرة الضرغط علرى مفتراا االدخرال Enter

(اي لغايررة االنتهرراء مررن طباعررة أخررر حرررف بالسلسررلة) .والسررتخدام هررذ الدالررة فانررك
تحتاج الى الموجة الراسري الرذي سريربط هرذ الردوال ويسراعد علرى اسرتخدامها وهرو
(> )<cstdioوبذلك فان هذ الدالة ستسمح بادخال سلسلة رمزية تحتوي علرى رمروز
فضاءات الفرا .
• برنامج الدخال سلسلة رمزية باستخدام الدالة )(gets
// Example 7.3
>#include <iostream
>#include <cstdio
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;using namespace std
)(int main
{
;]char str[80
;" cout << "Enter a string:
gets(str); // read a string from the keyboard
;" cout << "Here is your string:
;cout << str
;return 0
}

االن عنررد تشررغيل البرنررامج وادخررال السلسررلة الرمزيررة ( )This is a testف ران
كامل العبارة تقرأ ،وبعدها تعر على الشاشة بالكامل ،ويكون الناتج كمايأتي:

مطرجا البرنامج :7.3
Enter a string: This is a test
Here is your string: This is a test

ضع في ذهنك ان العامرل (>>) او الدالرة ))( (getsاليروفران فحرص او ضربط
لحرردود المصررفوفة .لررذلك ،اذا مررا ادخررل المسررتخدم سلسررلة رمزيررة اطررول مررن حجررم
المصفوفة ،فان المصفوفة سرتكتب فروق العناصرر الالحقرة اي بعرد ان تتجراوز حردود
المصفوفة ،وهذا سيجعل كلتا طريقتي قراءة السلسلة الرمزية خطرة علرى محتويرات
الذاكرة.

 7.4.1الدالة

)(getline

الدالة العضو )(  getlineمرن الممكرن ان تسرتخدم لقرراءة سرطر مرن المردخالت
ووضرع رمرروز السلسررلة الرمزيررة علررى هرذا السررطر بمتغيررر سالسررل حرفيررة .الصرريغة
القواعدية
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; )cin.getline( string_var ،max_characters + 1

سطر واحد من المدخالت يقرأ ،والناتج والرذي هرو سلسرلة رمزيرة يوضرع فري
متغيرررر سالسررررل حرفيررررة ،فرررراذا كرررران السرررطر اكبررررر مررررن الحجررررم المحرررردد او طررررول
) (max_characters+1عنررررردها فقرررررط اول عررررردد مرررررن الحرررررروف والتررررري تسررررراوي
) (max_charactersعلى السرطر سروف تقررأ .ان اضرافة الررقم واحرد ضرروري الن
السالسل الرمزية في  Cدائما تنتهي برمز النهاية فرا ) .(\0مثال
; ]char one_line [80
; ) cin.getline (one_line, 81
• برنامج لقراءة سلسلة رمزية باستخدام الدالة )(cin.getline
// Example 7.4
>#include <iostream
>#include <string
;using namespace std

)(int main
{
;]char buffer[80
do
{
;" cout << "Enter a string up to 80 characters:
;)cin.getline(buffer, 80

يحاب مول

الاَاَة cout << "Your string is " << strlen(buffer); //
;cout << " characters long." <<endl
}
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;))while (strlen(buffer
;cout << "\nDone." << endl
;return 0
}

مطرجا البرنامج :7.4
Enter a string up to 80 characters: This sentence has 31 characters
Your string is 31 characters long.
Enter a string up to 80 characters: This sentence no verb
Your string is 21 characters long.
Enter a string up to 80 characters:
Your string is 0 characters long.
Done.

 7.4.3قراءة اسطر متعددة

Reading Multiple Lines

ربما اصبحت االن قادرا على حرل مشركلة قرراءة سلسرلة رمزيرة تحتروي علرى
فراغررات ضررمنية ،ولكررن مرراذا عررن السالسررل الرمزيررة مررع اسررطر متعررددة؟ هررذا يررتم
باستخدام الدالة (() )cin.getالتي ستساعد في هذ الحالة ،وسيتم االسرتعانة باسرتخدام
معامررل ثالر  .هررذا المعامررل يحرردد الرمررز الررذي سرريخبر الدالررة بايقرراف القررراءة .القيمررة
االفتراضررية لهررذا المعامررل هرري الرمررز (’ ،)‘\nولكررن اذا اسررتدعيت الدالررة مررع بعررض
الرموز االخرى ،فان القيمة االفتراضية سيتم تجاوزها بالرموز المحددة.
• برنامج يقرأ عدد من اسطر السالسل الرمزية تنتهي بالرمز ’‘$
// Example 7.5
>#include <iostream
;using namespace std
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بالاَاَة//

اكبر عدد من االحرف
متغير الاَاَة الرمزية //

;const int MAX = 2000
;]char str[MAX

)(int main
{
;”cout << “\nEnter a string:\n

منتهية بالرمز $

//

;)’cin.get(str َMAX َ ‘$

;cout << “You entered:\n” << str << endl
;return 0
}

االن بامكانرررك طباعرررة اي عررردد مرررن االسرررطر المدخلرررة التررري تريررردها .الدالرررة
ستستمر بقبول الرموز لغاية ادخال رمز النهايرة (او لغايرة تجراوز حجرم المصرفوفة).
ترذكر ،الزال وجوبرا عليرك ان تضرغط زر االدخرال ) (Enterبعرد طباعرة الرمرز ).($
مخرجات البرنامج هي

مطرجا البرنامج :7.5
Enter a string:
Ask me no more where Jove bestows
;When June is past َthe fading rose
For in your beauty’s orient deep
These flowers َ as in their causes َ sleep.
$
You entered:
Ask me no more where Jove bestows
;When June is past َthe fading rose
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For in your beauty’s orient deep
These flowers َas in their causes َsleep.

في هرذا البرنرامج سرتقوم بانهراء كرل سرطر بالضرغط علرى زر االدخرال ،ولكرن
البرنامج سيستمر بقبول المدخالت لحين ان تقوم بادخال الرمز .$

 7.5بعض دوال مكتبة السالسل الرمزية
Some String Library Functions

 C++تدعم مدى كبير من دوال معالجة السالسل الرمزية ،واكثرر هرذ الردوال
شهرة واستخدام هي:
) (strcpy
) (strcat
) (strlen
) (strcmp

ان جميررع دوال السالسررل الرمزيررة تسررتخدم نفررب الموجررة وهررو (>،)<cstring
لنرى كيف تعمل هذ الدوال:
)(• strcpy

استدعاء دالة ))( )strcpyيكون وفق الصيغة العامة التالية:
;)strcpy(to ، from

هذ الدالة تستنس السالسل الرمزية من ( )fromوالى ( ،)toتذكر والحرظ ان
المصفوفة التي ستنتقل لها السلسلة الرمزية ( )toيجب ان تكون كبيررة بدرجرة كافيرة
الستيعاب السلسلة التي في ( .)fromامرا اذا لرم تكرن كافيرة ،فران مصرفوفة ( )toسريتم
تجاوزها اي سيتم الخزن الى مابعرد حجرم المصرفوفة ،والتري ربمرا ترؤدي الرى تردمير
البرنررامج او معلومررات اخرررى فرري الررذاكرة ،النهررا سررتكتب علررى امرراكن اخرررى فرري
الذاكرة غير مخصصة للمصفوفة.
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• البرنامج التالي سينس كلمة  helloفي السلسلة :str
// Example 7.6
>#include <iostream
>#include <cstring
;using namespace std
)(int main
{
;]char str[80
;)"strcpy(str َ"hello
;cout << str
;return 0
}
)( strcat



استدعاء الدالة ))( )strcatيكون وفق الصيغة العامة التالية:
;)strcat(s1 ، s2
هذ الدالة ستضيف (تربط) السلسلة الرمزية  s2في نهاية السلسلة الرمزية s1

مرع مالحمررة ان السلسرلة  s2التتغيرر .كررال السلسرلتين يجررب ان تكونرا منتهيتررا برمررز
النهاية  ،nullوالسلسلة الناتجة تكون ايضا منتهية برمز األنتهاء .null
• برنامج يطبع  hello thereعلى الشاشة
// Example 7.7
>#include <iostream
>#include <cstring
;using namespace std
)(int main
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{
;]char s1[20] َ s2[10
;)"strcpy(s1 َ"hello
;)"strcpy(s2 َ" there
;)strcat(s1 َ s2
;cout << s1
;return 0
}
()• strncat

امرا الدالررة ()(( )strncatوهري تختلررف عرن الدالررة السرابقة بوجررود حررف  nفرري
وسررط االيعرراز) فهرري تقرروم بررربط اول ( )nمررن الحررروف مررن السلسررلة الثانيررة بنهايررة
السلسلة االولى .وبالطبع فان هرذ الدالرة ستسرتخدم ثالثرة وسرائط ,االول هرو السلسرلة
التي سيتم الربط بنهايتها والوسيط الثاني هي السلسلة التري يرتم اقتطراع الحرروف مرن
برردايتها لتررربط بالسلسررلة االولررى امررا الوسرريط الثالرر فهررو عرردد صررحيح يمثررل عرردد
الحروف التي ستربط .وتكون بالشكل التالي
; )strncat(s1, s2, n

• برنامج لقراءة سلسلتين رمزية وربطهما مع بعض
// Example 7.8
>#include <iostream
>#include <string
;using namespace std

)(int main
{
;]char stringOne[255
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char stringTwo[255];
stringOne[0]='\0';
stringTwo[0]='\0';
cout << "Enter a string: ";
cin.getline(stringOne, 80);
cout << "Enter a second string: ";
cin.getline(stringTwo, 80);
cout << "String One: " << stringOne << endl;
cout << "String Two: " << stringTwo << endl;
strcat (stringOne," or");
strncat (stringOne, stringTwo, 15);
cout << "String One: " << stringOne << endl;
cout << "String Two: " << stringTwo << endl;
return 0;
}

:7.8

مطرجا البرنامج

Enter a string: we can play football
Enter a second string: we can watch TV every time
String One: we can play football
String Two: we can watch TV every time
String One: we can play football or
String Two: we can play football or we can watch TV
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* Strcmp

استدعاء هذ الدالة يكون وفق الصيغة العامة التالية:
;)strcmp(s1 ، s2

هذ الدالة تقارن اثنرين مرن السالسرل الرمزيرة وتعيرد القيمرة صرفر  1اذا كانرت
السلسلتان متساويتين .اما اذا كانرت  s1اكبرر مرن ( s2وفقرا لترتيرب القراموس اي وفقرا
لالبجدية) عند ذلك فان قيمة موجبة ستعاد واذا كان العكب أي  s1اصغر من  s2فان
قيمة سالبة ستعاد.
• برنررامج يقررروم برررالتحقق مررن كلمرررة المررررور والترري هررري ( )passwordوذلرررك
باستخدام )( strcmpلفحص كلمة المرور التي يردخلها المسرتخدم مقابرل كلمرة المررور
المفروضة (.)password
// Example 7.9
>#include <iostream
>#include <cstring
>#include <cstdio
;using namespace std
)(int main
{
;]char s[80
;" cout << "Enter password:
;)gets(s
// strings differ

))"if (strcmp(s َ"password
;"cout << "Invalid password.\n
else
;”cout<< “Logged on.\n
;return 0
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}

تذكر عند استخدام الدالرة )( strcmpفانهرا سرتعيد خطرأ عنرد تطرابق السلسرلتين.
عليه ،فانك بحاجة الى اسرتخدام العامرل  (( ! ) Notاذا اردت شريئا مرا ان يحردث عنرد
تساوي السلسلتين.
)(* Strlen

الصيغة العامة الستدعاء هذ الدالة هو:
;)strlen(s

حي ان  sهو متغير السلسلة الرمزية .ان الدالة )( strlenتعيرد طرول السلسرلة
التي يشار لها بوضع اسمها بين القوسين في الدالة وهنا هو .s
• برنامج يطبع طول السلسلة الرمزية المدخلة بواسطة لوحة المفاتيح
// Example 7.10
>#include <iostream
>#include <cstdio
>#include <cstring
;using namespace std

)(int main
{
;]char str[80
;" cout << "Enter a string:
;)gets(str
;)cout << "Length is: " << strlen(str
;return 0
}
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فررراذا ادخرررل المسرررتخدم السلسرررلة الرمزيرررة ” ،“Hi thereفررران هرررذا البرنرررامج
سرريعر الرررقم  8والررذي يمثررل طررول السلسررلة المدخلررة .الحررظ هنررا ان رمررز نهايررة
السلسلة اليتم حسابة بواسطة الدالة ) (.strlen
• برنامج يقوم بطباعة السلسلة المدخلة من لوحة المفاتيح بشكل عكسي .فمثال
” “helloسررررتمهر بالصررررورة التاليررررة  .ollehتررررذكر ان هررررذ السلسررررلة هرررري ببسرررراطة
مصفوفة رموز ،لذا فان كل رمز يمكن ان يشار اليه بشكل منفرد.
// Example 7.11
>#include <iostream
>#include <cstdio
>#include <cstring
;using namespace std
)(int main
{
;]char str[80
;int i
;" cout << "Enter a string:
;)gets(str
// Print the string in reverse.
)for(i=strlen(str)-1; i>=0; i--
;]cout << str[i
;return 0
}

• برنامج يوضح استخدام الدوال االربرع للسالسرل مرن خرالل ادخرال سلسرلتين
رمزية وايجاد طولهم ،مقارنة السلسلتين ،الربط ،واجراء عملية النس .
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// Example 7.12
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
char s1[80] َ s2[80];
cout << "Enter two strings: ";
gets(s1); gets(s2);
cout << "lengths: " << strlen(s1);
cout << ' ' << strlen(s2) << '\n';
if(!strcmp(s1 َ s2))
cout << "The strings are equal\n";
else

cout << "not equal\n";

strcat(s1 َ s2);
cout << s1 << '\n';
strcpy (s1 َ s2);
cout << s1 << " and " << s2 << ' ';
cout << "are now the same\n";
return 0;
}

“ و السلسرلةhello” اذا ما ترم تنفيرذ هرذا البرنرامج وترم ادخرال السلسرلة الرمزيرة
 عليه فان المخرجات ستكون،“there” الرمزية
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مطرجا البرنامج :7.21
lengths: 5 5
not equal
hellothere
there and there are now the same

مالحظة//:
المكتبة القياسرية للغرة  C++تحتروي ايضرا علرى عردد مرن الردوال التري تتعامرل مرع
الرموز مثل:
)( :toupperوهي تستخدم لتحويل الرموز الحرفية المكتوبة براحرف صرغيرة الرى
رموز حرفية مكتوبة باحرف كبيرة.
)( :tolowerوهرري تسررتخدم العررادة الرمرروز الحرفيررة الكبيرررة الررى مررا يكافئهررا مررن
رموز حرفية صغيرة.
)( isalphaتفحص الرمز هل هو من حروف الهجاء
)( isdigitتفحص الرمز هل هو عدد صحيح
)( isspaceتفحص الرمز هل هو فرا
)( ispunctتفحص الرمز هل هو من رموز التنقيط
 7.6استطداأل مز النهاية (هللافر) Using the Null Terminator

ان حقيقة كون السالسل الرمزية منتهية برمز النهاية يكون في اغلب االحيران
لتبسيط مختلرف العمليرات علرى السالسرل الرمزيرة .لرنالحظ هرذ الخاصرية مرن خرالل
المثال التالي:
• برنامج يحول كل االحرف الصغيرة في السلسلة الرمزية الى حروف كبيرة
.uppercase
// Example 7.13
>#include <iostream
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>#include <cstring
>#include <cctype
;using namespace std

)(int main
{
;]char str[80
;int i
;)"strcpy(str َ"this is a test
)for(i=0; str[i]; i++
;)]str[i] = toupper(str[i
;cout << str
;return 0
}

هذا البرنامج سيطبع  ،THIS IS A TESTحي انه سيسرتخدم الدالرة المكتبيرة
)( toupperوالتي تعيد السلسرلة الرمزيرة مكتوبرة او مطبوعرة برالحروف الكبيررة .ان
الدالة )( toupperتستخدم الموجة الرأسي (>.)<cctype
الحظ ان اختبار شرط التكرار او التوقف للدالرة  forهرو احرد رمروز السلسرلة
الرمزيرررة )] ،(str[iوهرررذا سررريعمل ويسررراعد علرررى االسرررتمرار برررالتكرار طالمرررا قيمترررة
التساوي الصفر (اذا كان الشرط  trueسيستمر العمرل التكرراري ،وببسراطة ان قيمرة
 trueالتساوي صفر فراذا كانرت قيمرة الشررط صرفر يعنري انهرا  .)falseترذكر ،ان كرل
الرموز القابلة للطباعة تمثل بقيم التساوي صفر ،ولكن رمز النهاية للسلسلة الحرفية
هو صفر .لذلك فان التكرار يستمر لغاية مصادفة رمز النهاية الصفر والذي سيؤدي
الرى ان تكرون قيمررة ] str[iمسراوية للصرفر .وحير ان صرفر النهايرة يشررير الرى نهايررة
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السلسلة فان التكررار سريتوقف بالضربط فري المكران الرذي يجرب ان يقرف بره ،اي عنرد
اكتمال السلسلة.

 7.7مصفوفات السالسل الرمزية

Arrays of Strings

شرركل خرراص مررن المصررفوفات الثنائيررة هررو مصررفوفة السالسررل الرمزيررة .لرريب
شرريء غيررر اعتيررادي فرري البرمجررة اسررتخدام مصررفوفة مررن السالسررل الرمزيررة .لخلررق
مصررفوفة مررن السالسررل الرمزيررة ،فانرره يمكنررك ان تسررتخدم مصررفوفة ثنائيررة مررن نرروع
الرمروز  .charمررع مالحمرة ان البعررد االول يمثررل عردد السالسررل الرمزيرة ،امررا البعررد
الثاني فانه يمثل الطول االعمم لكل سلسلة ،بمعنى ان البعرد االول هرو الصرفوف اي
في كل صف ستكون سلسلة رمزية ويجب ان اليزيد طولها عن الحجم المحدد بالبعد
الثاني اي االعمدة.
مثال ،االعالن التالي يعلن عن مصرفوفة مكونرة مرن  31سلسرلة رمزيرة ،وكرل
منها لها طول اعمم هو  81رمز.
;]char str_array[30][80

الوصول الى أي سلسلة مفردة هو في غاية السهولة ،فهو ببساطة ياتم بتحدياد
البدد االول فقط .مثال ،لفهم افضل لكيفيرة عمرل مصرفوفات السالسرل الرمزيرة ،افهرم
البرنامج القصير التالي.
• برنامج يقبل اسطر م ن النصوص المدخلة عن طريق لوحة المفاتيح واعرادة
عرضها بعد ادخال سطر فار .
// Example 7.14
>#include <iostream
>#include <cstdio
;using namespace std

)(int main
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{
;int t َ i
;]char text [100][80
{ )for(t=0; t<100; t++
;" cout << t << ":
;)]gets(text[t
if(!text[t][0]) break; // quit on blank line
}

 //اعاده عرض الاَاَة
)for(i=0; i<t; i++
;'cout << text[i] << '\n
;return 0
}

الحظ كيف يفحص البرنامج ادخال السطر الفار  .ان دالة ) (getsتعيد سلسلة
بطول صفر اذا ما كان الزر الذي ضغط هو زر االدخال فقرط  ENTERدون ادخرال
رمرروز .هررذا يعنرري ان البايررت االول فرري السلسررلة الرمزيررة هررو الرمررز فرررا .NULL
القيمة فرا او صفر تكون دائما عبارة كاذبره  Falseوهرذا سيسرمح للعبرارة الشررطية
ان تكون صحيحة .True
• برنامج لوضع اسماء االيام في االسبوع بمصفوفة
// Example 7.15
>#include <iostream
;using namespace std

)(int main
{
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//number of strings in array

;const int DAYS = 7

//maximum size of each string

;const int MAX = 10
//array of strings

char star[DAYS][MAX] = { “Sunday” َ“Monday” َ“Tuesday”,
;} ”“Wednesday” َ“Thursday” َ“Friday” َ“Saturday
//display every string

)for(int j=0; j<DAYS; j++
;cout << star[j] << endl
;return 0
}

مطرجا البرنامج :7.25
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

وحي ان السلسلة الرمزية هري مصرفوفة ،فيجرب ان يكرون مرن الصرحيح بران
 starهرري مصررفوفة سالسررل حرفيررة ،وهرري فرري الحقيقررة مصررفوفة ثنائيررة .ان المتغيررر
 Daysيشرررير الرررى عررردد السالسرررل الرمزيرررة الموجرررودة فررري المصرررفوفة .البعرررد الثررراني
للمصررفوفة هررو  Maxوالررذي يحرردد الطررول االكبررر للسالسررل الحرفيررة (والررذي هررو 9
احرف بالنسبة الى اطول االيام  ،Wednesdayاضافة الى رمرز النهايرة فيكرون العردد
 ،)11الشكل  6.1يبين كيف تبدو هذ المصفوفة.
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شكل  6.2مصفوفة السالسل الرمزية

الحررظ ان بعررض البايتررات الترري تلرري السالسررل الرمزيررة الترري هرري اصررغر مررن
الطول االكبر تعد ضائعة واليستفاد منها.
الصيغة القواعدية للوصول الى سلسلة رمزية محددة ربما تبدو غريبة
;]star[j

فررراذا كنرررت تتعامرررل مرررع مصرررفوفات ثنائيرررة ،فررراين البعرررد الثررراني؟ وحيررر ان
المصرررفوفات الثنائيرررة هررري مصرررفوفة مصرررفوفات ،فررران بامكانرررك ان تصرررل عناصرررر
المصفوفة الخارجية ،والتي كرل منهرا هرو مصرفوفة (فري هرذ الحالرة سلسرلة رمزيرة)
بشرركل مفرررد .ولعمررل ذلررك فانررك التحترراج البعررد الثرراني .لررذا فرران ] star[jهررو السلسررلة
الرمزيرة ذات الررقم ) ( jفري مصرفوفة السالسرل الرمزيرة (اي السلسرلة الرمزيرة فري
الصف .)j

 7.7.2مثوال السوتخدام مصووفوفة السالسول الرمزيووة

An Example Using

String Arrays

مصرررفوفات السالسررررل الرمزيررررة تسررررتخدم بشررركل عررررام للتعامررررل مررررع جررررداول
المعلومات .احد هذ التطبيقات هو قاعدة بيانات لموظفين والتي ستخزن االسم ،رقرم
الهرراتف ،عرردد سرراعات العمررل برراليوم ،االجررر لكررل موظررف .ولخلررق برنررامج لعشرررة
مرروظفين ،فان رك يجررب ان تعرررف اربررع مصررفوفات (اول اثنررين منهررا هرري مصررفوفات
328

د .نضال خضير العبادي  /جامعة الكوفة comp_dep_educ@yahoo.com .

سالسل حرفية الحظ هنا انها مصفوفات ثنائية االبعاد وحي ان النوع هو رموز لرذا
فرران البعررد االول للمصررفوفة هررو عرردد المرروظفين بينمررا البعررد الثرراني هررو عرردد الرمرروز
االعمم في السلسلة الرمزية الواحدة) كما في البرنامج التالي (نرجرو مالحمرة كيرف
يتم الوصول لكل مصفوفة ،كذلك الحظ بران هرذ النسرخة مرن برنرامج قواعرد بيانرات
المرروظفين غيررر مفيرردة عمليررا وذلررك الن المعلومررات سررتفقد عنررد انتهرراء البرنررامج هرري
تستخدم للتوضيح فقط).
• برنامج لخلك قاعدة بيانات لعشرة موظفين تتظمن اسماء المووظفين ،رقو الهواتف،
عوودد سوواعات العموول ،االجوور اليووومي ..ويووتظمن ايضووا عوورض تقريوور لمعلومووات
القاعدة.
// Example 7.16
>#include <iostream
;using namespace std

هال المَافوفه مطََاه الساماء الداامَين او

;]char name[10][80

//

الموظفين
الدامَين //

مَفوفه ال قاأل هواتف
ساعا الدم باالسبوع //
االجو //

;]char phone[10][20
;]float hours[10
;]float wage[10
;)(int menu

;)(void enter() َreport
)(int main
{
;int choice
{ do

لدم ا تيا

choice = menu(); //
{ )switch(choice
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case 0: break;
case 1: enter();break;
case 2: report();break;
default: cout << "Try again.\n\n";
}
} while(choice != 0);
return 0;

}

int menu() // الماتطدأل

اعاده ا تيا

{
int choice;
cout << "0. Quit\n";
cout << "1. Enter information\n";
cout << "2. Report information\n";
cout << "\nChoose one: ";
cin >> choice;
return choice;

}

void enter() //

اد ال المدَوما

{ int i;
char temp[80];
for (i=0; i<10; i++) {
cout << "Enter last name: ";
cin >> name[i];
cout << "Enter phone number: ";
cin >> phone[i];
cout << "Enter number of hours worked: ";
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;]cin >> hours[i
;" cout << "Enter wage:
;]cin >> wage[i
} }

عرض

التقرير void report() //
;{ int i
{ )for (i=0; i<10; i++

;'cout << name[i] << ' ' << phone[i] << '\n
;]cout << "Pay for the week: " << wage[i] * hours[i
;'cout << '\n
}

 7.8المؤشرات والسالسل الرمزية

}

Pointers and String Literals

ربما تتعجب كيف يمكن للسلسلة الحرفية ،مثل هذ المبينة ادنرا ان تعرالج مرن
قبل :C++
;)"cout << strlen ("C++ Compiler

الجواب هنا هو انه عندما يصرادف المتررجم السلسرلة الرمزيرة ،فانره سريخزنها
في جدول السالسل الرمزية للبرنامج ويولد مؤشر الى تلك السلسلة الرمزية.
• برنووامج يسووتخدم المؤشوورات مووع السالسوول الرمزيووة ويعموول علووى باعووة لعبووارة
( )Pointers are fun to useعلى الشاشة
// Example 7.17
>#include <iostream
;using namespace std

)(int main
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{
;char *s
;"s = "Pointers are fun to use.\n
;cout << s
;return 0
}

في هذا البرنامج ،فان الرموز التي تكرون السلسرلة الرمزيرة تخرزن فري جردول
السالسرررل الرمزيرررة والمتغيرررر  sيسرررند مؤشرررر الرررى اول عنررروان او رمرررز فررري جررردول
السالسل الرمزية .وحي ان المؤشر الى جردول السالسرل الرمزيرة لبرنامجرك يتولرد
اليا طالما تستخدم السلسلة الرمزية ،فربما ذلك يغريك الستخدام هذ الحقيقرة لتحروير
محتويات جدول السالسل الرمزية .على كل حال ،هرذ ليسرت فكررة جيردة وذلرك الن
عدد من مترجمرات  C++تخلرق جرداول مثاليرة بحير ان سلسرلة رمزيرة واحردة ربمرا
تسررتخدم فرري اثنررين او اكثررر مررن االمرراكن المختلفررة فرري برنامجررك .لررذلك ،فرران تغييررر
السلسرلة الرمزيررة ربمررا يررؤدي الررى تررأثيرات جانبيرة غيررر مرغوبررة .اضررف الررى ذلررك،
السالسرررل الرمزيرررة ثابترررة وبعرررض مترجمرررات  C++الحديثرررة التسرررمح لرررك بتغييرررر
المحتويررات .حرراول ان تعمررل ذلررك والحررظ ان ذلررك ربمررا سرريؤدي الررى اصرردار رسررالة
خطأ اثناء التشغيل.
وكما في حالة المصفوفات ،فان المترجم يسمح لحالة خاصة والتي ترغب بها
ابتداء المحتويات في المكان الذي يؤشرر فيره المؤشرر الثابرت برنفب اللحمرة التري يرتم
االعالن فيها عن المؤشر:
;”Char *terry = “hello

فرري هررذ الحالررة ،فرران مسرراحة مررن الررذاكرة سررتحجز الحتررواء السلسررلة ()hello
وعليه فان مؤشر الى الحرف االول لكتلة الذاكرة هذ سيسند الى ) (terryفاذا تخيلت
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ان السلسررلة ) (helloتررم خزنهررا فرري مواقررع الررذاكرة الترري تبرردأ بررالعنوان  ،1712مررن
الممكن ان تمثل االعالن السابق كما يأتي:

مرن المهررم ان نوضررح ان المتغيررر ) (terryيحترروي القيمررة  ،1712ولرريب ) (hاو
) (helloبالرغم من ان  1712بالحقيقة هو عنوان لكليهما.
المؤشررر ) (terryيؤشررر الررى سلسررلة مررن الرمرروز ومررن الممكررن ان تقرأهررا كمررا
لوكانت مصفوفة (تذكر ان اي مصفوفة هي مثل مؤشر ثابت).
مثال ،من الممكرن ان تصرل العنصرر الخرامب للمصرفوفة براي مرن التعبيررين
التاليين:
)*(terry+4
]terry[4

كال التعبيرين سيكون له القيمة )’( (‘oالعنصر الخامب في المصفوفة).

 7.9مقدمة الى وونف السالسول الرمزيوة

Introduction to the Class

String

بالرغم من ان  C++يفتقرر الرى نروع بيانرات محليرة لتحروير السالسرل الرمزيرة
بشكل مباشر ،هنا صنف للسالسل الحرفية والتري ربمرا تسرتخدم لمعالجرة السالسرل
الرمزية بطريقة مشابهة الى انواع البيانات التي رأيناها سابقا.
الستخدام صرنف السالسرل الرمزيرة (سرناتي الحقرا علرى الصرفوف ونوضرحها
بشكل مفصل) فانك يجب ان تممن اوال مكتبة السالسل الرمزية:
>#include<string
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برنامجرك يجررب ان يحتروي ايضررا علررى سرطر الشررفرة التررالي,عرادة توضررع فرري
بداية الملف
;using namespace std

سيتم االعالن عن متغيرات مرن نروع سالسرل حرفيرة ) (stringبالضربط برنفب
الطريقرة التري يررتم االعرالن فيهررا عرن متغيررات مررن انرواع اخرررى مثرل  intاو غيرهررا
( الحظ ان هذ الخاصية موجودة في نس  C++الحديثة وليب القديمة).
مثال ،مايلي اعالن عن متغير واحد من نوع السالسل الرمزية ويخزن نرص
فيه:
;string Day
; ”Day = “ Monday

ربما تستخدم ( )cout ،cinلقراءة سالسل حرفية.
فاذا وضعت الرمز ( )+بين سلسرلتين حررفيتين عليره فران هرذا العامرل سريقوم
بربط السلسلتين معا لخلق سلسلة واحد طويلة ،مثال الشفرة:
”“Monday” + “ Tuesday

نتيجة هذا الربط هو
”“ MondayTuesday

الحررظ ان الفراغررات التضرراف اليررا بررين السالسررل الرمزيررة .فرراذا كنررت تريررد
اضافة فرا بين اليومين اعال فان الفرا يجب ان يضاف خارجيا ،مثال
”“Monday “ + “Tuesday

فعندما تستخدم  cinلقراءة مدخالت الى متغير السلسلة الرمزية فان الحاسروب
يقرأ فقط لغاية ان يصرادف رمرز الفررا (( )whitespaceاي رمرز عنردما يمثرل علرى
الشاشة كفرا ) ،وهذا يعني انه اليمكنك ادخال سلسلة رمزية فيها فرا  ،وهذا يعنري
ان ذلك يحدث خطأ في بعض االحيان
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 وربطهما مع بعضcin * برنامج لقراءة سلسلتين باستخدام
// Example 7.18
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

int main() {
string middle_name َpet_name;
string alter_ego_name;
cout<< “ Enter your middle name and the name of your pet.\n”;
cin>> middle_name;
cin>> pet_name;
alter_ego_name = pet_name + “ “ + middle_name ;
cout << “The name of your alter ego is “;
cout<< alter_ego_name << “.” << endl ;
return 0;
}

:7.28مطرجا البرنامج
Enter your middle name and the name of your pet.
Ali Sadiq
The name of your alter ego is Ali Sadiq
C

 =( مع السالسل الرمزية فيand ==)  استخدام7.11

 هري ليسررتC  ومتغيررات السالسرل الرمزيررة فريC قريم السالسرل الرمزيرة فرري
 والكثيررر مررن العمليررات االعتياديررة،مشررابهة لقرريم ومتغيرررات انررواع البيانررات االخرررى
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التعمل مع السالسرل الرمزيرة فري  .Cانرك التسرتطيع ان تسرتخدم متغيررات السالسرل
الرمزية في عبارات المساواة مستخدما (=) .واذا اسرتخدمت (==) الختبرار مسراواة
سالسل حرفية ،فانك سوف التحصل على النتائج المتوقعة .وسبب هرذ المشركلة هرو
ان السالسرررل الرمزيرررة ومتغيررررات السالسرررل الرمزيرررة همرررا عبرررارة عرررن مصرررفوفة.
العبارات التالية هي غير صحيحة:
; ] char a_string [ 10
; ”a_string = “Hello

بالرغم من امكانية اسرتخدام المسراواة السرناد قيمرة الرى متغيرر سلسرلة رمزيرة
عند االعالن عن المتغير ،لكرن اليمكنرك عمرل ذلرك فري اي مكران اخرر فري البرنرامج
غير االعالن عن المتغير .تقنيا استخدام المساواة في االعالن كمايأتي:
; ”Char happy_string [ 7 ] = “ DoBeDo

وهذا يمثل ابتداء المصفوفة وليب مساواة .فاذا رغبرت اسرناد قيمرة الرى متغيرر
سلسررلة رمزيررة فانررك يجررب ان تعمررل شرريئا اخررر ،فهنررا عرردد مررن الطرررق الممختلفررة
السناد قيمة الى متغير سلسلة رمزية تم التطرق لها في هذا الفصل.

 7.11تحويل السالسل الرمزية الى ارقام

string _to_ number

السلسررلة الرمزيررة )” (“1234والرررقم ( )1234لرريب متشررابهين حي ر ان االول
كما ذكرنا يمثل سلسلة رمزية بينما الثاني يمثرل ارقامرا مرن الممكرن ان تجرري عليهرا
عمليات رياضية (االول اليمكن ان تجري عليه عمليات رياضية).
الدوال ( )atof ,atol ،atoiمن الممكن ان تستخدم لتحويرل السالسرل الرمزيرة
(المتكونرررة مرررن ارقرررام) الرررى مايقابلهرررا مرررن قررريم رقميرررة .الررردوال ( )atol ،atoiتحرررول
السالسل الى اعداد صحيحة .الفرق الوحيد بينهمرا هرو ان  atoiتعيرد قيمرة مرن نروع
 intبينما  atolتعيد قيمرة مرن نروع  .longبينمرا الدالرة  atofتحرول السلسرلة الرى نروع
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 .doubleاما اذا كران معامرل السلسرلة (لكرل الردوال) مرن النروع الرذي اليمكرن تحويلرة
(اي ليب ارقام) عندها فان الدالة ستعيد القيمة صفر.مثال
;)”int x = atoi (“234
ستكون قيمة  xمساوية الى 234
; )”double y = atof (“ 34.56
في هذ الحالة فان قيمة  yستكون مساوية الى 34.56

اي برنامج يستخدم هذ الدوال يجب ان يحتوي على الموجة التالي
>#include<cstdlib

* برنرررامج لقرررراءة مجموعرررة مرررن االسرررطر مرررن لوحرررة المفررراتيح ،خزنهرررا فررري
مصرررفوفة احاديرررة ( ،)Aنسررر محتويرررات المصرررفوفة ( )Aفررري مصرررفوفة اخررررى ()B
وعر

المحتويات للمصفوفتين ( )A,Bبشكل منفصل.
// Example 7.19
#define max 200
># include <iostream
;using namespace std

)void main(void
;]{ char a[max] َb[max
;)][void stringcopy( char b[ ] ,char a
; " @ cout<<" enter a set of lines and terminate with
;cout<< endl

;) `@` َ َ max

cin.get( a

)stringcopy(b, a
;cout<<" output from the A array " <<endl
;cout<<a<<endl
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cout<<" output from the B array "<<endl;
cout<<b<<endl;}
void stringcopy ( char b[ ] َchar a[ ] )
{ int i ; i=0;
while ( a[i] !=`/0`) {
b[i] = a[i] ;

i++; }

b[i++]=`/0`;
return 0;
}

* برنرامج لقرراءة مجموعرة رمروز مرن لوحرة المفراتيح ووضرعها فري مصرفوفة
 ثم قراءة مجموعة اخرى من االسطر من لوحة المفاتيح فري المصرفوفة.)A( احادية
وعرر..)total( ) فري مصرفوفة اخررىB( ) وA(  اخيرراً استنسر محتويرات،)B(
.محتويات المصفوفات الثالث
// Example 7.20
# define max 200 ;
# include < iostream>
using namespace std;
void main (void )
{ char a[max] , b[max] , total [max];
void stringconcat (char total [] َchar a[] َchar b[] ) ;
cout << "Enter a set of lines and terminate with @ " ;
cout << endl;
cin . get ( a َmax َ`@` ) ;
cout << "Enter again set of lines and terminate with $ ";
cout <<endl;
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cin.get (b, max,` $` ) ;
string concat ( total

َaَb);

cout <<endl;
cout << " output from the A array " << endl; cout<<a<<endl;
cout << " output from the B array "<< endl; cout<<b<<endl;
cout<<"output from the TOTAL array"<< endl;
cout<<total<<endl;
}
void stringconcat (char total[] َchar source1[],char source2[] );
int i

َ j; i=0 ;

while ( source1[i] !=`@`)
{ total [i]=source1[i] ; i++ ; }
j=1;
while (source2[j] !=`$`) { total [i]=source[i] ;
i++;

j++ ; }

total [i++]=`/0` ;
return 0;
}

 برنامج يوضح طريقة استنساخ سلسلة رمزية باخرى

// Example 7.21
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
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{
;"char String1[] = "No man is an island
;]char String2[80
;)strcpy(String2, String1

;cout << "String1: " << String1 << endl
;cout << "String2: " << String2 << endl
;return 0
}

مطرجا البرنامج :7.12
String1: No man is an island
String2: No man is an island

االيعررراز ( )strcpyيحتررراج الرررى وسررريطين (مصرررفوفتي حرررروف) االول يمثرررل
السلسلة التي سيتنس بها والثاني السلسلة التي سيتنس منها،

مالحظة//:
اذا مرراتم وضررع الوسرريط الررذي تستنسر منرره بحجررم اكبررر مررن حجررم الوسرريط الررذي
تستنس فيه فعند ذا سريتم الكتابرة خرارج مردى المصرفوفة وهرذا ربمرا يرؤدي الرى
اخطاء.

مالحظة//:
عند استخدام االيعازين)  (strncpy ،strcpyفيجب ان تسرتخدم الموجرة ) ( string

معهم.
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. القديمةC++ هذا الموجة اليعمل مع نس
* برنامج الستنساخ سلسلة رمزية باخرى مع مراعاة عدد الرموز التري سريتم
استنساخها
// Example 7.22
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
const int MaxLength = 80;
char String1[] = "No man is an island";
char String2 [MaxLength+1];

strncpy (String2, String1, MaxLength);

cout << "String1: " << String1 << endl;
cout << "String2: " << String2 << endl;
return 0;
}

:7.11 مطرجا البرنامج
String1: No man is an island
String2: No man is an island

) يتطلررب ثالثررة وسرائط االول هررو السلسررلة الترريstrncpy( ان اسرتخدام االيعرراز
ستنس بها والثاني هو السلسلة التي تستنس منها اما الثالر فهرو يمثرل عردد الرمروز
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 لررذلك فرران هررذا االيعرراز امررا يستنسر لغايررة اول فررا فرري السلسررلة او. التري ستسنسر
.حسب الحجم االعمم المحدد
• برنامج الدخال رموز بثالثة سالسل واستنساق االولى باالخريوات موع تحديود عودد
الرموز المستنسخة

// Example 7.23
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
char stringOne[80];
char stringTwo[10];
char stringThree[80];

stringOne[0]='\0';
stringTwo[0]='\0';
stringThree[0]='\0';

cout << "String One: " << stringOne << endl;
cout << "String Two: " << stringTwo << endl;
cout << "String Three: " << stringThree << endl;
cout << "Enter a long string: ";
cin.getline(stringOne, 80);
strcpy(stringThree, stringOne);
342

comp_dep_educ@yahoo.com .  جامعة الكوفة/  نضال خضير العبادي.د

cout << "\nString One: " << stringOne << endl;
cout << "String Two: " << stringTwo << endl;
cout << "String Three: " << stringThree << endl;
strncpy(stringTwo, stringOne, 9);
cout << "\nString One: " << stringOne << endl;
cout << "String Two: " << stringTwo << endl;
cout << "String Three: " << stringThree << endl;
stringTwo[9]='\0';
cout << "\nString One: " << stringOne << endl;
cout << "String Two: " << stringTwo << endl;
cout << "String Three: " << stringThree << endl;
cout << "\nDone." << endl;
return 0;
}

:7.13 مطرجا البرنامج
String One:
String Two:
String Three:
Enter a long string: Now is the time for all...
String One: Now is the time for all...
String Two:
String Three: Now is the time for all...
String One: Now is the time for all...
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String Two: Now is th
String Three: Now is the time for all...
String One: Now is the time for all...
String Two: Now is th
String Three: Now is the time for all...
Done.

* برنامج الستنساق سلسلة رمزية باخرى وجمع السلسلتين
// Example 7.25
#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;

char first[100]; // first name
char last[100]; // last name
char full_name[100]; // full version of first and last name
main ()
{
strcpy(first َ"Steve"); // Initialize first name
strcpy(last َ"Oualline"); // Initialize last name
strcpy(full_name َfirst); // full = "Steve"
// Note: strcat not strcpy
strcat(full_name َ" "); // full = "Steve"
strcat(full_name َlast); // full = "Steve Oualline"
cout << "The full name is " << full_name << '\n';
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;)return (0
}

اسئلة للحل //:
 .1اكترب برنرامج لقرراءة سلسرلة مرن االسررماء ,كرل واحرد علرى سرطر ,ثررم
رتبها ابجديا واطبعها.
 .2اكترررب برنرررامج لطباعرررة سلسرررلة حرفيرررة بشررركل معكررروس مرررع حرررذف
الحروف المكررة.
 .3اكتب برنامج يعيد عدد تكرار حرف معين ضمن سلسلة حرفية.
 .4اكتب برنامج ليعيد عدد الكلمات التي تحتوي حرف او حروف معينة
ضمن سلسلة حرفية.
 .5اكتررب برنررامج لقررراءة نررص ثررم اطبعرره علررى ان تكررون حروفررة كبيرررة
).(Capital letters
 .6اكتررب برنررامج لقررراءة نررص ,ثررم اطبررع الررنص علررى ان يكررون الحرررف
االول لكل كلمة على شكل حرف كبير ). (capital letter
 .7اكتب برنامج لقراءة نص ثم اطبعه بعد حذف جميع الفراغات.
 .8اكتب برنامج لقراءة نص ثم احسب عدد الكلمات في النص.
 .9اكتب برنامج لقراءة نص ثم احذف الحرف الثاني من كل كلمة.
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الفصل الثامن
التراكيأ ،األتحاد ،وحقول البتات
Structures, Unions, and Bit Fields

8.2

المقدمة
من المفيد احيانا إن يكون لك تجميع لقيم من إنواع بيانات مختلفة والتعامل مع

هذا التجميع من البيانات كعنصر واحد .والتركيب هو نوع من صنف بسيط ,ويعتبرر
التركيب الطريق للوصول الى فهم افضرل لالصرناف .عنرد دراسرة التراكيرب سريكون
مرن الطبيعرري إن تتوسررع لتعريررف الصررنف .ويسرتخدم احيانررا التركيررب لخررزن قيررد مررن
المعلومرررررررات ،مرررررررثال قيرررررررد مرررررررن المعلومررررررررات عرررررررن كتررررررراب يحتررررررروي الرررررررررقم
( ،)ISBNالعنوان ،أسم المؤلف ،الناشر ،السعر وغيرها..
8.1

التراكيب

Structures

التركيب هو تجميرع لمتغيررات أو بيانرات غيرر متجانسرة (ممكرن إن تكرون مرن
إنررواع مختلفررة) يشررار لهررا تحررت أسررم واحررد ،لترروفر طريقررة سررهلة للمحافمررة علررى
المعلومات التي لها عالقة بعضها مع البعض األخر ،واألعرالن عرن التركيرب يكرون
قالبا ممكن إن يستخدم لخلق كيانرات تركيرب .تردعى المتغيررات التري تكرون التركيرب
أعضرراء ( ،)membersأو عناصررر ) (itemsأو حقررول ( .)fieldsبشرركل عررام ،هنررا
عالقة منطقية بين كافة حقول التركيب.

 8.3مقارنة بين التركيب والمصفوفة
هنا تشابة وأختالف بين المصفوفة والتركيب نوضحها بالنقاط أدنا :
• إن كامل عناور المصفوفة لها نفس نوع البيانات .بينما فوي التركيوب فوان الحقوول
ممكن إن تكون لها إنواع مختلفة مثل (… ( int, float, char
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• عناور المصفوفة يشار لها بواسطة موقعها بينما في التركيب كول مكوون أو حقول

له أس وحيد.
• التركيووب والمصووفوفة متشووابهان بتحديوود عوودد الكيانووات (أي كوول موونه يجووب إن
يعرف مع عدد محدد من الكيانات).
ويمكن تمثيل التركيب بالرسم كمايأتي:
structure
Name
Member1

Member2

..

Member n

 8.4األعالن عن التركيب:
التمثيل الرمزي للتركيب هو:
{

structure user-defined-name
; Member1
; Member2
……………
; Member n
;}
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الصيغة العامة ل عالن عن التركيب هي:
{ Storge-class struct struct_type_name
;data type member_name1
;data type member_name2

:
.
;data type member_nameN
;}

هنا ( )storage-classهو أختيراري ،لكرن الكلمرة المفتاحيرة ( )structواالقرواس
ضرررورية .امررا األسررم فهررو يمثررل أسررم التركيررب الررذي سررتتعامل معرره الحقررا والررذي
سيستخدم ل عالن عن متغيرات تابعة له .ويتم أختيار األسم من قبل المستخدم.
مثال
{ struct Date
; int day
; int month
; int year
;}

تررم األعررالن فرري المثررال أعررال عررن تركيررب بأسررم ) )Dateيحترروي علررى ثالثررة
أعضاء أو عناصر أو حقول هي (.)year ،month ،day

مالحظة// :
في المثال السابق تالحظ إن طرول (عردد رمروز) كرل متغيرر يختلرف مرن كيران
الى أخر ونمرا إلنك تعرف كل واحد مرن الحقرول بشركل منفصرل عرن األخرر
لذا سوف التحدث حاالت قطع للبيانات.
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إن العمررل مررع التراكيررب يحترراج الررى متغيرررات يعلررن عنهررا علررى إنهررا مررن نرروع
التركيب المعلن عنه وإلنجاز ذلك تستخدم أحدى الطرق التالية:
أوال :من الممكن األعالن عن المتغير من نوع تركيب معين وذلك بكتابة أسرم
المتغير بعد قوس إنهاء األعالن عن التركيب مباشرة وقبل الفارزة المنقوطة النهائية
للتركيب .مثال
{ struct Date
; int day
; int month
; int year
;} today

هنا تم األعالن عن متغير بأسم ( )todayمن نوع التركيب (.)Date
ثإنيررا :إن يعلررن عررن المتغيررر فرري الدالررة الرئيسررية ()( )mainوذلررك بكتابررة أسررم
التركيررب متبرروع بأسررم المتغيررر (بررنفب طريقررة األعررالن عررن المتغيرررات االعتياديررة).
مثال
{ )( void main
; struct Date today

في لغة  C++ممكن إن تتر ( )structفي أعالن المتغيرات.

 8.5الووول الى حقول

التركيب:

من الممكن الوصول الى أي حقل مرن حقرول التراكيرب ببسراطة ،وذلرك بكتابرة
أسم المتغيرر مرن نروع التركيرب المحردد متبروع بنقطرة ثرم أسرم الحقرل ،وهرذ الطريقرة
مهمة إلنك عندما تكتب أسرم الحقرل البرد إن تشرير الرى التركيرب الرذي يتبرع لره ،وفري
حالة عدم االشارة الى أسم التركيب الذي يعود له فإن ذلرك سريولد غموضرا أو أبهامرا
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للمتررجم وأليمكنره إنجرراز العمرل ،والنقطررة تفصرل بررين أسرم التركيررب الرذي يرراتي أوال
واسم الحقل الذي سيتبعة.
مثال
; today.day
; today.month
; today.year

هنا ترم الوصرول الرى الحقرول ( )year, month, day,وذلرك مرن خرالل أسرنادها
الى أسم التركيب أو متغير التركيب (( )todayالحرظ وجرود النقطرة التري تفصرل برين
أسم التركيب والحقل).

مالحظة//:
في لغة  C++فإن المترجم اليقرأ أو يكتب كامل التركيب بأمر منفرد مثل
error

cin >> today ; //

error

cout << today ; //

حي يجب إن تتم عملية أدخال بيانات لتركيب معين مرن خرالل ادخرال قريم
لكل حقرل مرن حقرول التركيرب بشركل منفصرل ،وذات الشريء يجرب إن يحردث مرع
أخررراج البيانررات أي إن عمليررة أخررراج بيإنررات لكيرران معررين يجررب إن يررتم بررأخراج
بيانات كل حقل من حقول التركيب بشكل منفصل مثل:
; cin >> today.day
; cout << today.year

 8.5.2أسناد قي الى حقول التركيب:
إن عملية أسناد قيم لحقول التركيب مشابهة تماما لعملية أسرناد قريم للمتغيررات
االعتيادية ،وذلرك باسرتخدام عالمرة األسرناد (المسراواة) ،مرع مالحمرة إن أسرم الحقرل
دائما يكتب مقرونا بأسم التركيب ،مثال
; today.day = 10
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today.month = 2 ;
today.year = 1998 ;
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struct Date
{
int day;
int month;
int year;
};
main(){
Date birthday;

Birthday.day= 10;

Birthday.month= 2;

Birthday.year= 2009;
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.• برنامج ألسناد قي الى عناور تركيب وعرضها على الشاشة
// Example 8.1
#include < iostream>
using namespace std;
void main () {
struct sample {
int x ;
float y ;

};

struct sample a ;
//  هنا اختياري ويمكن عدم استخدامهاstruct استخدام الكلمة المفتاحية
a.x = 10 ;

a.y = 20 .20 ;

cout << " content of x = " << a.x << endl ;
cout << " content of y = " << a.y << endl ;
return 0;
}

//:8.1 مطرجا البرنامج
Content of x = 10
Content of y = 20.200001

353

 من البداية إلى البرمجة الكيانيةC++

• برنامج السناد قي الى تركيب وعرضها على الشاشة

// Example 8.2
#include <iostream>
using namespace std;
struct DATE {
int dd ، mm ، yy;
};
int main(void) {
DATE today = {29 ،21 ، 1111};
DATE tom = today;
cout<<"Today

"<<today.dd<<" ،"<<today.mm<<" ،

is:

"<<today.yy;
tom.dd = today.dd + 1;
cout<<"\nTomorrow

is:

"<<tom.dd<<" ،"<<tom.mm<<" ،

"<<tom.yy<<endl;
return 0;
}
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 التركيب البسيط8.6

.• برنامج بسيط يستخدم التركيب لعرض مواوفات سيارة
// Example 8.3
#include<iostream >
#include< iomanip >
#include<string >
using namespace std;
struct CarType {
String maker;
int year;
float price;
};
void get YourCar (CarType &car);
int main(){
CarType mycar, yourcar;
mycar.maker= “Mercedes”;
mycar.year= 2009;
mycar.price= 16700.50;
getYourCar (yourcar);
cout<< “Your car is:”<<yourcar.maker<<endl;
cout<<fixed<<showpoint<<setprecision(2)<<”I’ll
<<yourcar.price-100<< “for your car.”<<endl;
return 0;
355
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}
{)void getYourCar (CarType & car
;”cout<< “Enter your maker:
;cin>>car.maker
;”cout<<” Enter the year:
;cin<< car.year
;”cout<<”Enter the price:
;cin>> car.price
}

في هذا البرنامج فان التركيب تم تعريفة في بداية البرنامج قبل الدالة الرئيسية
()( ، )mainوغالبا يمكن تعريفة في أي مكان ،مثلما نعمل مع تعريف الدالة.
عنرردما يررتم تعريررف التركيررب ،يجررب دائمررا ان يبرردأ تعريررف التركيررب بالكلمررة
المفتاحية ( )structبعد هذ الكلمة المفتاحية يتم أختيرار أسرم للتركيرب (عمليرة أختيرار
أسم للتركيب مشابهة بالضربط ألختيرار أسرم للمتغيررات االعتياديرة) ،أتفاقرا يفضرل أن
يكون أسم التركيرب مكتوبرا برالحروف الكبيررة أو يبردأ بحررف كبيرر ،برالرغم مرن انره
ليب هنا حاجة لذلك ،بعد أسم التركيب هنا القوسران المتوسرطان كمرا هرو واضرح
فرري البرنررامج واللررذان يحررددا بينهمررا أعضرراء التركيررب ،الحررظ هنررا إن األعضرراء أو
العناصررر يررتم األعررالن عررنهم بررنفب طريقررة األعررالن عررن المتغيرررات االعتياديررة فرري
البرنامج .عليك األنتباة جيدا بوضع الفارزة المنقوطة بعد نهاية قوس أنتهاء تعريرف
التركيب.
بالطبع اليمكن استخدام عناصر التركيب مباشرة بعد تعريف التركيرب ،وذلرك
بسرربب إن التعريرررف هررو لررريب نفررب األعرررالن ،فررالتعريف ،مثرررل تعريررف التركيرررب،
يسررتخدم فقررط لعمررل أنررواع البيانررات .النرروع ( )CarTypeهررو نرروع معرررف مررن قبررل
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المبررمج علرى عكرب االنرواع المبنيرة داخليرا مثرل (… ،)int, floatأمرا األعرالن فهرو
يستخدم ألعالم المترجم بوجود أسم لمتغير (بالطبع محدد نوع بياناترة) .لرذلك فيجرب
عليرررك إن تعلرررن عرررن متغيررررات مرررن نررروع ( )CarTypeوالمعررررف بواسرررطة تعريرررف
التركيب لغر

استخدام هرذا التركيرب .إن المتغيررات التري يرتم األعرالن عنهرا لكري

تستخدم مع أنواع التراكيب ،تسمى كيانات ( .)objectsيمكن للمبرمج ان يعمرل كيانرا
واحدا او اكثر من التركيب .في المثال  8.3فان الكيانات هي ).)yourcar) , (mycar
إن عملية الوصول الى كيانات التركيب تختلف قليال عن عملية الوصول الى
عناصررر المصررفوفة ،فلغررر الوصررول الررى عنصررر فرري مصررفوفة ،فانررك تسررتخدم
االقررواس المربعررة (] [) بعررد أسررم المصررفوفة ،امررا اذا اردت الوصررول الررى عناصررر
التركيرب فانرك ستسرتخدم النقطررة بعرد أسرم الكيران متبرروع بأسرم العنصرر الرذي ترغررب
الوصررررول لرررره ,كمررررا سرررربق وان اشرررررنا .وكمررررا حرررردث فرررري البرنررررامج بررررالخطوات
(  )mycar.price, mycar.year, mycar.makerوالخطروات الالحقرة المشرابهة .الحرظ
هنا انك تشعر بحرية وانت تستخدم عناصر التركيب كما لو انك تسرتخدم أي متغيرر
اعتيادي.
الحظ العبارات التالية في البرنامج:
)getYourCar (yourcar
))void get ( getYourCar (yourcar
)void getourCar (CarType &car

هاتان العبارتان توضحان بان كيان التركيب ممكن ان يمرر الى دالرة اخررى،
وتم تمرير بالمرجعية (راجع فصل الردوال) الحرظ بران أسرم الكيران الرذي مررر هرو
( )yourcarولكرن تررم اعررادة تسررميتة ليكررون ( )carفرري الدالررة ( ،)getYour Carوهررذا
مشابهة الى طريقة اعادة تسمية المتغيرات عندما يتم تمريرها الى الدوال .كذلك فران
الدالررة ( )getYourCarتحفررز المسررتخدم علررى ادخررال معلومررات عررن سرريارتة .جميررع
التغييرات على الكيان ( )carلهذ الدالة سروف ترنعكب بالكيران ( )yourcarفري الدالرة

357

 C++من البداية إلى البرمجة الكيانية

الرئيسررة ،وذلررك الن الكيرران تررم تمريررر بالمرجعيررة .لكررن لررو مرررر بالقيمررة برردال مررن
المرجعية ،فسوف التنعكب أي تغيرات في الدالة الرئيسة.
في هذا البرنرامج لرديك كيانران ) ،(yourcar ، mycarولكرن تركيرب واحرد فقرط
تررم تعريفررة ،مررع مجموعررة واحرردة مررن العناصررر .يجررب عليررك ان ترردر برران تعريررف
التركيب هو مجررد مخطرط لعمرل كيران .فعنردما تعررف تركيرب ،فران جميرع عناصرر
التركيب واقعا ستكون غير موجودة ،هرذا مشرابهة للمخططرات االخررى فمرثال يمكرن
عمررل مخطررط لبيررت دون ان تعمررل بيررت بشرركل حقيقرري (خارطررة فقررط) .ان مخطررط
التركيب يخبر بالمعلومات حول ماهية العناصر التري سرتكون فري الكيران الحقيقري،
اذا ماتم األعالن عن الكيان .فهي تخبرر عرن نروع وأسرم كرل عنصرر ،فعنردما تعلرن
عن كيان من تركيب معين فان هذ العناصر ستخلق داخل الكيان ،فاذا ماأعلنت عن
كيرران أخررر ثرران فررا ن مجموعررة اخرررى منفصررلة مررن العناصررر سررتخلق للكيرران الثرراني،
جميررع هررذ العناصررر توضررع او تضرربط بشرركل مختلررف للكيانررات المختلفررة .فمررثال فرري
مثالررك هررذا ،فرران العنصررر ( )makerمررثال يضرربط علررى نرروع السرريارة ()Mercedes
بالنسبة للكيان ( )mycarولكنه ربما يضبط على نوع مختلف مثال ( )Toyotaبالنسبة
للكيان ( )yourcarوهكذا للعناصر االخرى .باألمكان عمل أي عدد من الكيانات مرن
مخطط التركيب .

 8.7تهيئة التركيب

Initialization of Structure

ممكررن تهيئررة تركيررب ألي نرروع مررن البيانررات فرري  ،C++والتركيررب ممكررن إن
يكون ()static or external
مثال //:التركيب ( )studentممكن إن يهيىء ابتداءا كما يأتي:
; } static struct school student = { 95001, 24, 'M', 167.9, 56.7
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مالحظة//:
القيم االبتدائية التي ستستخدم لتهيئة التركيرب أبترداءا يجرب إن تحردد ضرمن
أقررواس متوسررطة وكررل قيمررة فرري هررذ االقررواس تقابررل حقررل مررن حقررول التركيررب
وحسب ترتيب الحقول في التركيب.

مالحظة//:
في حالرة عردم أسرناد قيمرة الحرد الحقرول فرإن المتررجم سيسرند القيمرة صرفر
لرذلك الحقررل ،برالطبع يجررب إن يكررون الحقرل أو الحقررول التري لررم تسررند لهرا قرريم فرري
نهاية الترتيب ضمن االقواس المتوسطة ،مثال
; } 'static struct school student = { 95001 ،24 ،'M

في هذا المثال فإن المترجم سيسند القيم المبينة في االقواس المتوسرطة الرى
الحقول التي تقابلها وحسب التسلسل فيما سيسند القيمة صفر الرى الحقرول التري لرم
يتم أسناد قيم لها وكما يأتي
;Rool no = 95001
;Age = 24
;Sex = M
;Height = 0
;Weight = 0

سبق وإن بينا إن كل حقل في تركيب معين ،له أسم وحيرد فري ذلرك التركيرب..
ولكن من الممكن إن تسند نفب أسم الحقل الى حقل في تركيب أخر مرن نروع بيانرات
مختلف ،المترجم سوف يعامرل كرل حقرل تركيرب كمتغيرر منفصرل ويحجرز لره ذاكررة
وفقا لنوعة
مثال
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{

struct first
; int a
; float b

;}

; char c

{ struct second
; char a
; int b
;}

; float c

مالحظة//:
يفضل استخدام أسماء مختلفة في التراكيب المختلفة لتجنب التشويش.

 8.8الدوال والتراكيب

Functions and Structures

الرردو ال هرري تقنيررة قويررة لتجزئررة البرررامج المعقرردة الررى أجررزاء أو نمرراذج قابلررة
لالدارة المنفصلة .كل جزء من هرذ األجرزاء يسرمى دالرة وتسرتخدم لتحويرل البررامج
المركبررة الررى برررامج بسرريطة .والدالررة تترررجم بشرركل منفصررل وتختبررر بشرركل مفرررد
وتستدعى للتنفيذ من خالل الدالة الرئيسية (.)main
التركيب من الممكن إن يمرر الى الدالة كمتغير مفرد  ..وهنرا يجرب إن يكرون
صنف الخزن للتركيب من نوع ( )externalطالما الدالة فري الدالرة الرئيسرية تسرتخدم
أنواع بيانات التركيب ،أما بيانات الحقل فتكون نفسها خالل البرنامج سواء في الدالة
الرئيسية ( )mainأو في الدالة الفرعية.
• برنامج يوض تقنيات استدعاء الدالة في التركيب.
// Example 8.4
>#include <iostream
{ struct Sample
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int x ;

float y ;

} first ;
void main (void) {
void display ( struct Sample one ) ; // األعالت عن الدالة
………………..
display ( one ) ;

// استدعاء الدالة

……………
}
void display ( struct sample out )
{

// تعريف الدالة

………………….

Out.x = 10 ;
Out.y = -20.20 ;
……………..

}

.• برنامج الستخدام الدوال والتركيب لألعالن عن تاري ميالد
// Example 8.5
#include < iostream >
struct Date {
int day ;

int month ; int year ;

void main ( void )

};

{

Date today ;
void display ( struct date one ) ;
today.day = 10 ;
today.month = 12 ;
today.year = 1998 ;
display ( today ) ;
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;return 0
}
) void display ( struct date one
<< " cout << " today's date is = " << one.day << " /

{

; one.month
;cout << " / " << one.year << endl
}

مطرجا البرنامج //: 8.5
Today's date is = 10 / 12 / 1998

 8.9مصفوفة من التراكيب

Array of Structures

المصفوفة هي مجموعة من البيانات المتشابهة والتري تخرزن فري مواقرع خرزن
متجاورة في الذاكرة ولها أسم عام .فاذا كانت البيانات المخزونرة فري المصرفوفة هري
من نروع تركيرب فعنرد ذا تسرمى مصرفوفة تراكيرب .فمرثال اذا اردت إن تتعامرل مرع
معلومات شاملة لجميع طلبة المدرسة (وهرذا يعنري وجرود اكثرر مرن طالرب أو اثنرين)
فسيكون األعالن كما يأتي:
{ struct School
; int rollno
; int age
; char sex
; float height
; } ; float weight
; ] School student [ 300
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هنا (]  )student [ 300هرو متغيرر تركيرب وهرو يسرتوعب تركيرب طلبرة لغايرة
( )311طالب (أي إن كل طالب ستكون له كامل المعلومات المبينة بالتركيب).
وفي هذ ال حالة فإن كرل قيرد ممكرن إن تصرل لره وتتعامرل معره بشركل منفصرل
مثل أي عنصر مفرد في المصفوفة.

 8.9.2التهيىء لمصفوفة تركيب

Initialization Structure Array

من الممكن إن تهيىء تركيب (اسناذ القيم االبتدائية لره) ابترداءا برنفب الطريقرة
لمصفوفة البيانرات فري  .C++بالمحافمرة علرى التشرابهة مرع المصرفوفة فرإن التركيرب
يجب إن يكون خزنة وفقا ألحد النوعين ()static or external
• مقطع برنامج لتهيئة مصفوفة تراكيب لمعلومات الطلبة
{ struct School
; long int rollno ; int age
; int sex
; float height
; float weight
;}
{ = ] School student [ 3
{ 95001,14 , 'M', 267.9, 56. 7 } ,
{ 95002, 15, 'F', 256.6, 45 } ,
} { 95003, 17, 'M', 289.6, 78
;}

الحظ هنا ان كرل طالرب أسرندت لره قريم لكرل عناصرر التركيرب الموضرحة فري
المثال .الحظ كيف ترم وضرع عناصرر التركيرب الواحرد برين قوسرين متوسرطين ،فيمرا
حددت جميع عناصر مصفوفة التراكيب بين قوسين متوسطين.
• برنامج إلنشاء مصفوفة تراكيب وعرض المحتويات على الشاشوة تمثول معلوموات
لبة مثل رق التسجيل ،العمر ،الجنس ،الطول ،الوزن.
// Example 8.6
> #include < iostream
#define max 4
;using namespace std
{ ) void main ( void
{ struct School
; long int rollno ; int age ; char sex
; float height ; float weight
;}
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School student [ max ] = {
{ 95001, 14, 'M', 267.9, 56. 7 } ,
{ 95002, 15, 'F', 256.6, 45 } ,
{ 95003, 17, 'M' }
};
for ( int i = 0 ; i <= max – 1 ; i++ ) {
cout << “contents of structure = “ << i+1 << endl ;
cout << " roll no. = " << student [ i ] . rollno << endl ;
cout << " age = " << student [ i ] . age << endl ;
cout << " sex = " << student [ i ] . sex << endl ;
cout << " height = " << student [ i ] . height << endl ;
cout << " weight = " << student [ i ] . weight << endl ;
cout << endl ;
}
return 0; }

//:8.6 مطرجا البرنامج
Contents of structuren = 1
Roll no. = 95001
Age = 24
Sex = M
Height = 167.899994
Weight = 56.700001
Contents of structuren = 2
Roll no. = 95002
Age = 25
Sex = F
Height = 156.600006
Weight = 45
Contents of structuren = 3
Roll no. = 95003
Age = 27
Sex = M
Height = 0
Weight = 0
Contents of structuren = 4
Roll no. = 0
Age = 0
Sex = 0
Height = 0

364

comp_dep_educ@yahoo.com .  جامعة الكوفة/  نضال خضير العبادي.د

Weight = 0

Arrays within Structure

 مصفوفات داخل التركيب8.21

في المواضيع السرابقة ترم تحديرد نروع البيانرات لحقرول التركيرب علرى إنهرا مرن
( هنرا سرنناقش أمكانيرة جديردة وهريint, float, char…etc) اإلنرواع االعتياديرة مثرل
 مثل،جعل بيانات حقل في تركيب من نوع المصفوفات
struct Student {
char name [ 20 ] ;
int subj [ 7 ] ;

};

:مثال أ ر
struct Employee {
char name [ 20 ] ;
char sex ;
char address [ 20 ] ;
char place [ 10 ] ;
char pincode ;
};

 يسرمح بإنشراء حقرول التراكيرب حترى وإن كران نروع البيانرات مرنC++ مترجم
نوع المصفوفة
• برنامج إلنشاء معلومات لبة باستخدام المصفوفة ضمن التركيب
// Example 8.7
#include < iostream>
#define max 4
using namespace std;
void main ( void ) {
struct School {
char name [ 20 ] ;
long int rollno ; int age ; char sex ;
float height ; float weight ; } ;
School student [ max ] = {
{ " ahmed ", 95112, 14, 'M', 267.9, 56.7 } ,
{ " zaynab ", 95111, 15, 'F', 256.6, 45 } ,
{ " zaid ", 95113, 17, 'M' }
};
for ( int i = 0 ; i <= max – 1 ; i++ ) {cout << “contents of structure = “
<< i+1 << endl ;
cout << “ roll no. = “ << student [ i] . rollno << endl ;
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; cout << “ name = “ << student [ i ] . name << endl
; cout << “ age = “<< student [ i ] . age << endl
; cout << “ sex = “ << student [ i ] . sex << endl
; cout << “ height = “ << student [ i ] . height << endl
; cout << “ weight = “ << student [ i ] . weight << endl
; cout << endl
}
;return 0
}

مالحظة//:
مترجم  C++يسمح بإستنساخ أو مقارنة تركيبين بشكل كامل ،مثال
> # include < iostream
{ struc School
; ] char name [ 20
; float height
; float weight
;}
{ ) void main ( void
; School a, b
…………………..

التركيب ممكن إن يسند بعبارة واحدة a = b ; //

 8.22كيب المتداخلة

Nested Structures

في المقطع السابق وضحنا إن حقل تركيب ممكرن إن يكرون مصرفوفة بيانرات،
األن سرنبين أمكانيرة اسررتخدام تركيرب كحقررل بيانرات فري تركيررب أخرر وهررو مرا يرردعى
بالتراكيب المتداخلرة ،فعنردما تعلرن عرن تركيرب كحقرل لتركيرب أخرر فران ذلرك يكرون
تداخل بين تركيبين .مثال
;}
;}

; Date birthday

struct Date
; { int day ; int month
; int year
{ struct Student
; ] char name [ 20
; long int rollno
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ويمكن تمثيل ذلك بالرسم كما يأتي
student
name
rollno
birthday
day
month
year

متغير التركيب من نوع ) (studentيعلن عنه حسب الطريقة االعتيادية:
;Student ahmed

فاذا كرإن متغيرر التركيرب ( )ahmedعنرد مجموعرة قريم لتسرجيل تراري مريالد
الطالب ،عليه فإن سنة ميالد الطالب يمكن أخراجها على الشاشة كما يأتي:
;cout<< ahmed.birthday.year

إن طريقررة قررراءة كررل عبررارة تكررون مررن اليسررار الررى اليمررين ،فعنرردما تبرردأ مررن
اقصى اليسار تجد (احمد) وهو متغير تركيب من نروع ( .)Studentوللحصرول علرى
الحقل التابع لهذا التركيب والمسمى ( )birthdayفيجب اسرتخدام النقطرة لالشرارة الرى
إن الحقل ) )birthdayهو تابع للتركيب ( )Studentوكمايأتي:
Student.birthday

الحظ هنا إن المتغير ) )birthdayهو تركيرب حير ترم األعرالن عنره كتركيرب
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من نوع ( .)Dateلذلك فإن هذا الحقل المتغير له حقرول أيضرا لكونره تركيرب ،وعليره
فإن الحقول التابعة للتركيرب ( )Student.birthdayتصرل لهرا باسرتخدام النقطرة يتبعهرا
أسم الحقل ،فمرثال فري مثالرك هرذا حراول الوصرول الرى الحقرل ) )yearالترابع للتركيرب
) )birthdayوالذي يتبع التركيب ( )Studentفنكتب العبارة على الشكل التالي:
;Student.birthday.year

وكانك تقول "سنة ميالد الطالب".
• برنامج لقراءة معلومات عن (أسماء لبة ،رقو التسوجيل ،تواري المويالد ،وتواري
قبول الطالب بالجامعة) من لوحة المفاتي حيث إن تاري المويالد وتواري القبوول
يتكووون موون ثالثووة حقووول هووي (اليوووم ،الشووهر ،السوونة) كتركيووب منفصوول علووى إن
ترتب ترتيب تنازلي.
// Example 8.8
> #include < iostream
> #include < string
#define max 200
{ struct Date
;}

; int year

; int day ; int month
{ struct College

; long int rollno

; ] char name [ 20

mean date of birthdat

struct Date dob ; // dob

mean date of joining

struct Date doj ; // doj
;}
; ] College student [ max
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void main () {
College student [ max ] ;
void output ( College student [ max ] ، int n ) ;

// األعالت عن دالة

void sort ( College student [ max ] ، int n ) ; // األعالت عن دالة
int n ; cout << " how many names ? \n " ;
cin >> n ;

int i ;

for ( i = 0 ; I < n ; i++ )

{

cout << "record = " << i + 1 << endl ;
cout << " name : " ;

cin >> student [ i ] .name ;

cout << " Roll no. : " ;

cin >> student [ i] .rollno ;

cout << " date of birth ( dd-mm-yy ) : " ;
cin >> student [ i ] .dob.day ;
cin >> student [ i ] .dob.month ;

cin >> student [ i ] .dob.year ;

cout << " date of joining ( dd-mm-yy ) : " ;
cin >> student [ i ] .doj.day ;
cin >> student [ i ] .doj.month ;

cin >> student [ i ] .doj.year ;

} // end for
output ( student ، n ) ;

cout << " Unsorted form \n " ;
sort ( student ، n ) ;

output ( student ، n ) ;

cout << " Sorted form \n " ;

}

void output ( college student [ max ] ، int n ) {
cout << " Name

Roll no.

Date of birth

Date of joining \n" ;

cout << " ____________________________________________ \n" ;
for ( int i = 0 ; i < = n – 1 ; i ++ )

{
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cout << student [ i ] .name << ' \t' ;
cout << student [ i ] .rollno << ' \t ' ;
cout << student [ i ] .dob . day << " / " ;
cout << student [ i ] .dob . month << " / " ;
cout << student [ i ] .dob . year << '\t ' ;
cout << student [ i ] .doj . day << " / " ;
cout << student [ i ] .doj . month << " / " ;
cout << student [ i ] .doj . year ;
cout << endl ;

}

}

void sort ( College student [ max ] ،int n )
struct College temp ;

{

int I ، j ;

for ( I = 0 ; I < = n – 1 ; I ++ )
for ( j = 0 ; j < = n -1 ; j ++ )
if ( strcmp ( student [ I ] . name ، student [ j ] . name ) < 0 )
{ temp = student [ I ] ;
student [ j ] = temp ;

student [ I ] = student [ j ] ;
}

}
Pointers and Structures

 المؤشرات والتراكيب8.21

 وضررحنا إن حقررول التركيررب ممكررن إن تكررون مررن نرروع البيانررات، لغايررة االن
 فرري هررذا الجررزء مررن. أو حتررى تركيررب، مصررفوفة،)int, float…etc( االساسررية مثررل
 سبق.الفصل سنبين كيف يمكن األعالن عن متغير من نوع مؤشر كحقل في تركيب
وإن وضرحنا برإن المؤشرر هرو متغيرر يحمرل عنروان ذاكررة لمتغيرر مرن نروع البيانررات
 كرذلك فرإن،) أو فري بعرض االحيران كمصرفوفاتint, float, char…( االساسرية مثرل
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المؤشر ممكن إن يحمل عنوان متغير من نوع تركيب أيضا .متغير المؤشر يسرتخدم
كثيرررا لبنرراء بيانررات معقرردة اساسررية باسررتخدام هياكررل البيانررات مثررل القرروائم الموصررولة
( )link listاالحادية والثنائية وكذلك االشجار الثنائية (.)binary tree
الحظ األعالن التالي:
{
; char s

;}

struct Sample

; float y

; int x

; struct Sample *ptr

حي إن المتغير ( )ptrهرو متغيرر مؤشرر يحتروي عنروان التركيرب ()Sample
وله ثالثة حقول هي )(int x, float y, and char s

متغير مؤشر التركيب ممكن الوصول له ومعالجتة بأحدى الطرق التالية:
; ( * struct-name) . field-name = variable

م ح،ة//:
تعررد األقررواس فرري أعررال مهمررة وضرررورية وذلررك إلن النقطررة (  ) .الخاصررة
بحقل التركيب لها اسبقية أعلى من عامل التوجية ) .) * ( ( indirection
باألمكرران أيضررا توضرريح المؤشررر للتركيررب باسررتخدام عامررل مؤشررر التركيررب
) >( -
; Struct-name -> field-name = variable

• األسناد التالي هو مؤشر تركيب مقبول:
الحالة األولى:
> #include < iostream
{ )( void main
{ struct Sample
;}

; char s

; float y

; int x

; struct Sample * ptr
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( * ptr ) . x = 10 ;
( * ptr ). Y = - 23.45 ;
( * ptr ) . s = ' d ' ;
………………………
}

:الحالة الثانية
#include < iostream >
void main () {
struct Sample {
int x ;

float y ;

char s ;

};

struct Sample * ptr ;
ptr -> x = 10 ;
ptr -> = -23.45 ;
ptr -> ' d ' ;

• برنامج ألسناد قي الى حقل تركيب باستخدام المؤشرات
// Example 8.9
#include < iostream >
using namespace std;
void main ()

{

struct Sample

{

Sample * ptr ;

Sample one ;

( * ptr ) . x = 10 ;

int x ;

int y ;

}

ptr = & one ;

( * ptr ) . y = 20 ;

cout << " contents of x = " << ( * ptr ) . x << endl ;
cout << " contents of y = " ( * ptr ) . y << endl ;
return 0;
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}

// : 8.9 مطرجا البرنامج
Contents of x = 10
Contents of y = 20

• برنامج ألسناد قي الى حقل تركيب باستخدام عامل مؤشر التركيب
// Example 8.10
#include < iostream >
using namespace std;
void main ()

{

struct Sample

{

int x ;

int y ;

Sample * ptr ;

sample one ;

}

ptr = & one ;

ptr -> x = 10 ;
ptr -> y = 20 ;
cout << " contents of x = " << ptr -> x << endl ;
cout << " contents of y = " ptr -> y << endl ;
return 0;
}

• برنوامج لقووراءة قوي لحقوول تركيوب بواسووطة لوحوة المفوواتي وعرضوها علووى الشاشووة
.)(استخدام المؤشرات
// Example 8.11
#include < iostream >
using namespace std;
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void main ()

{

Struct Sample

{

int x ;

int y ;

}

Sample * ptr ;
cout << " enter value for x and y \n " ;
cin >> ptr -> x >> ptr -> y ;
cout << " contents of x = " << ptr -> x << endl ;
cout << " contents of y = " << ptr -> y << endl ;
return 0;
}

• برنامج لالعالن عن تركيب عناوره مؤشرات
// Example 8.12
#include < iostream>
using namespace std;
void main ()

{

struct Sample

{

int * ptr1 ;

float * ptr2 ;

Sample * first ;
int value1 ;

float value2 ;

value1 = 10 ; value2 = -20.20 ;
first -> ptr1 = &value1 ;
first -> ptr2 = &value2 ;
cout << " contents of the first member = " ;
cout << * first -> ptr1 << endl ;
cout << " contents of the second member = " ;
cout << * first -> ptr2 << endl ;
return 0
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}

مالحظة//:
أستنساخ التراكيب Copying Structures

باالمكان إن تستنس قريم متغيرر تركيرب الرى متغيرر أخرر لره نفرب التركيرب
باستخدام عامل األسناد.
مثال ،اذا كان لديك األعالن التالي:
;]Employee worker1,worker2, staff [100

حي ان ) (Employeeهو تركيب..
فإن العبارة التالية صحيحة:
;worker1=worker2
;staff[5]=worker1
;worker1.home=staff[1].home

وذلك إلن المترجم بامكإنة إن يستنس المتغيرات التي لها نفب التركيب.

 8.23األتحادات

Unions

األتحررراد هرررو موقرررع ذاكررررة والرررذي يكرررون مشرررتركا برررين أثنرررين أو أكثرررر مرررن
المتغيرات ،عادة من أنواع مختلفة ،بأوقات مختلفة (يعني عمليرة الخرزن ترتم باوقرات
مختلفة لكل متغير ،مع مالحمة خزن متغير واحد في الوقت الواحرد) .األعرالن عرن
األتحاد مشابهة ل عالن عن التركيب ،والصيغة العامة له هي:
{ union user-defined-name
; Member1
; Member2
…………
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; Member n
;}

يبدأ األعالن عن األتحاد بالكلمة المفتاحية ( ،)unionبعدها يتبرع باسرم األتحراد
الررذي يفصرلة فرررا عررن الكلمررة المفتاحيررة ) ،)unionوعررادة أسررم األتحرراد مررن أختيررار
المستخدم وفقا لضوابط تسمية المتغيرات .وبنفب طريقرة التركيرب تسرتخدم األقرواس
المتوسطة لتحديد بدايرة ونهايرة أعضراء أو عناصرر األتحراد ،هرذ العناصرر يجرب أن
يحدد نوعها (نوع بياناتها) وتمنح أسما وفقا لطريقرة تسرمية المتغيررات ،والتنسرى أن
األتحاد ينتهي بفارزة منقوطة بعد قوس النهاية كما هو الحال في التركيب .مثال:
{ union int_ch
;int i
;char ch
;}

أصرربح واضررحا إن التركيررب هررو نرروع بيانررات هجررين والررذي يسررمح بحررزم قرريم
إلنرواع بيانرات مختلفرة معرا فري وحردة مفرردة .األتحراد مشرابهة للتركيرب مرع أخررتالف
بطريقة خزن وأسترجاع البيانات.
فاالتحاد يخزن القيم إلنواع البيانات المختلفة في موقع واحد (موقرع خرزن فري
الرررذاكرة)  ،األتحررراد يحتررروي قيمرررة واحررردة مرررن القررريم العديررردة مرررن اإلنرررواع المختلفرررة
(دائمرررا قيمرررة واحررردة تخرررزن فررري الوقرررت الواحرررد) ،واألعرررالن واالسرررتخدام ل تحررراد
مشابهة للتركيب.
الصيغة العامة لالتحاد هي:
{ Storage class union user-defined-name
; Data-type Member1
; Data-type Member2
…………
; Data-type Member n
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;}

مالحظة//:
صنف الخزن ) (storage classهو أختياري وباألمكان أهمالة ..اما الكلمة
المفتاحية )  ( unionواألقواس المتوسطة فهي ضرورية واليمكن أهمالها .
امررا نرروع البيانررات للحقررول فهرري أي كررائن بيانررات مقبررول فرري  C++مثررل
) ( int , float … etc

مالحظة//:
األتحاد ممكن إن يكون حقال في تركيب وكذلك التركيب ممكرن إن يكرون
حقررال فرري األتحرراد ..وأكثررر مررن ذلررك فررإن التراكيررب واألتحررادات ممكررن إن ترردمج
بحرية في المصفوفات.
إن العمررل مررع األتحرراد يحترراج الررى متغيرررات يعلررن عنهررا علررى إنهررا مررن نرروع
األتحاد المعلن عنه وإلنجاز ذلك تستخدم أحدى الطرق التالية:
تسررمح  C++بتعريررف متغيرررات مررن نرروع األتحرراد وذلررك بكتابتهررا مباشرررة بعررد
األعالن عن األتحاد (أي بعد قوس النهايرة ل تحراد ،برنفب طريقرة تعريرف متغيررات
من نوع تركيب معين) وكما يأتي:
{ union user-defined-name
; Data-type member1
; Data-type member2
……………………….
; Data-type member n
; } variable1 ،variable2 ،….. ،variable m

هنرررررررا ترررررررم األعرررررررالن عرررررررن مجموعرررررررة مرررررررن متغيررررررررات األتحررررررراد مثرررررررل
(.)variable1, variable2,…etc
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مثال:
{ union Sample
; } one ، two

; char third

; float second

; int first

حي إن ( )one, and twoهي متغيرات أتحراد مشرابهة لنروع البيانرات ل تحراد
()Sample
كررذلك مررن الممكررن األعررالن عررن متغيررر مررن نرروع األتحرراد فرري الدالررة الرئيسررة
او خارج جسم األتحاد كما يأتي:
{ union Value
; } ; double dd

; int ch

; union Value x

تم األعالن عن المتغير ) )xمن نروع األتحراد ) )Valueأي أنره سريحتوي علرى
جميع حقول األتحاد.
• برنامج لالعالن عن اتحاد وعرض محتوياتة على الشاشة
// Example 8.13
> #include <iostream
;using namespace std
{ union Today
;]char m_day[15
;]char w_day[20
;}
{ )int main(void
;}"Today td = {"29.10.00
;cout<< "\nToday is: "<<td.m_day
;cout<<"\nToday is: "<<td.w_day
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;return 0
}

 8.23.2التعامل مع االتحاد

Processing with Union

تستخدم النقطة ( ).بين أسرم متغيرر األتحراد وأسرم الحقرل لالشرارة بإنتمراء هرذا
الحقل الى ذلك األتحاد .فعند األعالن عن نوع األتحاد سيكون باالمكان األعالن عن
متغيرررات مررن نرروع بيانرات األتحرراد ،وبررنفب طريقررة التعامررل مررع التراكيررب ،تسررتخدم
النقطة للوصول الى الحقول المفردة ل تحاد فمثال لوكان لدينا األتحاد التالي:
{ union Value
; } ; double dd

; int ch

; union Value x

فستكون عملية أسناد قيمة الى حقل من حقول متغير األتحاد ( )xكمايأتي:
; x . ch = 12
; x . dd = -123.4456

مالحظة//:
عند أسناد قيمرة جديردة ألحرد حقرول األتحراد فرإن القيمرة القديمرة تحرذف اليرا
( أي سررتخزن قيمررة الحقررل األخيررر الررذي تررم أسررناد قيمررة لرره فقررط) ..ألن األتحرراد
اليح توي أكثر من قيمة لحقل واحد من حقول األتحاد في الوقت الواحد.
8.23.1

تهيئة أو أبتداء األتحاد

Initialization of Union

سرربق وإن علم رت إن التراكيررب مررن نرروع خررزن (external

and

)static

باالمكان تهيئها ابتداءا عند تعريفها ،وربمرا يبردو مرن المعقرول السرماا برنفب الشريء
ل تحرراد .علررى كررل حررال ،األتحرراد لرره حقررل واحررد فعررال فرري أي وقررت ويعتمررد علررى
ا لمبررمج لتحديرد الحقرل الفعرال ،علرى إن هرذ المعلومرات التخرزن أصرال مرع األتحرراد
نفسره ..بررالرغم مرن إن المؤشرررات الرى األتحررادات ربمرا تسررتخدم فقرط بشرركل مشررابهة
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للمؤشرات فري التراكيرب ،لكرن األتحرادات نفسرها ربمرا التمررر كوسرائط فري الردوال
لتستخدم بعبارات األسناد أو عبارة األرجاع (.)return
المتغير ربما يكون مؤشر الى االتحراد ابترداءا ،وكمؤشرر يمكرن إن يؤشرر الرى
التركيب ،مثل
{ union value
}

; float two ; char three

; int one

; union value * ptr

ومن الممكن االشارة الى الحقول باستخدام عامل االشارة كمايأتي:
; Item1 = ptr -> one
; Item2 = ptr -> two
; Item3 = ptr -> three

ممكررن إن يكررون االتحرراد حقررال فرري تركيررب وممكررن إن يمهررر كررأي حقررل فرري
التركيب ،طالمرا يرتم األعرالن عرن االتحراد كحقرل فري تركيرب فيجرب إن اليكرون أول
حقل ولكن أخر حقل.
• برنامج البتداء حقول اتحاد وعرض محتويات االتحاد
// Example 8.14
>#include < iostream
;using namespace std
{

)( void main
{ union value

; } ; float f

; int i

; union value x
; x . f = -1456.45

; x . i = 10

; cout << " first member = " << x . i << endl
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; cout << " second member = " << x . f << endl
;return 0
}

مطرجا البرنامج //: 8.14
First member = 3686
Second member = - 1456,449951

في البرنامج أعال يتكون األتحاد مرن حقلرين همرا ( )float ،intالحرظ إن قيمرة
الحقررل ( )floatفقررط سررتخزن وتعررر علررى الشاشررة بشرركل صررحيح امررا قيمررة الحقررل
( )intفإنهرا سررتعر بشرركل خراطىء وذلررك إلن األتحرراد يحمررل قيمرة نرروع واحررد مررن
البيانات والذي يتطلب مساحة خزنية اكبر من الحقول األخرى .
• برنووامج لألعووالن عوون حقووول اتحوواد كبيانووات موون نوووع تركيووب وعوورض محتويووات
االتحاد.
// Example 8.15
>#include < iostream
;using namespace std
{ )( void main
; } ; int year
;}

; int month

; struct Date bdate

; x . f = -1456.45

; int day

{ struct Date

; union Value { int i ; float f
; x . i = 10

; union Value x

; x .bdate . day = 12 ; x . bdate . month = 7
; x . bdate . year = 1995
; cout << " first member = " << x . i << endl
; cout << " second member = " << x . f << endl
; cout << " structure : " << endl
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cout << x . bdate . day << "/" << x . bdate . month
<< "/" << x . bdate . year ;
cout << endl ;
return 0;
}

//: 8.25 مطرجا البرنامج
First member = 12
Second member = 0
Structure :
12 / 7 / 1995

• برنووامج لألعووالن عوون أتحوواد كمؤشوور وعوورض محتويووات االتحوواد باسووتخدام عاموول
.التاشير
// Example 8.16
#include < iostream >
using namespace std;
void main ()

{

union Value {
int i ;

float f ;

};

union Value * a ;
a -> i = 10 ;

a -> f = -1456.45 ;

cout << " first member = " << a -> i << endl ;
cout << " second member = " << a -> f << endl ;
return 0;
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}

مطرجا البرنامج //: 8.26
First member = 2386
Second member = -1456.449951

شكل  :8.2مخطط يبين التركيأ واالتحاد

الحقرل ( )i-value, and f-valueتشررتر بررنفب المسرراحة الخزنيررة .دعنررا نفكررر
بالتركيب كصندوق كبير مقسم الرى عردد مرن الخإنرات ،كرل واحرد لره أسرمه الخراص.
الصندوق ليب مقسم بشكل مطلق ،مع عالمات متعددة وضرعت فري داخرل كرل خإنره
مفردة .في التركيب ،الحقول التتفاعل .إن تغير احد الحقرول ال يغيرر أي مرن الحقرول
األخرى .في االتحاد ،فإن كل الحقول تشغل نفب المساحة ،لذلك فإن واحد منها فقرط
سريكون فعررال فرري وقرت محرردد .بكررالم أخرر ،اذا مررا وضررعتم شريء فرري ) ،)i-valueثرم
اسندت شيء ما الى ) )f-valueفإنها ستمسح القيم القديمة للمتغير ).)i-value
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 8.24األتحاد المجهول

Anonymous Union

من الممكن تعريف بيانات من نوع األتحاد بردون األسرم أو ( )tagوهرذا النروع
من األعالن عرن االتحراد يسرمى أتحراد المجهرول ( )anonymousالصريغة العامرة لهرا
هي:
{

union

; Member1
; Member2
………………
;}

; Member n

مثال
{ union
;}

; float abc

; char ch

; int x

• برنووامج الدخووال قووي التحوواد موون لوحووة المفوواتي وعوورض محتويووات االتحوواد علووى
الشاشة.
// Example 8.17
># include < iostream
;using namespace std
{ )( void main
; float y

;}

; union { int x

; cout << " enter the following information " << endl
; << endl

" ) cout << " x ( in integer
; cin >> x

; cout << " y ( in floating ) " << endl
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; cin >> y
; cout << " \n content of union " << endl
; cout << " x = " << x << endl
; cout << " y = " << y << endl
;return 0
}

مطرجا البرنامج //:8.27
enter the following information
) x ( in integer
34
) y ( in floating
25.67
content of union
X = 23593
Y = 25.67

 8.25حقول البتات

Bit Fields

لغرة ) (C \ C++لهرا صرفات مبنيرة داخليرا تردعى حقرل البرت ( )bit-fieldوالتري
تسررمح لنررا بالوصررول الررى البررت المفرررد .ولغررر الوصررول الررى البررت المفرررد فررإن
 C\C++تستخدم طرق تستند على التراكيب .إن حقرول البترات مرن الممكرن إن تكرون
مفيدة لعدد من االسباب ،مثل:
عرردد مررن المتغيرررات المنطقيررة ( )false ،trueممكررن إن تخررزن ببايررت واحررد.
هنا اجهزة معينة ترسل معلومات الحالة مشفرة الى بت واحد أو اكثر.
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عند التعامل مع البايت ...فان حقل البت هو في الحقيقة مجرد نوع خاص مرن
أعضرراء التركيررب والترري تعرررف كررم الطررول بالبتررات للحقررل .الصرريغة العامررة لتعريررف
حقل البت هو:
{ struct struc_type_name
;type name1:length
;type name2:length

:
.
;type nameN:length
;}variable_list

هنا ،النوع هو نوع حقل البت ،والطول هو عدد البتات فري الحقرل .حقرل البرت
يجب إن يعلن عنه كنوع متكامل أو تعددي .حقل البت ذو الطول ( )1يجرب إن يعلرن
عنه ( ، )unsignedوذلك إلن البت المفرد أليمكن إن تكون له اشارة.
• برنامج لالعالن عن تركيب مستخدما نوع حقل البتات و باعة التركيب.
// Example 8.18
>#include <iostream
;using namespace std
{ struct DATE
;int dd َmm َyy
;unsigned present: 1
;unsigned active: 1
;}
{ )int main(void
;}DATE today = {29, 21 , 1111, true, false
<<"َ "<<cout<<"Today is: "<<today.dd<<" َ"<<today.mm
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<<today.yy<<" students present: "<<today.present
;" activity: "<< today.active
;return 0
}

حقول البتات هو نوع خاص من حقول التراكيب وينمرر لهرا علرى إنهرا حقرول
بتات متعددة ممكن إن تحرزم جميعرا فري عردد صرحيح ( )intوحير إن حقرول البترات
هي متغيررات فسريتم تعريفهرا بداللرة البترات بردال مرن الرمروز أو االعرداد الصرحيحة،
حقول البترات مفيردة للمحافمرة علرى اشرارة )اعرالم ( ( )flagsذات برت واحرد او اكثرر
بعدد صحيح دون الحاجة الى استخدام العوامل (  )and, orالمنطقيرة لغرر ضربط
او اعررادة ضرربط البررت (جعررل قيمتررة واحررد او صررفر) ويمكررن أيضررا إن تسرراعد برردمج
وتقطيررع ( )dissectingالبيانررات والكلمرررات الترري ترسررل وتسرررتلم مررن والررى االجهرررزة
الخارجية.
األعالن العام لحقول البتات يستخدم نفب الطريقرة فري األعرالن عرن التركيرب
مررع وجررود اخررتالف فرري الوصررول واسررتخدام حقررل البتررات فرري التركيررب ،عرردد البتررات
المطلوبة بمتغير يجب إن يحدد ويتبع بالنقطتين المتعامدتين ( ):عندما يعلن عن حقل
البررت وحقررول البتررات ،وممكررن إن تكررون باشررارة أو برردون اشررارة ( or

signed

 )unsigned integersوبطول يتراوا بين بت واحد الرى برايتين ( )1..16برت .ويعتمرد
عدد البتات على نوع الماكنة المسرتخدمة ويعتبرر حقرل البرت مفيردا جردا مرع عناصرر
البيانات التي تحتاج الى عدد قليرل فقرط مرن البترات للداللرة مرثال علرى حالرة الصرح أو
الخطأ وم ن جانب أخر فإنه يستخدم لتقليل مساحة الذاكرة المستخدمة عليه فإن C++

سوف يوفر ( )accomidateكل هذ البتات بحزمة على شكل ثنائي (.)binary
الصيغة العامة لالعإلن عن حقل البتات هي:
{ Struct user-defined-name
; Data-type member1
; Data-type member2
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…………………….
; } ; Data-type member n

حير إن العنصرر المفررد لره نفرب المعنررى كمرا فري اعرالن التركيرب ،ففري كررل
اعالن لحقل يجب إن تبرين التحديردات الخاصرة بحجرم حقرل البرت المقابرل ،لرذلك فرإن
أسم الحقل يجب إن يتبع بالنقطتين المتعامدتين وعدد صرحيح بردون اشرارة (يجرب إن
يكون موجب) يبين حجم الحقل.

مالحظة//:
تفسرير حقرول البترات ربمرا يتغيررر مرن متررجم  C++الرى أخرر فمرثال هنررا
مترجمات ترتب حقل البت من اليمرين الرى اليسرار بينمرا مترجمرات أخررى ترتبهرا
من اليسار الى اليمين.
مثااال يوضررح طريقررة األعررالن عررن تركيررب بررالحقول التاليررة (،month ،day
:)year
{ struct Date

حدد حقل األيام  dayبخمب بتات

//

; unsigned int day: 5

حدد حقل االشهر باربع بتات

//

; unsigned int month: 4

حدد حجم حقل السنين بسبع بتات

//

; unsigned int year: 7
;}

لنالحظ إن بترات كامرل التركيرب هري كلمرة مفرردة ( ..)wordطريقرة الوصرول
الى حقل البت في التركيب مشابهة لطريقة الوصول لحقول التركيب

شكل( :)8.1توزيع البتات على حقول التركيأ
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Typedef 8.26
من الممكرن إن تعررف أسرماء إنرواع بيانرات جديردة باسرتخدام الكلمرة المفتاحيرة
) .)typedefفي الحقيقة انت التخلرق نروع بيانرات جديرد ،ولكرن براالحرى تعررف أسرم
جديد لنروع موجرود .وهرذا يمكرن ان يسراعد علرى ان تجعرل البررامج المعتمردة علرى
الماكنرة اكثررر امكانيررة للنقرل ( .)portableفعنرردما تعرررف أسررم النروع الخرراص بررك لكررل
نررروع بيانرررات يعتمرررد علرررى الماكنرررة ويسرررتخدمة البرنرررامج ،عنرررد ذلرررك فرررإن عبرررارات
) )typedefفقط ستتمكن من التغيير عند الترجمة لبيئة العمل الجديدة .الصيغة العامرة
لهذ العبارة هي:
;typedef type newname

مث :
;typedef float price

إن استخدام ( )typedefممكن إن يجعل شرفرة البرنرامج اسرهل للقرراءة واسرهل
للنقل الى ماكنة جديدة ،ولكنك التخلق نوعا ماديا جديدا.

مالحظة//:
بررالرغم مررن امكانيررة اسررتخدام التراكيررب للعمررل كاصررناف ،ولكنرري اقترررا
بقررو اسررتخدام التراكيررب فقررط فرري الحرراالت الترري التحترراج منررك اسررتخدام الرردوال
األعضاء.

 8.27التراكيب والمصفوفات

Structures and Arrays

الحقررل فرري التركيررب مررن الممكررن إن يكررون مصررفوفة .مررثال ،ممكررن إن تكررون
مصفوفة حروف ألسم ضمن تركيب .والحقل نفسة ربما يكون أيضا تركيبرا .افرر
التركيب التالي:
struct Address
{
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;]char street [40
;]char city [20
;]char zipcode [10
;}

عندما يتم األعالن عن هذا التركيب ،فانه يمكنك إن تعلرن عرن تركيرب يصرف
موظررف يحترروي علررى حقررل يصرردف إن يكررون عنوان را -بكررالم أخررر هررو تركيررب أخررر
مثال.
struct Employee
{
;]char lastname [20
;]char firstname [20
;long salary
;Address home
}

فاذا كنت تتعجب كيف الوصول الى حقل العنوإن  ،فادنا التوضيح لذلك:
;Employee person
...
;)”strcpy(person.home.street,” Rawan St.
;)” strcpy(person.home.city,” Najaf
...

حي ان  Addressهو تركيب.
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 8.28الوراثة في التراكيب

Inheritance in Structures

بررديل أخررر مررن الممكررن إن تسررتخدمة لتنفيررذ التركيررب ) )Employeeأعررال هررو
باسرررررتخدام التررررروارث لجعرررررل التركيرررررب ( )Employeeسرررررليال أو حفيررررردا للتركيرررررب
) .)Addressبكررالم أخ رر ،مررن الممكررن ان تفكررر بررالموظف ) )Employeeكعنرروان لرره
أسم أول وأسم اخير ،اضافة الى الراتب.
struct Employee: Address
{
;]char lastname[20
;]char firstname[20
;long salary
;}

 8.29مصفوفات التراكيب

Arrays of Structures

كذلك من الممكن إن تكون لديك مصرفوفة بحير إن كرل عنصرر مرن عناصرر
المصفوفة هو تركيب .مثال:
;]Employee staff[100
;]student group[30

العبرررارة األولرررى تخلرررق مصرررفوفة مكونررره مرررن ( )111عنصرررر ،بحيررر إن كرررل
عنصرر هرو ) (Employeeلره كرل الحقرول التري تصرف هرذا التركيرب .العبرارة الثانيرة
تخلررق مصررفوفة ( )31طالررب .لغررر الوصررول الررى الحقررل ( )cityلموظررف معررين،
عليك إن تحدد الفهرس (تسلسل الموظف في المصرفوفة) ،بحير يفهرم الحاسروب أي
موظف تتحدث عنه .مثال
staff [10].home.city
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الفصل التاسع
الصنوف
Classes

 9.1المقدمة
سررربق وان درسرررت عررردد مرررن انرررواع المتغيررررات ،شرررملت االعرررداد الصرررحيحة
والحروف وغيرها .ان نوع المتغير يخبر القليل حولة ،فاذا اعلنرت عرن المتغيررين
) (height, and widthعلررى انهمررا متغيررران مررن نرروع ( )unsigned integersفانررك
ستعلم بران كرل واحرد منهمرا ممكرن ان يحمرل عرددا يترراوا برين ( )0 .. 65,535علرى
فرر

ان كرل عردد صرحيح مكرون مرن بررايتين .هرذا مانعنيرة بانره عردد صرحيح برردون

اشارة ( ، )unsigned integersوان محاولة تحميل المتغير باي شيء اخر غير مردى
القيم التي ذكرت سيؤدي الى خطأ واضرح ،لرذا فانرك الترتمكن مرن خرزن اسرمك مرثال
بهذا المتغير .ان نوع هذ المتغيرات تخبر عن:
• حج المتغير في ال اكرة
• ما هي المعلومات التي سيحملها المتغير
• وماهي العمليات التي من الممكن اجراءها على ه ه المتغيرات
بشكل عام ،فان النوع هو صنف ومن الممكن ان يكون نوعا لبيانات او لشيء
اخررر .ومررن ضررمن االنررواع المعروفررة (وهررذ ليسررت مررن انررواع البيانررات) السرريارة،
الدار ،الشخص ،الفاكهة ،الشكل ،وغيرها .في لغة  C++فان المبرمج يمكنه خلق اي
نوع يحتاجة ،وكل من هذ االنرواع الجديردة سريكون لهرا كرل الوظرائف وقروة االنرواع
المبنية داخليا.
9.1

لماذا نخلك انواع جديدة؟

تكترررب البررررامج عرررادة لحرررل مشررراكل العرررالم الحقيقررري ،مثرررل متابعرررة سرررجالت
الموظفين او محاكاة عمل انممة التسخين وغيرها من االمور الكثيررة ،وبرالرغم مرن
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احتمالية حرل المشراكل المعقردة باسرتخدام البررامج التري تكترب مرع االعرداد الصرحيحة
والحروف فقط ،فهي اكثر سهولة للتعامل مع المشاكل الكبيرة والمعقردة اذا ماتمكنرت
من خلق تمثيل للكيانات التي تتحدث عنها ،بكالم اخر محاكراة عمرل انممرة التسرخين
اسررهل اذا خلقررت متغيرررات تمثررل الغرررف ،متحسسررات الحرررارة ،منممررات الحرررارة،
والمراجرل .فكلمرا كانرت هرذ المتغيررات اكثرر قربررا لمرا يقابلهرا فري الحقيقرة كلمرا كرران
كتابة البرنامج اسهل.

 9.3الصنوف

Classes

يوجد عدد غير محدد من التعراريف والتفسريرات لمصرطلح البرمجرة الكيانيرة،
ولكررن مررن الممكررن أن تص رف برمجررة الكيرران علررى أنهررا البرمجررة المتعلقررة بالبيانررات
والوسرائل (الردوال) الترري تسرتخدم تلررك البيانرات ،حير يرتم تسررمية البيانرات والوسررائل
بأسم معين هو الكيان ويكون هذا الكيان مكتفيا ذاتيا (يشكل وحدة برمجية متكاملة).
وحسب هذا التعريف فأن الكثير من البرامج التي تقوم بمهمرة معينرة وتحتروي
علررى البيانرررات التررري تحتاجهرررا ألداء عملهرررا تسرررمى كيانرررا ،فمرررثال عنرررد رسرررم صرررورة
أو شرركل علررى شاشررة الحاسرروب فرران هررذ الصررورة او الشرركل تسررمى كيانررا وبالتررالي
تستطيع وصف هذ الصورة باللون والحجم والتمليل ومواصفات أخرى .
أن وسرريلة الصررنوف  classesتررؤدي الررى الكيرران وهرري مشررابهة لعمليررة هيكلررة
البيانررات ( )Data Structureولكنهررا تتصررف بصررفات أخرررى ال تتصررف بهررا عمليررة
هيكلرررة البيانرررات ،حيررر تحتررروي هرررذ الوسررريلة علرررى بررررامج برررذاتها تسرررمى الررردوال
( )functionsوتعتمد هذ البرامج على هياكل البيانات.

 9.4مفهوم الكيان

Object Concept

يتكون العالم الحقيقي من كيانات:
• بعضها يكون ملموس -مثال انت كشخ

 ،ه ا الكتاأ ،سيارت  ،القل  ...ال

• وبعضها غير ملموس -مثال حساب في البن  ،المحاضرة ...ال
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فرري العررالم الحقيقرري ،اي كيرران هررو عبررارة عررن شرريء لرره صررفات ()attributes
ويتصرف بطريقة معينة ) ،)behaviorsفالكيان هرو تجميرع للبيانرات ) )dataوالطررق
او السلو (( )behaviorsطرق العمرل علرى هرذ البيانرات) ..لرذلك فران الكيران يغلرف
( )encapsulatesاو يحزم البيانات والطرق في النموذج البرمجي ،وبهذا فان الكيان
البرمجي يوفر تمثيال او تجريدا لكيان العالم الحقيقي.
اذن فالكيران عبررارة عرن وصررف لحالررة مرن الحرراالت فمررثال فري جملررة األعررالن
(;  (double dفأن ( )dعبارة عن كيان وعنرد أعطراء هرذا المتغيرر قيمرة معينرة فأنهرا
ستخزن في الموقع الخاص به .ولكن في لغة  C++فأن مفهوم الكيان يأخرذ بعردا أخرر
وهذا البعد هو أن أي شيء تتعامرل معره فري البرنرامج يمكرن أعتبرارة كيانرا ومرن هرذا
المبدأ فأن للكيان فترة زمنية يمكن له فيها أن يبدأ (ينشأ) ويستمر فري عملرة لحرين ان
تنتهي فترتة ،وللكيان خاصية التعامرل مرع كيانرات أخررى ويجمرع مرع كيانرات أخررى
تحت مسمى معين .ان ترتيب الكيانات مع بعضها البعض وأعطائهرا أسرما معينرا هرو
عبرارة عررن تمثيررل للصررنف .ويعتبررر الصررنف فرري  C++مررن أهررم ميررزات اللغرة ،وهررذ
الميررزة تجعررل مررن لغررة  C++لغررة برمجررة كيانيررة ،فالصررنف أذن عبررارة عررن تركيررب
يحترروي علررى األسررماء التعريفي رة والبيانررات بأنواعهررا وكررذلك يحترروي علررى تعرراريف
للرردوال حير تسررمى الرردوال المعرفررة ضررمن تركيررب الصررنف باالعضرراء ،ومررن أجررل
استخدام الصنف فال بد من تعريفة مسبقا مثلما تعرف المتغيرات واألسماء.
أن المتغيررررات واألسرررماء والررردوال المعرفرررة ضرررمن جسرررم الصرررنف ال يمكرررن
االشررارة لهررا مررن خررارج حرردود الصررنف .أن حجررم الصررنف غيررر محرردد وباألمكرران
أستعمال أي عدد مرن المتغيررات والردوال ضرمن جسرم الصرنف وهرذ المتغيررات قرد
تشررمل صررنوف اخرررى ومؤشرررات كيانررات مررن نرروع صررنوف اخرررى او مؤشرررات
للذاكرة .ان عالقه الكيان ( )objectبالصنف هي نفرب عالقرة المتغيرر االعتيرادي مرع
نوع البيانات .الكيانات هي حالة من الصرنف برنفب الطريقرة فران السريارة بيجرو 317

هي حالة من السيارات.
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وعليه ،فان كل شيء هو كيان ،البرنرامج هرو عبرارة عرن حزمرة مرن الكيانرات
المتصلة ،كل كيان له ذاكرتة المنفصلة عن الكيانات االخررى ،وكرل كيران لره بياناترة
الخاصة به ،وكل الكيانات من نوع معين تستلم نفب الرسرائل (اي لهرا نفرب الردوال)
لها نفب السلو (.)behaviors

 9.5تخصي

ال اكرة للكيانات

Memory Allocation for Objects

عرفررت سررابقا برران مسرراحة الررذاكرة للكيرران تخصررص عنرردما يررتم االعررالن عنرره
ولرريب عنررد تحديررد الصررنف ،هررذ العبررارة صررحيحة جزئيررا فقررط ،والحقيقررة ان الرردوال
االعضاء (سنعرف الدوال والبيانات االعضاء الحقا) تخلق وتوضع في الذاكرة مرة
واحدة فقط عندما يتم تعريفها كجزء من مواصفات الصنف ،وحير ان كرل الكيانرات
تعود الى ذلك الصنف الذي يستخدم نفب الردوال االعضراء لرذلك سروف ال تخصرص
مساحة منفصلة للدوال االعضاء عند خلق كل كيان (بمعنى ان كرل كيران لره مسراحة
منفصلة للدوال التي يتعامل بهرا ،والواقرع ان الردوال مشرتركة وبالترالي سرتكون هنرا
مسررراحة واحررردة للررردوال مشرررتركة برررين الكيانرررات) ،فقرررط تخصرررص مسررراحة منفصرررلة
للمتغيرررات االعضرراء لكررل كيرران .أن تخصرريص مواقررع ذاكرررة منفصررلة للكيانررات تعررد
جوهريررة بسرربب ان المتغيرررات االعضرراء تحمررل قرريم بيانررات مختلفررة لكيانررات مختلفررة
الشكل ( )9.1يوضح ذلك.
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شكل ( :)9.2يوضح كيفية تخصيص مساحات الذاكره للدوال والبيانات
للكيانات المختلفة
396

د .نضال خضير العبادي  /جامعة الكوفة comp_dep_educ@yahoo.com .

 9.6الصنوف والكيانات

Classes and Objects

الصنف هو نوع له متغيرات وهي كيانات .هذ الكيانات من الممكن ان تكرون
المتغيررررات االعضررراء والررردوال االعضررراء .الصررريغة القواعديرررة لتعريرررف الصرررنف
كما يأتي:

كل ) )member_specificationهي اما ان تكون اعالن عن متغيررات اعضراء
او اعالن عن دوال اعضاء.

 9.7الصنف

واالعضاء Class and Members

بامكان المبرمج ان يخلق انواعا جديدة وذلك باالعالن عن الصنف ،والصنف
هو فقرط تجميرع لمتغيررات كمرا اسرلفنا ،ربمرا تكرون مرن انرواع مختلفرة ،وتشرتر مرع
مجموعررة مررن الرردوال ذات العالق رة ( وهرري البرررامج الترري سررتعمل علررى المتغيرررات
وتكرون علرى شركل دوال) .لتاخرذ واحرد مررن االصرناف كمثرال ,فكرر بسريارة (مركبررة)
فهرري تجميررع ..للعجررالت ،االبررواب ،النوافررذ ،المقاعررد ،المحررر  ،وغيرهررا .وبطريقررة
اخرى ،يمكن ان تفكر بها على اساس ما يمكن ان تقوم به او تفعلة ،فهي قادر علرى
الحركة ،التسارع ،األبطاء ،التوقف ،وغيرهرا .والصرنف بامكانرة ان يحرزم او يغلرف
) )encapsulateهرررذ االجرررزاء المختلفرررة والوظرررائف او الررردوال المختلفرررة بمجموعرررة
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واحدة تدعى كيانا .تغليف كل شيء تعرفة حول السريارة بصرنف واحرد ،لره عردد مرن
الميزات للمبررمج ،فعنردما يكرون كرل شريء بمكران واحرد ،فهرذا سيسرهل االشرارة لره،
استنساخة ،ومعالجرة البيانرات .بالمقابرل ،فران مسرتخدم صرنفك الرذي خلقترة كمبررمج،
اجررزاء البرنررامج الترري تسررتخدم صررنفك ،بامكانررة اسررتخدام كيانررك دون ان يقلررق حررول
ماموجود به او كيف يعمرل .الصرنف مرن الممكرن ان يتكرون مرن اي مجموعرة انرواع
متغيرات وكذلك انواع اصناف اخرى .المتغيرات فري الصرنف يشرار لهرا كمتغيررات
اعضراء او بيانرات اعضراء ) .)data membersفمرثال الصرنف ( )Carمرن الممكرن ان
يكون له متغيرات اعضاء تمثل المقاعد ،نوع الراديو ،العجالت ،األبواب وغيرها.
ان تعريف قطة مثال اليمنحك الفرصة الن تلعب مع هذا التعريف (ألنه شيء
غير ملموس) ولكنك تالعب قطة بعينها ،اذن يجب ان تميز بين فكرة القطرة والقطرة
الحقيقيررة الترري تتجررول فرري أرجرراء البيررت .بررنفب الطريقررة فرران لغررة  C++تميررز بررين
الصنف (على سبيل المثال صرنف قطرة) ( )class Catوالرذي هرو يمثرل فكررة القطرة،
وبين كل كيان قطة مفردة (.)Cat object
الصنف ببساطة هو مواصفات كيان معين ،لذلك فانه سيسمح لك من خلرق اي
عردد مررن الكيانرات مررن نفررب النروع .فعررال سربيل المثررال ،مررن الممكرن ان يكررون هنررا
صنف اسمه (( )Carسريارة) وهرو يصرف السريارة بشركل عرام (وهري تمثرل البيانرات)
مثررل (حجررم المحررر  ،عرردد االبررواب ،اللررون )...وسررلوكها (وهرري تمثررل الرردوال) مثررل
(القيررادة ،الرجرروع للخلررف ،فررتح االبررواب ،)...بعررد ذلررك يمكنررك ان تتحرردث عررن كيرران
محرردد مررن هررذا النرروع او الصررنف فتقررول (سرريارة احمررد) (( )Ahmed’s carسرريارة
علي) ( )Ali’s carجميعهرا لهرا نفرب المواصرفات والسرلو  ،ولكنهرا كيانرات مختلفرة،
بمعنى ان قيمها ستكون مختلفرة مرثال ربمرا تكرون مختلفرة براللون ،حجرم المحرر  ،او
عدد األبواب وهكذا .أنمر الشكل ()9.2
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الشكل ( :)9.1يوضح فكرة انشاء كيانات مختلفة من صنف معين

بالرغم من ان السيارات متشابهة ،عندما يتم تصنيعها ،ولكنها عناصر مفردة.
فكل واحدة من هذ السيارات لها ماكنة خاصة بها ،نمام وقود ،نمام توقف وهكرذا..
فرراذا سررأل شررخص لتشررغيل سرريارة فانرره اليسررتطيع تشررغيل السرريارة اذا لررم يعرررف اي
سيارة من السيارات يجب تشغيلها ،وفقا لذلك فان كلمة ماكنة مثال التعررف او تحردد
ماكنة وحيدة ،ولكي تتمكن من عمل ذلك فيجرب ان تحردد الماكنرة الي سريارة اي يرتم
ربط الماكنة بسيارة معينة.
ان الماكنة هي كيان متطور حترى فري النمراذج االوليرة التري صرنعت فري وقرت
مبكررر ،فهرري تحترروي علررى اجررزاء عديررد لرريب مررن المفرررو ان يصررلها المسررتخدم
(الذي يقود السيارة)  ،كمثرال ،نمرام حقرن الوقرود فران هرذا النمرام ال يرتم الوصرول لره
بشكل مباشرمن قبل المستخدم ،وعلى الرغم من ذلرك فران هرذا النمرام يقروم بوظائفرة
بشرركل غيررر منمررور ،ولكررن مررن جانررب اخررر ،فرران السررائق يصررل بشرركل مباشرررة الررى
المقود ،دواسة البريك ،او دواسة البنزين وغيرها ..هذ االمور من الممكن ان تشرير
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اليهرا علرى انهرا واجهرات عامرة للكيران (سريارة) ) )Carوبرنفب الطريقرة فري البرمجررة
الكيانية ،كل كيان يجب ان تكون له واجهة علنية لتكرون مفيردة .الكيران بردون واجهرة
علنيررة مثررل السرريارة المصررنعة بشرركل نمرروذجي ،والترري تكررون مغلفررة ومغلقررة بالكامررل
بحي اليمكن الي شخص ان يدخل بها ويقودها.
الكيانات البرمجية ايضرا سروف يكرون لهرا دوال خاصرة لهرا بعرض االغررا
التصميمية والتي اليتم الوصول لها بشكل مباشر بواسطة مستخدم الكيان (مثل نمرام
حقن الوقود الى محر السيارة) .لذلك ففي غالبية الحاالت العامة ،فان كيران مرا هرو
كيان مغلفا مع واجهات علنية التي لها وصول محدد الى التفاصيل المخفية.

مالحظة//:
المتغيرررات األعضرراء وترردعى ايضررا البيانررات األعضرراء ،هرري المتغيرررات
الموجودة في الصنف .وتعد المتغيرات األعضاء جزء من الصنف ،مثل ،العجلرة
والمحر جزء من السيارة .الدوال في الصنف عادة تعالج المتغيررات األعضراء.
ويشار لها على انها الدوال األعضاء او طرق الصنف ) .(Class Methodsطررق
الصرنف ) (Carربمرا تحتروي علرى الردوال ) )( .( start(), Brakeكرذلك الصرنف
) (Catربما يحتوي على البيانات األعضراء التري تمثرل العمرر ،والروزن ،وطرقهرا
تحتوي الدوال ))(( Sleep(), Meow(), and ChaseMice

الدوال األعضاء :ايضا تعرف كطرق ،وهي الدوال داخل الصنف .الردوال
األعضاء هي ايضا جزء من الصنف بنفب قدر المتغيرات األعضاء .وهي تحردد
مايمكن ان تقوم به كيانات من صنفك.

 9.8األعالن عن الصنف

Declaring Class

األعررالن عررن الصررنف يبرردأ بالكلمررة المفتاحيررة  classمتبرروع باسررم الصررنف ثررم
القررررروس المتوسرررررط المفتررررروا ({) الرررررذي سررررريتبع بقائمرررررة مرررررن البيانرررررات االعضررررراء
والطرق (الدوال) ولينتهي الصنف بالقوس المتوسط المغلق (}) والفارزة المنقوطرة.
الحظ االعالن ادنا
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class Cat
{
;unsigned int itsAge
;unsigned int itsWeight
;)(Meow
;}

يجب ان تالحظ ان االعرالن عرن الصرنف سروف ال يحردد او يخصرص ذاكررة
للصنف ) ، )Catهو فقط يعلم المترجم عن الكيفية التري يكرون عليهرا الصرنف (،)Cat
ماهي البيانات التي يحتويها ،وماذا من الممكن ان يفعل ()( ،)Meowكذلك فانره يعلرم
المترجم ماهو كبر او حجم ) ، (Catماعدد البايتات التري يجرب ان توضرع جانبرا لكرل
قطة تخلقها .في هذا المثال اذا فرضنا ان العدد الصحيح هو بايتين فران ) )Catبحجرم
اربررع بايتررات فقررط ( )itsAgeالررذي هررو بررايتين )itsWeight( ،هرري بررايتين اخرررى .امررا
الدالرررة ()( )Meowفرررال تاخرررذ اي شررريء ،النررره اليرررتم تحديرررد مسررراحات خزنيرررة جانبرررا
للدوال االعضاء.

 9.7.2أتفاقيات التسمية:
بوصرررفك مبررررمج ،يجرررب عليرررك تسرررمية كرررل المتغيررررات االعضررراء ،الررردوال
االعضاء ،والصرنف .فرالمتغيرات والثوابرت يجرب ان تفهرم بسرهولة وتكرون اسرماءها
ذات معنررى .فعنرردما تقررول ( )Rectangle, Cat, and Employeeفهرري تمثررل اسررماء
اصرررررناف جيرررررردة ،نفرررررب الشرررررريء السرررررماء الرررررردوال االعضررررراء مثررررررل ()(،Meow
)( )ChaseMiceفهري ايضرا اسرماء دوال جيردة ،وذلررك النهرا تخبرر مراهو عمرل هررذ
الدالة .الكثير من المبرمجين يسمون المتغيرات االعضاء باسماء مسربوقة برالحروف
او الرمررز ( )itsمثررل ( ،)itsWeight ،itsAgeوهررذ تفيررد فرري التمييررز بررين المتغيرررات
االعضاء وتلك التي ليست اعضاء .ان لغرة  C++حساسرة لحالرة الحرروف كمرا سربق
وان بينررا ،لررذلك فرران جميررع تسررميات الصررنوف يجررب ان تتبررع انموذج را واحرردا .بهررذ
411

 C++من البداية إلى البرمجة الكيانية

الطريقة فانك التحتاج ابدا الى تدقيق كيفية لفظ اسم صنفك ،سرواء كران ،CAT ،Cat
 ، or catبعرض المبرررمجين يرغبررون ان يسربق اسررم كررل الصرنف بحرررف معررين مررثال
( )cCatوقسم يستخدمون الحروف الكبيرة وبعضهم يستخدم الحروف الصغيرة ،هنا
استخدمت اسماء الصنوف مبتدأ بحرف كبير مثل ( ،)Catونفب الشيء للدوال فعردد
كبير من المبرمجين يبتدان اسم الدالرة بحررف كبيرر وكرل المتغيررات تكرون حرروف
صغيرة اما الكلمات المركبة من كلمتين فاما ان تفصل بينهما باستخدام الشارحة مثل
( )Chase_Miceاو تبتدأ كل كلمة بحرف كبير مثل (.)ChaseMice
الفكر المهمة هنا هري انرك يجرب ان تخترار أنموذجرا واحردا وتسرتمر عليره فري
كل برنامج .وبمرور الوقرت ،فران نموذجرك سروف اليشرمل اتفاقيرات االسرماء ،ولكرن
ايضا المسافات الجانبية ،تنميم االقواس ،ونموذج المالحمات.

 9.9تعريف الكيان

Object Definition

ان تعريف الكيان للنوع الجديد هو مشابهة الى تعريف متغير من نوع االعداد
الصحيحة.
تعريف عدد صحيح بدون اشارة //
تعريف كيان من نوع قطة Cat

//

;unsigned int GrossWeight
;Cat Nono

العبررارة األولررى تعرررف متغيررر يرردعى ( )GrossWeightوالررذي هررو مررن نرروع
( )unsigned integerوهررذا ماتعودنررا عليرره فرري كتابررة البرررامج المختلفررة ،كررذلك فررأن
العبررارة الثانيررة عرفررت قطررة باسررم ( )Nonoوالررذي هررو كيرران مررن الصررنف او النرروع
( ,)Catوهنررا النجررد فرررق بررين االعالنررين فكالهمررا يعرررف متغيررر مررن صررنف محرردد
االولرى حرددت متغيرر مرن الصرنف  unsigned intوهرو صرنف مبنري داخليرا فري لغرة
 C++وطبعا هذا الصنف له مواصفاته وطريقرة العمرل عليره سربق وان تعلمناهرا ,امرا
الحالة الثانية فاننا اعلنا عن صنف من نوع  Catوهذا الصنف يتم كتابتة وتحديدة من
قبل المبرمج بحي تحدد طريقة العمل عليه وصفاته العامة.
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 9.21الووول الى اعضاء

الصنف Access to Class Members

عندما يتم تعريف كيان قطة حقيقيرة مرثال اسرمها ) (Nonoفانرك تسرتخدم عامرل
النقطة ( ).للوصرول الرى اعضراء ذلرك الكيران .فمرثال السرناد القيمرة  31كروزن للقطرة
نونو (الوزن هو عضو لهذا الكيان) ،فانك تكتب
; Nono.Weight = 30

ولو اردت ترجمتها فانها ستكون وزن القطة نونو يساوي  31وبنفب الطريقرة
الستدعاء الدالة ()( )Meowفانك يجب ان تكتب
;)(Nono.Meow

عنرردما تسررتخدم دالررة الصررنف ،فانررك تسررتدعي الدالررة .فرري هررذا المثررال فانرررك
تستدعي الدالة ))( (Meowللكيان نونو.
من المعلوم انك في لغة  C++التسند قيمة الرى نروع بيانرات وانمرا تسرند القيمرة
الى المتغير ،فمثال الطريقة ادناة خاطئة
// wrong

; int = 45

حي ان المترجم سيحدد ذلك على انه خطأ ،وذلك النك اليمكن ان تسند العدد
 45الى ( .)intوبدال عن ذلك يمكن ان تعرف متغير من نوع اعرداد صرحيحة وتسرند
له القيمة  45مثال
; int y
; y = 45

فقد تم تعريف المتغير  yواسندت له القيمة  .45وهي طريقرة مختصررة السرناد
قيمة الى متغير ،وبنفب الطريقة فانك اليمكن ان تكتب
;Cat.age = 5

الن المترجم سيؤشر ذلك على انه خطأ ،وذلرك النره اليمكنرك اسرناد قيمرة الرى
جزء الصنف قطة والمسمى هنا )( (ageألن  Catيمثل نوع) وبردال عرن ذلرك فيجرب
ان تعرف كيان من نوع  Catوتسند القيمة لذلك الكيان ،مثال
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; Cat Nono
;Nono.age = 5

اي ان  Catهو الصنف والرذي يمثرل النروع ،لرذلك يجرب بردءا ان تعررف كيران
من ذلك النوع ولذلك قلنا ان نونرو ) (Nonoهري مرن نروع القطرط ،وهنرا باالمكران ان
تقول ان عمر نونو هو  .5ولكن في الحالة االولى عنردما تقرول ان عمرر قطرة هرو ،5
فان ذلك واضح لك على انه غير منطقي فاي قطة التي عمرها .5
لنجرب موضوعا اخر اذا اخذنا قطة الى طفل بعمر ثالث سنوات وقلنا لره ان
هرذ القطرة لهرا حيرل كثيررة ،هرذ القطرة تنربح ،عنردها سريهزأ الطفرل ويقرول ان القطرة
التنبح .فاذا كتبنا مثال
; Cat Nono
; )(Nono. Bark

المترجم هنا سيعطي خطأ ،المترجم يعلرم ان القطرة التنربح وذلرك الن الصرنف
 Catاليحتوي على الدالة ))( ( (barkلم يتم االعالن عرن هكرذا دالرة داخرل الصرنف),
وكذلك فان المترجم سروف يصردر خطرا اذا وصرفنا القطرة برالمواء ولرم يكرن الصرنف
 Catيحتوي على الدالة ))( (Meowوهذا يعني اننا محددون بالدوال التي يتم االعالن
عنها في الصنف فقط فال يجوز استخدام دالة لم يتم االعالن عنها في داخرل الصرنف
( هررذا يعنرري انهررا ليسررت مررن صررفات ذلررك الصررنف ،وبررذلك فررال يجرروز اسررتخدام صررفة
التعود للصنف).

 9.22الخا

والعام Private and Public

عررررادة يحترررروي جسرررررم الصررررنف علرررررى كلمتررررين مفتررررراحيتين مهمتررررين وهمرررررا
(عررام ،خرراص) ( .)private ،publicالصررفة المفتاحيررة للبرمجررة الكيانيررة هرري اخفرراء
البيانات .هرذا المصرطلح يشرير الرى ان البيانرات مخفيرة داخرل الصرنف ،لرذلك اليمكرن
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الوصررول اليهررا خطررأ مررن دوال خررارج الصررنف .االليررة االوليررة الخفرراء البيانررات هررو
وضعها في مقطع الصنف الخراص ( .)privateان االعضراء الخاصرة ( )privateمرن
الممكن الوصرول اليهرا فقرط مرن دوال الصرنف نفسرة .مرن جانرب اخرر فران االعضراء
العامة ) )publicمن الممكن الوصول اليها من اي كيان للصنف .هذا التمييز هو مهم
ومشوش بنفب الوقت .ولغر

جعلها اكثر وضوا لناخذ المثال التالي:
class Cat
{
;unsigned int itsAge
;unsigned int itsWeight
;)(Meow
;}

في هرذا االعرالن ،فران ()( )itsAge, itsWeight, and Meowجميعهرا خاصرة،
وذلك ان جميع اعضاء الصنف تعد خاصة باالفترا  .فاذا كتبنا:
;Cat Boots
هذا خطأ لعدم امكانية الوصول للبيانات الخاصة Boots.itsAge =5; //

المترجم يؤشر هذ على انهرا خطرأ .فري الواقرع ،عليرك ان تخبرر المتررجم انرك
ستصررل ))( (itsAge, itsweight ،and Meowفقرررط مرررن خررالل الررردوال االعضررراء
للصنف ).( Cat

مالحظة//:
المتغيرات والدوال االعضاء التي لم يحدد وضرعها داخرل الصرنف ( عامرة
او خاصة) فان المترجم يعتبرها خاصة.
هنررا محاولرررة الوصررول الرررى المتغيرررر العضررو ( )itsAgeللكيررران ( )Bootsمرررن
خارج دوال ( .)Catفقط الن ( )Bootsهو كيان من الصنف ( ،)Catفان ذلك اليعني
بامكانررك ان تصررل اجررزاء ( )Bootsالترري هرري خاصررة .فهررذا مصرردر تشررويش غيررر
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متناهي لمبرمجي لغة  C++الجدد .المشكلة هنا ان المبرمج سريقول ان ( )Bootsهري
قطرررة ،لمررراذا التسرررتطيع ( )Bootsالوصرررول الرررى العمرررر الخررراص بهرررا؟ الجرررواب ان
( )Bootsيمكنها ،ولكن انت اليمكنك .ان ) )Bootsبطرقة الخاصة ،يمكنرة الوصرول
الى كل اجزائة ،الخاصة والعامة .بالرغم من انك خلقت قطة (كصنف) فهذا اليعنري
بانرك قرادر علرى ان ترررى او تغيرر اجزاءهرا التري تعررد خاصرة .ان الطريقرة السررتخدام
( )Catبحي بامكانك الوصول الى البيانات االعضاء هي:
class Cat
{
public:
;unsigned int itsAge
;unsigned int itsWeight
;)(Meow
;}

هنا فان ()( )itsAge, itsWeight, Meowجميعها عامة
يجب عدم االشتباة ان اخفاء البيانات باستخدام التقنيات االمنية تستخدم لحمايرة
قواعررد بيانررات الحاسرروب ،لترروفير مقرراييب امنيررة ،ربمررا علررى سرربيل المثررال يحترراج
المستخدم الى توفير كلمة مرور قبل ان يوفر لها قاعدة البيانات ،كلمرة المررور تمنرع
االشخاص غيرر المخرولين او المتطفلرين مرن تغييرر البيانرات او حترى قراءتهرا احيانرا.
مرن جانررب اخررر ،اخفراء البيانررات مصررممة لحمايرة المبررمجين ذو القصررد الحسررن مررن
الوقوع باخطاء المبررمجين .امرا الراغبرون بشركل حقيقري مرن الوصرول الرى البيانرات
الخاصة فيمكنهم من ايجاد طريقة للوصول الى البيانات الخاصة ،ولكن من الصرعب
عمل ذلك بالصدفة.
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 9.21تعريف دوال

الصنف Implementing Class Methods

كمررا رأيررت ،فرران دوال الوصررول ترروفر واجهررة بينيررة عامررة للبيانررات األعضرراء
الخاصررة للصررنف .كررل دالررة وصررول ،باألشررترا مررع اي مررن دوال الصررنف االخرررى
التي ت علنها ،يجب ان يكون لها تنفيذ او تعريف ،التنفيذ يدعى تعريف الدالرة .تعريرف
الدالة العضو يبدأ بكتابة اسم الصنف ،متبوع باثنين من النقاط المتعامدة ( ،)::ثم اسم
الدالة ووسائطها.

 9.23استدعاء دوال

العضوية Call of Member Functions

ان اسررتدعاء دوال العضرروية فرري الدالررة ))( )mainال يشرربهة اسررتدعاء الرردوال
االعتياديررة .حي ر ان اول ش ر هررو ان اسررم الدالررة سرريربط مررع اسررم الكيرران بنقطررة..
سيكون اوال اسم الكيان ،نقطرة ،ثرم اسرم الدالرة .ويعرود السربب الرى ربرط الدالرة بكيران
معين هو ان الدالة المستدعاة تعمل دائما على كيان محدد ،وليب على الصنف بشكل
عام .ان محاولة الوصول الى الصنف هري طريقرة مشرابهة الرى محاولرة قيرادة سريارة
فري صررورة فوتوغرافيرة .بررالطبع المتررجم سيصرردر خطررا .الحرظ المثررال  9.1وكيفيررة
استدعاء الدالة ()(.(meow

مالحظة//:
ان الدوال االعضاء لصنف ممكن ان يتم الوصول اليها فقط بواسطة كيران
ذلك الصنف.

مالحظة//:
العامل ) (::والرذي يوضرع برين العضرو وصرنفة يردعى عامرل تحديرد المردى
) ،(scope resolution operatorوسرمي كرذلك النره يبرين المردى او الصرنف الرذي
يعود اليه العضو .ان وضع اسم الصرنف قبرل النقراط المتعامردة يشربهة اسرم االب،
بينما اسم الدالة الذي بعد النقراط المتعامردة يشربه اسرم الشرخص (االبرن) -وسريكون
الترتيب مشابهة السم الشخص واسم ابيه ( اسم الشخص+اسم االب)
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مالحظة//:
الفرق الرئيب بين الصنف وتراكيب البيانات هو ان االعضاء فري تراكيرب
البيانات عامة باالفترا  ،ولكنها خاصة في الصنف باالفترا .
• برنامج يعلن فيه عن ونف باس قطة مع كافة الدوال الخاوة بها (العمر ،مواء)

// Example 9.1
> #include <iostream
بداية االعالت عن الصنف

class Cat //
{

بداية القسم العام //
دالة وصول عامة
دالة وصول عامة

public:
;)(int GetAge

//

void SetAge (int age); //

دالة عامة //

;)(void Meow

بداية القسم الخاص //

private:

متغير عضو //

;int itsAge
;}

)(int Cat::GetAge
}

;return itsAge

تعيد القيمة التي يضبط عليها العضو void Cat::SetAge (int age ) // itsAge
{
418
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itsAge = age;

itsAge تضبط قيمة المتغير العضو

//

// age الى قيمة تمرر بواسطة الوسيط

}

void Cat::Meow () // “Meow” عملهاالطباعةعلى الشاشة كلمة
{

cout << "Meow.\n";

}

// مواء ثانية،اخبارناعن عمرها, لها مواء،ضبط عمرها,خلق قطة
int main()
{
Cat Nono;
Nono.SetAge(5);
Nono.Meow();
cout << "Nono is a cat who is " ;
cout << Nono.GetAge() << " years old.\n";
Nono.Meow();
return 0;
}

9.2 البرنامج

مطرجا

Meow.
Nono is a cat who is 5 years old.
Meow.

:شر البرنامج
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الحررظ السررطر االول موجهررة البرنررامج والررذي هررو (مخصررص لررربط ملفررات
االخراج) ،بعدها مباشرة يتم األعالن عن الصنف (الحظ انك ال تبدأ بالدالة الرئيسرة
( )mainوهذا يعني انك تعلن عن الصنف بعد الموجهات مباشرة ،الصنف هو يحمرل
اسم قطة في هذا المثال ( )Catاي انك ستخلق نوعرا جديردا تسرمية قطرة ،ولرذلك لكري
تحاكي صفات القطة الحقيقيرة يجرب ان يحتروي الصرنف علرى البيانرات والردوال التري
تمثل القطة حقيقة ..سترى.
يحترروي الصررنف علررى الكلمررة المفتاحيررة ( ،)publicوالترري تخبررر المترررجم ان
مايتبع هذ الكلمة المفتاحية سيكون اعضاء عامة .وسرتالحظ انرك اعلنرت عرن طررق
وصول وتعد عامرة النهرا موجرودة ضرمن المقطرع العرام للصرنف وهري ()(،)getAge
وهذ الدالة او الطريقة توفر وصول الى المتغير العضرو الخراص ) )itsAgeوالمعلرن
عنه في المقطع الخاص من الصنف ،كذلك دالة الوصول ()( ,)SetAgeوهذ تحتراج
الى وسيط وهو من نوع االعداد الصحيحة وواجبهرا ان تضربط العمرر الرى قيمرة هرذا
الوسيط .هنا ايضا االعالن عرن دالرة الصرنف ))( ،(Meowوهرذ الدالرة هري ليسرت
دالة وصول النها التتعامل مع متغير عضو .هنا هي دالة عامة تطبع الكلمرة Meow

على الشاشة .الحظ ان االعالن عن الصنف ينتهي برالقوس المتوسرط متبروع بفرارزة
منقوطة.
بعررد انتهرراء االعررالن عررن الصررنف يرراتي دور تعريررف الرردوال وبرردأنا بالدالرررة
( )GetAgeوهذ الدالة ليب لهرا وسرائط حسرب االعرالن عنهرا داخرل الصرنف ،وهري
تعيد عدد صحيح يمثرل العمرر فري هرذا المثرال .الحرظ كيفيرة تعريرف الدالرة تبردأ باسرم
الصنف ثم زوج من النقاط المتعامردة متبروع باسرم الدالرة ،وبرالطبع كدالرة تبردأ بقروس
متوسررط مفترروا وتنتهرري بقرروس متوسررط مغلررق وهرري يررتم خلقهررا مثررل اي دالررة اخرررى
ماعردا االسرتثناء الرذي ذكرنرا بشرأن رأس الدالرة ،يجرب ان تالحرظ ان الدالرة التري ترم
تعريفها هنا هي باألساس معلن عنها في الصنف وهرذ قاعردة حير اليجروز تعريرف
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دالرررة خرررارج جسرررم الصرررنف دون ان يعلرررن عنهرررا داخرررل جسرررم الصرررنف .هرررذ الدالرررة
()( )GetAgeتاخررذ سررطر واحررد ،وهرري تعيررد القيمررة فرري المتغيررر ( .)itsAgeعليررك ان
تالحظ ان الدالة الرئيسة ()( )mainاليمكنها الوصول الى المتغيرر  itsAgeوذلرك الن
المتغير  itsAgeهو خاص ( )privateفي الصنف قطة ) .(Catالدالرة الرئيسرة يمكنهرا
الوصررول الررى الدالررة العامررة ()( )GetAgeوذلررك الن الدالررة ()( )GetAgeهرري دالررة
عضررو فرري الصررنف قطررة ،لهررا كامررل الوصررول الررى المتغيررر  .itsAgeهررذا الوصررول
يساعد الدالة ()( )GetAgeالعادة قيمة  itsAgeالى الدالة الرئيسة ).(main
بعد تعريف هذ الدالرة يراتي تعريرف الدالرة العضرو  ،هرذ الدالرة ()()SetAge
تأ خذ وسيطا من نوع االعداد الصحيحة وتضبط قيمة المتغير  itsAgeوفقا لقيمة ذلك
الوسرريط .وبسرربب ان الدالررة ()( )SetAgeهرري دالررة عضررو فرري الصررنف قطررة فرران لهررا
وصول مباشر الى المتغير العضو  .itsAgeثم ناتي الى تعريف الدالرة او تنفيرذ الدالرة
العائرردة الررى الصررنف قطررة ()( ، )Meowوهرري دالررة مررن سررطر واحررد وتطبررع كلمررة
 Meowعلى الشاشة ،متبوعة بسرطر جديرد .ترذكر ان ( )\nتطبرع سرطرا جديردا علرى
الشاشة.
بعد ان تر م تعريرف الردوال المعلرن عنهرا فري جسرم الصرنف تبردأ الدالرة الرئيسرة
()( .)mainفرري هررذ الحالررة الدالررة الرئيسررة التاخررذ اي وسرريط وتعيررد الشرريء (،)void
الدالة الرئيسة تعلن عن قطرة باسرم  Nonoويرتم اسرناد القيمرة  5الرى المتغيرر العضرو
 itsAgeوذلرررك باسرررتخدام دالرررة الوصرررول ()( ، )SetAgeالحرررظ ان الدالرررة تسرررتدعى
باسررتخدام اسررم الصررنف (هنررا اسررم الكيرران الررذي أعلررن عنرره مررن نرروع الصررنف قطررة
( )Nonoمتبرروع بعامرررل النقطرررة واسرررم الدالرررة ()( ،)Setageوبرررنفب الطريقرررة يمكنرررك
اسرررتدعاء اي مرررن الطررررق االخررررى فررري الصرررنف .الحرررظ اسرررتدعاء الدالرررة العضرررو
) ،)Meowثرررم طباعرررة الرسرررالة باسرررتخدام دالرررة الوصرررول ( )GetAgeواخيررررا يرررتم
استدعاء الدالة ) )Meowثانية.
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 9.24جعل البيانات االعضاء خاوة
كقاعرردة عامررة للتصررميم ،يجررب ان تحررافظ علررى البيانررات االعضرراء للصررنف
خاصرررة ( .)privateعليرررة ،يجرررب ان تخلرررق دوال عامرررة تررردعى (طررررق الوصرررول)
( )accessor methodsالرسرررال واسرررتالم المتغيررررات االعضررراء الخاصرررة .طررررق
الوصررول هرري دوال أ عضرراء بحير ان اجررزاء البرنررامج االخرررى تسررتدعيها الرسررال
واستالم متغيرات االعضاء الخاصة.

مالحظة//:
طرق الوصول العامة ) (public accessor methodsهي دوال اعضاء فري
الصنف تستخدم اما لقراءة قيمة متغير الصنف العضو الخاص ،او لضبط قيمتة.
السؤال هنا لماذا نتضايق مع هذا المستوى االضرافي للوصرول غيرر المباشرر؟
ومع ذلك ،سيكون من السهولة والبساطة استخدام البيانات ،بدال من العمل من خرالل
دوال الوصول .ان دوال الوصرول تمكنرك مرن عرزل التفاصريل لكيفيرة خرزن البيانرات
عن كيفية استخدامها ،وهرذ تمكنرك مرن تغييرر الكيفيرة التري تخرزن بهرا البيانرات دون
الحاجة الى اعادة كتابرة الردوال التري تسرتخدم البيانرات .فراذا احتاجرت دالرة ان تعررف
عمررر قطررة مررا ( )Cat’sفانهررا ستصررل الررى ) )itsAgeمباشرررة ،هررذ الدالررة تحترراج الررى
اعادة كتابتها اذا انرت كمؤلرف او كاترب للصرنف ) (Catقرررت ان تغيرر الكيفيرة التري
تخزن بها هذ البيانات ،باستدعاء الدالة ()( )GetAgeفان صنفك ( )Catمرن الممكرن
ان يعيرد بسرهولة القيمررة الصرحيحة بغرض النمررر عرن كيفيرة الوصررول الرى العمررر .ان
استدعاء الدالة اليحتاج الى معرفة فيما اذا كنت قد خزنرت البيانرات كاعرداد صرحيحة
بردون اشرارة او اعرداد صرحيحة طويلرة ( )unsigned integer or longاو انرت تقروم
بحسررابة حسررب الحاجررة .هررذ التقنيررة تجعررل برنامجررك اسررهل للصرريانة .فهرري تعطرري
شفرتك عمرا اطرول الن تغييررات التصرميم التجعرل برنامجرك ملغيرا .البرنرامج ادنراة
يوضح تحوير الصنف ( )Catلتضمينة بيانات اعضاء خاصة وطرق وصول عامرة.
الحظ ان هذا البرنامج هو ليب برنامج للتنفيذ.
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class Cat
{
public:

وهللاول عاأل //
;)(unsigned int GetAge
;)void SetAge(unsigned int Age
;)(unsigned int GetWeight
;)void SetWeight(unsigned int Weight

دوال اعضاء عامة//
بيانا اعضاء اهللاة;private: // unsigned int itsAge
;)(Meow

;unsigned int itsWeight
;}

هررذا الصررنف فيرره خمسررة طرررق او دوال عامررة ،االثنرران االوليرران هررري دوال
وصول الى )  (itsAgeوهما ) )( ،)SetAge()) ،GetAgeبينما االثنان اللرذان بعردهما
وهمرررا ))( (GetWeight(),SetWeightفهمرررا دوال وصرررول الرررى ( .)itsWeightدوال
الوصررول تحرردد او تضرربط المتغيرررات االعضرراء وتعيررد قيمتهررا .امررا الرردوال االعضرراء
العامررة ))( )Meowفهرري معرفررة بعرردهم وهرري ليسررت دالررة وصررول ،النهررا ال تاخررذ او
تضبط متغير عضو ،فهي تقوم بعمل اخر للصنف ،تطبع الكلمة  .Meowالمتغيررات
االعضراء نفسرها يعلررن عنهرا فري نهايررة مقطرع البرنرامج .فرراذا اردت ان تضربط عمررر
القطة  Nonoفانك يجب ان تمرر القيمة الى الدالة ()( )SetAgeكما في ادناة:
;Cat Nono
Nono.SetAge(5); // set Nono's age using the public accessor
class Class_Name
{
// access control keywords here
// class variables and methods declared here
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;}

انررك تسررتخدم الكلمررة المفتاحيررة  classلالعررالن عررن نرروع جديررد .والصررنف هررو
تجميررع للبيانررات اعضرراء الصررنف ،والترري هرري متغيرررات بررانواع المختلفررة ،وتتض رمن
االصرناف االخرررى .كرذلك فرران الصرنف يحترروي علرى دوال الصررنف او تسرمى ايضررا
الطررق ( )methodsوالتري هري دوال تسرتخدم لمعالجرة البيانرات فري الصرنف وانجرراز
خردمات اخررى للصررنف .وانرك تعرررف كيانرات مرن نرروع جديرد وبررنفب الطريقرة الترري
تعرف بها اي متغير .ولغر تعريف كيان من نوع الصنف فانك تكتب اوال النوع
الصررنف ( )class_nameوبعرردها اسررم المتغيررر الررذي هررو كيرران .تصررل الررى اعضرراء
الصرنف والرردوال باسررتخدام عامررل النقطرة ( .).تسررتخدم الكلمررات المفتاحيررة (،public
( )privateالتي تسيطر على الوصول) لالعالن عن مقطع من الصنف على انه عرام
او خاص .الحالة االفتراضية لمسيطرات الوصرول هري خراص ( .)privateكرل كلمرة
مفتاحية تغير مسيطرات الوصول ..من نقطرة االعرالن عنهرا () private، or public
لغايررة نهايررة الصررنف او لغايررة الكلمررة المفتاحيررة لمسرريطر الوصررول االخررر او القررادم.
االعالن عن الصنف ينتتهي بالقوس المتوسط المغلق المتبوع بفارزة منقوطة.
• مثوال توضويحي لالعووالن عون وونف سوويارة موع دوالهوا البوودء ،التسوريع ،التوقووف،
سنة الصنع ،الموديل
class Car
{

الدبا ا الطمس

القادمه هي عامة //

public:
;)(void Start
;)(void Accelerate
;)(void Brake
;)void SetYear (int year
;)(int GetYear

المتبقي هو

اص //

private:
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;int Year
;]char Model [255

نهاية االع إ عن الَنف
;Car OldFaithful
اعم حالة من // car
;int bought
متغير محَي من نوع // int
; )OldFaithful.SetYear (84
اسند القيمة  84الى متغير الانه //
يبط القيمة  84الى bought = OldFaithful.GetYear(); // bought
;)(OldFaithful.Start
استدعاء الدالة // start
;}

//

• مثال توضيحي:
class Cat
{
public:
;unsigned int Age
;unsigned int Weight
;)(void Meow
;}
;Cat Nono
;Nono.Age = 8
;Nono.Weight = 18
;)(Nono.Meow

 9.25البيانات األعضاء الساكنة

Static Data Members

البيانات االعضاء للصنف ممكن ان تكرون سراكنة ( .)staticصرفات االعضراء
الساكنة مشابهة لصفات المتغيرات الساكنة للغة ( ،)Cفالمتغيرات االعضراء السراكنة
لها مواصفات خاصة:
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 .1تنشأ وهي مساوية للصفر ،وال يسم بانشاء كيان بقيمة اخرى.
 .2يت خلك نسخة واحدة من ذل العضو فقط لكامل الصنف ويكون مشتركا بين كل
البيانات ل ل الصنف بغض النظر عن عدد الكيانات التي تخلك.
 .3هي ترى فقط في الصنف ولكن مدى فعاليتة هو كامل البرنامج.
المتغيرررات السرراكنة تسررتخدم عررادة للمحافم رة علررى قرريم عامررة لكامررل الصررنف
مثرررال :البيانرررات االعضررراء السررراكنة ممكرررن ان تسرررتخدم كعرررداد يسرررجل كرررل حررردث
( )occurrencesلكل الكيانات.
• برنوامج لالعوالن عوون وونف لعناوور يحوودد عوددها موع عووداد يحسوب عودد موورات
الووول لكل كيان من ه ا الصنف.
// Example 9.2
> #include <iostream
{ class Item
; static int count
; int number
public :
) void GetData ( int a
}

; count++

; {number = a

) void GetCount ( void
; " cout << " count :
}

{

; " cout << count << "\n
;}
; int Item :: count
{

)(main

; Item a ،b ،c
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; )(c.GetCount
; )c.GetData(300

; )(b.GetCount
; )b.GetData(200

;)(a.GetCount
; )a.GetData( 100

; "cout<< " after reading data " << "\n
; )(c.GetCount

; )(b.GetCount

; )(a.GetCount
;return 0
}

مطرجا البرنامج:9.1
Count : 0
Count : 0
Count : 0
After reading data
Count : 3
Count : 3
Count : 3

مالحظة// :
الحظ العبارة التالية في البرنرامج  (int Item :: count ;) ..9.2هري تعريرف
لعضررو البيانررات السرراكن ويجررب مالحمررة ان النرروع والمرردى لكررل متغيررر عضررو
ساكن يجب ان يعرف خارج تعريف الصرنف وهرذا ضرروري بسربب ان البيانرات
االعضاء الساكنة تخزن ب شكل منفصرل بردال مرن ان تكرون جرزءا مرن كيران حير
انهررا مشررتركة مررع الصررنف نفس رة برردال مررن أي كيرران صررنف كررذلك فانهررا تعرررف
كمتغيرات صنف ).(class variables
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متغيررر السرراكن ( )countينشررأ مسرراويا الررى الصررفر عنررد خلررق الكيانررات ويررتم
زيادتة بمقدار واحد في كل مرة تتم قرراءة البيانرات للكيران وحير ان البيانرات قررأت
ثالث مرات في مثالنرا اعرال لرذلك فران قيمرة المتغيرر ( )count = 3وبسربب ان هنرا
نسررخة واحرردة مررن المتغيررر ( )countتشررتر بررين الكيانررات الررثالث فرران كررل عبررارات
االخراج تتسبب بعر القيمة (.)3
المتغيرررات السررراكنة تشررربة الررردوال االعضررراء ( )non-inlineبطريقرررة االعرررالن
عنهررا عنررد اعررالن الصررنف وتعرررف فرري الملررف االصررلي بينمررا يررتم تعريررف المتغيررر
الساكن فان بعض القيم االبتدائية ممكرن ايضرا ان تسرند الرى المتغيرر ففري المثرال 9.2
ممكن ان تنشأ المتغير بقيمة ابتدائية قدرها ()11
; int Item:: count = 10

 9.26الدوال األعضاء الساكنة

Static Member Functions

مثلمررا يوجررد لررديك متغيرررات سرراكنة فرران هنررا دوال اعضرراء سرراكنة والرردوال
االعضاء الساكنة التي تعرف على انها ساكنة لها الصفات التالية:
 .1الدوال السواكنة بامكانهوا الوووول الوى االعضواء السواكنة االخورى فقوط (دوال او
متغيرات) والمعلن عنها في نفس الصنف .
 .2الدوال االعضاء الساكنة تسوتدعى باسوتخدام اسو الصونف (بودال مون كيانوة) وكموا
يأتي:
Class-name . function-name

• البرنامج التالي ..الدالة الساكنة ()( )ShowCountتعر عدد الكيانات التي
خلقررت لغايررة تلررك اللحمررة حير ان عرردد الكيانررات المخلوقررة تحفررظ بواسررطة المتغيررر
الساكن ( ،)countاما الدالة ))(  (ShowCodeتعرر
العبارة التالية.

رقرم ( )codeلكرل كيران الحرظ
; code = ++ counte

418

comp_dep_educ@yahoo.com .  جامعة الكوفة/  نضال خضير العبادي.د

//Example 9.3
#include<iostream>
class Test

{

int code ;
static int count ;
public :
void SetCode ( void )
{

code = ++ count ;

}

void ShowCode ( void )
{

cout << " object number : " << code << "\n " ;

}

static void ShowCount ( void )
{ cout << " count : " << count << "\n " ; }
};
int Test :: count ;
main () {
Test t1 ،t2 ;
t1.SetCode() ;
t2.SetCode() ;
Test . ShowCount () ; // الوصول الى الدالة الساكنة
Test t3 ;

t3.SetCode () ;

Test :: ShowCount () ;
T1.ShowCode() ;

t2.ShowCode() ; t3.ShowCode() ;

return 0;
}

//:9.3 مطرجا البرنامج
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Count : 2
Count : 3
Object number : 1
Object number : 2
Object number : 3

هذ تنفذ كلما تم اسرتدعاء الدالرة ()(  ،)SetCodeوقيمرة المتغيرر ( )countعنرد
استدعاء هرذ الدالرة تسرند الرى ( ،)codeوحير ان كرل كيران لره نسرختة الخاصرة مرن
( )codeفان القيمة في المتغير ( )codeتمثل رقما وحيدا لكيانها.

مالحظة//:
تعريف الدالة ادناة اليعمل
)( static void ShowCount
وذلك الن  codeهي ليست ساكنة //
9.27
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} ; { cout << code

Nesting of Member Functions

قلنا سابقا ان الدالة العضو فري الصرنف ممكرن ان تسرتدعى بواسرطة كيران مرن
ذلك الصنف فقط وباستخدام النقطة .على كل حال ،هنا اسرتثناء لرذلك وهرو امكانيرة
اسرررتدعاء الدالرررة العضرررو مرررن داخرررل دالرررة عضرررو فررري نفرررب الصرررنف ودون الحاجرررة
الستخدام النقطة أي بكتابة اسمها فقط وهذا يسمى تداخل الدوال االعضاء.
• برنامج الستخدام الصنف اليجاد القيموة االكبور بوين قيمتوين باسوتخدام التوداخل بوين
الدوال.
//Example 9.4
> #include <iostream
{ class Set
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int m ، n ;
public :
void input ( void ) ;
void display ( void ) ;
int largest ( void ) ;
};
int Set :: largest ( void )
{

if ( m > = n )
return ( m ) ;
else
return ( n) ;

}

void Set :: input ( void )
{

cout << " input values of m and n " << " \n " ;

cin >> m >> n ;

}

void Set :: display ( void )
{

cout << " largest value = " << largest () << " \n " ;

main ()

{

Set A ;
A.input() ;
A.display() ;
return 0;
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مطرجا البرنامج //:9.4
Input values of m and n
30

17

Largest value = 30

الحررظ هنررا ان الدالررة ()( )largestتررم اسررتدعاءها مررن داخررل الدالررة ()()display
ولذلك لم تربط مع اسم الصنف.

 9.28أعادة الكيانات

Return Objects

الدا لة العضو التستلم الكيانات كوسائط فقط ،ولكن من الممكرن ان تعيردها بعرد
انتهاء تنفيذ الدالة.
• برنامج يبين كيفية خلك كيان داخل دالة ومن ث أعادة ه ا الكيان الى دالة أخرى.
// Example 9.5
>#include<iostream
{ class Complex

المقَود هو اال قاأل المركبة التي تتِوإ
حقيقي وا ر

من جزء//

يالي //

; float y

; float x
public :

) void input ( float real ، float image
}

; y = image

; x = real

{

; ) friend complex sum ( complex ، complex
; ) void show ( Complex

;}

) Complex sum ( Complex c1 ، Complex c2
422
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{ Complex c3 ;
c3.x = c1.x + c2.x ;
c3.y = c1.y + c2.y ;
return ( c3 ) ;

}

void Complex :: show ( Complex c )
{ cout << c.x << " +j " << c.y << "\n " ;

}

main () {
Complex A ، B ، C ;
A.input ( 3.1, 5 .65 ) ;
B.input ( 2.75, 1.2 ) ;
C = sum ( A ، B ) ;

// c = A + B

cout << " A = " ;

A.show ( A ) ;

cout << " B = " ;

B. show ( B ) ;

cout << " C = " ; C.show ( C ) ;

9.5 البرنامج

مطرجا

A = 3.1 + j 5.65
B = 2.75 + j 1.2
C = 5.85 + j 6.85
Constructors and Destructors

 دوال البناء والهدم9.29

 فباالمكران تعريرف.هنا طريقتان لتعريف متغير من نوع االعداد الصحيحة
 مثال.المتغير ومن ثم اسناد قيمة له في البرنامج الحقا
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اعالن عن متغير

//

شفرة اخرى هنا

//

اسناد قيمة لها

//

;int Weight
...
;Weight = 7

او باالمكرران ان تعرررف المتغيررر وتسررند لرره قيمررة مباشرررة البتررداءة (المقصررود
ابتداء هو اسناد قيمة ابتدائية له من الممكن تغييرها الحقا داخل البرنامج) .مثال:
اعالن عن متغير واسند قيمة له

//

;int Weight = 7

االبتداء هو اسناد قيمة ابتدائية للمتغير عند تعريفة ،وبالتاكيد اليوجرد اي مرانع
مرن تغييرر القيمرة الحقرا .ان االبترداء هري طريقرة للتأكيرد بران المتغيرر الرذي تسررتخدمة
سوف لن يكون بدون قيمة ذات معنى ,وهذا ماتعلمنا سابقا.
االن كيف يمكرن ابترداء عضرو البيانرات للصرنف؟ االصرناف لرديها دالرة عضرو
خاصة تدعى دالة البناء ) .)constructorدالرة البنراء بامكانهرا ان تاخرذ وسرائط بالقردر
الذي تحتاجة ،ولكن اليمكنها مرن اعرادة قيمرة وال حترى ) .)voidدالرة البنراء هري دالرة
صنف اسمها هو نفب اسم الصنف.
متى ما يتم األعالن عن دالرة بنراء ،فانرك ايضرا تحتراج الرى االعرالن عرن دالرة
الهدم ) ، )destructorsفكما هرو الحرال بدالرة البنراء التري تقروم بخلرق وابترداء الكيانرات
للصنف ،فان دالة الهدم تنمف خلف الكيان وتحرر اي ذاكررة ربمرا خصصرتها .دالرة
الهردم دائمرا لهرا نفرب اسرم الصرنف مسربوق بالعالمرة )~( .دالرة الهردم التاخرذ وسرائط
والتعيد قيمة .لذلك ،فان اعالن الصنف ( )Catيتضمن
دالة هدم //

;)(~Cat

مالحظة//:
دالة الهدم هي دالة عضو عامة ،يتم اسرتدعاءها خرالل عمليرة هردم الكيران.
الغر من الهدم هو لتنميف المشاكل المحتملة المتسببة عرن وجرود الكيران .فري
عرردد مررن الحرراالت هررذا يعنرري ان الررذاكر المسررتخدمة مررن الكيرران يررتم تحريرهررا او
اعادتهررا لكرري تسررتخدم مرررة اخرررى مررن قبررل البرنررامج .ودالررة الهرردم لهررا نفررب اسررم
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الصنف مسبوقة بالعالمة ) ~ ( وايضا دالة الهدم هي دالة لريب لهرا نروع اعرادة او
) (voidويوجد فقط دالة هدم واحدة في البرنامج.

مالحظة//:
مواصفات دالة البناء هي:
 .1تعرف في القسم العام.
 .2تستدعى اليا عند خلق الكيان.
 .3ليب لها انواع اعادة عند نهايرة الدالرة ) (returnوال حترى ) (voidوعليره
فهي ال يمكنها من اعادة قيمة.
 .4عردم امكانيرة التورير  ،لرذا فران الصرنف المشرتق بامكانره اسرتدعاء دالررة
البناء للصنف االساسي.
 .5مثررررل بقيررررة دوال  C++فانهررررا يمكنهررررا ان تمتلررررك وسررررائط او معررررامالت
افتراضية.
 .6دالة البناء اليمكن ان تكون خيالية ).(virtual
 .7عدم امكانية االشارة الى عنوانها المادي.
 .8الكيرران الررذي لرره دالررة بنرراء او دالررة هرردم ال يمكررن ان يسررتخدم كعنصررر
( عضو ) لالتحاد.
 .9هرري تعمررل اسررتدعاءات ضررمنية للعوامررل ) ( (newجديررد ) و ( حررذف )
) (deleteعند االحتياج الى تخصيص مواقع ذاكرة.

 9.29.2دالوووة البنوووواء والهوووودم االفتراضووووية

and

Constructor

Default

Destructor

اذا لررم يررتم االعررالن عررن دوال بنرراء او هرردم ،فرران المترررجم يعمررل واحرردة وهرري
ماتسمى بدالة البناء او دالة الهدم االفتراضية .دالرة البنراء والهردم االفتراضرية التاخرذ
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اي وسائط والتعمل اي شريء .ماالجيرد بدالرة البنراء التري التعمرل شريئا ؟ جزئيرا ،هري
مسرألة شرركلية .فكررل الكيانررات يجررب ان تبنررى وتهرردم ،هررذ الرردوال الترري التعمررل شرريئا
تستدعى في الوقت المناسب .لذلك ،لالعالن عن كيان ما دون ان نمرر وسائط ،مثل
// Rags gets no parameters

;Cat Rags

فانه يجب ان يكون لك بناء على شكل
;)(Cat

فعنرردما تعرررف كيرران لصررنف معررين ،فرران دالررة البنرراء تسررتدعى .فرراذا دالررة بنرراء
( )Catاخررذت اثنررين مررن الوسررائط ،فانرره مررن الممكررن ان تعرررف كيرران ( )Catوذلررك
بكتابة.
;)Cat Nono (5,7

اما اذا دالة البناء اخذت وسيطا واحدا ،فانك تكتب
;)Cat Nono (3

امرا فرري حالررة ان دالررة البنرراء التاخررذ اي وسرريط اطالقررا ،فاننررا نتررر او النكتررب
االقواس ونكتب
; Cat Nono

وهذا استثناء للقاعدة التي تقول ان الدوال تحتاج الى اقواس ،حترى اذا لرم يكرن
هنا وسائط .هذا هو السبب الذي يجعلنا قادرين على كتابة
;Cat Nono

والررذي هررو اسررتدعاء الررى دالررة البنرراء االفتراضررية .فهرري ترروفر عرردم اسررتخدام
وسررائط وتتررر اسررتخدام االقررواس ،ولرريب مررن الضررروري ان نسررتخدم دالررة البنرراء
االفتراضررية الترري يوفرهررا المترررجم .اننررا دائمررا احرررار فرري كتابررة دالررة البنرراء خاصررتنا
بدون وسائط .حتى دوال البناء التي التحتوي على وسرائط مرن الممكرن ان يكرون لهرا
جسم دالة لغر ابتداء كيانات او عمرل شريء اخرر .كمسرالة شركلية ،فراذا اعلنرا عرن
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دالرة بنراء ،فيجرب االنتبررا والتاكرد مرن االعررالن عرن دالرة هرردم ،حترى وان كانرت دالررة
الهدم هذ التعمل شيئا .بالرغم من صرحة كرون دالرة الهردم االفتراضرية سروف تعمرل
بشكل صحيح ،فانه اليضر لالعرالن عرن دالرة هردم خاصرتنا .فهرذا سريجعل برنامجنرا
اوضررح .مقطررع البرنررامج التررالي يعيررد كتابررة الصررنف ) )Catلكرري تسررتخدم دالررة البنرراء
البتداء كيان قطة ( ،)catتضبط عمرها الي عمر تحددة لالبترداء ،وسريمهر ايرن يرتم
استدعاء دالة البناء.

• برنامج يوض االعالن عن دوال البناء ودوال الهدم للصنف Cat
// Example 9.6
>#include <iostream

بداية االع إ عن

الَنف //

class Cat
{

بداية المقطع
دالة

الداأل //

public:

بناء //

;)Cat (int initialAge

دالة هدأل //

;)(~Cat

دالة وهللاول //

;)(int GetAge

دالة وهللاول //

;)void SetAge(int age
;)(void Meow

بداية المقطع

الطاص //

متغير عضو //

private:
;int itsAge
;}

بناء // Cat
)Cat::Cat (int initialAge
}
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;itsAge = initialAge

{

 من البداية إلى البرمجة الكيانيةC++

Cat::~Cat()
{

//

}
// دالة وهللاول عامة

Cat::GetAge()
{

الهدألَ اليا ل ا فد

return itsAge;

}

void Cat::SetAge(int age)
{
itsAge = age;

}

void Cat::Meow()
{

cout << "Meow.\n";

}

َ البرنااامج الاارئيس يطَا قطااة اساامها نونااو يحاادد موائهااا
// يدَمنا عن عمرهاَ وبددها يجدَها تموء مانية
//

int main(){
Cat Nono(5);
Nono.Meow();
cout << "Nono is a cat who is " ;
cout << Nono.GetAge() << " years old.\n";
Nono.Meow();
Nono.SetAge(7);
cout << "Now Nono is " ;
cout << Nono.GetAge() << " years old.\n";
return 0;
}
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مطرجا

البرنامج :9.6
Meow.
Nono is a cat who is 5 years old.
Meow.
Now Nono is 7 years old.

شر البرنامج:
هذا البرنامج مشابهة للبرنامج  9.5ماعدا اضافة دالة البناء التي تاخذ وسيطا
واحرردا مررن نرروع االعررداد الصررحيحة ،والترري اضرريفت بعررد الكلمررة المفتاحيررة ()public
ويتبعهررا االعررالن عررن دالررة الهرردم ،والترري لررم تاخررذ اي وسرريط .دالررة الهرردم التاخررذ اي
وسيط ،واألثنان دالة الهدم ودالة البناء ال تعيدان قيمة حتى وان كانت .void
الحظ تنفيذ دالة الهدم التي تاتي بعد االنتهاء من االعرالن عرن الصرنف ،وهري
مشابهة لطريقة تنفيذ دالة الوصول ()( .)setAgeالحظ ايضا عردم وجرود قريم معرادة.
بعدها تاتي دالة الهدم هذ الدالة التعمل شيئا ولكن يجرب ان تكترب تعريفهرا اذا مرا ترم
االعالن عنها في داخل جسم الصرنف اي داخرل االعرالن عرن الصرنف .داخرل الدالرة
الرئيسررة ( )mainتررم خلررق كيرران مررن نرروع قطررة ( )Catواسررمه  ،Nonoوالقيمررة  5تررم
تمريرها الى دالة بناء  .Nonoسوف لن تكرون حاجرة السرتدعاء ()( ،)SetAgeوذلرك
الن القطة  Nonoتم خلقها مع القيمرة  5لمتغيرهرا العضرو ( ،)itsAgeالحرظ ايضرا ان
عمرر القطررة ( Nonoاي المتغيررر العضررو  )itsAgeاعيررد اسررناد قيمررة لرره وهرري  7هررذ
القيمة االخير تم طباعتها.

 9.29.1دوال البنواء المتعوددة فوي الصونف
Class
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الى االن اسرتخدمت نروعين مرن دوال البنراء ،فري النروع االول فران دالرة البنراء
هي التي توفر اسناد البيانات ()(  ،)integerوالتوجد بيانات تمررر بواسرطة البرنرامج
المستدعي امرا الحالرة الثانيرة فران اسرتدعاء دالرة البنراء يرافقرة تمريرر قريم مناسربة مرن
داخل الدالة ()( .)main
 C++يسمح لك باستخدام النوعين داخل الصنف الواحد.
مثال :من الممكن تعريف صنف كما يأتي:
{ class Integer
; int m ، n
public :
// constructor 1
} // constructor 2

} ;n=0

;n=b

n = I.n ; } // constructor 3

; Integer ( ) { m = 0

; Integer ( int a ، int b ) { m = a

; Integer ( Integer &I ) { m = I .m
;}

هنررا تررم االعررالن عررن ثررالث دوال بنرراء لبنرراء الكيرران ( ،)Integerدالررة البنرراء
االولى التستلم أي من الوسائط ،بينما الدالة الثانية تستلم اثنين من الوسرائط مرن نروع
االعداد الصرحيحة ،امرا الدالرة الثالثرة تسرتلم كيانرا واحردا مرن نروع االعرداد الصرحيحة
كوسيط مثال.
; Integer.g1

هذ الدالة تستدعي اليا دالرة البنراء االولرى وتحردد قريم كرل مرن ( )m,nللكيران
( )g1بقيمة تساوي صفر .اما في المثال التالي
; ) Integer. g2 (30, 45

فان هذ الدالة سوف تستدعي دالرة البنراء الثانيرة وتجعرل قريم كرل مرن ()n ، m
مساوية الى ( .) n = 45 ، m = 30اما المثال االخير هو
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; )Integer. g3 (g2

فانها سوف تستدعي دالرة البنراء الثالر والتري سروف تستنسر قريم الدالرة ()g2
وتضعها بدال من الوسيط ( )g2في الدالة ( ،)g3وبذلك فران قريم عناصرر الدالرة ()g3
سوف تحدد وفقا لقيم عناصر الدالة ( )g2وهرذ العمليرة تسرمى ()copy constructor
(استنساخ دالة البناء).

مالحظة//:
عنردما يكررون فري الصررنف الواحرد اكثررر مرن دالررة بنراء واحرردة معرفرة ،هررذا
يعني ان دوال البناء )  ( constructorستتبع فكرة التطابق ) .( overloaded
• برنامج لتوضي اسوتخدام اكثور مون دالوة بنواء لصونف يتعامول موع االرقوام المركبوة
(جمع وعرض)
// Example 9.7
>#include < iostream
{ class Complex
; float x َ y
public :

دالة بناء بدوإ وسائط
دالة بناء مع وسيط واحد //
دالة بناء مع وسيطين//

} { ) ( Complex

//

} ; Complex ( float a ) { x = y = a
; ) Complex ( float real َ float imag
} ; y = imag

; { x = real

; ) friend Complex sum ( Complex َ Complex
; ) friend void show ( Complex
;}
// friend

) Complex sum ( Complex c1 َ Complex c2
; Complex c3
; c3.x = c1.x + c2.x
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{
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c3.y = c1.y + c2.y ;
return ( c3 ) ;

}

void show ( Complex c )
{

// friend

cout << c.x << " +j " << c.y << "\n" ; }

main ()
{

Complex A ( 2.7, 3.5 ) ;

Complex B ( 1.6 ) ;
Complex c ;
c = sum ( A َ B ) ;
cout << " A= " ;
Show ( A ) ;
cout >> " B=" ;
Show ( B ) ;
cout << " C= " ;
Show ( c ) ;
}

9.7 البرنامج

مطرجا

A = 2.7 + j3.5 ;
B = 1.6 + j1.6 ;
C = 4.3 + j5.1 ;
P = 2.5 + j3.9 ;
Q = 1.6 + j2.5 ;
R = 4.1 + j6.4

طريقة ثانية السناد قيم ابتدائية
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; Complex P ، Q ،R
; ) P = Complex ( 2.5, 3.9
; ) Q = Complex ( 1.6, 2.5
; ) R = sum ( P. Q
; "cout << "\n

}

; ) show ( P

; " = cout << " P

; ) show ( Q

; " = cout << " Q

; ) show ( R

; " = cout << " R

 9.29.3استنساق دالة البناء

Copy Constructor

وضرررحنا سرررابقا باختصرررار دوال البنررراء المستنسرررخة والتررري تسرررتخدم لالعرررالن
عن/وانشاء كيان من كيان اخر فمثال الحظ العبارة التالية
; )Integer g2 (g1

هنا يتم تعريف ( )g2ككيان وفي ذات الوقت يتم انشاء وفقا لقيم ()g1
; Integer g2 = g1

في هذ العبارة تم مساواة كيانين ( )g2 = g1من دون ان تستدعي دالرة البنراء
المستنس .

مالحظة//:
لو كان كل مرن )  ( g2, g1كيران فران العبرارة اعرال )  ( g2 = g1سرتكون
صررحيحة وهرري ببسرراطة تسررند قرريم عناصررر الكيرران )  ( g1الررى عناصررر الكيرران
)  ( g2عنصر بعنصر.

 9.11الدوال االعضاء الثابتة

Const Member Functions

اذا ما تم تعريف دالة صنف على انها ثابتة ( ،)constفان ذلرك يفيرد بران الدالرة
سوف التغير قيمة اي من اعضراء الصرنف .ولغرر تعريرف دالرة علرى انهرا ثابترة،
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يجب اسرتخدام الكلمرة المفتاحيرة ) (constبعرد االقرواس ولكرن قبرل الفرارزة المنقوطرة.
االعررالن عررن دالررة عضررو ثابتررة مثررل الدالررة ()( )SomeFunctionفانهررا سرروف التاخررذ
وسائط وتعيد ( )voidوهي تكون على الشكل التالي:
; void SomeFunction() const

دوال الوصرررول احيانرررا يعلرررن عنهرررا كررردوال ثابترررة باسرررتخدام الكلمرررة المفتاحيرررة
( .)constالصنف قطة يحتوي على اثنين من دوال الوصول:
;)void SetAge(int anAge
;)(int GetAge

الدالرررررة ()( )SetAgeاليمكرررررن ان تكرررررون ثابترررررة ،وذلرررررك النهرررررا تغيرررررر قيمرررررة
المتغير العضو
)(itsAge, GetAge

مررررن جانررررب اخررررر ،يمكررررن ان تكررررون ثابتررررة بررررل يجررررب ذلررررك النهررررا التغيررررر
الصنف مطلقا.
امرررا الدالرررة ) )GetAgeفانهرررا ببسررراطة تعيرررد القيمرررة الحاليرررة للمتغيرررر العضرررو
 ، itsAgeلذلك ،فان االعالن عن هذ الدوال يجب ان يكتب كمايأتي:
;)void SetAge(int anAge
;int GetAge() const

اذا ما تم االعالن عن دالة على انها ثابتة ،وتنفيذ هذ الدالة تغير الكيان وذلرك
بتغيير قيمرة اي مرن اعضرائها ،فران المتررجم سيصردر رسرالة خطرأ .مثرال ،اذا كتبرت
()( )GetAgeبطريقررة مررا بحيرر تحسررب عرردد المرررات الترري يررتم سررؤال ( )Catعررن
عمرها ،فانك ستولد خطأ مترجم ،وذلك بسربب انرك تغيرر كيران ) (catباسرتدعاء هرذ
الدالة.
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 9.21مصفوفة الكيانات

Array of Objects

تعلررم ان المصررفوفة ممكررن ان تكررون مررن أي نرروع مررن البيانررات مررن ضررمنها
( )structكرذلك ممكرن ان تكرون هنرا مصرفوفات لمتغيررات مرن نروع الصرنف .مثرل
هذ المصفوفة تسمى مصفوفة الكيانات ،لنفر

تعريف الصنف ادنا :
{ class Employee
; ]char name [35
; float age
public :
; ) void getdata ( void
; } ; ) void putdata ( void

المعرررف ( )Employeeهرررو نررروع مرررن البيانرررات المعرفرررة مرررن قبرررل المسرررتخدم
وممكن ان يستخدم لخلق كيانات لها صفات مختلفة للمتغير ( )Employeeمثال
مصفوفة من المدراء //

; ] Employee manager [ 3

مصفوفة من مراقبي العمل //

; ] Employee foreman [ 5

مصفوفة من العمال //

; ] Employee worker [ 65

ان مصرررررفوفة المررررردراء تحتررررروي علرررررى ثالثرررررة كيانرررررات ( )managerتسرررررمى
)]manager[2

manager[1],

 ،(manager[0],وجميعهرررررا مرررررن نررررروع الصرررررنف

) (Employeeكرررذلك فررران مصرررفوفة مراقبررري العمرررل تحتررروي علرررى ( )5كيانرررات
( ،)foremanونفب الشيء بالنسبه للعمال فهري تحتروي علرى ( )65كيران (،)worker
وحي ر ان مصررفوفة الكيان رات تتصرررف مثررل أي مصررفوفة اخرررى ،فانررك ستسررتخدم
طرق الوصرول الرى المصرفوفة االعتياديرة وكيفيرة الوصرول الرى عناصرر المصرفوفة
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االعتياديرة مرع اضرافة عامرل العضرويه (النقطرة) لغرر

الوصرول للردوال االعضراء

مثال:
; )(Manager [ I ] . putdata

مثل هذ العبارة ستعر

البيانات للعنصرر ( )Iفري مصرفوفة المردراء .حير

سيقوم الكيان (] )manager[Iباستدعاء الدالة ( )(.)putdata
• برنامج يوض كيفية خزن مصوفوفة الكيانوات داخول الو اكرة (بونفس الطريقوة التوي
تخوووزن بهوووا المصوووفوفات متعوووددة المسوووتويات) .الصووونف لعووواملين بيانووواته هوووي
االس والعمر
// Example 9.8
>#include<iostream
{ class Employee
; ] char name [ 30
; float age
public :
; ) void getdata ( void
; ) void putdata ( void
;}
) void Employee :: getdata ( void
; " { cout << " enter name :
; cin >> name
; " cout << " enter age :
}
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) void Employee :: putdata ( void
; " { cout << " name : " << name << "\n
}

" cout << " age : " << age << " \n

;

; cout int size = 3
{ )( main
; ] Employee manager [ size
) for ( int i = 0 ; i < size ; i++
; " { cout << "\n details of manager " << i+1 << " \n
} ; )(manager[i].getdata
; "cout << "\n
) for ( i=o ; i < size ; i++
; "{ cout << "\n manager " << "\n
} ; )(manager [i] . putdata
; return 0
}

 9.11الكيان كوسيط في دالة

Object as Function Arguments

مثل أي نوع من انواع البيانات ا الخرى فان الكيان ممكن ان يسرتخدم كوسريط
في الدوال وهذا ممكن ان ينجز بطريقتين
 .1تمرير نسخة من كامل الكيان الى الدالة
 .2نقل عنوان الكيان فقط وتسمى االستدعاء بالمرجعية ()call-by-refrence
الطريقااة االولااى تسررمى التمريررر بواسررطة القيمررة ( )pass-by-valueحي ر يررتم
تمرير نسخة من الكيران الرى الدالرة فري هرذ الحالرة فران أي تغييرر يطررأ علرى الكيران
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داخل الدالة اليؤثر على الكيان المستخدم عند استدعاء الدالة.
اما الطريقة الثانياةَ وهري االسرتدعاء بالمرجعيرة وترتم بتمريرر عنروان الكيران
الرى الدالررة (أي عنوانرة فرري الرذاكرة) وبررذلك فرران الدالرة سررتعمل علرى الكيرران الحقيقرري
المستخدم في استدعاء الدالة وليب على نسرخة منره وهنرا فران أي تغييرر علرى الكيران
داخررل الدالررة سررينعكب علررى الكيرران الحقيقرري ،وتعررد هررذ الطريقررة اكفررأ النهررا تتطلررب
تمرير عنوان الكيان وليب كامل الكيان.
• برنامج لحساأ واضافة و باعة الوقت وتحويلة الى ويغة الساعات ،الدقائك
// Example 9.9
>#include<iostream
{ class Time
; int minutes

; int hours
public :

) void gettime ( int h َ int m
}

; minutes = m

; { hours = h

) void puttime ( void
" { cout << hours << " hours and " << minutes << " minutes
} ; " << "\n

استطدأل الِياإ كوسيط

; ) void sum ( time َ time

//

;}

هنا تم استطداأل  t1,t2كِياإ

//

) void Time :: sum ( time t1 َtime t2

; { minutes = t1 . minutes + t2 . minutes
; hours = minutes / 60
; minutes = minutes % 60
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} ; hours = hours + t1.hours + t2.hours
{ )( main
; Time t1 َt2 َt3
; ) َ t1.gettime ( 245
; ) َ t2.gettime ( 331
; ) t3.sum ( t1 َt2
; )(t1.puttime

; " = cout << " t1

; )(t2.puttime

; " = cout << " t2

; )(t3.puttime

; " = cout << " t3
}

مطرجا

البرنامج 9.9
T1 = 2 hours and 45 minutes
T2 = 3 hours and 30 minutes
T3 = 6 hours and 15 minutes

المثرررال اعرررال يسرررتخدم الكيانرررات كوسرررائط للدالرررة فهرررو يقررروم باضرررافة الوقرررت
بالساعات والدقائق.
حيررررر ان الدالرررررة ) )sumتسرررررتدعى بواسرررررطة الكيررررران ( )t3بينمرررررا الكيرررررانين
( )t2 ،t1يكونررررررران وسرررررررائط .باالمكررررررران الوصرررررررول المباشرررررررر الرررررررى المتغيررررررررات
) (hours, minللكيرران ( )t3ولكررن ال يمكررن الوصررول اليهررا بشرركل مباشررر بالنسرربة
لالعضرراء ( )t2 ،t1حي ر يجررب ان تررربط المتغيرررات بالكيرران عررن طريررق اسررتخدام
عامل النقطة مثل (.)t1. minuts ،t1.hours
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من الممكن ايضا ان تمرر كيانا كوسريط الرى دالرة ليسرت عضرو فري الصرنف،
مثل هذ الدوال يمكنها الوصول الى الردوال االعضراء العامرة فقرط مرن خرالل تمريرر
الكيانات كوسائط لها ،هذ الدوال اليمكنها الوصول الى البيانات االعضاء الخاصة.
T2.hours

hours

T1.hours

3

2

6

30

45

15

T2.minutes

minutes

T1.minutes

T3

)Sum(T1,T2

شكل ( :)9.3مخطط يوضح عمل البرنامج 9.9

 9.13استخدام المصفوفات مع الصنوف

Arrays within a Classes

المصرررفوفات ممكرررن ان تسرررتخدم كمتغيررررات اعضررراء فررري الصرررنف وتعريرررف
الصنف التالي هو صحيح
تحدد حجم المصفوفة

const int size = 10 //
{

class Array
; ]int A[size
public :

; ) void setvalue ( void
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; ) void display ( void

;}

متغير المصفوفة المعلن عنه (] [  ) Aكعضو خاص للصرنف ( )Arrayممكرن
ان يسرتخدم فرري الردوال االعضرراء مثررل أي متغيرر مصررفوفة اخرر ،وممكررن اجررراء أي
عمليررات عليرره .فرري هررذ الحالررة وفرري تعريررف الصررنف اعررال فرران الدالررة العضررو
) (setvalueتحردد قريم العناصرر للمصرفوفة (] [ )Aوالدالرة ( )displayتعرر

القريم.

وبررنفب الطريقررة ممكررن ان تسررتخدم دوال اعضرراء اخرررى لترروفير أي عمليررات اخرررى
على قيم المصفوفة.
• برنوووامج لتحديووود قائموووة عناوووور لمحووول تجووواري ،وسووووف تضوووع الطلبيوووات موووع
( )dealerكوول شووهر ،ه و ه القائمووة تتضوومن تفاووويل مثوول رق و العنصوور العضووو
وسووعر كوول عنصوور .وهنوواك رغبووة انجوواز عمليووات مثوول اضووافة عنصوور للقائمووة،
ح ف عنصر من القائمة ،و باعة القي الكلية.
//Example 9.10
>#include < iostream
; const m = 50
{
; int count

; ] float itemprice [ m

class Items

; ] int itemcode [ m
public :

} ; count = 0

{

) void cnt ( void
; ) void getitem ( void
; ) void displaysum ( void
; ) void remove ( void

; ) void displayitems ( void
;}
) void Items :: getitem ( void
; ] cin >> itemcode [ count

; " { cout << " enter item code :
441

 من البداية إلى البرمجة الكيانيةC++

cout << " enter item cost : " ;
count ++ ;

cin >> itemprice [ count ] ;

}

void Items :: displaysum ( void )
{

float sum = 0 ;

for ( int I = 0 ; I < count ; I++ )
sum = sum + itemprice [ I ] ;
cout << " \n total value : " << sum << "\n " ;

}

void items :: remove ( void )
{ int a ;

cout << " enter item code : " ;

cin >> a ;

for ( int I = 0 ; I < count ; I++ )
if ( itemcode [ I ] == a )

itemprice [ I ] = 0 ;

}

void Items :: displayitems ( void )
{

cout << "\n code

price\n" ;

for ( int I = 0 ; I < count ; I++ ){
cout << "\n " << itemcode [ I ] ;

cout << "

" << itemprice [ I ] ;

}
cout << "\n " ; }
main ()

{

Items order ;
do

order.cnt() ;

int x;

{

cout << "\n you can do the following: enter appropriate number\n" ;
cout << "\n 1: add an item " ;
cout << "\n 2: display total value " ;
cout << "\n 3: delete an item " ;
cout << "\n 4: display all items " ;
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cout << "\n 5: quit " ;
cout << "\n\n what is your option ? " ;
cin >> x ;
switch ( x )

{

case 1: order.getitem() ; break ;
case 2: order.displaysum() ; break ;
case 3:order.remove() ; break ;
case 4: order.displayitems() ; break ;
case 5: break ;
default : cout << " error in input ; try again \n " ;
}

}

while ( x != 5 )

}

9.10 البرنامج

مطرجا

You can do the following : enter appropriate number
1: add an item
2: display total value
3: delete an item
4: display all items
5: quit
What is your option ? 1
Enter item code : 111
Enter itemcost : 100

5 وياتمر لحين اد ال الرقم
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البرنرامج  9.11يسرتخدم مصرفوفتين االولرى تحرت اسرم (] [  )itemcodeلحفرظ
رقررم الشررفرة للعناصررر والمصررفوفة الثانيررة (] [  )itempriceلحفررظ االسررعار .عضررو
البيانررات الثالرر هررو ( )countويسررتخدم لحفررظ قيررد للعناصررر فرري القائمررة (عررداد).
وبشرركل عررام البرنررامج  9.11يسررتخدم اربررع دوال لتنفيررذ العمليررات الترري تنجررز علررى
القائمة.
العبارة

; const int m = 50

تعرف عدد عناصر المصفوفة
االن الدالة االولى ( )cntتصفر العداد الذي هو المتغير ( )countوتجعل قيمتة
صفر ،اما الدالرة الثانيرة ()( )getitemتجلرب شرفرة رقرم العنصرر وسرعر العنصرراليا،
وتسررندها الررى اعضرراء المصررفوفة .الحررظ ان العررداد ( )countيررزداد بعررد كررل عمليررة
اسناد .الدالة ))( (displayتقوم بحساب القيمرة الكليرة للطلبيرة وبعردها تطبرع القيمرة امرا
الدالررة الرابعررة ()(  )removeفواجبهررا حررذف عنصررر يررتم تحديرردة مررن القائمررة وهرري
تستخدم شفرة رقم العنصرر ليرتم تحديرد موقعرة فري القائمرة وتحردد سرعرة مسراويا الرى
الصررررفر وهررررذا يعنرررري ان هررررذا العنصررررر لرررريب فعررررال فرررري القائمررررة واخيرررررا الدالررررة
()( )displayitemتقوم بعر

كل العناصر بالقائمة.

 9.14الواجهات البينية مقابل التعريف
Interface Versus Implementation

كمررا تعلمررت ،فرران الزبررون هررو جررزء مررن البرنررامج يخلررق ويسررتخدم الكيانررات
للصررنف الررذي تكتبررة .مررن الممكررن ان تفكررر بواجهررة بينيررة للصررنف (االعررالن عررن
الصررنف) كاتفرراق مررع هررؤالء الزبررائن .االتفرراق يخبررر مرراهي بيانررات الصررنف المترروفرة
وكيفية سلو الصنف .كمثال في اعالن الصنف قطة ( )Catالسابق فانك خلقت عقرد
او اتفاق على ان كل قطة لها متغير عضو ( )itsAgeيمكن ان يبتدأ او ينشرأ فري دالرة
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البناء ،يسند له قيم بدالرة الوصرول ()( ،)setAgeويقررأ بدالرة الوصرول ))(،)GetAge
كرذلك فانرك تتعهرد بران كرل قطرة تعررف كيفيرة المرواء ()( .)Meowفراذا جعلرت الدالرة
()( )GetAgeدالة ثابتة (كما يجرب ان تكرون) فران العقرد او االتفراق يتعهرد بران الدالرة
()( (GetAgeسوف ال تغيرر القطرة ) )Catعنرد اسرتدعائها .ان لغرة  C++قويرة ،وهرذا
يعني ان المترجم سيفر

هذ االتفاقية وذلك باصدار رسالة خطأ عندما تتخطاها.

• برنامج اليترج ! النه تجاوز حدود االتفاقية او العقد
// Example 9.11
#include <iostream> // for cout
class Cat
{
public:
;)Cat(int initialAge
;)(~Cat
// const accessor function

;int GetAge() const
;)void SetAge (int age
;)(void Meow
private:
;int itsAge
;}

// constructor of Cat

)Cat::Cat(int initialAge
{
;itsAge = initialAge

;"cout << "Cat Constructor\n
}
Cat::~Cat() // destructor َtakes no action
} ;"{ cout << "Cat Destructor\n
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// GetAge َconst function َ but we violate const!
int Cat::GetAge() const
{ return (itsAge++);

}

// violates const!

// definition of SetAge َpublic accessor function
void Cat::SetAge(int age)
{
// set member variable its age to value passed in by parameter age
itsAge = age;
} violations of the
// definition of Meow method,……. returns: void
// parameters: None,……. action: Prints "meow" to screen
void Cat::Meow()
{ cout << "Meow.\n"; }
// demonstrate various violations of the interface َand resulting
compiler errors
int main() {
Cat Frisky; // doesn't match declaration
Frisky.Meow();
Frisky.Bark(); // No َsilly َcat's can't bark.
Frisky.itsAge = 7; // itsAge is private
return 0;
}

 النرره سروف اليترررجم نمرررا الحتوائررة,هرذا البرنررامج يكتررب للتسرلية والتوضرريح
،) اعلن عنها على انها دالة وصول ثابتةGetAge()(  الدالة،على العديد من االخطاء
 ترتمitsAge ) فران المتغيرر العضروGetage()( كما يفتر ان تكرون فري جسرم الدالرة
 فانها يجرب ان التغيرر، وبسبب ان هذ الدالة تم االعالن عنها على انها ثابتة،زيادتة
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قيمرة  ، itsAgeولرذلك ستصردر رسرالة خطرأ عنردما يتررجم المتررجم البرنرامج .الدالررة
()( )meowلم يعلن عنها على انها ثابتة ،على الرغم من ان ذلرك لريب خطرأ ،ولكنهرا
طريقة برمجة سيئة .ان افضل تصميم يأخذ بالحسبان ان هذ الدالة او الردوال سروف
التغير المتغير العضو لصنف القطة ( ،)Catعليه ،يجب ان تكرون الدالرة ()()meow
ثابتة .في الدالة الرئيسة تم تعريف كيان للقطة ،لرذلك فران ( )Nono.Cat’sلرديها االن
دالة بناء ،والتي تاخرذ وسريطا مرن نروع االعرداد الصرحيحة ،هرذا يعنري انرك يجرب ان
تمرر وسيطا ،والنره التوجرد وسرائط فري تعريرف الدالرة لرذلك ستصردر رسرالة خطرأ.
الحظ الحقا هنا استدعاء لدالة الصنف ()( )Barkوهذ الدالة لم يرتم االعرالن عنهرا
ابدا ،لذلك فهذا عمل خاطىء وغير شرعي .وقبرل نهايرة البرنرامج الحرظ انره اسرندت
قيمرررة  7الرررى المتغيرررر  ،itsAgeوالن المتغيرررر  itsAgeهرررو مرررن البيانرررات االعضررراء
الخاصة ،فان رسالة خطأ ستصدر عندما يترجم البرنامج.

 9.15تنفي الدوال

inline

كما هو الحال عندما تسال المتررجم لعمرل دالرة اعتياديرة كدالرة ) ،)inlineفانرك
بمقردور عمرل طررق الصررنف او دوال الصرنف ) .)inlineالكلمرة المفتاحيررة ))inline
تمهررر قبررل القيمررة المعررادة .كمثررال فرران تنفيررذ ) )inlineللدالررة ))( )GetWeightتكررون
كما يأتي:
)(inline int Cat::GetWeight
{
return itsWeight; // return the Weight data member
}

وكذلك يمكنك وضع تعريف الدالة ) )GetWeightداخل االعالن عرن الصرنف
(جسم الصنف)  ،وهذ الحالة ستحول هذ الدالة بشكل الي الى دالة ) ،)inlineكمثال
class Cat
{
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public:
// inline

} ;int GetWeight() { return itsWeight
;)void SetWeight(int aWeight
;}

الحظ الصيغة القواعدية لتعريف الدالة ()( .)GetWeightان جسرم الدالرة التري
هرري ) )inlineيبرردأ مباشرررة بعررد االعررالن عررن دالررة الصررنف بحيرر التوجررد فررارزة
منقوطة بعد االقواس حي ان الفارزة المنقوطة بعد رأس الدالة يعني نهايرة االعرالن
عن الدالة وبالتالي فان الدالة بحاجة الى تعريف خارج االعالن عرن الصرنف .ومثرل
اي دالة فان التعريرف يبردأ بقروس متوسرط مفتروا وينتهري بقروس متوسرط مغلرق .مرن
الممكن ان يكتب االعالن عن الصنف كمايأتي:
class Cat
{
public:
)(int GetWeight
{
;return itsWeight
} // inline
;)void SetWeight(int Weight
;}

مالحظة//:
الصنف  :هو نوع بيانات

بينما

الكيان  :هو متغير

• برنامج اليجا د العدد االوغر بين عددين باستخدام الصنوف
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// Example 9.11
#include <iostream>
using namespace std;
class Nums {
int a َ b;
public:
void read();
int min();
};
inline void Nums::read() {
int i َj;
cout<<"\nType two numbers: ";
cin>> i >> j;
a=i;
b=j;
}
inline int Nums::min() {
return a < b ? a:b;
}
int main() {
Nums ob;
ob.read();
cout<<"\nThe smaller value was :"<<ob.min();
return 0;
}
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 9.16الدوال الصديقة

Friend Functions

تررم لغايررة االن التاكيررد علررى ان االعضرراء الخاصررة اليمكررن الوصررول اليهررا مررن
خارج الصنف لذا فان الدوال غير االعضاء ليب لهرا امكانيرة الوصرول الرى البيانرات
الخاصة للصنف .على كل حال فان هنا امكانية وجود حالة تمثرل الرغبرة باشرترا
صنفين بدالة معينة.
بمعنررى مررن الممكررن ان تمررنح الرردوال الترري هرري ليسررت اعضرراء فرري الصررنف
الوصرررول الرررى االعضررراء الخاصرررة لصرررنف مرررا باسرررتخدام مفهررروم يسرررمى الصرررداقة
) .)friendالدالررة الصررديقة يمكنهررا الوصررول الررى كررل االعضرراء الخاصررة والمحميررة
( )protectedللصررنف الررذي تعمررل صررداقة لرره .الدالررة الصررديقة يررتم االعررالن عنهررا
بتممين الصيغة العامة لها ضمن الصنف ،مسبوقه بالكلمة المفتاحية ).)friend

مالحظة //:
الدالررة الصررديقة التحترراج ان تكررون عضررو برراي مررن الصررنفين فهرري دالررة
خارجية لصنف ويتم االعالن عنها كما يأتي
{ class ABC
………….
public:
…………
; } ; ) friend void xyz ( void

الحررظ ان االعررالن عررن هررذ الدالررة يجررب ان يكررون مسرربوقا بالكلمررة المفتاحيررة
( ،)friendالدالة تعرف في أي مكان في البرنرامج مثرل دوال  C++االعتياديرة ،حير
ان تعريرررف الدالرررة االعتياديرررة اليحتررراج الرررى اسرررتخدام الكلمرررة المفتاحيرررة ( )friendاو
عالمررة المرردى ( .)::الرردوال الترري يعلررن عنهررا مررع الكلمررة المفتاحيررة ( )friendتسررمى
الدوال الصديقة ( .)friend functionsالدالرة ممكرن ان يعلرن عنهرا كدالرة صرديقة براي
عدد من االصناف والدالة الصديقة بالرغم من انها ليست عضرو بالصرنف ولكرن لهرا
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حق الوصول الى االعضاء الخاصة للصنف.
الدوال الصديقة تملك المواصفات الخاصة التالية:
 .1هي التكون ضمن مدى الصنف ال ي اعلنت به كدالة وديقة.
 .2وحيث انها ليست ضمن مدى الصنف فاليمكون ان يوت اسوتدعائها باسوتخدام كيوان
من ذل الصنف .باالمكان ان تسوتدعى كموا يوت اسوتدعاء الودوال االعتياديوة دون
مساعدة أي كيان (استدعاء مباشر).
 .3والدالوووة الصوووديقة التشوووبهة الووودوال االعضووواء فوووال يمكووون الوووووول الوووى اسوووماء
االعضوواء مباشوورة وتسووتخدم اس و الكيووان والنقطووة مووع اس و كوول عضووو كمووا فووي
(.)A.x
 .4يمكن االعالن عنها في القس الخا

او العام للصنف دون التاثير على معناها.

 .5عادة تستخدم الدوال الصديقة الكيانات كوسائط.
• برنامج اليجاد معدل عددين باستخدام الدوال الصديقة
//Example 9.12
>#include<iostream
{ class Sample
; int a; int b
public :
} ; { a = 25 ; b = 40

) (void setvalue

; ) friend float mean ( sample S
;}
) float mean ( sample S
} ; { return float ( S.a + S.b ) / 2.0
{ )( main
; ) ( Sample x ; x.setvalue
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; " cout << " mean value = " << mean ( x ) << " \n
; return 0
}

مطرجا

البرنامج 9.21
Mean value = 32.5

الحررظ ان الدالررة الصررديقة تصررل متغيرررات الصررنف ( )a, bباسررتخدام النقطررة
وتمرررر الكيرران لرره ،ان اسررتدعاء الدالررة () )mean(xيمرررر الكيرران (( )xبالقيمررة طبعررا)
الى الدالة الصديقة.
الرردوال االعضرراء لصررنف معررين مررن الممكررن ان تكررون دوال صررديقة لصررنف
اخر ،في هذ الحالة فانها ستعرف باستخدام عامل المدى ( )::كما يأتي:
{ class X
…………
دالة عضو في الصنف // X

; ) (int func1
;}

…………
{ class Y
……………

هنا الدالة  func1ستكون صديقة للصنف )( Y

friend int X :: func1 () ; //
;}

الدالة () (  )func1هي عضو في الصنف ) (Xوصديقة في الصنف (.)Y
• برنامج اليجاد القيمة االكبر بين عددين باستخدام الدوال الصديقة
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// Example 9.13
#include<iostream>
class ABC ;

اع إ متقدأل النك ستاتطدمةالحقا

//

class XYZ {
int x ;
public :
void setvalue ( int I )

{

x=I;

friend void max ( XYZ ، ABC ) ;
};
class ABC {
int a ;
public :
void setvalue ( int I )

{ a=I;

}

friend void max ( XYZ ، ABC ) ;
};
void max ( XYZ m ، ABC n )
{ if m.x > n.a )
cout << m.x ;
else
cout << n.a ;
main ()

}

{

ABC abc ;
abc.setvalue ( 10 ) ;
XYZ xyz ;
xyz.setvalue ( 30 ) ;
max ( xyz ، abc ) ;
453
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}

مطرجا

البرنامج 9.23
30

كما بينا سابقا فان الدوال الصديقة ممكن ان تستدعى باالشارة ،في هذ الحالرة
سوف اليتم عمل نسخة محلية للكيانات وعوضا عن ذلرك فران مؤشرر لعنروان الكيران
سيمرر والدالة المستدعاة ستعمل مباشرة على الكيان الحقيقي في دالة االستدعاء.
هذ الدالة ممكن ان تستخدم لتغيير قيم االعضاء الخاصة للصنف.

مالحظة//:
ترررذكر دائمرررا ان عمليرررة تغييرررر قررريم االعضررراء الخاصرررة هرررو ضرررد الفكررررة
االساسية الخفاء البيانات ولذلك فهي تستخدم فقط عند الضرورة القصوى
• برنامج يستخدام المرجعيات باالشارة للدوال الصديقة في دالة لتبادل القي
// Example 9.14
>#include<iostream
{

class Class-1
; int value1
public :

} ; void indata ( int a ) { value1 = a
} ; " void display ( void ) { cout << value1 << "\n
; ) & friend void exchange ( Class-1 & ، Class-2
;}
{

class Class-2
; int value2
public :
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void indata ( int a ) ; {
void display ( void )

value2 = a ;

}

{ cout << value2 << " \n " ;

}

friend void exchange ( Class-1 & ، Class-2 & ) ;
};
void exchange ( Class-1 &x ، Class-2 &y )
{ int temp = x.value1 ;
x.value1 = y.value2 ;
y.value2 = temp ; }
main () {
Class-1 C1 ;
Class-2 C2 ;
C1.indata ( 100 ) ;
C2.indata ( 200 ) ;
Cout << " values before exchange : " << " \n " ;
C1.display() ;
C2.display() ;
exchange ( C1 ، C2 ) ;
Cout << " values after exchange : " << "\n " ;
C1.display() ;
C2.display() ;
return 0;
}

9.24 البرنامج
Values before exchange :
100
200
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Values after exchange :
200
100

• برنامج اليجاد مجموع مربع عددين باستخدام الدوال الصديقة
// Example 9.15
#include <iostream>
class Cal {
float x َ y;
public:
void set (float a َ float b);
friend float sqsu (Cal triangle);
};
void Cal::set (float a َ float b)
{ x = a; y=b; }
float sqsu (Cal tri)
{ return tri.x*tri.x + tri.y*tri.y;

}

int main() {
Cal shape;
shape.set(12.25, 6.80);
float w=sqsu(shape);
cout<<"\nThe square sum of is "<<w<<endl;
return 0;
}
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 9.17االوناف الصديقة

Friend Classes

الصنف من الممكن ان يكون صنف صرديق لصرنف أخرر .وعنردما تكرون هرذ
الحالة ،فران الصرنف الصرديق وكرل دوالرة االعضراء يمكنهرا الوصرول الرى االعضراء
الخاصة المعرفة مع الصنف األخر.

مالحظة //:
باالمكان ان تعلن عن كرل الردوال االعضراء لصرنف معرين كردوال صرديقة
لصررررنف اخررررر ،وفرررري هررررذ الحالررررة فرررران الصررررنف يرررردعى ( صررررنف صررررديق )
)  ( friend classوهذا ممكن ان يعلن عنه كمايأتي
{ class Z
…………..
;}

; friend class X

هنررا كررل الرردوال االعضرراء فرري الصررنف ) (Xسررتكون دوال صررديقة فرري
الصنف )(Z

االمثلة الالحقة توضح طريقة استخدام الصنوف االصدقاء.
• برنامج اليجاد مجموع عددين بعد عكس اشارتهما
// Example 9.16
>#include <iostream
{ class OpVal
;float x َ y
public:
)OpVal (float a َ float b
} ;{ x = -a; y = -b
;friend class Abso
;}
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class Abso {
public:
float AddVal (OpVal z );
};
float Abso::AddVal(OpVal z ) {
return (z.x + z.y);
}
int main() {
float x َ y;
cout<<"Enter two values: ";
cin>>x>>y;
OpVal p (x َy);
Abso q;
cout<<x<<" and "<<y<<" processed: "<<q.AddVal(p);
return 0;
}

الب مع درجتة
// Example 9.17
#include <iostream>
#include <cstring>
class Student {
char name[30];
public:
void putname(char *str);
void getname(char *str);
458
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private:
int grade;
public:
void putgrade (int g);
int getgrade();
};
void Student::putname(char *str)
{

strcpy(name َstr);

}

void Student::getname (char *str)
{

strcpy(str َname); }

void Student:: putgrade(int g)
{

grade = g;

}

int Student::getgrade()
{

return grade;

}

int main() {
Student x;
char name[50];
x.putname("Taqwa Zaid");
x.putgrade(5);
x.getname(name);
cout<<name<<" got "<<x.getgrade()<<" from OOP."<<endl;
return 0;
}

• برنامج اليجاد العدد االوغر بين عددين
// Example 9.18
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>#include <iostream
{ class Nums
;int a َb
public:
;)(void read
;)(int min
;}
{ )(inline void Nums::read
;int i َj
;" cout<<"\nType two numbers:
;cin>>i>>j
;b=j

;a=i
}

)(inline int Nums::min
}

;return a < b ? a:b

{

{ )(int main
;Nums ob
;)(ob.read
;)(cout<<"\nThe smaller value was :"<<ob.min
;return 0
}

االن سنحاول كتابة برنامجا بسيطا وسنجزأ كتابترة علرى شركل مراحرل لنكتبهرا
واحرردة بعررد االخرررى وسرريكون مفيررد جرردا اذا مررا جلسررت خلررف الحاسرربة وكتبررت هررذا
البرنامج مرحلة بعد االخرى .في كل مرحلة سوف التبدأ من جديد وفري كرل مرحلرة
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سررتكون هنررا معلومررة اضررافية ،بعضررها اضررافات بسرريطة او صررغيرة وفرري كررل مرررة
سيتم شرا المرحلة لتتابع معنا البرنامج.
• البرنامج هو من برامج التسلية وهو مخص

للعب الور بالحاسوأ.

• المرحلة االولى
البرنررامج ممكررن ان اليكررون بسرريطا .سرريعر

البرنررامج الشرريء ،ولكررن يررتم

ترجمتة ،ويمكنك البدء مع اقل عدد من عبارات البرنامج التي من الممكن ترجمتها:
// Stage #1
class CardDeck
{
;}
)(void main
{
}

• المرحلة الثانية
فرري المرحلررة الثانيررة يررتم اضررافة الكلمررات المفتاحيررة ( ،)public ،privateلغايررة
االن هذ الكل مات المعنى لها وذلك لعردم وجرود اي شريء ممكرن ان يكرون خراص او
عام .القصد من هذا هو خلق عادات او تقاليرد جيردة .واحردة مرن هرذ العرادات الجيردة
هو البدء مع هيكل فار ينبهك الستخدام مقاطع عامرة وخاصرة .هرذ المرحلرة ايضرا
تخلق مخرجات قليلة ،والتي تجعل البرنامج اكثر قابلية للتنفيذ .وخطوة مهمرة اخررى
في هذا البرنامج هو انك تالحظ كيف اصبح لديك كيران فري هرذ المرحلرة .الحرظ ان
المعرف ( )Dهو كيان ،وان المعرف ( )CardDeckهو صنف .ان العبارة البرمجيرة
(; )CardDeck Dهي االعالن عن الكيران  .Dهرذ المرحلرة هري عمليرة اكثرر ،وفيهرا
مخرجات لكنها تبقى في الحد االدنى مع ان البرنامج اصبح اكثر هيكلية.
// Stage #2
> #include <iostream
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> #include <conio
class CardDeck
{
private:
public:
;}
{)(void main
;)(clrscr
;cout << "CARD DECK PROGRAM STAGE #2" << endl
;CardDeck D
;)(getch
}

مالحظة//:
بالنسربه للردوال الكبيررة (التري تحتراج الرى اكثرر مرن سرطر لكتابتهرا) ،اذا مررا
وضعت داخل تعريف الصنف اي داخل جسم الصنف ممكن ان يقود الى تعريرف
صنف كبير جدا ،ولمنع ذلك ،فان  C++يسمح لك من تعريف الدوال خارج جسرم
الصررنف .الرردوال الترري تعرررف خررارج الصررنف يقررال لهررا دوال خارجيررة ).(outline
هررذا المصررطلح يعنرري انرره عكررب الرردوال الداخليررة ) (inlineوالترري تعرررف داخررل
الصنف.
• المرحلة الثالثة
في المرحلة الثالثة فانك ستفكر في البيانات التري تحتاجهرا للخرزن فري الصرنف
) .)CardDeckالقررررار هرررو ان تخرررزن عررردد الطررراوالت ( )decksوسررريكون برررالمتغير
) ,)NumDeckوعدد العبري الرورق ويخرزن برالمتغير ( )NumPlayersوعردد اوراق
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اللعب التي تعطى لكل العب وسرتكون برالمتغير ( )CardsDealtوعردد االوراق التري
تتر على الطاولة او الطاوالت وتكون بالمتغير ( ،)CardsLeftومن الممكن اضافة
متغيررررات اخررررى لخرررزن معلومرررات مفيررردة ،ولكرررن مرررع هرررذا البرنرررامج سرررتكون هرررذة
الم علومات كافية ،هدفنا هو ان تتعلم البرمجة الكيانية ،وليب لعب الورق!.
هنا اسماء برمجة كيانية عامرة لهرذ المعرفرات االربرع وضرعت فري الصرنف
( .)CardDeckان حقرررول البيانرررات التررري تخرررزن معلومرررات الصرررنف تررردعى صرررفات
( )attributesللصنف.
في هذ المرحلرة ستضراف بيانرات اعضراء خاصرة للصرنف وهرذ هري صرفات
الصنف CardDeck
// Stage #3
> #include <iostream
> #include <conio
class CardDeck
{
private:
;int NumDecks
;int NumPlayers
;int CardsLeft
;int CardsDealt
public:
;}
)(void main
{
;)(clrscr
;cout << "CARD DECK PROGRAM STAGE #3" << endl
;CardDeck D
;)(getch
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}

• المرحلة الرابعة
التتعجب اذا لم تقم دالة البناء بقرع الجرس اطالقا ،فهرذ بشركل كامرل مفراهيم
جديردة لرم توضررح براي مررن البررامج السررابقة ،فالرذين لررديهم الفرة مررع البرمجرة الكيانيررة
سيستغربون من حذف واحد من مكونات الصنف المهمة مثل دالة البنراء .حسرنا ،لقرد
كان ذلك مقصودا ،الني اشعر برغبة العطاء المعلومة على شركل جرعرات صرغيرة
تساعد علرى فهمهرا مثلمرا عمليرة اطعرام طعرام علرى شركل لقيمرات صرغيرة فراذا كانرت
اللقمة كبيرة جدا فانها ربما تؤدي الى االختناق والتنزل الى المعدة.
الكيانات تهدف الى جعل البررامج اكثرر اعتماديرة .واحردة مرن المشراكل العامرة
في البرمجة الكيانية هي تلرف او تحطرم البرنرامج بسربب ان هياكرل البيانرات المختلفرة
التستلم المعلومة المناسبة .في العديد من الحراالت مثرل تحطرم او تلرف البرنرامج كران
من الممكن ان يرتم منعهرا اذا مرا ترم ابترداء او انشراء معلومرات هياكرل البيانرات بشركل
مناسب ،و هذ هي مهمة دالة البناء البتداء الكيان بشكل مناسب خالل مرحلة الخلق،
ويمكن ان يكون هذا ايضا خالل فترة بناء او تكروين الكيران .ان دالرة البنراء هري دالرة
صنف عامة محددة ،ودالة البناء يتم استدعااها اليا في عبرارة البرنرامج التري تعررف
الكيرران .بكررالم اخررر ،فرري مرحلررة تكرروين الكيرران ،دالررة البنرراء تسررتدعى والكيرران ينشررأ.
تحتاج ان تنمر الى موقعين لفهم عمل دالة البناء ،فهنا دالرة بنراء فري االعرالن عرن
الصنف وهنا تنفيذ لدالة البناء كما سربق ووضرحنا .ان الغرر

مرن دالرة البنراء هرو

البتداء الصنف اي اسناد القيم االبتدائية للصنف.
// Stage #4
>#include <iostream
>#include <conio
class CardDeck
{
private:
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;int NumDecks
;int NumPlayers
;int CardsLeft
;int CardsDealt
public:
// constructor

;) ( CardDeck
;}
)(void main
{
;)(clrscr

;cout << "CARD DECK PROGRAM STAGE #4" << endl
;CardDeck D
}
// constructor

) (CardDeck::CardDeck
{
;cout << endl << endl

;cout << "CONSTRUCTOR CALL" << endl
;NumDecks = 1
;NumPlayers = 1
;CardsLeft = NumDecks * 52
;CardsDealt = 1
;)(getch
}

مررن السررهولة تعريررف دالررة البنرراء فرري الصررنف .ان رأس دالررة البنرراء هررو اسررم
الصنف نفسره بردون ) ،)voidوايضرا بردون عبرارة االرجراع (او اي شريء يشرير الرى
اسم دالة البناء على انه متغير كما في الدوال االعتيادية) .تقليديا ،دالة البناء هي اول
دالة عضو توضع في المقطع العام ) .)publicدالة البنراء يجرب ان تكرون فري المقطرع
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العرام للصرنف .ان تنفيررذ دالرة البنراء العضررو هرو الرى حررد مرا غيرر اعتيررادي ،فكرل مررن
معرف الصنف اسمة ) )CardDeckوكذلك معرف الحقل اسمة ) ،)CardDeckوهرذا
يعنري ان الدالرة ) )CardDeckتوجرد فرري الصرنف ) .)CardDeckوهرذا غريرب بعررض
الشرريء ،ولكررن يجررب ان تعمررل بثقررة وابتررداء .ان اسررتخدام اسررم الصررنف لهررذ الدالررة
العضو الم ميزة يعني ان الدالة سوف تستدعى اليرا خرالل مرحلرة تكروين كيران جديرد.
الحظ ،ليب جيدا كفاية لخلرق دالرة تقروم بابترداء كيران مرا .فيجرب عليرك ان تتاكرد مرن
استدعاء الدالة .ان اعطاء اسرم للدالرة ليكرون نفرب اسرم الصرنف هري التري يممرن بهرا
 C++استدعاء دالة البناء.
ان دالرة البنرراء فري الصررنف ) )CardDeckتتضرمن عبررارة اسرتدعاء دالررة البنرراء
) .)CONSTRUCTOR CALLوهذ ليست عادة او تقليد عام في دالة البناء .ولكنهرا
مفيدة في هذا المثال وذلك النها توضح لك متى يتم استدعاء دالة البنراء .اسرتمر ونفرذ
البرنامج .متى بالضبط سيتم استدعاء دالة البناء؟ سوف تالحظ ايضا ان االبتداء في
دالة البناء يعمرل عردد مرن الفرضريات ,فهرو يفترر
تتطلب على االقل طاولة واحدة ,وهي تفتر

ان كرل لعبرة ورق فري البرنرامج

ان كل لعبة ورق في البرنامج تحتراج

على االقل طاولرة واحردة ،كرل لعبرة فيهرا علرى االقرل العرب واحرد ،وهنرا  52ورقرة
على الطاولرة ،وعلرى االقرل ورقرة واحردة موجرودة فري كرل يرد .غالبيرة العراب الرورق
ربمرا تحتراج الررى قريم مختلفررة ،هرذا جيررد وبعرض برررامج اللعرب مررن الممكرن ان تخلررق
دوال مناسرربة للتنبيررة الررى القرريم الضرررورية .مررن اجررل التهيئررة للبرردء فرران االختيررارات
السابقة تفي بالغر

.

• المرحلة الخامسة
حان الوقت الضافة دوال اعضاء الى الصنف لعمل شيء ما .كل البيانات فري
الصنف ) )CardDeckهي خاصرة واليمكرن الوصرول لهرا بشركل مباشرر .تحتراج الرى
دوال اعضرراء يمكنهررا الوصررول الررى البيانررات وتمهررر لررك محتوياتهررا .دوال الصررنف
االعضرراء ترردعى ايضررا ( .)actions or methodsفكررر فرري الصررفات ()attributes
كاسماء وفكر في ( )actionكافعال.
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لغايررة مررا فرران الفعررل الوحيررد الررذي نرغررب برره هررو اظهررار قرريم كررل واحرردة مررن
 هرذا يكرون بطريقرة.)CardDeck) ) (او البيانات االعضراء) فري الصرنفattributes)
.سبق ان رايتها في برامج سابقة
.البيانات الخاصة

هنا سيتم اضافة دوال اعضاء عامة لعر

// Stage #5
#include <iostream>
#include <conio>
class CardDeck
{
private:
int NumDecks;
int NumPlayers;
int CardsLeft;
int CardsDealt;
public:
CardDeck();
void ShowData();
};
void main(){
clrscr();
cout << "CARD DECK PROGRAM STAGE #5" << endl;
CardDeck D;
D.ShowData();
}
CardDeck::CardDeck() {
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;cout << endl << endl
;cout << "CONSTRUCTOR CALL" << endl
;NumDecks = 1
;NumPlayers = 1
;CardsLeft = NumDecks * 52
;CardsDealt = 1
;)(getch
}
{)(void CardDeck::ShowData
;cout << endl << endl
;cout << "SHOW DATA FUNCTION" << endl
;cout << endl
;cout << "NumDecks: " << NumDecks << endl
;cout << "NumPlayers: " << NumPlayers << endl
;cout << "CardsLeft: " << CardsLeft << endl
;cout << "CardsDealt: " << CardsDealt << endl
;)(getch
}

• المرحلة السادسة
فري هرذ المرحلرة سريتم اضرافة خاصرية اخررى مرن خرواص الصرنف اال وهري
دالررة الهرردم ( .)destructorوهررذ دالررة عضررو عامررة اخرررى يررتم اسررتدعاءها اليررا .فرري
الوقت الذي يتم فيره خلرق الكيران فران هرذ الدالرة لرم يرتم اسرتدعااها ،ولكرن براالحرى
عندما يكون الكيان لم يعد مستخدما بعد .هنا وقت عندما يرتم هردم الكيران ,فري ذلرك
الوقت فان دالة الهدم يتم استدعاءها .لماذا هرذ ضررورية؟ فكرر فري دالرة الهردم علرى
انها وضيفة او دالة االعتناء بالبيرت (التردبير المنزلري) .كيانرك االنيرق ربمرا يكرون لره
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متطلبات ذاكرة خاصة او يستخدم مصادر حاسوب خاص اخر والذي يحتاج الرى ان
يضعة ثانية في ترتيبة .ربما المثال الجيد ياتي من الرسوم ،دالة البناء من الممكن ان
تستخدم لوضع مخرجات الحاسوب في طور الرسوم ودالة الهدم تعيد الحاسوب الرى
طررور الررنص االعتيررادي .بصررراحة ،اليوجررد الكثيررر مررن الررذي ممكررن ان تعملررة مررع
الصررنف ) )CardDeckالررذي يتطلررب التنميررف بعررد ذلررك .االن ،دالررة الهرردم ستصرردر
رساله فقرط تبرين ان الدالرة ترم اسرتدعاءها .دالرة الهردم مناسربة بشركل مثرالي ،فري هرذ
المرحلة ،من المهم ان تدر بان الهدم موجود.
الصيغة القواعدية للهدم مشابهة جدا الى البناء .حي ان اسم الصنف هرو اسرم
دالة الهردم مرع اسرتخدام العالمرة (~) بدايرة المعررف .تقليرديا فران الهردم يوضرع اسرفل
البناء مباشرة في المقطع العام للصنف .نفذ البرنامج مع دالة الهردم الجديردة المضرافة
واحسب او حدد بالضربط ايرن دالرة الهردم تقروم بعملهرا .الرسرالة الخارجرة لدالرة الهردم
سوف تعطيك المعلومات المطلوبة.
الحظ اضافة دالة الهدم ،ان الغرر مرن دالرة الهردم هرو اللغراء ابترداء (اسرناد
بيانات ابتدائية) لكيانات  CardDeckالتي سبق وان تم خلقها.
// Stage #6
>#include <iostream.h
>#include <conio.h
class CardDeck
{
private:
;int NumDecks
;int NumPlayers
;int CardsLeft
;int CardsDealt
public:
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CardDeck();
~CardDeck();
void ShowData();
};
void main()
{
clrscr();
cout << "CARD DECK PROGRAM STAGE #6" << endl;
CardDeck D;
D.ShowData();
}
CardDeck::CardDeck()
{
cout << endl << endl;
cout << "CONSTRUCTOR CALL" << endl;
NumDecks = 1;
NumPlayers = 1;
CardsLeft = NumDecks * 52;
CardsDealt = 1;
getch();
}
CardDeck::~CardDeck()
{
cout << endl << endl;
cout << "DESTRUCTOR CALL" << endl;
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;)(getch
}
)(void CardDeck::ShowData
{
;cout << endl << endl
;cout << "SHOW DATA FUNCTION" << endl
;cout << endl
;cout << "NumDecks: " << NumDecks << endl
;cout << "NumPlayers: " << NumPlayers << endl
;cout << "CardsLeft: " << CardsLeft << endl
;cout << "CardsDealt: " << CardsDealt << endl
;)(getch
}

• المرحلة السابعة
الدالة العضو ( )ShowDataتساعد على عر الصيغة القواعديرة الصرحيحة
للدوال التي هي اعضاء في الصرنف .فري الحقيقرة هرو لريب مثرال جيرد لكيفيرة تعامرل
الرردوال االعضرراء مررع البيانررات االعضرراء .لنضررعها بكررالم اخررر ،انهررا لرريب مثررال جيررد
لكيفية وصول االفعال او الطرق ( )actionللصنف الى صفات ( )attributeالصنف.
لذلك ماالذي بالضبط يقوم به اي واحد مع طاولة الورق؟ االوراق خلطت ،الالعبون
يتعراطون الرورق ،يقطعرون ،ويسرتخدمونها بافعررال عديردة مختلفرة تكرون مطلوبرة مررن
العاب الورق المختلفة .لغاية االن نحافظ عليها بسيطة .هذا الصنف الصغير سيعطي
الفرصة لخلط االوراق .التعامل مع الورق وتحديد عدد الورق الباقي.
الررررردوال ( )ShuffleCards, and dealhandهررررري دوال ( )voidالدالرررررة
) )CheckCardsLeftتعيررد عرردد صررحيح .هررذ المرحلررة تضرريف فقررط الشرركل العررام او
النمرروذج فرري الصررنف ( .)CardDeckالبرنررامج التررالي شرركل عررام للرردوال االعضرراء
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 مرررع العلرررم ان البرنرررامج لرررمShuffleCards, DealHand and CheckCardsLeft
.باكملة
// Stage #7
#include <iostream>
#include <conio>
class CardDeck
{
private:
int NumDecks;
int NumPlayers;
int CardsLeft;
int CardsDealt;
public:
CardDeck();
~CardDeck();
void ShowData();
void ShuffleCards();
void DealHand();
int CheckCardsLeft();
};
void main()
{
clrscr();
cout << "CARD DECK PROGRAM STAGE #7" << endl;
CardDeck D;
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;)(D.ShowData
}

• المرحلة الثامنة
المرحلررة الثامنررة تنفررذ افعررال ) )actionsالصررنف الجديرردة المختررارة ،الررردوال،
الدوال االعضاء ،واي شيء .اليوجد جديرد نوضرحة .نبردأ االن ليكرون لردينا برنامجرا
كرررامال .الكثيرررر ربمرررا يندهشرررون بتنفيرررذ الررردوال االعضررراء .النمررررة الخاطفرررة للدالرررة
) )ShuffleCardsالتعمررل اي شرريء ،الرجرراء افهررم هررذ النقطررة جيرردا ،شررفرة البرنررامج
التي تخلط رزمة من الورق التعمل اي شيء اطالقا.
ربما واجهت صعوبة بتعلم البرمجة الكيانية ابتداءا وذلك النك وجدت شفرات
بررررررامج عديررررردة تبررررردو غيرررررر مترابطرررررة .مبررررردئيا نقرررررول ان وظيفرررررة او عمرررررل دوال
) )ShuffleCardsهرري لبيرران ان الررورق يخلررط .الدالررة ) )CheckCardsLeftهرري اكثررر
اهمية فهي تصل االعضاء الخاصين وتعالج المعلومرات .هرذ المرحلرة سرتالحظ بهرا
تنفيذ الدوال االعضاء الجديدة DealHand, CheckCardsLeft , and ShuffleCards
// Stage #8
>#include <iostream
>#include <conio
class CardDeck
{
private:
;int NumDecks
;int NumPlayers
;int CardsLeft
;int CardsDealt
public:
;)(CardDeck
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~CardDeck();
void ShowData();
void ShuffleCards();
void DealHand();
int CheckCardsLeft();
};
// continue

هناك تِمَه

// continue stage#8

تكمله

void main()
{
clrscr();
cout << "CARD DECK PROGRAM STAGE #8" << endl;
CardDeck D;
D.ShowData();
D.ShuffleCards();
D.DealHand();
cout << "There are " << D.CheckCardsLeft()
<< " cards left in the deck " << endl;
}
CardDeck::CardDeck()
{
cout << endl << endl;
cout << "CONSTRUCTOR CALL" << endl;
NumDecks = 1;
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NumPlayers = 1;
CardsLeft = NumDecks * 52;
CardsDealt = 1;
getch();
}
CardDeck::~CardDeck()
{
cout << endl << endl;
cout << "DESTRUCTOR CALL" << endl;
getch();
}
void CardDeck::ShowData()
{
cout << endl << endl;
cout << "SHOW DATA FUNCTION" << endl;
cout << endl;
cout << "NumDecks: " << NumDecks << endl;
cout << "NumPlayers: " << NumPlayers << endl;
cout << "CardsLeft: " << CardsLeft << endl;
cout << "CardsDealt: " << CardsDealt << endl;
getch();
}
void CardDeck::ShuffleCards()
{
cout << endl void CardDeck::DealHand()
{
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;cout << endl << endl
;cout << "DEAL HAND FUNCTION" << endl
;)(getch
}
)(int CardDeck::CheckCardsLeft
{
;cout << endl << endl
;cout << "CHECK CARDS LEFT FUNCTION" << endl
;)(getch
;return CardsLeft
}
;<< endl
;cout << "SHUFFLE CARDS FUNCTION" << endl
;)(getch
}

• المرحلة التاسعة
هذ المرحلة تبين ان دوال البناء لها استعماالت اكثررمن ابترداء بيانرات صرنف
عضو .فهي توضح ان الدالة العضو لها قابلية فريدة الستدعاء دالة عضو اخرى في
الصررنف .فرري حالررة دالررة البنرراء فهررذ لهررا فوائررد عمليررة .دوال البنرراء المحسررنة فرري هررذا
البرنررررامج هرررري لرررريب فرررري الحقيقررررة ذكيررررة ،ولكنهررررا تبررررين صررررفات مهمررررة .الصررررنف
) )CardDeckيحترروي الدالررة ) ،)ShuffleCardsوالخلررط هرري صررفة عمليررة الي لعبررة
ورق ،وهررذ بالتاكيررد تنجررز مررن قبررل دالررة البنرراء .ان وظيفررة دالررة البنرراء هرري لضرربط
المرحلرة المناسرربة .وهري التررتممن فقرط ابتررداء المتغيررات برربعض القريم ،ولكررن ايضررا
استدعاء الدالة المناسبة ،مثل ) ،)ShuffleCardsالمرحلة التاسعة تبين فقرط جرزء مرن
البرنررامج الررذي يركررز علررى تغييرررات بسرريطة فرري دالررة البنرراء .فرري برنررامج المرحلررة
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التاسعة فان هنا استخدام لدوال البناء المحسنة وايضا توضيح اسرتخدام دوال البنراء
 للتاكردShuffleCards  ولكرن ايضرا اسرتدعاء دالرة،ليب البتداء بيانات االعضاء فقط
.من خلط االوراق الي كيان جديد
Stage #9
#include <iostream>
#include <conio>
class CardDeck
{
private:
int NumDecks;
int NumPlayers;
int CardsLeft;
int CardsDealt;
public:
CardDeck();
~CardDeck();
void ShowData();
void ShuffleCards();
void DealHand();
int CheckCardsLeft();
};
void main()
{
clrscr();
cout << "CARD DECK PROGRAM STAGE #9" << endl;
CardDeck D;
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;)(D.ShowData
;)(D.ShuffleCards
;)(D.DealHand
)(cout << "There are " << D.CheckCardsLeft
;<< " cards left in the deck " << endl
}
)(CardDeck::CardDeck
{
;cout << endl << endl
;cout << "CONSTRUCTOR CALL" << endl
;NumDecks = 1
;NumPlayers = 1
;CardsLeft = NumDecks * 52
;CardsDealt = 1
;)(ShuffleCards
;)(getch
}

• المرحلة العاشرة
دالة البناء التي رأيتها سابقا هي دالرة البنراء االفتراضرية .حترى مرع التحسرينات
في البرنامج االخير في المرحلة التاسعة ،فهو الزال مرن تخطيطرك .هرذ الدالرة تبتردأ
الكيان الجديرد وفقرا الرى مواصرفات افتراضرية C++ .يعلرم ان دالرة البنراء االفتراضرية
يجب ان تستدعى وذلك في حالة الكيان الذي ليب له وسائط .العبارة مث
;CardDeck D

تخلررق كيانررا جديرردا ) )Dوهررذا لرريب لرره وسررائط اطالقررا.هررذا يترررجم علررى انرره
استدعاء لدالة البناء االفتراضية C++ .يعلم اي مرن دوال البنراء هرو افتراضري وذلرك
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مررن خررالل ترردقيق اسررم دالررة البنرراء والترري تسررتخدم فرري راس الدالررة حي ر التحترروي
على وسائط.
لقد سبق وان درست تطابق الردوال ) )overloading functionوالتري لهرا تنفيرذ
مختلف.
ان اضررافة دالررة بنرراء ثانيررة ،يعنرري انررك تعرردد اشرركال دالررة البنرراء .وهررذ ليسررت
مشركلة ،طالمرا تعطري  C++اشرارة واضرحة لمقصرد  .دالرة البنراء الثانيرة تحتراج الرى
بعض الوسائط وذلك للمساعدة على تمييزها عن الدالة االولى .لماذا تحتاج الرى دالرة
بناء ثانية؟ ماذا عن االشارة الى ،كم عدد االشخاص الذين يلعبون في مثالنا هذا ،كرم
عرردد رزم الررورق الواجررب خلطهررا .هررذ مررادة عمليررة وسرريكون جمرريال اذا تمكنررت مررن
السيطرة عليها.
البرنررررامج الالحررررق يخلررررق كيررررانين الكيرررران االول  D1يسررررتدعي دالررررة البنرررراء
االفتراضررية (الحررظ هنررا التوجررد وسررائط فرري اي مكرران قرررب  )D1نفررب دالررة البنرراء
القديمة .الكيان الثراني هرو  D2يرتممن وسريطين ) D2 )4 ،5حير ان الررقم  4يمررر
الى المتغير الذي يمثل عدد رزم الورق ،والرقم  5يمرر الى المتغير الذي يمثل عردد
الالعبين .دالة البناء الثانية متطابقرة الشركل ) )overloadedتهردف الرى عرر العردد
االبتدائي لرزم الورق والعدد االبتدائي لالعبين للمسراعدة برالتمييز برين الردالتين .هرذا
يوضح تطبيقا جيدا اخر لتطابق اشكال الدوال .نفذ هذا البرنامج وافحص المخرجات
سوف تالحظ نتائج ممتعة مختلفة .في هذا البرنامج تمت اضافة دالة بناء ثانية والتي
تبتدأ  NumDecksوكذلك  NumPlayersلتحديد قريمهم .اساسرا ،دالرة البنراء التري لريب
لها وسائط ستستدعي دالة البناء االفتراضية.
// Stage #10
>#include <iostream.h
>#include <conio.h
class CardDeck
{
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private:
int NumDecks;
int NumPlayers;
int CardsLeft;
int CardsDealt;
public:
CardDeck();
CardDeck(int,int);
~CardDeck();
void ShowData();
void ShuffleCards();
void DealHand();
int CheckCardsLeft();
};
// continue لَبرنامج

هناك تِمَه
تِمَة المرحَه الدا ر

// continue with stage #10
void main()
{
clrscr();

cout << "CARD DECK PROGRAM STAGE #10" << endl;
CardDeck D1;
D1.ShowData();
D1.ShuffleCards();
D1.DealHand();
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cout << "There are " << D1.CheckCardsLeft()
<< " cards left in the deck " << endl;
CardDeck D2(4,5);
D2.ShowData();
D2.ShuffleCards();
D2.DealHand();
cout << "There are " << D2.CheckCardsLeft()
<< " cards left in the deck " << endl;
}
CardDeck::CardDeck()
{
cout << endl << endl;
cout << "CONSTRUCTOR CALL" << endl;
NumDecks = 1;
NumPlayers = 1;
CardsLeft = NumDecks * 52;
CardsDealt = 1;
ShuffleCards();
}
CardDeck::CardDeck(int ND ، int NP)
{
cout << endl << endl;
cout << "SECOND CONSTRUCTOR CALL" << endl;
NumDecks = ND;
NumPlayers = NP;
cout << NumDecks << " card decks will be shuffled for "
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<< NumPlayers << " players" << endl;
CardsLeft = NumDecks * 52;
CardsDealt = 1;
ShuffleCards();
}
CardDeck::~CardDeck()
{
cout << endl << endl;
cout << "DESTRUCTOR CALL" << endl;
getch();
}
void CardDeck::ShowData()
{
cout << endl << endl;
cout << "SHOW DATA FUNCTION" << endl;
cout << endl;
cout << "NumDecks: " << NumDecks << endl;
cout << "NumPlayers: " << NumPlayers << endl;
cout << "CardsLeft: " << CardsLeft << endl;
cout << "CardsDealt: " << CardsDealt << endl;
getch();
}
// continue تِمَه

هناك

// continue with stage #10

تِمَة المرحَه الدا ر
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void CardDeck::ShuffleCards()
{
cout << endl << endl;
cout << "SHUFFLE CARDS FUNCTION" << endl;
getch();
}
void CardDeck::DealHand()
{
cout << endl << endl;
cout << "DEAL HAND FUNCTION" << endl;
getch();
}
int CardDeck::CheckCardsLeft()
{
cout << endl << endl;
cout << "CHECK CARDS LEFT FUNCTION" << endl;
getch();
return CardsLeft;
}

 الدوال واالشكال المتعددة،  المؤشرات9.28
Pointers ،Virtual Functions and Polymorphism

• Polymorphism
،وتعنري االشركال المتعرددة هري واحردة مرن اهرم الصرفات فري البرمجرة الكيانيرة
سررربق وان رايرررت كيفيرررة تنفيرررذ التطرررابق (وهررري مشرررابهة لتعررردد االشررركال) باسرررتخدام
.)) (الدوال التي تختلف بالوسائط وتتشابه باالسماءoverloaded(
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الرردوال االعضرراء المتطابقررة يررتم اختيررار احررداها عنررد االسررتدعاء وعنررد تطررابق
الوسائط من حي العدد والنوع وهذ المعلومات تكون معروفرة للمتررجم اثنراء وقرت
الترجمة .هرذ تسرمى سرابقا الرربط ( )bindingاو الرربط السراكن ( )static bindingاو
( )static linkingوتسرمى ايضرا ( .)compile time polymorphismسرابقا كران الرربط
( )bindingيعنري ببسرراطة ان الكيران يررربط بالدالررة التري تسررتدعية فري وقررت الترجمررة.
االن لنفتر

وجود الحالة التالية التي يكون فيها اسم الدالة وشكلها هو نفسة في كرل

من الصنف االساس والمشتق  ..مثال لنفتر

تعريف الصنف التالي
{ Class A
; int x
public :

هذ الدالة هي في الصنف االساس //

} void show () { ……….
;}
{

class B : class A
; int y
public :

هذ الدالة هي في الصنف المشتق //

} void show () { ……..
;}

كيرررف يمكرررن ان تسرررتخدم الدالرررة العضرررو (() )showلطباعرررة القررريم لكيانرررات
االصررناف ( )A ، Bحير ان النمرروذج ()( )showهررو ذاترة فرري المرروقعين وحي ر ان
الدالة غير متطابقة لرذا اليمكرن ربطهرا فري وقرت الترجمرة .فري الحقيقرة فران المتررجم
اليعرف مايعمرل والقررار مختلرف .مرن المناسرب اذا مرا اختيررت دالرة عضرو مناسربة
عند تشغيل البرنامج ،هذ الحالة تسمى تعدد االشكال في وقرت التنفيرذ  .كيرف يحردث
ذلك ؟ لغة  C++تدعم الية تعرف او تسرمى (( )virtual functionالدالرة االفتراضرية)
للوصول الى تعدد اشكال وقت التنفيذ .الشكل ( )9.4ادنا
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تعدد االشكال

تعدد االشكال وقت

تعدد االشكال وقت

التنفيذ

الترجمة

تطابق الوسائط

الدوال االفتراضية

تطابق الدوال

الشكل ( :)9.4يوضح تعدد االشكال

في وقت التنفيذ عندما يتم معرفة ماهي كيانات صنف معين فان نسخة مناسبة
من الدالة سيتم استدعااها وحي ان الدالة تربط مع صنف معين بوقت مترأخر كثيرر
عن وقت الترجمة فان هذ العملية ستسمى (( )late bindingالربط المتأخر) وتسرمى
ايضرا (( )dynamic bindingالرربط االلري) بسربب ان أختيرار الدالرة المناسربة يرتم أليرا
في وقت التنفيذ .الربط االلي واحردة مرن الصرفات القويرة فري لغرة  C++وهرذ تتطلرب
استخدام مؤشرات للكيانات.
• مؤشرات الكيانات Pointers of Objects
 C++تسمح لك تعريف صنف يحتوي على انواع مختلفة من البيانات والدوال
كاعضاء.
 C++تسرمح لررك كرذلك الوصررول الرى اعضرراء الصرنف مررن خرالل المؤشرررات
ولغررر تحقيررق ذلررك فرران  C++ترروفر لررك مجموعررة مررن ثالثررة عوامررل تؤشررر الررى
االعضاء وهي
جدول  9.2يوضح عوامل المرجعية والتاشير
العامل
*::
*
>-

الوظيفــــــــــــــــــــــــــــــه
يعلن عن مؤشر الى عضو في صنف
للوصول الى عضو باستخدام اسم الكيان ومؤشر الى ذلك العضو
للوصول الى عضو باستخدام مؤشر الى كيان ومؤشر الى ذلك العضو
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الحمت سابقا كيفية استخدام المؤشررات للوصرول الرى اعضراء الصرنف وكمرا
عرفرت سررابقا فرران المؤشررر بامكانررة ان يؤشررر الررى أي كيرران يخلررق بواسررطة الصررنف.
افر

لديك العبارة التالية
; Item x

حي ان ) )Itemهو صنف و ( )xهو كيان معرف من نوع الصنف (..)Item
بنفب الطريقة من الممكن ان تعرف مؤشر ( )ptrمن نوع ( )Itemكمايأتي
; Item *ptr

ان مؤشرررات الكيرران مفيرردة عنررد خلررق الكيانررات وقررت التنفيررذ ومررن الممكررن ان
تسررتخدم مؤشررر كيرران للوصررول الررى االعضرراء العامررة للكيرران .افررر ان الصررنف
( )Itemيعرف كما يأتي
{ class Item
; int code
; float price
public I
) void getdata ( int a َfloat b
}

; { code = a ; price = b
) void show ( void

; " { cout << " code : " << code << " \n
}

; " cout << " price : " << price << " \n
;}

االن لو اعلنت عن متغيرر ( )xمرن النروع ( )Itemومؤشرر ( )ptrالرى ( )xكمرا
يأتي:
; Item x
; Item * ptr = &x
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المؤشر ( )ptrسينشأ مع عنوان ( )xوباالمكان االشرارة الرى الردوال االعضراء
للصرررنف ) )Itemبطرررريقتين  ..واحررردة باسرررتخدام عامرررل النقطرررة (الرررربط مرررع الكيررران
بواسطة النقطة) والثانية باستخدام عامرل السرهم ومؤشرر الكيران لرذلك فران العبرارات
التالية
)x.getdata (1007 , 5.50
; )(x.show

مكافأة للعبارات التالية
; )Ptr -> getdata (100 7 , 5.50
; )(Ptr -> show

حي ان ( )*ptrهو متعلق مع ( )xممكن ايضا ان تستخدم الطريقة التالية
; )(( * ptr). Show

في هذ الحالة نؤكد على اهمية االقواس بسبب ان النقطة لها اسربقية عليرا مرن
العامرل غيرر المباشرر (*) كرذلك باالمكران خلرق كيانرات باسرتخدام مؤشررات والعامررل
( )newكمايأتي:
; Item *ptr = new item

هذ العبارة تخصص ذاكرة كافية للبيانات االعضاء في هيكلية الكيران وتسرند
عنرروان الررذاكرة الررى ( )ptrبعرردها .ان ( )ptrممكررن ان يسررتخدم لالشررارة ل عضرراء
كما يأتي
; )(Ptr -> show

اما اذا استخدم الصنف (دالة بنراء) تسرتخدم وسرائط واليحتروي علرى دالرة بنراء
افتراضية (بدون وسائط) فانك يجب ان توفر الوسائط عند خلق الكيان ،كذلك يمكنك
خلق مصفوفة من الكيانات باستخدام المؤشرات مثل
مصفوفة من عشرة عناصر //

; ] Item *ptr = new item [ 10
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فرري التعبيررر اعررال فانرره سرريتم خلررق مسرراحة ذاكرررة لمصررفوفة تتكررون مررن ()11
كيانات من النوع ) ،(Itemتذكر في بعض الحاالت اذا ما احتوى الصنف على (دالرة
بناء) فيجب ان يحتوي على (دالة بناء) بدون وسائط ايضا.
• برنووامج لقوووراءة عووودد موون العناوووور موووع رمزهووا وسوووعرها و بووواعته  ،باسوووتخدام
الصنوف والمؤشرات
// Example 9.19
>include<iostream
{ class item
; int code ; float price
public :
) void getdata ( int a ،float b
} ; { code = a ; price = b
) void show ( void
; " { cout << n" code : " << code << " \n
}

; " cout << " price : " << price << \n
;}
; const int size = 2
{ )( main
; ] Item *p = new item [ size

; float y

; int x ، I

; Item *d = p
) for ( I = 0 ; I < size ; I++

; cout << " input code and price for item " << I+1

{

; cin >> x >> y
; p++

}

; ) P -> getdata ( x ،y
) for ( I = 0 ; I > size ; I++
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{

; " cout << " item : " << I+1 << " \n

; )(D ->show
} ; D++
}

 9.19عوامل ادارة ال

اكرة Memory Management Operators

لغررة  Cتسررتخدم الرردوال ()( )calloc() ،mallocلتخصرريص الررذاكرة اليررا وقررت
التنفيذ .وكذلك تستخدم الدالرة ( (freeلتحريرر الرذاكرة المخصصرة اليرا .تسرتخدم تقنيرة
تخصيص الذاكرة االلي عندما التكون لك معرفة مسبقه بكمية او حجرم الرذاكرة التري
تحتاجهررا .بررالرغم مررن ان  C++ترردعم هررذ الرردوال فهرري ايضررا تعرررف دالتررين احاديررة
العوامرررل (الوسرررائط) وهمرررا ( )delete ،newواللتررران تقومررران بتخصررريص وتحريرررر
الررذاكرة بطريقررة سررهلة واكثررر مرونررة .تررذكر برران الكيرران ممكررن ان يخلررق باسررتخدام
( )newويدمر باستخدام ( )deleteكلما احتجت الى ذلرك ،عليره فران حيراة الكيران هري
تحت سيطرتك وهي التتعلق بالهيكل الكتلي للبرنامج ،كيان البيانرات المخلروق داخرل
كتلررة مررع االمررر ( )newسرروف يبقررى بررالوجود حتررى يررتم ترردمير خارجيررا باسررتخدام
(.)delete
العامل ( )newيستخدم لخلق الكيانات من أي نوع ،والصيغة العامة له هي:
; Pointer-variable = new data-type
هنا متغير المؤشر ( )pointer-variableهو مؤشر من (.( data-type

مالحظة//:
العامررل ) (newيخصررص مسرراحة ذاكرررة كافيررة لحمررل بيانررات الكيرران مررن
نرروعى ) (data-typeويعيررد عنرروان الكيرران (data-type) .ممكررن ان تكررون مررن أي
نوع بيانات صحيحة.
المتغير ( )pointer-variableيحمل عنوان مساحة الذاكرة التي ترم تخصيصرها
مثال:
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; P = new int
; Q = new float

هنررا ( )Pمؤشررر مررن نرروع االعررداد الصررحيحة بينمررا ( )Qفهررو مؤشررر مررن نرروع
االعداد الحقيقية ،تذكر ان ( )Q ،Pيجب ان يعلن عنهما ابتداءا كمؤشرات من انرواع
مناسبة لمساحة الذاكرة المخصصة
; int *p = new int
; float * q = new float

بالمقابل العبارات
; *p = 25
; *q = 7.8

سرروف تسررند القيمررة ( )25الررى الكيرران مررن نرروع االعررداد الصررحيحة الررذي خلررق
حديثا ,اما القيم ( )7.8فستسند الى كيان االعداد الحقيقية .كذلك يمكن ان تنشا الذاكرة
(باعطائها قيمة ابتدائية) باستخدام العامل ( )newوهذا يعمل كمايأتي:
; )Pointer-variable = new data-type (value

هنا ( )valueتحدد القيمة االبتدائية مثال
; )int *p = new int (25
; )float *q = new float (7.8

كما وضحنا سابقا فان ( )newممكن ان تستخدم لخلرق فضراء ذاكررة الي نروع
مررن البيانررات مررن ضررمنها االنررواع المعرفررة مررن قبررل المسررتخدم مثررل المصررفوفات،
الهياكل ،واالصناف.
الصيغة العامة لمصفوفة احادية هي
; ] Pointer-variable = new data-type [ size

حي ان ( )sizeيمثل عدد عناصر المصفوفة .مثال الحظ العبارة
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; ]int *p = new int [10

هررذ سررتخلق مسرراحة ذاكرررة لمصررفوفة متكونررة مررن عشرررة عناصررر مررن نرروع
االعداد الصحيحة ،وبالطبع فان (] )p[0سيشير الى العنصر االول و (] )p[1سيشرير
الى العنصر الثاني بالمصفوفة وهكذا..

من الممكن ان تخلرق مصرفوفة متعرددة المسرتويات مرع ( )newهنرا كرل حجروم
المصفوفة يجب ان تجهز
اعالن صحيح
اعالن صحيح

Array-ptr = new int [3][4][5] ; //
Array-ptr = new int [m][5][4] ; //

غير صحيح لوجود احد المستويات غير محدد Array-ptr = new int [3][4][] ; //

الحجم
غير صحيح

Array-ptr = new int [][2][4] ; //

البعد االول ممكن ان يكون متغير له قيمة توفر في وقت سابق او وقت التنفيذ
اما كل االبعاد االخرى يجب ان تكون ثوابت.
عنرردما التكررون هنررا حاجررة لبيانررات كيرران فرريمكن ترردميرها لتحريررر مسرراحة
الررذاكرة الترري تشررغلها واعررادة اسررتخدامها ..الصرريغة العامررة لترردمير البيانررات وتحريررر
الذاكرة المخصصة لها هي
; delete pointer-variable

حي ان ( )pointer-variableهو مؤشر يشير الى بيانات كيان خلرق باسرتخدام
( )newمثال
; delete P
; delete Q

اما اذا اردت تحريرر مصرفوفة خصصرت اليرا فانرك يجرب ان تسرتخدم الصريغة
التالية
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; delete [size] pointer-variable

حي ر ان ( )sizeيحرردد عرردد العناصررر بالمصررفوفة الواجررب تحريررر مسرراحتها
المشرركلة مررع هررذ الصرريغة هررو ان المبرررمج يجررب ان يتررذكر حجررم المصررفوفة ،النسر
الحديثة من  C++التحتاج الى تحديد حجم المصفوفة كمايأتي
; delete [ ] p

حي

ستحرر كامل المصفوفة المؤشر عليها بواسطة (.(Q

هنا يبرز سؤال ماذا يحصرل اذا لرم تتروفر ذاكررة كافيرة للتخصريص ؟ فري هرذ
الحالة فران ( )newسريعيد مؤشررا فارغرا ( )nullعليره فران الفكرر الجيردة هري فحرص
المؤشرات التي تنتجها ( )newقبل استخدامها ويتم ذلك كما يأتي:
; P = new int
)If (!p
} ; " { cout << " allocation failed \n

العامررررل ( )newلرررره محاسررررن عديررررد غيررررر موجررررودة فرررري (() )mallocمررررن
هذ المحاسن:
 .1هرري تحسررب اليررا حجررم بيانررات الكيرران بحير التحترراج الررى اسررتخدام العامررل
(.)sizeof
 .2تعيد نوع المؤشر الصحيح ،عليه فال تحتاج الى استخدام النوع (.)cast
 .3من الممكن اعطاء قيم ابتدائية للكيان عند خلق مساحة الذاكرة.
 .4مثل أي عامل اخر فان ( )delete ،newممكن ان تتطابق.

 9.31التأشير الى االعضاء

Pointers to Members

من الممكن ان تأخذ عنوان الصنف العضو وتسند الى مؤشر عنوان العضو،
وهذا من الممكن ان تحصل عليره عرادة باضرافة عامرل المرجعيرة (&) الرى التعريرف
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الكامررل للدالررة وقبررل اسررم الصررنف ،امررا مؤشررر الصررنف العضررو ممكررن ان يعلررن عنرره
باستخدام العامل (* )::مع اسم الصنف فمثال:
{ class A
private:
; int m
public:
; )(void show
;}

االن بامكانك تعريف مؤشر الى العضو ( )mكما يأتي:
; int A::* ip = & A:: m

المؤشررر ( )ipالمخلرروق يعمررل مثررل الصررنف العضررو ( )class memberحي ر
يجب ان يتم استدعاا مع كيان الصنف ،ففي العبارة أعرال فرا (* )A::تعنري مؤشرر
الررى عضررو مررن الصررنف ،امررا ( )& A:: mفهرري تعنرري عنرروان العضررو ( )mالتررابع
للصنف (.)A
الحظ العبارة التالية فهي غير صحيحة
; int *ip = &m

وذلررك بسرربب كررون ( )mليسررت بيانررات مررن نرروع االعررداد الصررحيحة وهرري لهررا
معنى فقط عندما تشتر مع الصنف الذي تعود اليه

مالحظة//:
عالمة المدى )  ( ::يجب ان تطبق لكل من المؤشر والعضو
المؤشر ( )ipممكن ان يسرتخدم االن للوصرول الرى العضرو ( )mداخرل الردوال
االعضاء (او الدوال الصديقة).
افر ان ( )aهو كيان للصنف ( )Aمعلن عنه في الدالة العضو ،االن ممكن
الوصول الى ( )mباستخدام المؤشر ( )ipكما يأتي:
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; cout << a.*ip
; cout << a.m

االن الحظ العبارات التالية
هنا ( ) Apمؤشر الى الكيان ) Ap = &a ; // (a
هنا يتم عر

cout << ap -> *ip ; // m

نفب الشيء اعال

//

; cout << ap -> a

عامررل اعررادة االشررارة (*> )-يسررتخدم للوصررول الررى االعضرراء عنرردما تسررتخدم
مؤشررات الررى كررل مررن الكيرران والعضررو أمرا عامررل اعررادة االشررارة (* ).يسررتخدم عنررد
استخدام الكيان نفسة مع مؤشر عضو .الحظ ان ( )*ipيستخدم مثل اسم العضو .من
الممكررن ايضررا تصررميم مؤشرررات للرردوال االعضرراء والترري مررن الممكررن اسررتدعااها
مستخدمين عوامل أعادة التأشير في الدالة الرئيسة (() )mainوكما يأتي:
; )( object-name. *pointer-to-member-function) (10
; )( pointer-to-object -> * pointer-to-member-function) (10

االسرررربقية ل قررررواس والترررري هرررري اعلررررى مررررن (* ).وكررررذلك (*> )-لررررذا فرررران
االقواس ضرورية.
• برنامج اليجاد مجموع عددين باستخدام المؤشرات والصنوف.
// Example 9.20
>#include<iostream
{ class M
; int x ; int y
public:
) void set-xy ( int a ، int b
} ;{x=a ; y=b
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; ) friend int sum ( M m
;}
) int sum ( M m
الدضوx

مؤ ر الى
مؤ ر الى الدضو int M :: *py = &M :: y ; // y

{ int M :: *px = &M :: x ; //
; M *pm = &m

مجموع ك

من) ( x+y

int S = m.*px + pm -> *py ; //
}

; return S

; main () { M n
; void ( M :: *pf ) ( int ،int ) = &M :: set-xy

مؤ ر الى

الدالة ) // ( set-xy
; ) ( n.*pf ) ( 1011 ،
; " cout << " SUM = " << sum ( n ) << "\n

مؤ ر الى

الِياإ M.*op = &n ; // n
; ) ( op -> *pf ) ( 3041 ،
; " cout << " SUM = " << sum (n) << " \n
; ) return ( 0
}

مطرجا

البرنامج 9.20
SUM = 30
SUM = 70

 9.31دالة االستنساق

Copy Constructor

دالة االستنساخ هي دالة بناء لها وسيط واحد يستدعى بالمرجعية وله نوع هرو
نفب نروع الصرنف .ويجرب ان يكرون الوسريط هرو وسريط يسرتدعى بالمرجعيرة عرادة،
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الوسررريط هرررو ايضرررا وسررريط ثابرررت ،بمعنرررى يكرررون مسررربوقا برررالمعرف ( .)constدالرررة
االستنسرراخ للصررنف تسررتدعى اليررا طالمررا الدالرررة تعيررد قرريم مررن نرروع الصررنف .دالرررة
االستنساخ تستدعى اليا ايضا طالما هنا عامل يسد مسد وسيط يستدعى بالقيمة مرن
نرروع هرررذا الصرررنف .دالرررة االستنسررراخ ممكررن ان تسرررتخدم برررنفب طريقرررة دوال البنررراء
االخررررى .اي صرررنف يسرررتخدم المؤشررررات والعامرررل  newيجرررب ان يكرررون لررره دالرررة
استنساخ.

شكل  9.5يوضح اخفاء البيانات في الصنف
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شكل  9.6تنظيم البيانات والدوال في البرمجة الكيانية

 9.32عوامل التطابك

Overloading Operators

 C++يدمج االختيار السرتخدام العوامرل القياسرية النجراز اعمرال مرع الصرنوف
باالضافة الى االعمال مع االنواع االساسية .كمثال
;int a ،b ،c
;a = b + c

وهذا واضح على انه شرفرة مقبولرة فري  ،C++حير ان االنرواع المختلفرة مرن
المتغيرات في عملية الجمع هي جميعا من االنواع االساسية ،ليب من الواضح جيردا
بانه يمكنك ان تقوم باعمال مشابهة الى مايأتي:
{ struct
;string product
;float price
497

 C++من البداية إلى البرمجة الكيانية

;} a ،b ،c
;a = b + c

في الحقيقة ،هذ ستؤدي الى خطأ ترجمة ،وذلك النك لم تعرف السلو الرذي
يجرب ان يكرون عليرره صرنفك مررع عمليرات االضرافة .علررى كرل ،الشرركر موصرول الررى
صرررفات  C++بخصررروص تطرررابق العوامرررل ،فانررره يمكنرررك ان تصرررمم اصرررناف قابلرررة
على انجاز عمليرات تسرتخدم عوامرل قياسرية .الجردول ادنرا يبرين كرل العوامرل القابلرة
للتطابق:
جدول  :9.1يوضح العوامل القابلة للتطابق
Overloadable operators
<< =+= -= *= /

>

<

=

/

*

-

+

>>
^
|

&

<<= >>= == != <= >= ++ -- %

!
)( ][ =&= ^= |= && || %

~->* -> ،

new
][delete

][new

delete

ولغرر تطررابق عامررل مرا لغررر اسررتخدامة مررع الصرنوف فاننررا سررنعلن عررن
دوال عامل ،والتي هي دوال اعتيادية اسمااها هي الكلمات المفتاحيرة للعامرل متبروع
باشارة العامل الذي ترغب بتطابقة .الصيغة العامة هي:
} type operator sign (parameters) { /*...*/

• برنامج لتطابق عامل الجمع ( .)+ستقوم بخلق صنف لخزن متجهات ثنائيرة
االبعراد وبعردها سرتقوم بجمرع اثنرين مرنهم .)a(3,1) and b(1,2)( :ان جمرع اثنرين مرن
المتجهررات ثنائيررة االبعرراد هرري عمليررة بسرريطة ببسرراطة جمررع اثنررين مررن احررداثيات x
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 وكرذلك اضرافة قيمترين علرىx للحصول على نتيجة قيمة واحدة لالحداثي او المحور
 فري هرذ الحالرة.y  للحصول على قيمة واحردة علرى االحرداثيy المحور او االحداثي
.)3 ،+2) = (41 ،(3+1 ستكون النتيجة هي
// Example 9.21
#include <iostream>
using namespace std;
class CVector {
public:
int x,y;
CVector () { };
CVector (int, int);
CVector operator + (CVector);
};
CVector::CVector (int a ،int b) {
x = a;
y = b;

}

CVector CVector::operator+ (CVector param) {
CVector temp;
temp.x = x + param.x;
temp.y = y + param.y;
return (temp);

}

int main () {
CVector a (3, 1);
CVector b (1, 2);
CVector c;
c = a + b;
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;cout << c.x << "," << c.y
;return 0
}

مطرجا

البرنامج 9.12
4, 3

ربمررا سرريكون هنررا القليررل مررن التشررويش ان ترررى عرردد مررن المرررات المعرررف
 .CVectorلكرررن ،اعتبرررر ان بعضرررها يشرررير الرررى اسرررم الصرررنف (النررروع) CVector

وبعضها االخر هي دوال بهذا االسم (دوال البنراء لهرا نفرب اسرم الصرنف) ،التشرتبهة
بينهما
اسم دالة البناء CVector
الدالة ستعيد CVector

//

//

;)CVector (int ، int

;)CVector operator+ (CVector

دالة العامل ( )+للصنف  CVectorهي المسؤولة عرن تطرابق عامرل االضرافة
( )+هذ الدالة من الممكن ان تستدعى اما داخليا باستخدام العامرل (عامرل االضرافة)
او خارجيا باستخدام اسم الدالة .الحظ التعبيرين
;c = a + b
;)c = a.operator+ (b

كال التعبيرين متكافئين.
الحظ ايضا بان البرنامج  9.21احتوى ضمنا دالرة بنراء خاليرة (بردون وسرائط)
وتم تعريفها بكتلة خالية
;} { )( CVector

هذا ضروري ،حي لديك اعالن خارجي لدالة بناء اخرى:
;)CVector (int ، int
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وعندما تعلن عن اي دالة بناء خارجية ،باي عدد من الوسائط ،فان دالة البناء
االفتراضية بدون وسائط والتي يعلن عنهرا المتررجم اليرا سروف التعلرن ،لرذلك تحتراج
االعالن عنها بنفسك لغر

ان تكون قادرا على بنراء كيانرات مرن ذلرك النروع بردون

وسائط .في خالف ذلك ،فان االعالن:
;CVector c

المضمن في الدالة الرئيسة ( )mainسوف اليكون مقبوال.
في جميع االحوال ،يجرب ان انبره الرى ان الكتلرة الخاليرة هري تنفيرذ سريء لدالرة
البنرراء ،وذلررك النهررا التحقررق ادنررى وظيفررة تكررون متوقعررة بشرركل عررام مررن دالررة البنرراء،
والتي هي ابتداء كل المتغيرات االعضاء في الصنف .في حالتك هذ دالة البنراء هرذ
ستتر المتغيرات ( )y ،xغير معرفين .لذلك ،فان التعريف الذي هو اكثر استحسانا
يكون مشابهة لمايأتي:
;} ;CVector () { x=0; y=0

والتي ستبسط وتمهر فقط غاية الشفرة التي لم تممن في المثال.
طالما ان الصرنف يحتروي دالرة البنراء االفتراضرية واستنسراخ دالرة البنراء حترى
وان لم يكن معلن عنهرا ،فانهرا ايضرا تحتروي تعريرف افتراضري لعامرل المسراواة (=)
مرررع الصرررنف نفسررره كوسررريط .السرررلو الرررذي يعررررف بررراالفترا هرررو استنسررراخ كرررل
المحتويات للبيانات االعضاء للكيان الذي يمررر كوسريط (الرذي يكرون موجرود علرى
يمين االشارة الى ذلك الذي على الجانب االيسر):
;)CVector d (2, 3
;CVector e

استنساخ عامل المساواة

//

;e = d

ان دالرة استنسرراخ عامرل االسررناد او المسرراواة هري دالررة العامرل العضررو الوحيررد
الذي ينفذ براالفترا

 .برالطبع ،مرن الممكرن ان تعيرد تعريفرة الرى اي وظرائف اخررى

اضررافية ترغررب بهررا ،كمثررال استنسرراخ اعضرراء صررنف محررددة فقررط ،او انجرراز دوال
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ابترررداء اضرررافية .تطرررابق العوامرررل التجبرررر عملياتهرررا الرررى حمرررل عالقرررة الرررى المعنرررى
الرياضي او معنى عام للعامل ،بالرغم من انها يوصى بها.
مثررال ،الشررفرة ربمررا التكررون حدسررية اذا اسررتخدمت العامررل  +لطرررا صررنفين
او استخدمت عامل االسناد (=) لم صنف باالصفار ،بالرغم مرن انره مرن المحتمرل
جدا ان تعمل ذلك.
بالرغم من ان شكل الدالة ( )operator +مرن الممكرن ان يررى بوضروا حير
تاخذ ماموجود على الجانرب االيمرن للعامرل كوسريط لدالرة العامرل العضرو للكيران فري
الجانب االيسر ،العوامل االخرى التكون واضحة بدرجة كافية.
جدول  :9.3يوضح كيفية االعالت عن الدوال االعضاء المختلفة
( بدل االشارة @ بالعامل في كل الحاالت)
Member function Global function
)operator@(A
(@( A::operator
)A::operator@(int) operator@(A,int
(A::operator@ (B) operator@ (A,B
-

)A::operator@ (B

Operator
+ - * & ! ~ ++ -++ -=! == > < | & ^ + - * / %
<= >= << >> && || ,
=& =^ == += -= *= /= %
][ =>> =<< =|

A::operator() (B ،
)C...
)(>A::operator-

Expression
@a
@a
a@b
a@b

()

(a)b ،c...

>-

a->x

حي ان  aهو كيران مرن الصرنف  ،Aو  bهرو كيران مرن الصرنف  ،Bو  cهرو
كيان من الصنف .C
من الممكن ان ترى في هذ المجموعة هنا طريقتران لتطرابق بعرض عوامرل
الصنف :كدالة عضو وكدالة عامرة .اسرتخدامهما يختلرف ،التحتراج الرى ترذكير بران
الدوال التي هري ليسرت اعضراء بالصرنف اليمكنهرا الوصرول الرى االعضراء الخاصرة
او المحميه لذلك الصنف مالم تكن هذ الدالة العامة صديقة .
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 9.33الكلمة المفتاحية

The Key Word This

الكلمة المفتاحية  thisتمثل مؤشرا الى كيران لره دالرة عضرو تحرت التنفيرذ .هري
مؤشر الى الكيان نفسة.
واحد مرن اسرتخداماتها هري مرن الممكرن ان تكرون لفحرص اذا مرا كران الوسريط
الذي يمرر الدالة العضو هو الكيان نفسه.
• برنامج لفح

فيما اذا كان الوسيط ال ي يمرر الى الدالة هو الكيان نفسة.
// Example 9.22
>#include <iostream
;using namespace std
{ class CDummy
public:
;)int isitme (CDummy& param
;}
)int CDummy::isitme (CDummy& param
{
;if (&param == this) return true
;else return false
}
{ )( int main
;CDummy a
;CDummy* b = &a
) )if ( b->isitme(a
;"cout << "yes ،&a is b
;return 0
}
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مطرجا

البرنامج 9.11
yes َ&a is b

كررذلك هرري تسررتخدم باسررتمرار دالررة العامررل = العضررو والترري تعيررد الكيانررات
بالمرجعية (تجنب استخدام الكيانات المؤقتة) .المتابعة مرع امثلرة المتجهرات مهرم قبرل
ان يمكنك ان تكتب دالة العامل = مشابهة لما يأتي:
)CVector& CVector::operator= (const CVector& param
{
;x=param.x
;y=param.y
;return *this
}

فرري الحقيقررة هررذ الدالررة مشررابهة جرردا الررى الشررفرة الترري يولرردها المترررجم داخليررا
الررى هررذا الصررنف اذا لررم تقررم بتممررين دالررة العامررل (=) العضررو الستنسرراخ الكيانررات
لهذا الصنف.
اسئلة للحل//:
 .1اكترب برنرامج لصررنف يمثرل الوقرت .كررل كيران فري هررذا الصرنف يمثررل
وقت محدد من اليوم ,وخزن الساعة ,الدقيقة ,الثانية كاعداد صحيحة.
يتضمن الصنف دالرة البنراء ,ودوال الوصرول مثرل دالرة تحديرد الوقرت
الحررالي (سرراعة ,دقيقررة ,ثانيررة) للكيرران الموجررود ,اعررادة ضرربط الوقررت
) (resetلكيان موجود ,ودالة الطباعة.
 .2اكتب برنامج لصنف عشوائي  Randomلتوليد ارقام عشوائية.
 .3اكتب برنامج لتنفيذ صرنف لسلسرلة حرفيرة  .Stringكرل كيران فري هرذا
الصرنف يمثرل سلسرلة حرفيرة .البيانرات االعضراء هري طرول السلسررلة,
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عرردد مرررات تكرررار حرررف معررين .يحترروي الصررنف علررى دوال البنرراء
والهدم ,دوال اولصول ,دوال الطباعة.
 .4اكتب برنرامج لتنفيرذ صرنف دائررة  .Circleكرل كيران فري هرذا الصرنف
يمثل دائررة ,خرزن نصرف قطرهرا ,احرداثيات المركرز كارقرام حقيقيرة.
يتضمن الصنف دالة البناء االفتراضية ,دوال الوصرول ,دالرة مسراحة
الدائرة ,ودالة محيط الدائرة.
 .5اكتررب برنررامج لتنفيررذ صررنف مصررفوفة ثنائيررة  ,Matrixتتضررمن دالررة
البنرراء االفتراضرررية ,دالرررة االستنسررراخ ,دالررة ايجررراد الررررقم االكبرررر فررري
المصفوفة  ,دالة حساب المجموع ,دالة الطباعة.
 .6اكترب برنرامج لصررنف شرخص  .Personكرل كيران فرري الصرنف يمثررل
انسان .البيانات االعضاء تشمل اسم الشرخص ,تراري المريالد ,تراري
الوفرراة .يتضررمن الصررنف دوال البنرراء والهرردم ,دوال الوصررول ,ودالررة
الطباعة.
 .7اكتب برنامج لتنفيذ صنف مكدس  Stackلالعداد الصحيحة .تتضمن
دوال البناء والهدم ,وعمليات المكدس االعتيادية ( السحب والدفع هل
هرري فارغرررة او مملررروءة  .) push, pop, isempty, isfullاسرررتخدم
المصفوفات للتنفيذ.
 .8اكتب برنامج لتنفيذ صنف متجة  ,Vectorمع دالة البناء االفتراضرية,
دالة استنساخ البناء ,دالة الهدم ,وتطابق ) (overloadعامرل المسراواة,
عامل الطرا ,عامل الجمع.
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الفصل العاشر
الوراثة
Inheritance

 21.2المقدمة
مرن صررفات البرمجرة الكيانيررة األسررتفادة مرن الخصررائص المعروفرة فرري برررامج
أخرى سابقة ،وهذ الوسيلة تمكن المبررمج مرن الحصرول علرى صرفات جديردة وذلرك
باألستفادة من التعاريف والبرامج المكتوبة فري صرنوف أخررى سرابقة باالضرافة الرى
الخصررائص الجديرردة الترري يمكررن اضررافتها ،وهرري وسرريلة ترروفر الجهررد والوقررت .وقررد
تساع د وسيلة التوارث على الحصول على معلومات من أكثر من صنف واحد وهرذ
تسمى بالتوارث المتعدد أي الحصول على مساعدات من جهات مختلفة .
الوراثة هي جزء جوهري من البرمجة الكيانية .هي دفعة كبيرة تسمح باعرادة
استخدام الشفرة ،فعندما تكتب وتنقح الصنف االساس ،فانك تحتراج لعردم المسراس بره
ثانيررة ،ولكررن اسررتخدام الوراثررة يمكنررك مررن ذلررك ويسرراعد علررى اسررتخدامة او تحررويرة
لحاالت مختلفة ،ان اعادة استخدام شفرة موجودة يقلل الوقت والكلفة ويزيد اعتمادية
البرنامج.

 21.1ماهي الوراثة
اعرادة االسرتخدام هري احرردى الصرفات المهمرة للبرمجررة الكيانيرة .مرن المناسررب
دائما اعادة اسرتخدام بعرض االشرياء الموجرودة بردال مرن اعرادة خلرق ذات الشريء كرل
مرررة ،والعمليررة التقتصررر علررى ترروفير الوقررت والجهررد والمررال ولكررن ايضررا تقلررل مررن
األحباط وتزيد االعتمادية .حاليا ان اعادة استخدام الصنف الذي ترم اسرتخدامة مسربقا
والذي دقق واستخدم عدة مرات ممكن ان يوفر الجهد لتطوير واختبار نفسة ثانية.
لحسررن الحررظ فرران  C++ترردعم بشرركل قرروي فكرررة اعررادة االسررتخدام ،حي ر ان
اصررناف  C++ممكررن ان يعرراد اسررتخدامها بعرردة طرررق ،فعنرردما يكتررب الصررنف مرررة
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ويختبررر فمررن الممكررن ان يكيررف بواسررطة مبرررمج اخررر لجعل رة يتناسررب مررع متطلبات رة،
وهذا يعمل اساسا عند خلق صرنف جديرد يكيرف العرادة اسرتخدام مواصرفات الصرنف
الموجود.
ان أليرة اشرتقاق صرنف جديرد مرن صرنف قرديم يردعى الوراثرة ،فري هرذ الحالرة
فانك تحتاج الى االشارة الى الصنف القديم الذي اشتق منره الصرنف الجديرد علرى انره
الصنف االساس ( )base classاما الصنف الجديد فيسمى الصنف المشتق ( derived

 )classمع مالحمرة ان الصرنف الجديرد المشرتق يررث بعرض او كرل ميرزات الصرنف
االساس ،والصنف المشتق ممكن ان يرث من اكثر من صنف واحد او من اكثر مرن
مستوى واحرد .ان حالرة كرون الصرنف المشرتق لره صرنف اسراس واحرد تسرمى وراثرة
مفررردة ( )single inheritanceامررا اذا كرران للصررنف المشررتق اكثررر مررن صررنف اسرراس
واحد فتسرمى وراثرة متعرددة ( ،)multiple inheritanceمرن جانرب اخرر فران الميرزات
لصرنف واحررد ربمرا تررورث الرى اكثررر مرن صررنف واحرد وهررذ العمليرة ترردعى الوراثررة
الهرميررة ( )hierarchical inheritanceامررا اليررة اشررتقاق صررنف مررن اخررر (مشررتق مررن
صررنف اخررر) ترردعى الوراثررة متعررددة المسررتويات ( )multilevel inheritanceالشرركل
( )11.1يبين اشكال الوراثة المختلفة التي من الممكرن اسرتخدامة لكتابرة برنرامج قابرل
للتوسيع ..الحظ اتجا االسهم يمثل اتجاة الوراثة:
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و امة مفرده

وراثة متعددة

وراثة متعددة المستويات

single

multiple

multilevel inheritance

inheritance

inheritance
A

B

A

A

B

B

C
C

A

B

B

C
و امة هجينه
Hybrid
inheritance

518

د .نضال خضير العبادي  /جامعة الكوفة comp_dep_educ@yahoo.com .

A

D

C

B

و امة هرمية
hierarchical inheritance
شكل  :21.2انواع الوراثة

فا لوراثة هي احدى احجار الزاويرة للبرمجرة الكيانيرة وذلرك النهرا تسرمح لخلرق
التصنيف الهرمي .فمع الوراثرة ،سريكون مرن الممكرن خلرق صرنف عرام والرذي يعلرن
ويعرف المزايا العامة لمجموعة من العناصر ذات العالقة ،هذا الصنف مرن الممكرن
ان يكون موروثا مرن اصرناف اخررى ،اصرناف اكثرر تحديردا ،كرل منهرا يضريف فقرط
تلك االشياء التي تعد وحيدة للصنف الوارث.
الوراثررة مررن الممكررن ان تكررون الصررفة االكثررر قرروة فرري البرمجررة الكيانيررة بعررد
الصررنف ،والوراثررة هرري عمليررة خلررق اصررناف جديرردة ،ترردعى هررذ االصررناف الجديرردة
(االصرررناف المشرررتقة) ،امرررا الصرررنف الموجرررود الرررذي يشرررتق منررره فيررردعى (الصرررنف
االسرراس)  ،والصررنف المشررتق يرررث كررل االمكانيررات للصررنف االسرراس وبامكانررة ان
يضرريف فالتررر واعمررال اخرررى خاصررة برره ،علررى ان الصررنف االسرراس اليتغيررر بهررذ
العملية.
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ولتوضيح ذلك ،نفر

لدينا صنف باسم اللبائن ،هذا الصنف له صفات عامرة

تتصررف بهررا اللبررائن حير ان جميررع اللبررائن تتحررر وتتررنفب الهررواء ..ولنفررر

لرردينا

صرنف اخررر باسررم (الكلررب) يرجرى مالحمررة ان الكلررب ايضررا لره صررفات اللبررائن وهررو
يتنفب الهواء ويتحر  ،وعليه يمكن ان نعتبرة من صنف اللبائن ،ولكن لديره صرفات
اخرى خاصة به تميز عن باقي اللبائن مثل صفات النباا ،تحريك الذيل ..بناء علرى
ذلك يمكن ان نعتبر اللبائن هي الصرنف االسراس الرذي يمثرل الصرفات العامرة للبرائن،
والكلب هو صنف مشتق مرن صرنف اللبرائن وبمرا انره مشرتق مرن صرنف اللبرائن فانره
سرريرث كررل الصررفات او الميررزات الترري يحتويهررا الصررنف االسرراس (تررنفب الهررواء،
الحركة)  ،ولكنه سيضيف الرى الصرنف االسراس صرفات او ميرزات خاصرة بره مثرل..
ا لنباا ،تحريك الذيل وهكذا ،ومن الممكن ان يشتق من صنف الكلب اصناف اخررى
مثال صنف خاص لكالب الصيد (لها صفات اضافية خاصة بها) وبذلك فان الصنف
الجديررد سرريرث ميررزات الصررنف االسرراس والررذي هررو صررنف الكلررب ويضرريف ميررزات
خاصة به وهكذا.

 21.3الصووويغة القواعديوووة الشوووتقا وووونف

Syntax of

The

Derivation Class

عنررد االعررالن عررن صررنف ،فانرره بأمكانررك ان تحرردد اي صررنف مشررتق مررن اي
صنف ،وذلك بكتابة النقطتين المتعامدتين بعد اسم الصنف المشتق ،ثم نوع االشتقاق
(عرام ،خراص ،او محمرري) ،واسرم الصررنف الرذي يشرتق منرره (الصرنف االسرراس) .ان
الصنف المشتق منه (الصنف االساس) يجب ان يكون معلن عنه مسبقا ،واذا لم يكن
معلن عنه فان المترجم سيصدر رسالة خطأ.
وعنردما يرررث صرنف مررن صرنف اخررر ،فران اعضرراء الصرنف االسرراس تصرربح
اعضاء في الصنف المشتق .الصيغة العامة لوراثة الصنف هي:
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{ class derived_class_name: access base_class_name
...
...
...
;}

حالرررة الوصرررول العضررراء الصرررنف االسررراس داخرررل الصرررنف المشرررتق تحررردد
بمحررددات الوصررول .محررددات وصررول الصررنف االسرراس يجررب ان تكررون امررا عامررة،
محميررة ،او خاصررة (  .)public, protected, or privatاذا لررم يكررن محرردد الوصررول
موجررود عنررد األعررالن عررن الصررنف المشررتق فرران محرردد الوصررول سرريكون خرراص
باالفترا

.

ان  C++تميرررررررررز برررررررررين نررررررررروعين مرررررررررن الوراثرررررررررة (العرررررررررام والخررررررررراص)
) .)public and privateبراالفترا فران االصرناف تشرتق واحردة مرن االخررى علرى
انها خاصة ،ولذلك يجب ان تخبرر المتررجم خارجيرا بنروع الوراثرة العامرة اذا اردت
ان تكون الوراثة عامة وليست خاصة.
اما اذا الصنف المشتق اعلن عنه بواسطة التركيب ( )structففري هرذ الحالرة
فرران المحرردد سرريكون عررام برراالفترا فرري حالررة غيرراب محرردد الوصررول الخررارجي،
وعندما يكون محردد الوصرول للصرنف االسراس هرو عرام ،فران كرل االعضراء العامرة
للصنف االساس ستكون اعضاء عامة في الصنف المشتق ،وكرل االعضراء المحميرة
للصررنف االسرراس تصرربح اعضرراء محميررة للصررنف المشررتق .فرري كررل االحرروال ،فرران
العناصر الخاصة للصرنف االسراس تبقرى خاصرة للصرنف االسراس وال يرتم الوصرول
لها من قبل اعضاء الصنف المشتق الحظ الجدول .11.1
فرري الجرردول ( )11.1فرران العمررود الررذي فرري اقصررى اليسررار يمهررر قائمررة بحررق
ا لوصول الممكن الى عناصر الصنف االسراس الرذي ترم االشرتقاق منره ،اي انره يبرين
نوع البيانات والدوال فري الصرنف االسراس (خراص ،عرام ،او محمري) ،بينمرا العمرود
الثرراني والثال ر يبينرران حررق الوصررول النرراتج لعناصررر الصررنف االعلررى عنرردما يكررون
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الصرنف الثرانوي (المشررتق) معلنرا عنرره علرى انرره مشرتق خرراص او عرام بالتعاقررب (اي
نوع الوراثة).
جدول  :11.1حق الوصول النواع الوراثة

 21.4الوراثة المتعددة

Multiple Inheritance

فرري لغررة  C++فانرره مررن المحتمررل جرردا ان يرررث صررنف اعضرراء مررن اكثررر مررن
صنف واحد .وهذا يتم ببساطة بفصل الصنوف االساسية المختلفة بواسطة فارزة في
اعالن الصنوف المشتقة.
مثررال ،افررر لررديك صررنفا معينررا للطباعررة علررى الشاشررة اسررمة (،)COutput
وتريررد ان تخلررق صررنوفا اخرررى تسررميهما ( .)CRectangle and CTriangleوكرران
المطلررروب لهرررذين الصرررنفين ان يرثرررا اعضررراء صرررنف الطباعرررة اضرررافة الرررى وراثرررة
ماموجود في الصنف ( ،)CPolygonفمن الممكن كتابتها:
;class CRectangle: public CPolygon ،public COutput
; class CTriangle: public CPolygon ،public COutput

هنا من الممكرن ان يمثرل بعرالم الصرنوف بالصرنف ( )CPolygonبحير يشرتق
منه االثنان االخريان (.)CTriangle ،CRectangle
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شكل  21.2الصنف االساس واالصناف المشتقة منه

ان الصرنف ( )Polygonسروف يحتروي االعضراء التري هري عامرة لكرال نروعي
متعدد االضالع ،في هذ الحالة :العرر

واالرتفراع ) (width, and heightوسرتكون

) )CRectangle, CTriangleاصرنافها المشرتقة ،مرع صرفات خاصرة تختلرف برين نروع
واخر من متعدد االضالع.
ان كيانررات االصررناف (( )CRectangle and CTriangleكرررل منهررا يحتررروي
اعضاء تم وراثتها من ( )CPolygonوالتي هي ))((width, height, set_values

• برنامج اليجاد مساحة مثلث ومستطيل يرث وفات من ونف اخر
// Example 10.1
>#include <iostream
;using namespace std
{ class CPolygon
protected:
;int width َ height
public:
)void set_values (int a َ int b
};{ width=a; height=b
;}
{ class CRectangle: public CPolygon
public:
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int area ( )
{ return (width * height); }
};
class CTriangle: public CPolygon {
public:
int area ( )
{ return (width * height / 2); }
};
int main () {
CRectangle rect;
CTriangle trgl;
rect.set_values (4, 5);
trgl.set_values (4, 5);
cout << rect.area( ) << endl;
cout << trgl.area( ) << endl;
return 0;
}

21.2 نتيجة البرنامج
20
10

 الفرررق،)private( ) مشررابهة لمحرردد الوصررولprotected) ان محرردد الوصررول
 فران اعضراء الصرنف، فعندما يرث صنفا من صرنف اخرر،الوحيد يحدث في الوراثة
) الموروثة من الصرنفprotected( المشتق بامكانها ان تصل الى االعضاء المحمية
514

د .نضال خضير العبادي  /جامعة الكوفة comp_dep_educ@yahoo.com .

االساس ،ولكن اليمكنها ان تصل الى اعضائة الخاصة ) ،)privateوحي انرك ربمرا
ترغرررب ان تصرررل الرررى ( )height ،widthبواسرررطة اعضررراء الصرررنف المشرررتق
( )CRectangle and CTriangleولريب فقرط يكرون الوصرول اليهرا بواسرطة اعضراء
( ،)CPolygonلذلك يفضل استخدام ( )protectedبدال من ).(private
بامكران تلخريص انرواع الوصرول المختلفرة وفقرا الرى مرن يمكنره الوصرول اليهرا
وكما يأتي:
جدول( :)21.2انواع الوصول

العام

الوصول
Access

المحمي

الخاص

private protected public

االعضاء من نفب الصنف
االعضاء من الصنوف المشتقة
ليست اعضاء

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
ال

نعم
ال
ال

حي ان عبارة ليست اعضاء تمثل أي وصرول مرن خرارج الصرنف ،مثرل مرن
()( ،)mainمن صنف اخر ,او من دالة .في المثال ،11.1فران االعضراء التري ورثتهرا
االصررناف ( )CRectangle and CTriangleلهررا نفررب سررماحية الوصررول كمررا كرران
عندهم في صنفهم االساس (:)CPolygon
CPolygon::width

// protected access

CRectangle::width

// protected access

)(CPolygon::set_values

// public access

)(CRectangle::set_values

// public access

وهذا يعود الى استخدام الكلمة المفتاحية ( )publicلتعريف عالقرة الوراثرة فري
كل من االصناف المشتقة:
} class CRectangle: public CPolygon { ...

هرررذ الكلمرررة المفتاحيرررة ) )publicبعرررد الفرررارزتين المتعامررردتين ( ):تشرررير الرررى
مستوى الوصول االدنى لكل االعضاء الموروثرة مرن الصرنف (االسراس) الرذي يتبرع
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النقطتررين المتعامرردتين (فرري هررذ الحالررة  .)CPolygonوحي ر ان ) (publicهرري مررن
اكثررر مسررتويات الوصررول ،لررذلك بتحديررد هررذ الكلمررة المفتاحيررة فرران الصررنف المشررتق
سوف يرث كل االعضاء التي بنفب المستويات وهي موجودة في الصنف االساس.
امررا اذا ترررم تحديررد مسرررتوى وصرررول اكثررر تقييرررد مثررل ( ،(protectedفررران كرررل
االعضاء العامة ( (publicللصرنف االسراس سريتم توريثهرا كمحميرة ) (protectedفري
االصناف المشتقة ،بينما اذا حدد المستوى االكثرر تقييردا فري كرل مسرتويات الوصرول
) ، (privateفان كل اعضاء الصنف االساس ستورث كاعضاء خاصة (.(private
مثررال ،اذا كرران الصررنف ابن رة ( (daughterمشررتق مررن الصررنف االم )(mother

والتي تعرف كما يأتي:
;class daughter: protected mother

هرررذ سررروف تحررردد ) (protectedكرررأعلى مسرررتوى وصرررول العضررراء الصرررنف
( )daughterوالتي ورثت من االم ( .(motherوعليه ،كرل االعضراء التري هري عامرة
في الصنف االم سوف تصبح محمية في الصنف االبنة .وبالطبع هرذا اليقيرد الصرنف
االبن رة م رن االعررالن عررن اعضرراء خاص رة بهررا مررن النرروع العررام ،لررذلك فرران مسررتوى
الوصول االعمم يحدد فقط لالعضاء الموروثة من االم.
اما اذا لم تحردد خارجيرا أي مسرتوى وصرول للوراثرة ،فران المتررجم سريفر
المسررتوى الخرراص ( )privateلالصررناف المعلررن عنهررا مررع الكلمررة المفتاحيررة )(class
ويفر

المستوى العام ( (publicلتلك المعلن عنها مع الكلمة المفتاحية (.(struct

• برنووامج اليجوواد نتيجووة رفووع عوودد معووين الووى اس معووين مووع مراعوواة االعووالن عوون
الصنف المشتك على انه عام.
// Example 10.2
>#include <iostream
{ class powe
;float x
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public:
} ;void set (float s) { x = s
} ;void ptwo() { cout<<"\n"<<x<<" to power 2: "<<x*x
;}
{ class mpow : public powe
;float y
public:
} ;mpow (float p) { y = p
} ;void pthree() { cout<<"\n"<<y<<" to power 3: "<<y*y*y
;}
{ )(int main
;)mpow ob(1.3
;)ob.set(10
;)(ob.ptwo
;)(ob.pthree
;return 0
}

عنرردما يرررورث صرررنف اسررراس مسرررتخدما محررردد الوصرررول الخررراص ،فررران كرررل
االعضاء العامة والمحمية للصنف االساس تصبح اعضراء خاصرة للصرنف المشرتق.
المثال التالي بالرغم من انه اليترجم بسبب ان ) )setو ( )poweهري اعضراء خاصرة
في  ،mpowلذلك اليتم الوصول لها بواسطة جزء البرنرامج خرارج الصرنف االسراس
والمشتق.
• نفس البرنامج السابك  10.2مع االعالن عن الصنف المشتك على انه خا
//Example 10.3
>#include <iostream
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class powe {
float x;
public:
void set (float s) { x = s; }
void ptwo() { cout<<"\n"<<x<<" to power 2: "<<x*x; }
};
class mpow : private powe {
float y;
public:
mpow (float p) { y = p; }
void pthree() { cout<<"\n"<<y<<" to power 3: "<<y*y*y; }
};
int main() {
mpow ob(1.3);
ob.set(10);
ob.ptwo();
ob.pthree();
return 0;
}
and ،Destructor ، Constructotوالوراثووة

،  الهوودم، دوال البنوواء11.5
Inheritance

 مرن المهرم، هردم/كل من االصناف االساس والمشتقة ربمرا تحتروي دوال بنراء
.ان تفهم متى تنفذ دوال البناء والهدم
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دالررة البنرراء تنفررذ عنرردما يررتم خلررق كيرران جديررد لصررنف معررين ،ودالررة الهرردم تنفررذ
عندما يتم ازالة كيان لصنف معين ،فعند خلق كيان لصنف مشتق ،عند ذلرك اذا كران
الصنف االساس يحتوي دالة بناء ،فسيتم استدعااها اوال متبوعة بدالرة بنراء الصرنف
المشتق ،وعندما يتم هدم او ازالة كيان صنف مشتق ،فان دالة الهدم للصنف المشتق
تستدعى اوال ثم تتبع بدالة الهدم للصنف االساس اذا كانت موجودة .دوال البناء تنفرذ
حسب ترتيبها في االشتقاق .دوال الهدم تنفذ بعكب ترتيبها باالشتقاق.
• برنامج لطباعة عبارة توض متى استخدام دوال البناء والهدم
// Example 10.4
>#include <iostream
{ class Sun
public:
} ;"Sun( ) { cout<<"\nConstructing sun...
} ;"~Sun( ) {cout<<"\nDestructing sun...
;}
{ class Galaxy: public Sun
public:
} ;"Galaxy( ) { cout<<"\nConstructing galaxy...
} ;"~Galaxy( ) {cout<<"\nDestructing galaxy...
;}
{ )(int main
;Galaxy ob
;return 0
}

• برنامج لخلك وهدم عدد من الدوال في االوناف االساس والمشتقة
// Example 10.5
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#include <iostream>
class Sun {
public:
Sun() { cout<<"\nConstructing sun..."; }
~Sun() {cout<<"\nDestructing sun...";}
};
class Moon {
public:
Moon() { cout<<"\nConstructing moon..."; }
~Moon() {cout<<"\nDestructing moon...";}
};
class Galaxy1: public Sun َ public Moon {
public:
Galaxy1( ) { cout<<"\nConstructing galaxy1...";}
~Galaxy1( ) {cout<<"\nDestructing galaxy1..."; }
};
class Galaxy2: public Moon َ public Sun {
public:
Galaxy2( ) { cout<<"\nConstructing galaxy2..."; }
~Galaxy2( ) {cout<<"\nDestructing galaxy2..."; }
};
int main() {
Galaxy1 ob1;

Galaxy2 ob2;

return 0; }

 تمرير وسائط لدوال البناء في الصنف االساس21.5.2
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لتمرير وسائط الى دالة البناء في الصنف االساس يكون مرن الكرافي ان توسرع
اعالن دالة بناء الصنف المشتق والذي يمرر وسائط لواحرد او اكثرر مرن دوال البنراء
للصنف االساس.
الصيغة العامة لالعالن الموسع لدالة بناء الصنف المشتق هي:
base2

(argument_list) ،

: base1

)(argument-list

derived_constructor

)(argument_list) ،…..... baseN (argument_list
{
...
}

• برنامج يجد مجموع اعداد بعد تربيع وتكعيب بعضها
// Example 10.6
>#include <iostream
>#include <math
{ class C1
protected:
;float x3 َ x2
public:
{ ) C1(float f1 َ float f2
} ;)x2= pow (f2, 2.0

;)x3= pow (f1, 3.0
;}
{ class C2: public C1
;float x1 َ x0
public:

)C2(float f1 َ float f2 َ float f3 َ float f4 ) : C1 (f4 َ f3
} ;x1 = f2
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float sum() { return (x3+x2+x1+x0); }
void show() {cout<<"\nx3 + x2 + x1 + x0 = "<<sum(); }
};
int main() {
C2 ob(-3, 2, 7, 9);
ob.show();
return 0;
}

)• برنامج يمرر وسائط الى دالة البناء في الصنف االساس (توسيع للبرنامج السابك
// Example 10.7
#include <iostream>
#include <math>
class C1 {
protected:
float x5 َ x4;
public:
C1 (float f1 َfloat f2) {
x5= pow(f1, 5.0);

x4= pow(f2, 4.0); }

};
class C2 {
protected:
float x3 َ x2;
public:
C2 (float f1 َ float f2)

{x3 = pow (f1, 3);

};
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{ class C3: public C1 َ public C2
;float x1
public:

َ C2

)C3 (float f1 َ float f2 َ float f3 َ float f4 َ float f5): C1(f1 َf2
)(f3 َf4
} ;{ x1 = f5
} ;)float sum() { return (x5+x4+x3+x2+x1
} ;)(void show() {cout<<"\n x5+x4+x3+x2+x1 = "<<sum
;}
{ )(int main
;)C3 ob(-2 َ4 َ-6 َ8 َ-10
;)(ob.show
;return 0
}

الوسائط لدالة بناء الصنف االساس تمررر بواسرطة وسرائط لدالرة بنراء الصرنف
المشتق .لذا ،فحترى اذا كانرت دالرة بنراء الصرنف المشرتق التسرتخدم أي وسرائط ،فهري
ستبقى تحتاج لالعالن عن واحدة من الوسائط اذا احتاج الصنف االساس ذلك.
• برنامج اليجاد مجموع عددين
// Example 10.8
>#include <iostream
{ class C1
protected:
;float x
public:
} ; C1 (float f) { x = f
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};
class C2 {
protected:
float y;
public:
C2 (float f) { y = f ; }
};
class C3: public C1 َpublic C2 {
public:
C3 (float f1 َfloat f2) : C1(f1) َ C2(f2) { }
void show() {cout<<"x+y: "<< (x+y); }
};
int main() {
C3 ob(4, 5);
ob.show();
return 0;
}

• برنامج يوض الوراثة الخاوة مع توضي فكرة التطابك
// Example 10.9
class Pet {
public:
char eat() const { return 'a'; }
int speak() const { return 2; }
float sleep() const { return 3.0; }
float sleep(int) const { return 4.0; }
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;}
// Private inheritance

{ class Goldfish : Pet
public:

// Name publicizes member

;Pet::eat

// Both overloaded members exposed

;Pet::sleep
;}
{ )(int main
;Goldfish bob
;)(bob.eat
;)(bob.sleep

!//

;)bob.sleep(1

// Error: private member function

;)(bob.speak
}

مالحظة//:
عنرردما تكررون هنررا وراثررة مررن النرروع الخرراص ،فرران كررل االعضرراء العامررة
للصنف االساس تصبح خاصرة .فراذا كنرت ترغرب ان تجعرل اي مرنهم عرام ،فانرك
تستطيع عمرل ذلرك وذلرك برذكر اسرماءها (بردون وسرائط او نروع اعرادة) فري حقرل
االعضاء العامة للصنف المشتق
الوراثررة الخاصررة مفيرردة اذا كنررت ترغررب ان تخفرري جررزء مررن وظيفررة الصررنف
االساس.

مالحظة//:
من الممكرن الوراثرة مرن صرنف واحرد ،لرذا يبردو مرن المنطرق ان تررث مرن
اكثرررر مرررن صرررنف واحرررد فررري الوقرررت الواحرررد ( وراثرررة متعرررددة
.)inheritance
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عنرد الحاجررة تسرتطيع فعررل ذلرك ،لكررن طالمرا الوراثررة المتعرددة هرري منطقيررة
كجررزء مررن التصررميم فهرري موضرروع يحترراج االعتنرراء برره باسررتمرار .واحرردة مررن
االمور التي نتفق عليها بشركل عرام .عليرك ان التحراول ذلرك لحرين ان ترتمكن مرن
البرمجة بشكل جيد وتفهم اللغرة مرن خاللهرا .فري ذلرك الوقرت ،فانرك مرن المحتمرل
س رتدر انرره لرريب مررن المهررم كررم تعتقررد بشرركل مطلررق يجررب ان تسررتخدم الوراثررة
المتعددة ،ولكن ستدر انك قادر على االغلب ودائما ان تجرد طريقرة مرع الوراثرة
المفردة.
مبدئيا ،الوراثة المتعرددة تبردو بسريطة بدرجرة كافيرة :فهري تضريف اصرناف
اكثررر الررى قائمررة الصررنف االسرراس خررالل الوراثررة ،مفصررولة بفررارزة .علررى كررل،
الوراثة المتعددة تقدم عدد من احتماالت الغمو .

 21.6الودوال التوي التوورث اليوا

Functions that don’t Automatically

Inherit

ليب كل الردوال ترورث اليرا مرن الصرنف االسراس الرى الصرنف المشرتق .دوال
البناء والهدم تتعامل مع خلق وهدم أي كيان ،وهم يعلمون (الدوال) ماذا يعملرون مرع
سمات الكيان ,وفقط لذلك الصنف المحدد ،لذا فران كرل دوال البنراء والهردم فري البنراء
الهرمرري اسررفل منهررا يجررب ان تسررتدعيها ،ان دوال البنرراء واله ردم التررورث ويجررب ان
تخلق خصيصا لكل صنف مشرتق .باالضرافة لرذلك ،فران العامرل (=) اليرورث وذلرك
النه يؤدي الى نشاط مشابهة لدالة البناء .ذلك ،فقط النك تعررف كيرف يرتم اسرناد كرل
االعضاء لكيان ما في الجانب االيمن من المساواة الى كيان في الجانب االيسرر فهرذا
اليعني ان عملية االسناد سوف يبقى لها نفب المعنى بعد الوراثة.

مبدئيا ،الصنف المشتق يرث كل اعضاء الصنف االساس ماعدا مايأتي:
• دوال البناء والهدم للصنف االساس
• عواملها = () االعضاء
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• اودقائها
بالرغم من ان دوال البناء والهدم للصنف االسراس الترورث بنفسرها ،فران دالرة
بنائهررا االفتراضرية (بمعنررى دالررة بنائهررا برردون الوسررائط) ودالررة هرردمها تسررتدعى دائمررا
عندما يتم خلق كيان جديد او هدمة في الصرنف المشرتق ،فراذا كران الصرنف االسراس
ليب له دالة بنراء افتراضرية او انرك تريرد اسرتدعاء دالرة بنراء مطابقرة عنرد خلرق كيران
مشتق ،فانه يمكنك ان تحددة في تعريف كل دالة بناء للصنف المشتق:
base_constructor_name

derived_constructor_name (parameters):
}(parameters) {...

• برنامج يوض دوال البناء واالوناف المشتقة ،البرنامج يوض العالقوات العائليوة
بين االم ،االبن والبنت.
// Example 10.10
>#include <iostream
;using namespace std
{ class Mother
public:
) ( Mother
} ;"{ cout << "mother: no parameters\n
)Mother (int a
} ;"{ cout << "mother: int parameter\n
;}
{ class Daughter : public Mother
public:
)Daughter (int a
} ;"{ cout << "daughter: int parameter\n\n
;}
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{ class Son : public Mother
public:
)Son (int a) : Mother (a
} ;"{ cout << "son: int parameter\n\n
;}
{)( int main
;)Daughter zaynab (0
;)Son ahmed(0
;return 0
}

نتيجة البرنامج 21.21
mother: no parameters
daughter: int parameter
mother: int parameter
son: int parameter

 11.7دوال التجاوز

Overriding Functions

مررن الممكررن تجرراوز الصررنف االسرراس .دالررة التجرراوز تعنرري تغييررر التنفيررذ لدالررة
الصنف االسراس فري الصرنف المشرتق .فعنردما تخلرق كيانرا مرن الصرنف المشرتق فران
الدالة الصحيحة سوف تستدعى.
اما عندم ا تستخدم دالة تجاوز ،فيجب ان تتفق او تتطابق بنوع االعادة وهيكل
البرنامج مع الدالة في الصنف االساس .هيكل البرنامج ( )signatureهو شركل الدالرة
البرمجي او الوظيفي ماعدا نروع االعرادة ،مثرل اسرم الدالرة ،قائمرة الوسرائط ،والكلمرة
المفتاحية ) (constاذا استخدمت.
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مالحظة//:
عندما يخلرق الصرنف المشرتق دالرة مرع نفرب نروع االعرادة وهيكليرة برمجرة
كدالة عضو في الصرنف االسراس ،ولكرن مرع تنفيرذ جديرد ،فيقرال لهرا تتجراوز هرذ
الدالة.
• برنوووووامج يوضووووو مايحووووودث اذا تجووووواوز الصووووونف  Dogالدالوووووة ( )Speakفوووووي
( Mammalاللبوووائن) .ولالختصوووار فوووان دوال الوووووول تركوووت خوووارج تلووو
الصنوف.
//Example 10.11
>#include <iostream
enum BREED { YORKIE ، CAIRN ، DANDIE ، SHETLAND ،
;} DOBERMAN ، LAB
class Mammal
{
public:
// constructors
} ;"Mammal() { cout << "Mammal constructor...\n
} ;"~Mammal() { cout << "Mammal destructor...\n

دوال ا

رى//

} ;"void Speak( ) const { cout << "Mammal sound!\n
} ;"void Sleep( ) const { cout << "shhh. I'm sleeping.\n
protected:
;int itsAge
;int itsWeight
;}
class Dog : public Mammal
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{
public:
// بناء

دوال

Dog(){ cout << "Dog constructor...\n"; }
~Dog(){ cout << "Dog destructor...\n"; }
// رى

دوال ا

void WagTail ( ) { cout << "Tail wagging...\n"; }
void BegForFood ( ) { cout << "Begging for food...\n"; }
void Speak( ) const { cout << "Woof!\n"; }
private:
BREED itsBreed;
};
int main()
{
Mammal bigAnimal;
Dog fido;
bigAnimal.Speak();
fido.Speak();
return 0;
}

21.22 نتيجة البرنامج
Output: Mammal constructor...
Mammal constructor...
Dog constructor...
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!Mammal sound
!Woof
Dog destructor...
Mammal destructor...
Mammal destructor...

 21.8تعدد األشكال

Polymorphism

قبررل ان ترردخل فرري هررذا القسررم ،فاننررا نصررحك ان تكررون قررد فهمررت بشرركل جيررد
المؤشرررات ووراثررة الصررنف .فرراذا كانررت أي مررن العبررارات التاليررة تبرردو لررك غريبررة،
فعليك ان تعيد قراءة هذ المواضيع في الفصل الخاص بها:
Explained in:
Classes
Pointers
Friendship and inheritance

 11.8.1المؤشرات الى الصنف األساس

Statement:
;}{ )int a::b(c
a->b
;class a: public b
Pointers to Base Class

واحدة من الصفات المفتاحيرة لالصرناف المشرتقة هرو ان المؤشرر الرى الصرنف
المشتق يكون من النوع الذي يتفق مع المؤشرر الرى الصرنف األسراس .تعردد األشركال
هو فن استخدام مميزات هذ الصفة البسيطة متعددة االستخدام.
• برنامج يعيد كتابة برنامج المستطيل والمثلث اخ ين بنظر االعتبار خاووية توافوك
المؤشر.
// Example 10.12
>#include <iostream
;using namespace std
{ class CPolygon
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protected:
int width َheight;
public:
void set_values (int a َ int b)
{ width=a;

height =b; }

};
class CRectangle: public CPolygon {
public:
int area ()
{ return (width * height); }
};
class CTriangle: public CPolygon {
public:
int area ()
{ return (width * height / 2); }
};
int main () {
CRectangle rect;
CTriangle trgl;
CPolygon * ppoly1 = &rect;
CPolygon * ppoly2 = &trgl;
ppoly1->set_values (4,5);
ppoly2->set_values (4,5);
cout << rect.area() << endl;
cout << trgl.area() << endl;
return 0;
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}

نتيجة البرنامج 21.21
20
10

فرري الدالررة الرئيسرة  ،تررم خلررق مؤشررران واللررذان يؤشررران الررى كيانررات الصررنف
( )CPolygonوهمررا (and ppoly2

 .)ppoly1,عليرره ستسررند مرجعيررات للمسررتطيل

والمثلرررر الررررى هررررذ المؤشرررررات ،والن كليهمررررا هررررو كيرررران الصررررناف مشررررتقة مررررن
( )CPolygonفان كال األسنادين مقبول.
التحديررد الوحيررد فرري اسررتخدام ) (*ppoly1 and *ppoly2برردال مررن المسررتطيل
والمثلرر ( )rect and trglهررو ان كررال المؤشرررين مررن نرروع (* )CPolygonعليرره
فانرررررره يمكنررررررك فقررررررط اسررررررتخدام هررررررذين المؤشرررررررين لالشررررررارة الررررررى االعضرررررراء
) (CRectangle, and CTriangleوالتررري تررررث مرررن ( .)CPolygonلهرررذا السررربب
فعنررردما تسرررتدعي اعضررراء ()( )areaفررري نهايرررة البرنرررامج فانرررك ستسرررتخدم الكيانرررات
) (rect, and trglمباشرة بدال من المؤشرين ).(ppoly1, and ppoly2
ولغررر اسررتخدام ()( )areaمررع المؤشرررات للصررنف ) ،(CPolygonفرران هررذا
العضو يجب ان يعلرن عنره ايضرا فري الصرنف ( )CPolygonولريب فقرط فري أصرنافة
المشرتقة ،لكرن المشركلة ان ) (CRectangle, and CTriangleينفرذان نسر مختلفرة مرن
) ،(areaلذلك اليمكنك ان تنفذ في الصنف االساس .هرذا يكرون ممكرن عنردما تصربح
األعضاء االفتراضية مساعدة.
* تعدد االشكال Polymorphism

تعدد االشكال تشير الى القابلية على اشترا عدة معراني السرم الدالرة الواحردة.
ان تعرردد االشرركال تشررير الررى القرردرة علررى اشررترا عرردة معرراني السررم دالررة واحرردة
باستخدام الية تسمى (الربط المتاخر) (.)late binding
* الربط المتاخر Late Binding
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الدالرررة االفتراضرررية هررري احرررد انواعهرررا ،بررربعض المفررراهيم ربمرررا تسرررتخدم قبرررل
التعريررف .مثررال ،برنررامج الرسرروم ربمررا يكررون لهررا عرردد مررن انررواع االشرركال ،مثررل
المسررتطيل ،الرردائر  ،االشرركال البيضرروية وهكررذا .كررل شرركل ممكررن ان يكررون كيانررا
لصرررنف مختلرررف .مثرررال ،صرررنف المسرررتطيل ( )Rectangle classربمرررا يكرررون لهرررا
متغيرررات اعضرراء لالرتفرراع ،العررر  ،ونقطررة المركررز ،بينمررا صررنف الرردائر ربمررا
يكون لها متغيرات اعضاء لنقطة المركز ،ونصف القطر.
االن افر انك تريد ان تكتب دالة ترسم شكل على الشاشة لنقل رسم دائررة،
فانك تحتاج الى ايعازات مختلفة عن تلرك التري تحتاجهرا لرسرم مسرتطيل مرثال .عليره،
كل صنف يحتاج الى دوال مختلفة لرسم شركلة الخراص بره .وبسربب ان الردوال تعرود
الى الصنوف ،فانه من الممكن ان ندعوها جميعا باالسم ( .)Drawفاذا كان ( )rكيان
مستطيل وكان ( )cكيان دائرة ،عليه فان ( )()c.draw()، and r.Draw
من المم كن ان تكون دوال تنفذ مع شفرات مختلفة ،كل هرذا لريب جيردا ،ولكرن
االن سوف نذهب الى شيء جديرد :الردوال االفتراضرية ( )Virtual functionsمعرفرة
في صنف االب (.)Figure
االن الصررنف االب ( )Figureربمررا يكررون لرره دوال تطبررق علررى كررل االشرركال.
مثال ،ربما يكون لها دالة تدعى ( )centerوالتي سرتحر الشركل الرى مركرز الشاشرة
وذلك بمسحها واعادة رسمها في مركز الشاشة.
 Figure::centerربمرا تسررتخدم الدالرة ( )Drawالعررادة رسرم الشرركل فري مركررز
الشاشررة .عنرردما نفكررر باسررتخدام الدالررة الموروثررة ( )centerمررع االشرركال للصررنوف
المستطيل والدائر ( )Circle ،Rectangleفانك سترى ان هنا تعقيدات هنا.
لتوضيح هذ النقطة ،دعنا نفتر

ان الصنف  Figureقد تم كتابتة مسبقا

وهو يستخدم ...وبوقت الحق تم اضافة صنف من نوع جديد من  ،Figureمثال
نسمية ( )Triangleالن المثل من الممكن ان يكون صنف مشتق من الصنف
 Figureوعليه فان الدالة ( )Centerسوف تطبق على كل المثلثات  trianglesولكن
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يوجد تعقيد .الدالة  centerتستخدم  Drawوالدالة  Drawهي مختلفة لكل نوع من
 .Figureالدالة الموروثة ( centerاذا اليوجد شيء خاص يعمل) سوف تستخدم
تعريف الدالة  Drawالمعطى في الصنف  Figureوالدالة  Drawالتعمل بشكل
صحيح مع  Triangleنحن نريد الدالة الموروثة  centerالن تستخدم الدالة
( )Triangle::Drawاضافة الى الدالة ( )Figure::Drawولكن الصنف ()Triangle
وبعدها الدالة ( )Triangle::Drawلم تكن قد كتبت عندما الدالة ( centerمعرفة
بالصنف  )Figureكتبت وترجمت! .كيف يمكن للدالة  centerان تعمل بشكل
صحيح مع  Triangle؟ المترجم اليعرف اي شيء عن  Triangle::Drawفي الوقت
الذي تم ترجمة  .centerالجواب :ان هذا من الممكن ان يطبق بتوفر  Drawكدالة
افتراضية تجهز تطبيق .فعندما تجعل دالة افتراضية فانك تخبر المترجم (انا
الاعرف كيف تنفذ هذ الدالة .انتمر حتى يتم استخدامها في البرنامج ،وعليه
احصل على حالة التنفيذ من حالة الكيان) ان تقنية االنتمار لحين وقت التنفيذ لتحديد
التنفيذ للبرنامج الفرعي يدعى الربط المتاخر او الربط االلي ( late binding, or

 )dynamic bindingالدوال االفتراضية هي طريقة  C++لتوفير الربط المتاخر.

 4.18الدوال االفتراضية في

Virtual Functions in C++

عضو الصنف الذي من الممكن ان يعراد تعريفرة فري اصرنافها المشرتقة يعررف
بالعضو االفتراضي ) .(virtual membersولغر االعالن عن عضو صنف (دالرة
او بيانررات) علررى انرره افتراضرري ،فيجررب ان تسرربق االعررالن عنرره بالكلمررة المفتاحيررة
).(virtual
• برنررررررامج يوضررررررح اسررررررتخدام االعضرررررراء االفتراضررررررية (نفررررررب برنررررررامج
المستطيل والمثل ).
// Example 10.13
>#include <iostream
;using namespace std
{ class CPolygon
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protected:
int width َheight;
public:
void set_values (int a َint b)
{ width=a; height=b; }
virtual int area ()
{ return (0); }
};
class CRectangle: public CPolygon {
public:
int area ()
{ return (width * height); }
};
class CTriangle: public CPolygon {
public:
int area ()
{ return (width * height / 2); }
};
int main () {
CRectangle rect;
CTriangle trgl;
CPolygon poly;
CPolygon * ppoly1 = &rect;
CPolygon * ppoly2 = &trgl;
CPolygon * ppoly3 = &poly;
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;)ppoly1->set_values (4,5
;)ppoly2->set_values (4,5
;)ppoly3->set_values (4,5
;cout << ppoly1->area() << endl
;cout << ppoly2->area() << endl
;cout << ppoly3->area() << endl
;return 0
}

نتيجة البرنامج 21.23
11
21
1

االن االصررناف الرررثالث ) (CPolygon, CRectangle and CTriangleلهرررا
جميعا نفب االعضاء:
))((width ،height ،set_value() and area

الدالررة العضررو ))( (areaتررم االعررالن عنهررا فرري الصررنف االسرراس علررى انهررا
افتراضية وذلك النه اعيد تعريفها الحقا في كل صنف مشرتق .باالمكران التحقرق مرن
هذ العملية ان رغبت وذلك بازالة الكلمة المفتاحية ) (virtualمن االعالن عن الدالرة
()( )areaفي الصنف ( ، )CPolygonوبعدها نفذ البرنرامج سرتالحظ ان النتيجرة تكرون
صفر لالشكال الثالث من متعدد االضالع بردال مرن ( ،)1 ،11 ،21وذلرك بسربب انهرا
برررردال مررررن اسررررتدعاء دالررررة ( )areaالترررري تقابررررل كررررل كيرررران ()(،CRectangle::area
)( )and CPolygon::area() ،CTriangle()::areaعلى التوالي فانها ستسرتدعي الدالرة
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()( )CPolygon::areaفي كل الحراالت التري يكرون فيهرا االسرتدعاء بواسرطة المؤشرر
الذي له النوع (*.)CPolygon
عليرره ،ان مرراتقوم برره الكلمررة المفتاحيررة  virtualهررو السررماا العضرراء الصررنف
المشررتق الترري لهرررا نفررب االسررم الرررذي يحملرره عضررو فررري الصررنف االسرراس الن يرررتم
ا ستدعااها بشكل مناسب من المؤشر ،وبتحديرد اكثرر عنردما يكرون نروع المؤشرر هرو
مؤشررر الررى الصررنف االسرراس ولكنرره يؤشررر الررى كيرران للصررنف المشررتق ،كمررا فررري
المثال 10.13

اي ونف ال ي يعلون عون او يورث دالوة افتراضوية يودعى ()polymorphic class
الحو علووى الوورغ موون افتراضوويتها ،فانو ايضووا قووادر لالعووالن عوون كيووان موون نوووع
) (CPolygonوالستدعاء دالة ) (areaالخاوة به ،والتي تعيد وفر دائما.
التجاوز Overriding

عندما يتغير تعريف الدالرة االفتراضرية فري الصرنف المشرتق ،فران المبررمجين
يقولون بان تعريرف الدالرة قرد تجراوز ) .(overrideفري  C++فران هنرا تمييرز يحردث
احيانرا برين المصرطلحات )  (override, and redefineفكرال المصرطلحين يشرير الرى
تغيير تعريف الدالة فري الصرنف المشرتق ،فراذا كانرت الدالرة افتراضرية فانهرا سرتدعى
تجراوز )  (overrideامررا اذا كانررت الدالررة ليسررت افتراضررية فانهررا ترردعى ) (redefine
ربمررا ترررى هررذا االخررتالف تافهررا بالنسرربة لررك ،او للمبرررمج ،وذلررك النررك تعمررل نفررب
الشيء بكلتا الحالتين ولكن بالنسبة للمترجم فان كل حالة تعامل بشكل مختلف.

 11.11تجريد االوناف االساس

Abstract Base Classes

االصناف االساس المجرردة هري اشرياء مشرابهة جردا الرى صرنف )(CPolygon

في مثالنا السابق .الفرق الوحيد هو انه في المثال السابق فانرك عرفرت دالرة ()()area
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مقبولة مع الحد األدنى من الوظائف للكيانرات التري كانرت مرن الصرنف ()CPolygon
(مثل الكيان  ، )polyبينما في االصرناف االسراس المجرردة فانره يمكنرك ان تترر هرذ
الدالة العضو ) (areaدون تنفيذ علرى األطرالق .وهرذا يحردث باضرافة (( )= 0تسراوي
صفر) الى اعالن الدالة.
الصررنف االسرراس المجرررد ) (CPolygonممكررن ان يكررون مشررابها الررى مقطررع
البرنامج التالي
{ class CPolygon
protected:
;int width ،height
public:
)void set_values (int a ،int b
} ;{ width=a; height=b
;virtual int area ( ) =0
;}

الحرظ كيرف تمرت اضرافة ) (= 0الرى الدالرة االفتراضرية ))( (int areaبردال مرن
تحديرررد التنفيرررذ للدالرررة .هرررذا النررروع مرررن الررردوال يررردعى (الدالرررة االفتراضرررية النقيرررة
( ، )(pure) virtual functionوكل االصناف التي تحتوي على االقل دالة نقيرة واحردة
هي اصناف اساس مجردة (.)abstract base classes
الفرق الرئيب بين الصنف االساس المجرد وصنف متعدد االشكال االعتيادي
هو انه بسبب ان االصناف االساسية المجردة على االقل واحد من اعضاءها ينقصرة
التنفيذ فانه اليمكنك ان تخلق حاالت (كيانات) منه.
ولكن الصنف الذي اليمكن خلق كيانات منه ليب غير نافع كليا ،باالمكان ان
تخلق مؤشرا اليه وتأخذ ميزات لكل امكانيات تعدد اشكالة .لذا فان االعالن المشابهة
الى:
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;CPolygon poly

سوف اليكون مقبوال للصنف االساس المجرد والذي اعلنت عنره االن ،وذلرك
لتوضيح الكيان .بدون شك االعالن التالي
;CPolygon * ppoly1
;CPolygon * ppoly2

سيكون مقبوال بشكل ممتاز.
هررذا يعمررل طالمررا ) (CPolygonيحترروي دالررة افتراضررية نقيررة وبررذلك سرريكون
صررنف اسرراس مجرررد .علررى كررل حررال ،المؤشررر الررى هررذا الصررنف االسرراس المجرررد
باالمكان ان يستخدم للتاشير للكيانات من االصناف المشتقة.
• برنررامج يوضررح اسررتخدام الصررنف االسرراس المجرررد (اعررادة كتابررة برنررامج
المستطيل والمثل )
// Example 10.14
>#include <iostream
;using namespace std
{ class CPolygon
protected:
;int width َheight
public:
)void set_values (int a َint b
} ;{ width=a; height=b
;virtual int area (void) =0
;}
{ class CRectangle: public CPolygon
public:
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int area (void)
{ return (width * height); }
};
class CTriangle: public CPolygon {
public:
int area (void)
{ return (width * height / 2); }
};
int main () {
CRectangle rect;
CTriangle trgl;
CPolygon * ppoly1 = &rect;
CPolygon * ppoly2 = &trgl;
ppoly1->set_values (4,5);
ppoly2->set_values (4,5);
cout << ppoly1->area() << endl;
cout << ppoly2->area() << endl;
return 0;
}

21.24 نتيجة البرنامج
11
21
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أذا راجعررت البرنررامج  11.14فانررك سرروف تالحررظ بانررك اشرررت الررى الكيانررات
بشررركل مختلرررف ولكرررن االصرررناف ذات العالقرررة تسرررتخدم نوعرررا وحيررردا مرررن المؤشرررر
)* (CPolygonهذا ممكن ان يكون مفيدا جدا.
مثال ،االن يمكن ان تخلق عضو دالة للصنف االسراس المجررد ()CPolygon
والذي يكون قرادرا علرى الطباعرة علرى الشاشرة نترائج الدالرة ))( (areaحترى وان كران
) (CPolygonنفسه الينفذ هذ الدالة.
االعضررراء االفتراضررررية واالصررررناف المجررررردة تمررررنح  C++خصررررائص تعرررردد
األشكال والتي تجعل البرمجة الكيانية اداة مفيدة في المشاريع الكبيرة .بالطبع ،رأيت
استخدامات بسيطة جدا لهذ الصفات ،ولكن هذ الصفات من الممكن ان تطبق علرى
مصفوفة من الكيانات او تخصيص الكيانات األلي.
• برنررامج يتعامررل مررع كيانررات تخصررص اليررا .المثررال يوضررح امكانيررة اسررتدعاء
اعضاء افترا

نقي من الصنف االساس المجرد
// Example 10.15
>#include <iostream
;using namespace std
{ class CPolygon
protected:
;int width َheight
public:
)void set_values (int a َint b
} ;{ width=a; height=b
;virtual int area (void) =0
)void printarea (void
} ;{ cout << this->area() << endl
;}

542

comp_dep_educ@yahoo.com .  جامعة الكوفة/  نضال خضير العبادي.د

class CRectangle: public CPolygon {
public:
int area (void)
{ return (width * height); }
};
class CTriangle: public CPolygon {
public:
int area (void)
{ return (width * height / 2); }
};
int main () {
CRectangle rect;
CTriangle trgl;
CPolygon * ppoly1 = &rect;
CPolygon * ppoly2 = &trgl;
ppoly1->set_values (4,5);
ppoly2->set_values (4,5);
ppoly1->printarea();
ppoly2->printarea();
return 0;
}

21.25 نتيجة البرنامج
11
21

• برنامج يوضح التخصيص االلي للذاكرة وتعدد االشكال
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// Example 10.16
#include <iostream>
using namespace std;
class CPolygon {
protected:
int width َheight;
public:
void set_values (int a َint b)
{ width=a; height=b; }
virtual int area (void) =0;
void printarea (void)
{ cout << this->area() << endl; }
};
class CRectangle: public CPolygon {
public:
int area (void)
{ return (width * height); }
};
class CTriangle: public CPolygon {
public:
int area (void)
{ return (width * height / 2); }
};
int main () {
CPolygon * ppoly1 = new CRectangle;
CPolygon * ppoly2 = new CTriangle;
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;)ppoly1->set_values (4,5
;)ppoly2->set_values (4,5
;)(ppoly1->printarea
;)(ppoly2->printarea
;delete ppoly1
;delete ppoly2
;return 0
}

البرنامج 21.26
11
21

الحظ المؤشرات ):(ppoly
;CPolygon * ppoly1 = new CRectangle
CPolygon * ppoly2 = new CTriangle

اعلن عنهرا علرى انهرا مرن نروع مؤشرر الرى ) (CPolygonولكرن الكيانرات التري
خصصت اليا تم االعالن عنها ولها نوع الصنف المشتق مباشرة.
التجاوز هي عملية ابدال الطريقة او الدالة الموجودة فري الصرنف المشرتق مرع
واحدة مناسبة اكثر للصنف الجديد.
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اسئلة للحل//:
 .1اكتب برنامج لتنفيذ الصنف الهرمي التالي:

 .2اكترب برنررامج لصررنف اسرم  ,Nameلرره كيانررات تشربة الشرركل ادنررا  ,ثررم
حررور صررنف الشررخص فرري السررؤال  6مررن الفصررل التاسررع ,بحي ر ان
االسم يكون له نوع اسم ) (Nameبدال من نوع سلسلة حرفية.
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الفصل الحادي عشر
القوالأ
TEMPLATES

 22.2المقدمة
القوالررب هرري مثررل الوعرراء ،بحي ر ان المترررجم يولررد عائلررة مررن الصررنوف او
الررردوال .مبررردئيا ،القوالرررب كانرررت تعرررر كرررداعم لصرررنوف االحترررواء العامرررة مثرررل
المصفوفات والقوائم .في السنين االخيرة ،تجارب استخدام القوالب وضرحت ان هرذ
الصررفة هرري غالبررا مفيرردة فرري تصررميم وتنفيررذ مكتبررات االغرررا العامررة مثررل مكتبررة
القوالررب القياسررية .مررع انتشررار اسررتخدام القوالررب فرران  C++اضررافت هياكررل معرفيررة
للسيطرة على سلوكها وكفائتها ،متضمنة التخصص الجزئي ،التخصرص الخرارجي،
اعضاء القوالب ،القوالب المصدرة ،انواع العوامل االفتراضية ،واكثر والتي سرناتي
عليها بالتفصيل.

 22.1تعريف القوالب

Templates Define

القوالب هي طريقة لكتابة دالة مفردة او صنف لعائلة من الردوال او الصرنوف
المتشابهة وبطرق عامة.
الكثير من تعاريف دوال  C ++السابقة لها خوارزميات هي اكثر عمومية مرن
الخوارزميات التي تم تداولها في تعريف الدوال.
مثال :نفر

دالة  swap-valuesالتالية:
)void swap_values (int &variable1 ،int &variable2
{
;int temp
; temp = variable1
; variable1 = variable2
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; variable2 = temp
}

الحظ ان هذ الدالة تنفذ فقط على المتغيرات من نوع االعداد الصحيحة .لحد
االن الخوارزمية المعطاة في جسم الدالة ممكن فقط ان تستخدم لتبديل قيم المتغيرات
مررن نرروع االعررداد الصررحيحة .فرراذا كنررت ترغررب اسررتخدام الدالررة  swap_valuesمررع
متغيرات من نوع  charايضا فانك يمكنك ان تطابق اسم الدالة  .swap_valuesوذلك
بكتابتها بالشكل التالي:
)void swap_values (char &variable1 ،char &variable2
{
; char temp
; temp = variable1
; variable1 = variable2
; variable2 = temp
}

لكررن هنررا شرريء غيررر مرضرري وغيررر كفرروء حررول هررذين التعررريفين للدالررة
 ، swap_valuesفغالبا هما متشابهان والفررق الوحيرد هرو ان احرد التعرريفين يسرتخدم
النروع  intوالتعريررف الثراني يسررتخدم النرروع  charفري نفررب اماكنهررا .للتقرردم فرري هررذ
الطريقررررة ،نفررررر

انررررك اردت ان تطبررررق الدالررررة  swap_valuesعلررررى زوج مررررن

المتغيرات من نوع  ،doubleسوف تحتاج الى كتابة تعريف دالرة ثالثرة علرى االغلرب
مشابهة لما سبق .واذا اردت ان تنفذ هذ الدالة على انرواع اخررى اكثرر فانره سريكون
عند عدد من تعاريف الدوال المتشابهة وغالبا يكون كبير ،هرذا يتطلرب تعامرل جيرد
مررع االنررواع وسرروف يررؤدي الررى فوضررى بالشررفرة نمرررا لكثرررة التعرراريف الترري تبرردو
متشابة ..لكن يمكننا القول ان تعريف الدالة التالية ينفذ مع كل االنواع:
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&variable1 ،type-of-the-

void swap_values (type-of-the-variables
)variables &variable2
{
; temp = variable1
; variable1 = variable2
; variable2 = temp
}

كما ترى من التعريف االخير للدالرة ان هنرا امكانيرة لكتابرة دالرة عامرة حير
من الممكن ان تعرف دالة واحدة تعمل على كل المتغيرات ،برالرغم مرن ان الصريغة
القواعدية تختلف قليال من تلك التي وضحت اعال .
في  C++هذا من الممكن ان تقوم به باستخدام وسائط القالب.

 22.3وسائط القالب

Templates Parameters

وسررائط القالررب هرري نرروع خرراص مررن الوسررائط الترري مررن الممكررن ان تسررتخدم
لتمريررر نرروع كعامررل او وسرريط ،بالضرربط مثررل وسررائط الرردوال االعتياديررة الترري مررن
الممكن ان تستخدم لتمرير قيم الى الدالرة ،وسرائط القالرب تسرمح ايضرا بتمريرر انرواع
الى الدالة .قوالب الدوال هذ ممكن ان تستخدم كما لو كانت اي نوع اعتيادي اخر.

 22.3.2الصيغة العامة لالعالن عن قوالب الدالة مع وسائط القالب هي:
; template <class identifier> function_declaration
; template <typename identifier> function_declaration

ان الفرق الوحيد بين االعالنين اعال هو اسرتخدام الكلمرة المفتاحيرة  classفري
األعررالن األول ،والكلمررة المفتاحيررة  typenameفرري األعررالن الثرراني .اسررتخدامهم هررو
للتمييز ،حي ان كال التعبيرين لره بالضربط نفرب المعنرى ويتصررفان بالضربط برنفب
الطريقة .من ذلك نرى ان القوالب نوعين تشمل:
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• قوالب الدوال Functions Templates
• قوالب الصنوف Classes Templates

 22.4قوالب الدوال

Functions Templates

كما بينا اعال ان القوالب هري طريقرة لكتابرة دالرة مفرردة او صرنف لعائلرة مرن
الدوال او الصنوف المتشابهة وبطرق عامة .
فعند كتابة دالة مفردة لعائلة من الدوال المتشابهة فسوف تدعى (قالب الدالة).
سررابقا تعرفررت علررى كيفيررة اسررتخدام التطررابق ( )overloadلنرروع متشررابة مررن
العمليررات فرري الفصررل الرابررع وتعلمررت كيفيررة تنفيررذها ،وتعريررف الرردوال ،وكيررف يررتم
استدعائها.
ان عملية التطابق في الدوال تعتمد على استخدام ذات االسم (اسم الدالرة) لكرل
الدوال المراد لها التطابق على ان الشفرة يعاد كتابتها لكل دالة بطريقة مختلفرة ،فقرط
اسماء الدوال هو نفسة لكن تعريف واعالن الدوال ممكن ان يتغير مثل
تبديل اثنان من البيانات من نوع الرموز

)*Swap (char* ،char

//

} { ……………….
تبديل اثنان من البيانات من نوع االعداد الصحيحة Swap (int ،int) //
} { ………………..
تبديل اثنان من البيانات من نوع االعداد الحقيقية //

)Swap (float ،float
} …………… {

لغة  C++توفر صفات معينة مع امكانيات لتعريف دالة مفردة لمجموعرة مرن
الدوال المتشابهة .فعندما تكترب دالرة مفرردة لمجموعرة مرن الردوال المتشرابهة ،عنردها
تسررمى قوالررب الدالررة ،الميررز او الحسررنة الرئيسررية السررتخدام قالررب الدالررة هررو تجنررب
اسررتخدام التكرررار غيررر الضررروري لشررفرة المصرردر .ان شررفرة الكيرران تصرربح اكثررر
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تماسكا واكثر كفراءة مرن الطررق االعتياديرة لغرر

االعرالن وتعريرف الدالرة ،كرذلك

تمطلع بفحص نوع البيانات الكامل.
ان قالب الدالة ال يحدد انواع البيانات الحقيقية للوسائط التي تقبلها الدالرة لكنهرا
تستخدم عادة العمومية او الوسائط فري قوالرب الدالرة حير يوجرد علرى االقرل وسريط
رسمي ( )formalواحد يكون عام  .الصيغة القواعدية العامة ل عالن عن قالب دالرة
في لغة C++هي:
)template < class T > T function-name (T formal arguments
…………………………………… {
; )return (T

}

حيررر ان كلمرررة ( )templateو ( )classهررري كلمرررات مفتاحيرررة فررري لغرررة،C++
ويجرررب ان يبررردأ القالرررب بالكلمرررة المفتاحيرررة ( )templateامرررا (( )Tفهرررو نررروع بيانرررات
الوسائط ( .االعالن اعال لقالب الدالة ممكن ان يكتب بالصيغة التالية ايضا
> template < class T
)T function-name (T formal arguments
………………….
}

{

; )return (T

المسررتخدم ربمررا يكررون متشرروق لمعرفررة كيفيررة تخصرريص نرروع الوسررائط ،مررع
مالحمررة ان النرروع المعرراد للدالررة اليأخررذ بنمررر االعتبررار ابرردا انررواع بيانررات الوسررائط
الحقيقية التي تعالج .
نوع البيانات الحقيقية للدالة تتطابق مع الوسائط الرسمية العرالن الدالرة طالمرا
ان الوسائط تستخدم في قالب الدالة.
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 11.5القوالب

Templates

البرنامج ادنا يوضح قالب  C++للدالة  ,swap_valuesقالب الدالرة هرذا يسرمح
لك لتبديل قيم متغيرين الي نوع ،طالمرا هرذان المتغيرران لهمرا نفرب النروع  .تعريرف
واعالن الدالة يبدأ بالسطر
>template < class T

وهذ تدعى قوالب بادئة  template prefixوهي تخبر المترجم بان التعريرف/
او االعالن عن الدالة الذي يتبع هو قالب وان الرمز ( )Tهو وسريط النروع ،فري هرذا
السياق فان العبرارة ( )classحقيقرة النروع( .فري الحقيقرة ان  ANSIالقياسرية تروفر لرك
امكانية استخدام الكلمة المفتاحية ( )type-nameبدال من ( )classفري قالرب )،(prefix
بالرغم من اننا يجب ان نتفق بان استخدام ( )type-nameيجعلهرا اكثرر وضروحا بردال
من استخدام الصنف ).(class
الحظ هنا ان وسيط النوع ( )Tمن الممكن ان يعو

باي نوع ،بغض النمرر

فيمررا اذا كرران النرروع صررنف او ال .داخررل جسررم تعريررف الدالررة فرران وسرريط النرروع ()T
يستخدم فقط مثل اي نوع اخر.
تعريف قالب الدالة هو في الواقع تجميع كبير لتعاريف الدالة.
بالنسرربه لقالررب الدالررة للدالررة  swap_valuesالمبينررة فرري قطعررة البرنررامج ادنررا ،
هنا في الواقرع تعريرف دالرة واحردة لكرل اسرم نروع محتمرل ،كرل مرن هرذ التعراريف
تحصل عليه بابدال وسيط النوع ( )Tباسم اي نوع.
مثرررال ،تعريرررف الدالرررة الترررالي تحصرررل عليررره وذلرررك بابررردال ( )Tباسرررم النررروع
).(double
)void swap_values (double &variable1 ،double &variable2
{
; double temp
; temp = variable1
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; variable1 = variable2
; variable2 = temp
}
كذلك يمكن الحصرول علرى تعريرف دالرة اخرر وذلرك بابردال وسريط النروع )(T
باسم النوع  .intوممكن ايضرا الحصرول علرى تعريرف اخرر بابردال وسريط النروع )(T

باسرم النروع  ,charان عمليرة االبردال تبردأ عنرد اسرتدعاء الدالرة حير يرتم تمريرر نروع
المتغيرات وبالتالي سيتم ابدالها من قبل المترجم بدال من  Tفي جسم الدالة.
ان قالرررب دالرررة واحرررد للدالرررة  swap_valuesفررري البرنرررامج ) (11.1ذات اسرررم
متطابق ،وبذلك سيكون هنا تعريف دالة مختلف قليال لكل نوع ممكن.
المتررررجم سررروف الينرررتج تعريرررف لكرررل نررروع ممكرررن او محتمرررل السرررم الدالرررة
 swap_valuesولكنرره سرروف يتصرررف بالض ربط كمررا لررو انرره انررتج كررل تعرراريف تلررك
الدوال .تعريف منفصل واحد سوف ينتج لكل نوع مختلف من األنواع التري تسرتخدم
القالب ،ولكن ليب لالنواع التي لم تستخدم القالب .فقط تعريف واحد يتولرد لكرل نروع
مفرد بغض النمر عن عدد المرات التي يتم فيها استخدام القالب لذلك النوع.
• برنامج البدال قيمة متغيرين احدهما بدل االخر
Example 11.1
>#include<iostream
;using namespace std
>template<class T
)void swap_values (T &variable1 َT &variable2
{
; T temp
; temp = variable1
; variable1 = variable2
} ; variable2 = temp
{)(int main
; int integer1 َinteger2
<< " " << cout<< “ Original integer values are” <<integer1
; integer2 << endl
; )swap_values (integer1 َinteger2
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"<< cout<<”Swapped integer values are “<< integer1
"
; <<integer2 << endl
; ’char symbol1 = ‘A’ َsymbol2 = ‘B
<< " " << cout << “ Original character values are “ << symbol1
; symbol2 << endl
; ) swap_values (symbol1 َsymbol2
<< " " <<cout<< “ Swapped character values are” << symbol1
; symbol2<<endl
; return 0
}

مطرجا البرنامج 22.2

1 2

Original integer values are

2 1

Swapped integer values are

A B

Original character values are

B A

Swapped character values are

الحرررظ فررري البرنرررامج اعرررال ترررم اسرررتدعاء الدالرررة  swap_valuesمررررتين مررررة
للوسائط من النوع  intومرة اخرى للوسائط من النوع  .charفعند االستدعاء االول
; )Swap_values(integer1 ،integer2

حيررر سررريتم اسرررتدعاء القالرررب ويبررردل ) (Tبالعررردد الصرررحيح ونفرررب الشررريء
باالسرتدعاء الثراني حير يبردل ( )Tبرالرمز وهكرذا .الحرظ انرك التحتراج ان تعمرل اي
شيء خاص عند استدعاء دالة معرفة مع قالب دالة ،انك تستدعيها كما تفعرل مرع اي
دالة اخرى ،المترجم يقوم بكل العمل النتاج تعريف الدالة من قالب الدالة.
فرري البرنررامج  11.1وضررع تعريررف قالررب الدالررة قبررل الدالررة الرئيسررية  mainفرري
البرنامج ولم يستخدم اعالن دالة القالب .دالة القالب ربما يكون لها اعالن دالرة ،كمرا
في الدوال االعتيادية.
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امثله توضح االعالت عن قالأ الدالة
• برنامج لتعريف قالب دالة لجمع مصفوفة من اعداد وحيحة ومصفوفة من اعوداد
حقيقية
// Example 11.2
#include < iostream >
using name space std;
template < class T >
T sum ( T *array َint n )
{ T temp = 0 ;
for ( int I = 0 ; I < = n-1 ; I++ )
temp = temp + array [ I ] ;
return ( temp ) ; }
int sum ( int *a َint n ) ;
float sum ( float *b َint n ) ;
void main ( ) {
int n = 3 َsum1 ;
float sum2 ;
static int a [ 3 ] = { 1 1 َ 3 َ } ;
static float b [ 3 ] = { 1.1 1 َ.2 3 َ.3 } ;
sum1 = sum ( a َn ) ;
cout << " sum of the integers = " << sum1 << endl ;
sum2 = sum ( b َn ) ;
cout << "sum of the floating point numbers = "<< sum2 << endl;
return 0;
}

:22.1 مخرجات البرنامج
Sum of the integers = 6
Sum of the floating point numbers = 6.6

) عررف كدالرة عامرة لجمرع قريمsum ()(  السابق قالب الدالرة11.2 في البرنامج
 حي ان عدد العناصر تمرر بواسطة الوسيط،) عنصرn( مصفوفة ذات حجم لغاية
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) يسرتدعىsum ()(  الحرظ ان قالرب الدالرة،الذي يحدد ضرمن وسرائط اسرتدعاء الدالرة
مررررتين مررررة اليجررراد مجمررروع ا العرررداد الصرررحيحة وثانيرررة اليجررراد مجمررروع االعرررداد
.الحقيقية
• برنرامج لتعريرف قالرب دالرة البردال عنصررين مرن نروع بيانرات مختلرف مثرل
)float ،int (
// Example 11.3
#include < iostream >
Template < class T >
T swap (T &first َT &second )
{ T temp ;
temp = first ;
first = second ;
second = temp ;
return ( 0 ) ; }
int swap ( int &a َint &b ) ;
float sum ( float &a َfloat &b ) ;
void main ()
{
int ix َiy ;
float fx َfy ;
cout << " enter any two integers \n " ;
cin >> ix >> iy ;
cout << " enter any two floating point numbers \n " ;
cin >> fx >> fy ;
swap ( ix َiy ) ;
cout << " after swapping integers \n " ;
cout << " ix = " << ix << " iy = " << iy << endl ;
swap ( fx َfy ) ;
cout << " after swaping floting point numbers \n " ;
cout << " fx = " << fx << " fy = " << fy << endl ;
return 0;
}
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22.3 مخرجات البرنامج
Enter any two integers
10 20
enter any two floating point numbers
-11.22
33.33
After swaping integers
ix = 20
iy = 10
After swaping floating point numbers
fx = 33.330002
fy = -11.22

اليجواد مربوع أي رقو موع

) المخصوsquare ()( • برنامج لتوضي قالب الدالوة
اختالف نوع بياناتة

// Example 11.4
#include < iostream >
template < class T >
T square ( T one )
{ t one ;
return ( one * one ) ;

}

int square ( int ) ;
float square ( float ) ;
double square ( double ) ;
void main ()
{
int x َ xsq ; float y َ ysq ;
double z َ zsq ;
cout << " enter an integer \n " ;
cin >> x ;
cout << " enter an floating point number \n " ;
cin >> y ;
cout << " enter a double precision number \n " ;
cin >> z ;
xsq square ( x ) ; cout << " x= "<< x<<" and its square = " <<
xsq << endl ;
ysq square ( y ) ; cout << " y= "<< y<<" and its square = " <<
ysq << endl ;
zsq square ( z ) ;
cout << " z= "<< z<<" and its square = " <<
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; zsq << endl
;return 0
}

مخرجات البرنامج 22.4
Enter an integer

21
Enter floating point number
211.11
Enter a double precision number
2111.22
X = 10 and its square = 100
Y = 100.110001 and its square = 10022.012695
Z = 1000.22 and its square = 1000440.0484

 22.6قالب الصنف

Class Template

طريقررة االعررالن عررن قالررب الصررنف هرري مشررابهة لطريقررة االعررالن عررن قالررب
الدالررة .ومثررل قالررب الدال رة فرران الكلمررة المفتاحيررة ( )templateيجررب ان تحشررر كررأول
عبارة لتعريف قالب الصنف ،القاعدة العامة لقالب الصنف هي
> template < class T
class user-defined-name
{ private:
…………..
Public:
………….
;}

الصنف سيكون له اعضاء يستخدمون وسائط القالب كنوع :مثال
>template <class T
{ class mypair
;]T values [2
public:
)mypair (T first ،T second
{
;values[0]=first
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;values[1]=second
}
;}

الصرنف الرذي تررم تعرفيرة اعرال يخرردم امكانيرة الخرزن لعنصرررين مرن اي نرروع
مقبول .مثال ،اذا اردنرا ان نعلرن عرن كيران مرن هرذا الصرنف لخرزن قيمترين مرن نروع
االعداد الصحيحة قيمهم هي ( )75 ،111فانك ستكتب:
; )mypair<int> myobject (100, 75

نفب هذا الصنف من الممكن ان تستخدمه لخلق اي كيان لخزن أي نوع اخر.
;)mypair<double> myfloats (2.0, 3.28

فقرط الدالرة العضرو فري قالرب الصرنف السرابق يمكرن ان يعررف كدالرة ()inline
داخل اعالن الصنف نفسه .في حالة تعريف الدالة العضو خارج االعرالن عرن قالرب
الصنف ،فانك يجب دائما ان تسبق هذا التعريف بسابقة )>…< .(template
• برنامج اليجاد العدد االكبر بين عددين باستخدام قوالب الصنف
// Example 11.5
>#include <iostream
;using namespace std
>template <class T
{ class Mypair

}

;T a, b
public:
)Mypair (T first َ T second
; { a = first ; b = second
;) ( T getmax
;}
>template <class T
)( T Mypair<T>::getmax
{
;T retval
;retval = a>b? a : b
;return retval
}
559

 C++من البداية إلى البرمجة الكيانية

{ )( int main
;)َ Mypair <int> myobject (10075
;)(cout << myobject.getmax
;return 0
}

نتيجة البرنامج 22.5
211

الحظ الصيغة القواعدية لتعريف الدالة العضو ).(getmax
>template <class T
)( T Mypair<T>::getmax

ربما يحدث تشويش بكثرة استخدام ) (Tفي هذا المثال ،واقعا هنرا ثالثرة ((T

فري هررذا االعرالن :االول هررو وسريط القالررب .الثرراني يشرير الررى النروع المعرراد بواسررطة
الدالة ،اما الثال (والذي هو بين قوسي الزاوية > <) هرو ايضرا مطلروب :فهرو يحردد
بان وسائط قوالب الدوال هذ هي ايضا وسائط قالب الصنف.
كمثال مقطع البرنامج التالي يوضح كيفية تعريف واعالن قالب الصنف

;}

> #include < iostream
> template < class T
{ class Sample
private :
; T value َvalue1 َvalue2
public :
; )( void getdata () ; void sum
{ )( void main
; Sample < int > obj1
; Sample < float > obj2
………………………
}

عندما يتم تعريف قالب الصنف ،فانه يحتاج لتخصيص كيان صنف باسرتخدام
محفز خاص او نوع التعريف المستخدم الستبدال انواع الوسائط.
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) طالمراtemplate( الدالة العضو لقالب الصنف تحتوي ايضا الكلمرة المفتاحيرة
.يتم االعالن عنها خارج مدى الصنف
• برنامج يوض كيفية االعالن عن الدوال االعضاء لقالب الصنف
// Example 11.6
#include < iostream >
template < class T >
class Sample {
private :
T value َvalue1 َvalue2 ;
public :
void getdata () ;
void sum () ;
};
template < class T >
void Sample < T > :: getdata ()
{ cin >> value1 >> value2 ; }
template < class T >
void Sample < T > :: sum ()
{ T value ; value = value1 + value2 ;
cout << " sum of = " << value << endl ;
return 0;
}

• برنامج لتوضي كيفية اعالن وتعريف قالب ونف لقوراءة عنصوري بيانوات اثنوان
 وايجاد مجموع أي اثنان من البيانات المعطاة, من لوحة المفاتي
// Example 11.7
#include < iostream >
template < class T >
class Sample {
private :
T value َvalue1 َvalue2 ;
public :
void getdata () ; void sum () ;
template < class T >
void Sample < T > :: getdata ()
{ cin >> value1 >> value2 ; }
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template < class T >
void Sample < T > :: sum ()
{ T value ; value = value1 + value2 ;
cout << " sum of = " << value << endl ; }
void main () {
Sample < int > obj1 ; Sample < float > obj2 ;
cout << " enter any two integers : " << endl ;
obj1.getdata() ;
obj1.sum() ;
cout << " enter any two floating point numbers : " << endl ;
obj2. getdata () ;
obj2.sum () ;
return 0;
}

22.7 مخرجات البرنامج
Enter any two integers :
21
20
Sum of = 30
Enter any two floating point numbers :
22.11
22.22
Sum of = 33.329998

• برنوووووامج يوضووووو كيفيوووووة االعوووووالن وتعريوووووف قالوووووب وووووونف موووووع دالوووووة بنووووواء
) افتراضيconstructor(
// Example 11.8
#include < iostream >
template < class T >
class Sample {
private :
T value ;
public :
Sample ( T = 0 ) {

}

//

بناء افترايي

void display ()
{ cout << " default constructor is called " << endl ;
cout << " contents of the value = " << value << endl ;
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};
void main () {
Sample < int > obj1 ;
Sample < float > obj2 ;
return 0;
}

obj1.display () ;
obj2.display () ;

11.8 مخرجات البرنامج
Default constructor is called
Contents of the value = 8838
Default constructor is called
Contents of the value = 4.250073 e -17

• برنامج لتوضي كيفية االعالن وتعريف قالب ونف مع دالة بناء عضو
// Example 11.9
#include < iostream >
Template < class T >
class Sample { Private : T value ;
public :
Sample { }
// بناء
void display ()
{ cout << " constructor is called " << endl ;
cout << " contents of the value = " << value << endl ;
};
void main () {
Sample < int > obj1 ;
obj1.display () ;
Sample < float > obj2 ;
obj2.display () ;
return 0;
}

}

• برنامج لبيان كيفية االعالن وتعريف قالب ونف مع دالة عضو للبناء والهدم
// Example 11.10
#include < iostream >
Template < class T >
class Sample {
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Private : T value ;
public :
Sample { }
//بناء
~Sample()
//دالة هدأل
void display () {
cout << " constructor is called " << endl ;
cout << " contents of the value = " << value << endl ; }
};
void main () {
Sample < int > obj1 ;
obj1.display () ;
Sample < float > obj2 ;
obj2.display () ;
return 0;
}

 بنواء،• برنامج لبيان كيفية االعالن وتعريف قالوب وونف موع دوال اعضواء خاووة
)وهدم ( دالة البناء تحتوي على وسيط واحد مع وي مختلفة

~

// Example 11.11
#include < iostream >
template < class T >
class Sample { Private : T value ;
public :
Sample ( T n );
//بناء
~Sample ( ) { }
void display () ;
};
template < class T >
Sample < T > :: Sample ( T n ) : value ( n ) { }
template < class T >
Sample < T > :: ~Sample () { }
template < class T >
void Sample < T < :: display ()
{ cout << " content of the value = " << value << endl ; }
void main () {
Sample < int > obj1 ( 10 ) ;
cout << " integer : " << endl ;
obj1.display () ;
Sample < float > obj2 ( -22.12345 ) ;
cout << " floating point number : " << endl ;
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obj2.display() ;
Sample < double > obj3 ( 12345678L ) ;
cout << " Double precision number : " << endl ;
obj3.display () ;
return 0; }

//:22.22 مطرجا البرنامج
Integer :
Content of the value = 10
Floating point number :
Content of the value = -22.123449
Double precision number :
Content of the value = 12345678

،• برنامج لتوضي كيفيوة االعوالن وتعريوف قالوب وونف موع دوال اعضواء خاووة
)بناء وهدم (دالة البناء تحتوي على وسيط واحد
// Example 11.12
#include < iostream >
template < class T >
class Sample {
Private :

T value ;

public :
Sample ( T n ) : value ( n ) {
~Sample ()

{

}

void display ()

{

};

//بناء

// destructor

cout << " contents of the value = " << value << endl ;
void main () {
Sample < int > obj1 ( 10 ) ;
cout << " integer : " << endl ;
obj1.display () ;
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; ) Sample < float > obj2 ( -22.12345
; cout << " floating point number : " << endl
; )(obj2.display
;return 0
}

مخرجات البرنامج 22.21
Integer :
Content of the value = 10
Floating point number = -22.123449

 22.7التعامل مع االستثناءات

Exception Handling

االستثناءات هي اخطاء او حدث غيرر مقبرول ،وللتعامرل مرع هرذ االسرتثناءات
فانرك تسررتخدم مجموعررة مررن الشررفرات الترري تنفررذ عنرردما يحرردث اسررتثناء .التعامررل مررع
االسررتثناءات هرري واحرردة مررن الصررفات الحديثررة الترري اضرريفت الررى  C++والترري ربمررا
التكون مدعومة من النسر القديمرة لمتررجم  .C++التعامرل مرع االسرتثناءات فري لغرة
 C++يوفر افضل طريقة بحي ان مستدعي الدالرة ممكرن ان يعلرم بران هنرا اخطراء
قد حدثت.
واحدة من طرق كتابة البرنرامج هرو اوال افتررا ان الشريء غيرر طبيعري او
غير صحيح سوف يحدث ،فمثال اذا كتبت برنامج له مدخالت من قائمة ،المفررو
ان تكون القائمة غير فارغة.
عادة نتصور ان البرنرامج كترب للحراالت المثاليرة ،حير ان كرل االمرور تسرير
وفق المخطط ،ومن ثم بامكانك ان تضيف شفرة للحاالت االستثنائية.
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في  C++هنا طريقة لعكب هذ الطريقة بكتابرة الشرفرة .اساسرا ،فانرك تكترب
الشفرة كما لو ان الشريء غيرر طبيعري سريحدث ،بعرد ذلرك فانرك ستسرتخدم تسرهيالت
معالجة االستثناءات ألضافة شفرة الى تلك الحاالت غير االعتيادية.
التعامل مع االستثناءات يستخدم بشكل عرام للتعامرل مرع حراالت الخطرأ ،ولكرن
ربما افضرل طريقرة لعرر االسرتثناءات ،هري طريقرة معالجرة الحراالت االسرتثنائية،
وبعد ذلك اذا تعاملت شفرتك مع االخطاء بشكل صحيح فسوف اليكرون هنرا خطرأ.
من الممكن واالكثر اهميرة السرتخدام االسرتثناءات هرو التعامرل مرع الردوال والتري لهرا
بعررض الحرراالت الخاصررة الترري تتعامررل بشرركل مختلررف اعتمررادا علررى كيفيررة اسررتخدام
الدالررة .ربمررا تسررتخدم الدالررة ببرررامج عديرردة ،بعضررها سرروف تتعامررل مررع حالررة خاصررة
بطريقة واحدة وبعضها سوف تعاملة بطريقة اخرى.
مثررال ،اذا كررا ن هنررا احتمررال القسررمة علررى صررفر فرري الدالررة ،عليرره فرران الدالررة
تنهيررة وسرروف ينتهرري البرنررامج ،ولكررن فرري حرراالت اخرررى للدالررة شرريء اخررر ربمررا
سيحدث ،سوف ترى دالة ما مرن الممكرن ان تعررف لتنشريط ) (throwاسرتثناء اذا مرا
حدثت حالة خاصة ،وهذا االستثناء سوف يسمح للحالة الخاصة للتعامل معها خرارج
الدالررة .بهررذ الطريقررة الحالررة الخاصررة مررن الممكررن ان تعامررل بشرركل مختلررف لحرراالت
االستدعاء المختلفة للدالة في.C++
التعامل مع االستثناء يتكون من ثالث أجزاء:
 .1اكتشاف اخطاء وقت التنفيذ.
 .2رفع استثناء استجابة للخطأ.
 .3اتخاذ فعل التصحيح .االخير يدعى ازالة .recovery
بعض االستثناءات من الممكن ان تزال بشركل كامرل بحير ان التنفيرذ يسرتمر
واليتاثر .مثال ،قيمة وسيط غير مقبولة تمررر الرى الدالرة يمكرن ان تعرالج بتعويضرها
مع قيم افتراضية .استثناء اخر من الممكرن ان يعرالج جزئيرا .مثرال ،اسرتهال لرذاكرة
الهيرب  Heap memoryممكرن ان تعرالج بواسررطة ترر العمليرة الحاليرة والعرودة الررى
الحالررة الترري تكررون فيهررا عمليررات اخرررى التررؤثر بالررذاكرة (مثررل خررزن الملررف الحررالي
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المفتررروا لتجنرررب فقررردان محتوياتررره) C++ .تررروفر تسرررهيالت لغرررة لمعالجرررة االسرررتثناء
بانتمام .تحت هذا المنمور فان مقطرع مرن الشرفرة الرذي ينفرذ ربمرا يقرود الرى اخطراء
وقت التنفيذ يؤشر على انه كتلرة العمرل  .try blockاي جرزء مرن الشرفرة ينشرط اثنراء
تنفيررذ كتلررة العمررل  tryممكررن ان يصرردر اسررتثناء باسررتخدام مقطررع التنشرريط
 .clauseكرل االسررتثناءات تطبررع (بمعنررى االسررتثناء يرمررز لرره بواسررطة كيرران مررن نرروع
throw

خاص) .كتلة  tryتكون متبوعرة بواحرد او اكثرر مرن مقراطع المعالجرة catch clauses

كل مقطع معالجة  catch clauseيكون مسؤول عرن معالجرة اسرتثناء مرن نروع معرين.
فعنردما يصردر اسرتثناء ،فران نوعرة يقرارن مرع مقراطع المعالجرة  catch clausesالرذي
يتبعة .فاذا تم ايجاد مقاطع  clausesتتطابق معه عليه فران مقطرع المعالجرة هرذا ينفرذ،
في خالف ذلك فان االستثناء يتنامى لتحديد كتلة العمل  tryمباشرة (ان وجدت) .هذ
العمليررة تكرررر لغايررة ان تررتم معالجررة االسررتثناء بتطررابق  catch clauseاو ان تعررالج
بواسطة المعالج االفتراضي.
الكلمات المفتاحية التالية تستخدم للتعامل مع اخطاء الدوال في C ++
Try ، Catch ، Through

فعندما يتم اكتشاف خطأ مرن قبرل مسرتدعي الدالرة (ولرم ترتم االسرتعانة بطريقرة
معالجة االستثناءات) فسيكون من الصعب جدا التعامل معها في البرامجيرات الكبيررة
والمعقدة .البرنامج يجرب ان يطرور للتعامرل مرع االسرتثناءات بطريقرة تحردد االخطراء
المحتملة التي من الممكن للبرنامج ان يقوم بها وعليه سيضع ضرمنا الشرفرة الالزمرة
للتعامل مع االستثناءات.

مالحظة //:
االستثناءات هي اخطاء وقت التنفيذ والتي تحردث (االخطراء) بسربب حالرة
غير طبيعية
معالجة االستثناءات يسير كمايلي :امرا بعرض البرامجيرات المكتبيرة او شرفرتك
تولررد أليرة بحير تؤشررر عنرردما يحرردث اي شرريء غيررر طبيعرري وهررذ نسررميها (تنشرريط
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االستثناء) ( .)throwوفي مكان اخر في البرنامج فانك تضع شرفرة تتعامرل مرع حالرة
االستثناء وهي الشفرة الخاصة بكتلة  ،catchهذ تدعى معالجة االستثناء.
عندما تنشط عبارة  throwفان تنفيذ الكتلة المحددة لالمر ( )tryسوف تتوقف.
فاذا كانت كتلرة  tryمتبوعرة بكتلرة ( )catchمناسربة ،عليره فران المسريطر سرينتقل الرى
كتلررة  .catchان عبررارة  throwهرري غالبررا ودائمررا تخفررى فرري عبررارات التفرررع ،مثررل
عبارات ) .(ifان قيم التنشيط ( )thrownممكن ان تكون من اي نوع.

 11.8وسيط كتلة

))Catch –Block Parameter catch

وسيط كتلة  catchهو معرف في راس كتلة  catchوالذي يعمرل كمكران لحمرل
قيمررة االسررتثناء الرذي سينشررط ( ،)thrownفعنرردما تنشررط قيمررة (مناسرربة) فرري كتلررة try
السررابقة فرران هررذ القيمررة ستسررند لوسرريط كتلررة  ,catchبامكانررك اسررتخدام اي معرررف
مقبول (ليب من الكلمات المحجوزة) لوسيط كتلة . catch
)catch (int e
; ”{ cout << e << “ donut’s ، and no milk!\n” <<”Go buy some milk.\n
}

هنا المتغير  eهو وسيط كتلة catch

 22.9االستثناءات

try – throw – catch

االليرررة االساسرررية لالسرررتثناءات ( )catching, throwingتعتمرررد علرررى تنشررريط
االسررتثناء مررن خررالل عبررارة ( throwتعطرري قيمررة) ،كتلررة  catchتسررتجيب لالسررتثناء
(تتحسب القيمة) ،فعندما ينشط االسرتثناء فري كتلرة  ،tryفسريتم انهراء التنفيرذ فري كتلرة
 tryوينتقل المسيطر الى كتلة  catchلتنفيذ الشفرة فري كتلرة  catchوبعرد اكتمرال تنفيرذ
كتلة  catchفان المسيطر سوف اليعود الى كتلة  tryوانما يسرتمر بتنفيرذ الشرفرة التري
بعررد كتلررة/كتررل ( catchترروفير كتررل  catchالتنهرري البرنررامج او تنجررز بعررض االفعررال
الخاصة االخرى) .اما اذا لم يتم تنشيط استثناء في كتلة  ، tryعليه فبعد اكتمرال كتلرة
 tryفان البرنامج يستمر بتنفيذ الشفرة التي بعد كتلة/كتل ( catchبكالم اخر اذا لم يرتم
تنشيط استثناء فان كتل  catchستهمل)
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الصيغة القواعدية:
try
{
Some-statements

او اسرررتدعاء دالررة ربمررا تنشررط اسرررتثناء ( )throwامررا الشررفرات مررع عبررارة
Some-more-statements
}
)Catch (type-name e
{
(الشفرة توفر اذا قيمة نوع وسيط كتلة  catchينشط في كتلة (try
}

االستثناءات توفر طريقة للتفاعل مع المرروف االسرتثنائية (مثرل اخطراء وقرت
التنفيرررذ) فررري برنامجرررك وذلرررك بنقرررل السررريطرة الرررى دوال خاصرررة تررردعى المعالجرررات
) .(handlersلمسرررك االسرررتثناءات يجرررب ان تضرررع جرررزء مرررن الشرررفرة تحرررت مراقبرررة
االسررتثناء .هررذ تقرروم بهررا بوضررع جررزء الشررفرة فرري كتلررة  .tryفعنرردما يحرردث ظرررف
اسرتثنائي فرري هرذ الكتلررة ،فران االسررتثناء سينشرط والررذي سرينقل المسرريطر الرى معررالج
االسرررتثناء .امرررا اذا لرررم ينشرررط اسرررتثناء ،فررران الشرررفرة ستسرررتمر بشررركل اعتيرررادي وكرررل
المعالجات ستهمل .االستثناء ينشط وذلك باستخدام الكلمة المفتاحية  throwمن داخل
كتلة  .tryمعالجات االستثناء يعلن عنها مرع الكلمرة المفتاحيرة  ،catchوالتري يجرب ان
توضع مباشرة بعد كتلة .try
• برنامج يوضح طريقة استخدام االستثناء
// Example 11.13
>#include <iostream
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;using namespace std
{ )( int main
try
{
;throw 20
}
)catch (int e
{
<< cout << "An exception occurred. Exception No. " << e
;endl
}
;return 0
}

نتيجة البرنامج 22.23
An exception occurred. Exception No. 20

الشفرة تحت معالجة االستثناء وضعت في كتلة  .tryفري البرنرامج  11.13هرذ
الشفرة ببساطة تنشط استثناء:
;throw 20

عبرارة  throwتقبرل وسرريط واحرد (فرري هرذ الحالرة قيمررة العردد الصررحيح ،)21
والذي يمرر كوسيط الى معالج االستثناء.
معالج االستثناء يعلن عنه مع الكلمة المفتاحية  .catchكما يمكن ان ترى ،فانه
يتبع مباشرة القوس المغلق للكتلة .try
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صرريغة  catchهرري مشررابهة الررى الدالررة االعتياديررة الترري لهررا دائمررا علررى االقررل
وسيط واحد ،نوع هذا الوسيط مهم جدا ،حي ان نروع الوسريط الرذي يمررر بالعبرارة
 throwسيتم فحصة وفقا له ،وفقط في حالة تطابقهما ،فان االستثناء سيحدث.
باالمكان ان ترربط كسلسرلة عردد مرن المعالجرات (عبرارات  ،)catchكرل واحرد
منهم مع نروع وسريط مختلرف .فقرط المعرالج الرذي يتطرابق نوعرة مرع الوسريط المحردد
بعبارة  throwسينفذ.

 22.21تعريف اوناف استثناء خاوة ب
Defining your own Exception Classes

عبارة  throwمن الممكن ان تنشط قيم مرن اي نروع ،الشريء العرام لعمرل هرذا
هرررو لتعريرررف صرررنف لررره كيانرررات مرررن الممكرررن ان تحمرررل انرررواع خاصرررة دقيقرررة مرررن
المعلومررات تريررد ان تنشررطها فرري كتلررة  ،catchومررن االسررباب االكثررر اهميررة لتعريررف
صنف استثناء خاص هو لتمكينك من تملك نوع مختلف لتعريف كل نوع ممكرن مرن
حرراالت االسررتثناء .صررنف االسررتثناء هررو مجرررد صررنف ،مايجعلرة صررنف اسررتثناء هررو
كيفية استخدامة .الزال يجب ان تنتبة باختيار اسم صنف االستثناء وكرذلك التفاصريل
االخرى.
مثال ،في البرنامج الذي يقروم بعمليرة االدخرال واالخرراج فري معالجرة الملفرات
فانه من الضروري ان يتم فحص عملية فتح الملف فيما اذا تمت عملية الفرتح بنجراا
ام ال وعر رسالة الخطأ المناسبة اذا ما حدث أي خطرأ غيرر متوقرع .االسرتثناءات
توفر طريقة اخرى لنقل المسيطر والمعلومات من الموقع الحرالي فري تنفيرذ البرنرامج
الى االستثناءات .االستثناءات يتم تنشيطها او تنشيطها فقط بواسطة التعبير ()throw
بشفرة تنفذ داخل كتلة العمل ( )tryاو ان الدالة تستدعى مرن كتلرة العمرل ( .)tryعرادة
االستثناءات تتكون من ثالث كتل هي
throw expression

القاعدة العامة لالستثناءات تعطى بواسطة
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try (expression)
catch (expression detector) {

…………….

throw (expression) { …….. // رسالة خطأ

}
}

) مرنunary( ) هرو تعبيرر احراديthrow(  بينمرا التعبيرر،) هي عبارةtry( كتلة
.)void( نوع
• مقطع البرنامج التالي يوض كيفية االعالن وتعريف االستثناءات في البرنامج
Class Sample {
private : char *str ;
public :
enum { minsize = 1 َ maxsize = 1000 ) ;
Sample () ; Sample ( int ) ;
void display () ;
};
Sample :: Sample ( int size )
{ if ( size < minsize || size > maxsize )
throw ( size ) ;
str = new char [ size ] ;
if ( str = = 0 )
throw ( " out of memory \n " ) ;
}
void funct ( int n )
{
try { Sample obj ( n ) ;
//َ كياإ
}
catch ( int k )
{
cerr << " out of range ….. \n " ;
func ( Sample :: maxsize ) ; }
} //
funcنهاية تدريف الدالة

 تحديات تنفي معالج االستثناء22.22
The Challenges of Implementation of Exception Handling

الصعوبات في تنفي معالج االستثناء تبرز من عدد من العوامل
 يجوووووب ان يوووووت التاكووووود مووووون وجوووووود شوووووفرة المعالجوووووة المناسوووووبة..  التنفيووووو:االول
.الستثناء معين
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ثانيا :كيانات االستثناء ممكن ان تكون متعددة االشكال .. polymorphicفي هو ه
الحالة ،التنفي ايضا ياخ بنظر االعتبوار المعالجوات التوي اساسوها الصونف عنودما
اليمكنها ايجاد المعالج المطوابك للكيوان المشوتك ..هو ه المتطلبوات تتضومن ترتيوب
لفح (من نووع وقوت التشوغيل) الزالوة النووع االلوي لكيوان االسوتثناء .لحود االن
 C++ليس له اي تسهيالت لفح (من نوع وقت التشغيل) قبل ان يكون معالج
االستثناء قد ت تطويرة .ه ه التسهيالت ت خلقها من العودم لهو ا الغورض .كتعقيود
اضافي ،التنفي يجب ان يستدعي دالة الهدم لكول الكيانوات المحليوة التوي كانوت قود
بنيت او انشأت على الطريك من كتلة  tryالى تعبير  throwقبول ان يوت تمريور
المسيطر الى المعالج المناسب.
هرذ العمليررة ترردعى ( .)stack unwindingبسرربب ان مترجمررات  C++المبكرررة
تنقل ملف مصدر  C++الرى  Cوعنردها فقرط يتررجم الشرفرة الرى شرفرة الماكنرة ،منفرذ
معالج االستثناء عليه ان ينفذ تعريف نوع وقت التنفيذ وتر المكدس بلغة  .Cلحسرن
الحظ جميع هذ العقبات تم ازلتها.

 11.11.1االستثناءات اثناء بناء وهدم الكيانات
Exceptions During Object's Construction and Destruction

دوال البنراء والهردم تسرتدعى اليرا .باالضررافة لرذلك ،اليمكنهرا اعرادة قريم للداللررة
علرى خطررأ وقررت التنفيررذ .مرن الواضررح غالبيررة الطرررق الموثوقرة لتقريررر اخطرراء وقررت
التنفيذ خالل دالرة بنراء وهردم الكيران تكرون بتنشريط اسرتثناء .علرى كرل ،هنرا وسرائط
اضافية يجب ان تاخذها بنمر االعتبار قبل ان تنشط استثناء في هذ الحاالت ،عليك
ان تحذر عمليا حول تنشيط استثناء من دالة الهدم.

 22.22.1تفعيل استثناءات من دوال الهدم خطر
Throwing Exceptions from a Destructor is Dangerous

ان تنشيط استثناء من دالة الهدم غير محبرذ ،ويعرود السربب الرى ان دالرة الهردم
مرن الممكرن ان تسرتدعى بسربب اسررتثناء اخرر كجرزء مرن تفريررغ المكردس .فراذا مرا ترم
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اسررتدعاء دالررة الهرردم بسرربب اسررتثناء اخررر ايضررا ينشررط اسررتثناء خرراص برره ،فرران اليررة
معالجة االستثناءات ستستدعي دالة االنتهاء ()( .)terminateفاذا كنت حقيقة تريد ان
تنشط استثناء من دالة الهدم فانه مرن المحبرذ ان يرتم اوال الفحرص فيمرا اذا كران هنرا
استثناء اخر لم يتم مسكة يتم معالجتة حاليا.

 22.21التمييز بين اس النوع والصنف
Distinction between Typename and Class

في قائمة وسائط قوالب الدوال ،الكلمرة المفتاحيرة ) (typenameوالصرنف لهمرا
نفب المعنى وباالمكران اسرتخدامهما بالتبرادل .كرال الكلمتران المفتاحيتران باالمكران ان
تستخدم في نفب قائمة وسائط القالب.
التمييز بين اسم النوع والصنف في قائمة وسائط القالب
;)&template <typename T ،class U> calc (const T& ،const U

ربما يكون اكثر تشجيعا الستخدام الكلمة المفتاحية  typenameبدال من الكلمرة
المفتاحية  classلتصميم نوع وسائط القالرب ،بعرد كرل ذلرك فانرك بامكانرك ان تسرتخدم
انررواع مبنيررة داخليررا (انررواع ليسررت صررنوف) كوسررائط نرروع حقيقرري .اكثررر مررن ذلررك،
) (typenameيبين بشكل اكثر وضوا بان االسم الذي يتبعة هو نوع اسم .علرى كرل،
الكلمرة المفتاحيررة ) (typenameاضرريفت الررى  ،C++لررذلك البرررامج القديمررة تميررل اكثررر
الى استخدام الكلمة المفتاحية  classحصريا.
اذا ماكرررران هنررررا اي شررررك فيمررررا اذا كرررران اسررررتخدام ( )typenameضررررروري
لتخصيص اسم بان يكون نوع ،فانها فكرر جيردة لتخصيصرة .لريب هنرا ضررر فري
تخصيص  typenameقبل النوع ،فاذا ما كان  typenameضروري ،فانه اليؤثر.
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 22.23اخطاء وقت الترجمة اثناء وقت الربط
Compile-Time Errors at Link-Time

بشركل عرام ،عنررد ترجمرة القالررب ،هنرا ثررالث مراحرل مررن الممكرن خاللهررا ان
يصدر المترجم خطأ ،االولى عندما يتم ترجمة تعريف القالرب نفسرة .المتررجم بشركل
عررام اليمكنرة ايجرراد عرردة اخطرراء فرري هررذ المرحلررة .االخطرراء القواعديررة ،مثررل نسرريان
الفارزة المنقوطة او كتابة اسم متغير باحرف مختلفة ،هذ يمكن اكتشافها.
الوقت الثاني الكتشاف الخطا هو عندما يفحص المترجم استخدام القالب ..فري
هذ المرحلة اليزال هنا الكثير مما يمكرن للمتررجم ان يفحصرة .عنرد اسرتدعاء دالرة
قالررب فرران العديررد مررن المترجمررات تفحررص فقررط فيمررا اذا كرران عرردد ونرروع الوسررائط
مناسب .المترجم بامكانة ان يكتشرف ان هنرا عردد كبيرر او قليرل جردا مرن الوسرائط,
وبامكانة ايضا ان يكتشف فيمرا اذا اثنران مرن الوسرائط مرن المفررو

ان يكرون لهمرا

نفب النوع هل هما متطابقان .بالنسبة لقالب الصنف فان المترجم بامكانه ان يفحرص
بان العدد الصحيح من وسائط القالب تم توفيرها وليب اكثر من ذلك.
الوقت الثال عندما تتولد االخطاء خالل االحداث .عندها فقط من الممكن ان
نجد اخطاء لها عالقة بالنوع .اعتمادا على كيفية ادارة المترجم لالحداث .
مررن المهررم ان ترردر عنرردما يترررجم تعريررف القالررب ،فسرروف التكررون معرفررة
واضحة حول مقبوليرة البرنرامج .نفرب الشريء ربمرا تمهرر اخطراء ترجمرة حترى بعرد
الترجمة الناجحة مع كل ملف يستخدم القالرب .لريب غيرر طبيعري ان تكتشرف اخطراء
فقط خالل االحداث ،والتي ربما تحدث خالل وقت الربط.

 22.24أعالن الصداقة في قوالب الصنف
Friend Declaration in Class Templates

هنا ثالث انواع من اعالنات االصدقاء والتي ربما تمهر في قالب الصرنف.
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كل نوع من االعالن يعلن عن صداقة مع كيان او اكثر:
 .1اعالن الصداقة االعتيادي لصنف او دالرة لريب قالرب ،والرذي يمرنح عالقرة
صداقة السم معين صنف او دالة.
 .2اعالن صداقة لقالب صنف او قالب دالة والرذي يمرنح وصرول لكرل حراالت
الصديق.
 .3اعالن صديق والذي يمنح وصول الى حاالت معينرة فقرط لقالرب صرنف او
دالة.

 22.24.2الصداقات االعتيادية

Ordinary Friends

الصنف الذي هو ليب بقالب من الممكن ان يكون صديق لصنف قالب:
{ template <class Type> class Bar
منح الوصول للصنف االعتيادي ،ليب قالب صنف اودالة //
;friend class FooBar
;)(friend void fnc
...
;}

هذا االعالن يقول بان اعضراء الصرنف  FooBarوالدالرة  fncربمرا تصرل الرى
االعضاء الخاصة والمحمية الي حالة للصنف ( Barالنهم اصدقاء).

 22.24.1وداقة القوالب العامة

General Template Friendship

الصديق من الممكن ان يكون قالب صنف اودالة.
{ template <class Type> class Bar
;template <class T> friend class Foo1
;)&template <class T> friend void templ_fcn1(const T
...
;}
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اعالنررات الصرررداقة هررذ تسرررتخدم وسرررائط نرروع مختلفرررة عررن التررري يسرررتخدمها
الصنف نفسة .وسائط النوع هذ تشير الى وسائط نوع  .temp_fcn1 ،Foo1في كلترا
هراتين الحرالتين فران عردد غيرر محردد مرن الصرنوف والردوال تعمرل صرداقة مرع .Bar

اعالن الصداقة مع  Foo1تفيد ان اي من حاالت  Foo1ربما تصل العناصر الخاصة
الي حالة من .Bar
اعررالن الصررداقة هررذا ينشرريء عالقررة واحررد الررى عرردد بررين كررل حالررة م رن Bar

واصرردقائها .Foo1, and temp_fcn1 ،لكررل حالررة مررن  Barفرران كررل حرراالت،Foo1
 temp_fcn1سيكونوا اصدقاء.

 22.24.3عالقة وداقة القوالب الخاوة

Specific Template Friendship

بدل من جعل كل حاالت قالرب الصرداقة صرنف مرن الممكرن ان يمرنح وصرول
الى حاالت محددة:
;template <class T> class Foo2
;)&template <class T> void templ_fcn2(const T
{ template <class Type> class Bar

تمنح الوصول لحالة مفردة خاصة محددة بواسطة

*// char

;>*friend class Foo2<char
;)& friend void templ_fcn2<char*>(char* const
// ...
;}

حتى وان كان ) (Foo2هو نفسه قالب صنف ،فان عالقة الصداقة سرتمدد فقرط
لحرراالت خاصررة مررن  Foo2والترري تعلررم بواسررطة * . charنفررب الشرريء ،فرران اعررالن
الصداقة للدالة  templ_fcn2تقول ان حاالت هذ الدالرة فقرط المعلمرة بواسرطة *char
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هي صديق للصنف  .Barالحاالت الخاصرة لكرل مرن  templ_fcn2 ،Foo2والمعلمرة
بواسطة * charبامكانها ان تصل الى كل حالة من .Bar
اكثر عمومية اعالنات الصداقة لالشكال التالية:
;template <class T> class Foo3
;)&template <class T> void templ_fcn3(const T
{ template <class Type> class Bar

كل حالة من  Barتمنح الوصول الى نسخة
للحاالت من نفب النوع //

//
 templ_fcn3او Foo3

;>friend class Foo3<Type
;)&friend void templ_fcn3<Type>(const Type
// ...
;}

هررذ الصررداقات تعرررف عالقررة صررداقة بررين حرراالت محررددة مررن  Barوحرراالت
من  Foo3او templ_fcn3والتي تستخدم نفب عوامل القالب .كل حالة مرن  Barلهرا
صديق مفرد مشتر من .Foo3, and templ_fcn3 friend
فقررط هررذ النسر مررن  Foo3او  templ_fcn3والترري لهررا نفررب عوامررل القالررب
كحراالت معطراة مرن  Barهرم اصردقاء .لرذلك فران > Foo3<intربمرا تصرل االجرزاء
الخاصة من > Bar<intولكن ليب من > Bar<stringاو اي حالة اخرى من .Bar

 22.24.4اعتماديات االعالن

Declaration Dependencies

عنرردما تمررنح حررق الوصررول لكررل الحرراالت لقالررب معررين ،فانررك التحترراج الررى
االعرالن عرن ذلرك علرى انره قالررب الصرنف او الدالرة ضرمن مردا  .جوهريرا ،المترررجم
سيعامل اعالن الصداقة كاعالن عن صنف او دالة.
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عندما تريد ان تحدد عالقة الصداقة لحالة معينة ،عليره فران الدالرة او الصرنف
يجب ان يعلن عنهم قبل ان يكون باالمكان استخدامهم في اعالن الصداقة:
;template <class T> class A
{ template <class T> class B
public:

واضح ان  Aقالب صنف

friend class A<T>; //

هنا ان  Cاعتيادي ليست قالب صنف
االن  Dهو قالب
خطأ  Eلم يعرف كقالب
خطأ  Fلم يعرف كقالب

//

//

;friend class C

;template <class S> friend class D
;>friend class E<T

//
//

;>friend class F<int
;}

اذا لررم يررتم اخبررار المترررجم بشرركل مسرربق ان الصررداقة هرري قالررب ،عليرره فرران
المترجم سيعتقد بان الصديق هو صنف او دالة اعتيادية ليست قالب.
سؤال للحل//:
اكتب برنامج لتنفيذ قالب  Templateلتوليد اصناف الطابور .Queue
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الفصل الثاني عشر
عمليات الملف
FILE OPERATIONS

 21.2المقدمة
من بداية هذا الكتاب ،فانرك تخرزن برامجرك علرى القررص الصرلب لحاسروبك،
لذا فانك التحتاج الى اعادة طباعتة في كل وقت تحتاج له .بشكل عرام ،اي مجموعرة
من المعلومات يتم خزنها والتي يمكن اعادة اسرتخدامها الحقرا تردعى ملفرا ) .(fileفري
هذا الفصل ستتعلم كيفية خزن البيانات في الملف برمجيا ،بحي ستكون قرادرا علرى
قراءتها الحقا او نقلها الى حاسوب اخر.
سوف تقوم بالعمل على الملف بنفب الطريقة التي كنت تعمرل بهرا مرع الشاشرة
ولوحة المفاتيح .طبعا ،وحي انك تملك تجربة مسبقة للعمل مرع الملفرات ،فانرك تعلرم
ان هنا فرقا بسيطا بين العمل على الملفات والعمل مع الشاشة ولوحة المفاتيح.

 21.1الملف
الملررف هررو عبررارة عررن تجميررع للبيانررات او مجموعررة مررن االحرررف او ربمررا
برنامج او نص كتابي.
والملف يعرف باسمة على القررص ،وبامكانرك كتابرة المعلومرات (اخرراج مرن
الحاسوب) او قراءة المعلومات (ادخال الى الحاسوب) مستخدما نفب الملف.
عند التعامل مع الملفات ،فربما سوف ال يكون هنا ملف واحد للتعامل معره،
حي من الممكن ان يكون هنا عددا من الملفات ترغب ان تتعامرل معهرا ،بردال مرن
ملررف واحررد فقررط لالدخررال وملررف واحررد لالخررراج .لررذلك ،يجررب عليررك االعررالن عررن
ملفاتك ككيانات من الصنف ) (fstreamواعطائها اسماء.
وهنا نوعان من الملفات في  C++هما
 .1الملف التسلسلي

Sequential File

581

 C++من البداية إلى البرمجة الكيانية

 .2ملف الوصول العشوائي

Random File

أن خلق الملف التسلسلي اسهل من الملف العشوائي ،ففي الملف التسلسلي فان
البيانات او النصوص سوف تخزن ويعاد استرجاعها بشكل متسلسل.
اما في الملف العشوائي فان البيانات يتم الوصول اليها ومعالجتها عشوائيا.
البرنامج الذي تكتبة والذي يقوم بعملية االدخال واالخراج بالنسربة الرى الملرف
الخرررارجي يجرررب ان يحتررروي علرررى الملرررف الرئسررري ) (fstreamوذلرررك الن تعررراريف
الصنف في هذا الملف تكون مشتقة مرن الصرنف ( ،)iostreamكرذلك فران )(fstream

تحتوي ضمنا ( (iostreamأي تحتوي اوامر األدخال واألخراج للملف.

 21.3معالجة الملفات

Manipulating Files

باالمكان ان تعالج نوعين من الملفات
 .1الملفات النصية

Text Files

 .2الملفات الثنائية

Binary Files

الملفات النصية منممة على شكل اسطر ،وكرل سرطر يحردد مرع نهايرة السرطر
) .(endlالبيانات تبقى على شكل مقروء ،وتفصرل الفراغرات برين كرل بيانرات الملرف،
لذلك سيكون من السهل فهم محتويات الملف.
مرن جانررب اخررر ،الملرف الثنررائي اليررنمم علررى شركل اسررطر ،تكتررب المعلومررات
كأجزاء واحدة بعد األخرى ،والقيم الرقمية تخزن بالطريقة التي تعمل بها (أو تخزن
بها) علرى ذاكررة الحاسروب -بالصريغة الثنائيرة .هرذ االرقرام التحرول الرى متتاليرة مرن
االرقام العشرية ،لكي يكون من السهولة قراءتها .كنتيجة ،طباعة الملف الثنائي ليب
من السهولة فهمة.

 21.4االعالن عن الملف

File Declaration

وحي ر ان الملفررات هرري كيانررات مررن الصررنف ( ،)fstreamلررذا فرران االعررالن
سيكون بسيطا جدا ومشابهة ل عالن عن كيان من صنف محدد:
582

د .نضال خضير العبادي  /جامعة الكوفة comp_dep_educ@yahoo.com .

; fstream identifier

المعرف ( )identifierهرو ببسراطة اسرم سروف تسرتخدمة لالشرارة الرى الملرف-
هرو لريب االسررم الرذي يخررزن علرى القررص! ..المقابلررة (او الرربط) بررين هرذا المعرررف
واسم الملرف علرى القررص سروف يترر الرى الدالرة العضرو ()(( )openسرنأتي عليهرا
الحقا).
بعد ان يتم االعالن عرن الملرف ،بامكانرك اسرتخدام عردد مرن الردوال األعضراء
النجاز العمليات عليه ،اكثر الدوال االعضاء أهمية هي:
)(•open
((•close
)(•eof

 21.4.2الدالة العضو

))open

األعررالن عررن الدالررة العضررو ) (openللصررنف ( )fstreamيكررون وفررق الصرريغة
القواعدية:
;)open(char filename[] ، int access_mode

هرذ الدالرة تنشرأ التقابرل (او الرربط) برين كيران الملرف المسرتخدم فري برنامجرك
والبيانات على القرص ،كذلك تحدد كيف سيتم استخدام الملرف :لالدخرال ،لالخرراج،
لالضررافة.. ،الررر  .وهررذ الدالرررة تسررتخدم معررراملين ،السلسررلة الرمزيرررة (اسررم الملرررف)
)( (filenameوهي عبارة عن مصفوفة مرن األحررف) والتري تحردد اسرم الملرف علرى
القرررص ،والمعامررل الثرراني هررو مايشررير الررى طررور الوصررول ) (access-modeوالررذي
يبرين طرور الوصررول (الغرر

مررن الوصرول الررى الملرف  -اي هررل ل دخرال مررثال أو

األخراج..ال ).
اسررم الملررف هررو سلسررلة رمزيررة تنتهرري برمررز النهايررة ( .)nullمررن الممكررن ان
تحتوي على الطريق الكامل الذي يؤدي الى الملرف (مكران خرزن الملرف) ،ويتضرمن
ذلك السواقة ) ،(driverالموجة  directoryال .
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طور الوصول سيكون واحدا من االطوار التالية:
جدول ( :)12.1يوضح اطوار الوصول للملفات

الطور

وظيفتــــــــــــــــــة

ios::out

فتح ملف لالخراج (كتابة)

ios::in

فتح ملف لالدخال (قراءة)

ios::app
ios::nocreat

ios::ate

فتح ملف للربط (الكتابة ابتداءا من نهاية الملف)
فتح الملف فقط اذا كان موجودا (أي عدم خلق ملف
جديد)
فتح الملف ليكون المؤشر في نهاية الملف بدال من
بدايتة

ios::trunk

حذف ملف أن وجد واعادة خلقة

ios::replace

فتح ملف في حالة وجود الملف

ios::binary

فتح ملف للطور الثنائي وافتراضا يكون نصا

مثال//:
الملررررف  test.txtيفررررتح لعمليررررة االدخررررال وهررررو موجررررود علررررى السررررواقة ()D
ضرررمن محتويرررات المجلرررد ( )NewFolderسررريتم كتابرررة األمرررر الخررراص بهرررذ العمليرررة
بالطريقة التالية:
;)Myfile.open (“D:\\ NewFolder\test.txt” ، ios::in

الحظ هنا ان اسم الملف الذي يستخدم داخل البرنامج لالشرارة الرى الملرف هرو
) (Myfileوهررو اسررم يررتم اسررنادة الررى الملررف عنررد األعررالن عررن الملررف (هررذا األسررم
يستخدم فقط داخل البرنامج ،بمعنى اليمثل األسم الذي يخزن به الملف على القرص
الصلب حير سريخزن علرى القررص باسرم ( .)test.txtكرذلك الحرظ كيفيرة كتابرة اسرم
الملررف الحقيقرري الررذي يخررزن علررى القرررص ويحرردد بررين حاصرررتين مررزدوجتين الن
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التعامل معه على انه سلسلة رمزية (دائما اسرم الملرف هرو سلسرلة رمزيرة ولرذلك يرتم
التعامل معه على هذا االساس) ،بعدها يأتي طور الوصول (بعرد الفرارزة) ،هنرا وفري
هذا المثال طور الوصول محدد لعملية األدخال ).(ios::in

مالحظة//:
الحرظ فرري حالررة اسرتخدام الصررنف ) (ifstreamفرران الطرور األفتراضرري هررو
االدخرررال ) ،(ios::inكرررذلك فررري حالرررة اسرررتخدام الصرررنف  ofstreamفررران الطرررور
األفتراضي هو األخراج (لذا فأنرك فري هراتين الحرالتين التحتراج الرى تحديرد طرور
الوصول ،اما فري حالرة الصرنف ) (fstreamوالرذي هرو يعمرل ل دخرال واألخرراج
فانه اليوجد طور أفتراضي ولذلك يجب أن يحدد الطور ..ألنها تستخدم ل عرالن
عن أكثر من طور.

مالحظة//:
األصناف التالية تستخدم لعمليات األدخال واألخراج للملفات:
 .1الملرررف الررررئيب ) (ifstreamوهرررو صرررنف مشرررتق مرررن الصرررنف االسررراس
) (istreamويستخدم لقراءة حزمة من الكيانات من الملف .ولتوضريح عمرل
هذا الصنف ،الحظ مقطرع البرنرامج الترالي الرذي يبرين كيفيرة فرتح ملرف لقرراءة
حزمة من الكيانات من ملف محدد
> #include < fstream
{ )( void main
; ifstream infile
; ) " infile.open ( " data-file
}………….

 .2الملررررف الرررررئيب ) (ofstreamمشررررتق مررررن الملررررف االسرررراس )(ostream
ويستخدم لكتابة حزمة من الكيانات في الملف.
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مثال :مقطع البرنامج التالي يوضح كيفية فتح ملف الغررا
من الكيانات في ملف معين

كتابرة حزمرة

> #include < fstream
{ )( void main
; ofstream infile
; ) " infile.open ( " data-file
} …………

 .3الملرررررف الررررررئيب) (fstreamو صرررررنف مشرررررتق مرررررن الصرررررنف االسررررراس
) (iostreamويسررتخ دم لكررل مررن قررراءة وكتابررة حزمررة مررن الكيانررات علررى
الملف.
ان الموجررة الرررئيب ) >  ( #include <fstreamيحترروي اليررا علررى الملررف
الرئيب ).( iostream
مثررال  :مقطررع البرنررامج التررالي يوضررح كيفيررة فررتح ملررف لكررل مررن القررراءة
والكتابة لحزمة كيانات من/او في ملف معين
> #Include < fstream
{ )(void main
; fstream infile
; ) infile.open ( " data-file " ، ios :: in || ios :: out
} …………

عند فتح الملف لكل من عمليرة القرراءة والكتابرة فران ) (i/o streamsتحرافظ
على مؤشرين احدهما ل دخال والثاني ل خراج .

 21.4.2.2قراءة وكتابة رمز من  /او في ملف
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الدوال االعضاء التالية تستخدم لقراءة وكتابة رمز من او في ملف معين
• ) ( :get
هذ الدالة تستخدم لقراءة رمز ابجدي من ملف معين  ..مثال
> #include < fstream
{ ) ( void main
; ifstream infile
; char ch
; )" infile.open (" text
{ )) (while (!infile.eof
; ) (ch = infile.get
}

}

…………

الحظ في هذا المثال انك لم تستخدم طور الوصول مع األمر ) (openوالسربب
ان الملف اعلن عنه من نوع  ifstreamوبالترالي فران مثرل هرذا الصرنف يكرون الطرور
األفتراضرري لرره هررو القررراءة ( .)ios::inكررذلك فرران الرمررز الررذي يررتم قراءت رة سيوضررع
بالمتغير الحرفي  chوبالتالي يمكن ان تجري عليه اي عملية نشاء.
• )( :put
هذ الدالرة تسرتخدم لكتابرة رمرز فري ملرف معرين او حزمرة مخرجرات معينرة ..
مثال
> #include < fstream
{ )( void main
; ofstream outfile
; char ch
; )" outfile.open (" text
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;”cout<<”Enter one character\n
;cin>>ch
)outfile.put (ch
}

}………………….

نفررب فكرررة المثررال السررابق فرران الدالررة  openلررم تسررتخدم طررور الوصررول حي ر
سيكون طور الوصول االفتراضي هنا هرو األخرراج او الكتابرة  ios::outوذلرك النرك
اعلنت عن الملف مع الصنف ) ،(ofstreamكذلك الحظ انه بعد ان تمت قرراءة رمرز
حرفي من اي عملية أدخال (ممكن ان تكرون باسرتخدام لوحرة المفراتيح) ،فانره يمكنرك
اضافتة الى الملف باستخدام الدالة (.)put

 21.4.1الدالة العضو

))close

الدالة العضو ) (closeتستخدم ليتم التأكيد بان كل بياناتك كتبت على القرص.
في عدد من الحاالت فان البيانات التكتب حاال على القرص ،فاذا لم يتم غلرق الملرف
بشرركل مناسررب ،فرران قسررم مررن البيانررات سرروف تفقررد .هررذ الدالررة العضررو التسررتخدم
معامالت او وسائط.
ان الدالررة العضررو ()( )closeتسررتخدم لغلررق ملررف سرربق وان تررم فتحرره الجررراء
عمليررات ملررف عليرره مثررل القررراءة ،الكتابررة ،او قررراءة وكتابررة معررا .وتسررتدعى الدالررة
() (  )closeأليا بواسطة دوال الهدم ( ،)destructorومع ذلك فانه باألمكران اسرتدعاء
هذ الدوال األعضاء لغلق الملف خارجيا.
الصيغة القواعدية العامة للدالة ()( )closeهي:
; ) (File-name. close

مثال:
> #include < fstream
{ )( void main
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; fstream infile
; )infile.open (" data-file " ،ios:: in || ios:: out
………………….
} ; )(infile.close

مثال أخر:
>#include <fstream
)(void main
{
;fstream myfile
;)myfile.open(“list.txt” ،ios::out
; ”myfile <<”Anything goes.
;)(myfile.close
}

هرذا البرنررامج يخلرق ملفررا باسررم ) (list.txtوكتبرت السلسرلة ()Anything goes
فيررره .الحرررظ لغرررر اسرررتخدام الملرررف يجرررب ان يحتررروي البرنرررامج الملرررف الرأسررري
( )fstreamلغر الكتابة بالملف تم اسرتخدام طريقرة مشرابهة لطريقرة اوامرر الكتابرة
االعتيادية )<< (coutبابدال ( )coutباسم الملف .بامكانك تنفيرذ هرذا البرنرامج وانمرر
الى محتويات الملف ( )list.txtمسرتخدما اي معرالج كلمرات ،بامكانرك ايضرا ان تطبرع
محتويات الملف من اي معالج كلمات.

م ح،ة//:
عندما تقرأ أخرر جرزء مرن المعلومرات برالملف فانرك سروف التسربب بنهايرة
الملف )) ( .(eofشرط نهاية الملف يتحفز فقرط عنردما تحراول القرراءة الرى مرا بعرد
اخر جزء من المعلومات في الملف .

589

 C++من البداية إلى البرمجة الكيانية

مالحظة//:
في حالة خلق ملف فأذا لم تحدد المكان الرذي سريكون الملرف موجرودا فيره،
فان الملف سيخلق في الموقع الحالي ).(directory
 21.5دوال اعضاء لبدض حاال حزمة البيانا
في لغة  C++فان الدوال الخاصة بفتح الملف ( )iosتعيد المعلومات عرن حالرة
الملف ،مثل الوصول الى نهاية الملف ،الفشل في فتح الملرف ،وهكرذا .الردوال التاليرة
تستخدم لفحص حالة فتح الملف عندما ترغب فتح ملف من القرص وهي:
)( ،bad () ،good

 21.5.2الدالة العضو

)( eof() ، fail

( )( )eof

الدالة العضو))( ( )eofشرط نهاية الملف) مفيدة جدا عند القيام بعملية القرراءة
من الملفات .فهي تعيد القيمة ( )1اذا حاولت ان تقرأ مابعد اخر البيانرات فري الملرف،
حير انررك فرري اغلررب الحرراالت التعرررف مسرربقا كررم جررزء مررن البيانررات موجررودا علررى
الملف .اذن ماهو الحل؟ الحل هو استمر بالقراءة لحين الوصول الى نهاية الملف.
ه ذ الدالة تستخدم لفحص وصول المؤشر الى نهاية الملف ..فاذا كان المؤشر
قد وصل نهاية الملف فان هذ الدالة ستعيد قيمرة ال تسراوي صرفرا وفري خرالف ذلرك
تعيد قيمة تساوي صفرا (.)1
(fail ( ) ) 21.5.1

تستخدم هذ الدالة للفحص فيما اذا تم فتح الملرف لعمليرات االدخرال واالخرراج
بشكل ناجح او حدوث خطأ بسبب مثال عمليات غير مسموا بها تؤدي الى عدم فرتح
الملف ..في حالة الفشل فانها ستعيد قيمة التساوي صفرا .مثال الستخدام هذ الدالة
> #include < fstream
{ )( void main
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; ifstream infile
; )" infile.open (" text
{ )) (while (!infile.fail
; cout << " couldn't open a file " << endl
;)exit(1
} } ………………..
)Bad ( ) ) 21.5.3

هذ الدالة تستخدم لفحرص أي محاولرة لعمليرات غيرر شررعية علرى الملرف او
كان هنا خطا ،الدالة ()( )badتعيد قيمة التساوي صفرا اذا كانت النتيجرة صرحيحة
وبخالف ذلك تعيد صفر مثال
> #include < fstream
> #include < stdlib
{ )( void main
; ifstream infile
; )" infile.open (" text
{ )) (if (infile.bad
; cerr << " open failare " << endl
} ; )exit (1
} ……….
)Good( ) ) 21.5.4

تستخدم هذ الدالة للفحص فيما اذا كانت عملية الملف السابقة قرد تمرت بنجراا
ام ال .هذ الدالة تعيد قيمة التساوي صفرا اذا لم يكن هنا خطأ .مثال
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#include < fstream >
#include < stdlib >
void main () {
ifstream infile ;
infile.open (" text ") ;
if (infile.good ( )) {
…………

}

}

 امثلة محلولة21.6
)text( • برنامج لكتابة مجموعة من االسطر في ملف معين اسمه
// Example 12.1
#include < fstream >
void main () {
ofstream outfile ;
outfile.open ( " text " ) ;
outfile << " this is a test \n " ;
outfile << " program to store \n " ;
outfile << " a set of lines on to a file \n " ;
outfile.close( ) ;
}

• برنامج لكتابة مجموعة من االسطر في ملف معورف مون المسوتخدم حيوث ان اسو
. الملف محدد في ور تعريف المستخدم
// Example 12.2
#include < fstream >
void main () {
ofstream Outfile ;
char fname [10] ;
cout << " enter a file name to be opened ? \n ";
cin >> fname ;
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outfile.open ( fname ) ;
outfile << " this is a test \n " ;
outfile << "program to store \n " ;
outfile << " a set of lines on to a file \n " ;
outfile.close() ;
}

• برنامج لقراءة مجموعة من االسطر من لوحة المفاتي وخزنها في ملف محدد
// Example 12.3
#include < fstream >
#define max 2000
void main () {
ofstream outfile ;
char fname [ 10 ] َ line [ max ] ;
cout << " enter a file name to be opened ? \n " ;
cin >> fname ;
outfile.open ( fname ) ;
char ch ; int I ;
cout << " enter a set of lines and terminate with @ \n " ;
cin.get ( line َ max َ' @ ' ) ;
cout << " given input \n " ;
cout << line ;
cout << " storing onto a file …… \n " ;
outfile << line ;
outfile.close() ;
}

• برنامج لقراءة ملف نصي وعرض محتوياتة على الشاشة
// Example 12.4
#include < fstream >
#include < iostream >
#include < iomanip >
#include <stdlib >
void main () {
ifstream infile ;
char fname [ 10 ] ; char ch ;
cout << " enter a file name ? \n " ;
cin >> fname ;
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infile.open ( fname ) ;
if ( infile.fail ( ) ) {
cerr << " No such a file exists \n " ;
exit ( 1 ) ; }
while ( ! infile.eof ( ) ) {
ch = ( char ) infile.get ( ) ;
cout.put ( ch ) ;
}
infile.close ( ) ;
}

• برنامج الستنساق محتويات ملف في ملف أخر
// Example 12.5
#include < fstream >
#include < iostream >
#include < iomanip >
#include <stdlib >
void main () {
ofstream outfile ;
ifstream infile ;
char fname1 [ 10 ] َ fname2 [ 10 ] ;
char ch ;
cout << " enter a file name to be copied ? \n " ;
cin >> fname1 ;
cout << " enter new file name ? \n ;
cin >> fname2 ;
infile.open ( fname1 ) ;
if ( infile.fail () ) {
cerr << " No such a file exists \n " ;
exit ( 1 ) ; }
outfile.open ( fname2 ) ;
if ( outfile.fail () ) {
cerr << " Unable to creat a file \n " ; exit ( 1 ) ; }
while ( ! infile.eof () ) {
ch = ( char ) infile.get () ;
outfile.put ( ch ) ; }
infile.close ; outfile.close() ;
}

) مثلwhite space( • برنامج لح ف الفراغات
(horizontal tab, line feed, new line, carrage return, space, vertical tab,(
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.من ملف نصي وخزن محتويات الملف بدون الفراغات في ملف اخر
// Example 12.6
#include < fstream >
#include < iostream >
#include < iomanip >
#include <stdlib >
void main () {
ofstream outfile ; ifstream infile ;
char fname1 [ 10 ] َ fname2 [ 10 ] ;

char ch ;

cout<<”Enter a filename to be copied?\n”;
cin>>filename1;
cout<<”New filename?\n” ;
cin >> fname2 ;
infile.open ( fname1 ) ;
if ( infile.fail() ) {
cerr << " No such a file exists \n " ; exit ( 1 ) ; }
while ( ! infile.eof () ) {
ch = ( char ) infile.get () ;
if ( ch = = ' ' || ch = = ' \t ' || ch = = ' \n ' ) ;
else
outfile.put ( ch ) ; }
infile.close () ; outfile.close () ;
}

) فوي ملوفupper case( • برنامج لتحويل الحروف الصغيرة الوى حوروف كبيورة
.نصي
// Example 12.7
#include < fstream >
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#include < iostream >
#include < iomanip >
#include <stdlib >
#include < ctype >
void main ( ) {
ofstream outfile ; ifstream infile ;
char fname1 [ 10 ] َfname2 [ 10 ] ;
char ch َ uch ;
cout << " enter a file name to be copied ? \n " ;
cin >> fname1 ;
cout << " new file name ? \n " ;
cin >> fname2 ;
infile.open ( fname1 ) ;
if ( infile.fail () ) {
cerr << " No such a file exists \n " ; exit ( 1 ) ; }
outfile.open ( fname2 ) ;
if ( outfile.fail () ) {
cerr << " Unable to creat a file \n " ;
while ( ! infile.eof () ) {
ch = ( char ) infile.get () ;
uch = toupper ( ch ) ;
outfile.put ( uch ) ;
infile.close () ;
outfile.close () ;
}
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 21.7عمليات الملف الثنائي

Binary File Operations

في لغة  C++فان عمليات الملف باالفترا

تنجز بطور النص ،ولكنها تردعم

عمليررات الملررف الثنررائي ايضررا .والملررف الثنررائي هررو ملررف وصررول متسلسررل حي ر ان
البيانات تخزن ويعراد قراءتهرا واحردة بعرد االخررى بالصريغة الثنائيرة بردال مرن رمروز
) ،(ASCIIمثال:

ملف ثنائي يحتوي على اعداد صحيحة ،اعداد حقيقية ،مصفوفة هياكل ..الر .
معالجة الملف الثنائي مناسبة جدا لتصميم وتطوير البيانرات المعقرد او قرراءة وكتابرة
المعلومات الثنائية.
الملررف النصرري الررذي يخلررق بواسررطة  C++ممكررن ان يحرردث ( )editبواسررطة
المحدثات االعتيادية او معالج الكلمات ( ،)word processorكذلك فان الملف النصي
ممكن ان ينقل بسهولة من نمام حاسوب الى اخر ،من جانب اخر فان الملف الثنرائي
هو اكثر دقة عند استخدام االعداد النه يخزن بالضبط التمثيل الرداخلي للقيمرة ،حير
اليوجد اخطاء تحويل او تدوير لالعرداد ،كرذلك فران خرزن البيانرات بالصريغة الثنائيرة
يكون اسرع اذا لم يكرن هنرا حاجرة للتحويرل عنرد خرزن البيانرات فري الملرف .ملرف
بيانات الصيغة الثنائية عادة ياخذ مساحة خزنية اقل ولكن المالحظ ان ملف الصريغة
الثنائيرة اليمكرن نقلرة بسررهولة مرن نمرام حاسروب الررى اخرر بسربب االخرتالف بالتمثيررل
الداخلي للبيانات من نمام حاسوب الى اخر.
ولغر

فتح ملف ثنائي فاننا نحتاج الى االشارة الى الطرور الثنرائي عنرد فرتح

الملف ويمكن ذلك بتحديد الطور الثنائي في فتح الملف:
; )infile (" data " ، ios:: binary
مقطع البرنامج التالي يوضح كيفية فتح ملف ثنائي في لغة C++
> #include < fstream
{ )( void main
; ofstream outfile
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outfile (" data " ،ios:: binary) ;
…………………..

• برنامج لفت ملف ثنائي لخزن مجموعة من االعداد في ملف معين
// Example 12.8
#include < fstream >
#include < iostream >
#include < iomanip >
void main () {
ofstream outfile ; char fname [ 10 ] ; float x َ y َ temp ;
cout << " enter a file name ? \n " ; cin >> fname ;
outfile.open ( fname َ ios :: out || ios :: binary ) ;
x = 1.5 ; y = 10.5 ;
cout << " x
temp " << endl ;
cout << "-------------------------- " << endl ;
while ( x < = y ) {
temp = x * x ;
outfile >> x >> ' \t ' << temp << endl ;
cout << x << ' \t ' >> temp >>endl ;
x = x + 1.5 ; }
outfile.close () ;
}

• برنامج لفت ملف ثنائي لقراءة مجموعوة مون االعوداد لغايوة مالحظوة عالموة نهايوة
الملف وعرض محتويات الملف على الشاشة
// Example 12.9
#include < fstream >
#include < iostream >
#include < iomanip >
void main () {
ifstream outfile ;
char fname [ 10 ] ; float x َy َtemp ;
cout << " enter a file name ? \n " ;
cin >> fname ;
outfile.open ( fname َ ios :: in ||ios :: binary ); //قراءه من مَف
cout << " x
temp " << endl ;
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; cout << " ------------------------------- " << endl
{ ) )(while ( !outfile.eof
; outfile >> x >> ' \t ' >> temp
; cout << x << ' \t ' << temp << endl
}
; )( outfile.close
}

 21.8التراكيب وعمليات الملف

Structures and File Operations

التركيب هو نروع بيانرات يعررف مرن المسرتخدم ..عناصررة هري انرواع مختلفرة
(غيررر متجانسررة) ،حيرر ان مصررفوفة مررن الهياكررل ممكررن خزنهررا والوصررول اليهرررا
باسررتخدام اوامررر التعامررل مررع الملررف ،واحيانررا ربمررا يتطلررب االمررر خررزن تجمررع مررن
عناصر الهياكل واعادتها بذات الصيغة.
• مقطووع البرنوووامج التوووالي يوضوو كيفيوووة فوووت ملوووف للقووراءة والكتابوووة لنووووع بيانوووات
تركيب..
> #include < iostream
struct student
; } ; { char name [ 20 ] ; int age
{ )( void main
; struct school
; ] fstream infile ; char fname [ 10
; ) infile.open ( fname َios :: in || ios :: out
…………..
زإ في المَف //
; ) infile.open ( fname َios :: out
; " cout << " storing onto the file ….. \n
; infile << student.name << setw (5) << student.age << endl
………………….
القراءه من المَف //
; ) infile.open ( fname َios :: in
; " cout << " reading from the file ………….. \n
{ ) )( while ( ! infile.eof
; infile >> student.name >> setw ( 5 ) >> student.age
………………………
;)( } infile.close
}
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، الطووول، الجوونس،  العموور، • برنووامج لقووراءة بيانووات لعناووور تركيووب مثوول (االس و
 ثو نفوس الملوف يفوت للقوراءة،الوزن) من لوحة المفاتي وخزنها في ملوف محودد
.وعرض محتوياتة على الشاشة
// Example 12.10
#include < fstream >
#include < iostream >
#include < iomanip >
#include <stdlib >
#include < ctype >
# define max 200
struct school {
char name [ 20 ] ; int age ;
weight ; } ;

char sex ; float height ; float

void main () {
struct school student [ max ] ;
fstream infile ; char name [ 10 ] ;
int I َn ;
cout << " Enter a file name to be stored \n " ;
cin >> fname ;
infile.open ( fname َios :: in || ios :: out ) ;
// ُّالقراءه من لوحة المفاتي
cout << " How many records are to be stored \n " ;
cin>> n ;
for ( I = 0 ; I < = n-1 ; ++I )
{ cout << " name : " ;
cin >> student [ I ]. name ;
cout << " age : " ;
cin >> student [ I ]. age ;
cout << " sex : " ;
cin >> student [ I ]. sex ;
cout << " height : " ; cin >> student [ I ]. height ;
cout << " weight : " ; cin >> student [ I ]. weight ; }
// الطزإ في المَف
infile.open ( fname َ ios :: out ) ;
cout << " storing onto the file …. \n " ;
for ( I =0 ; I < = n-1 ; ++I ) {
infile << student [ I ] . name << setw ( 5 ) << student [ I ].age <<
setw [ 10 ] << student [ I ] .sex << setw ( 5 ) <<
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; student [ I ].height << setw ( 5 ) << student [ I ]. weight << endl
; )( infile.close
القراءه من المَف//

; ) infile.open ( fname َ ios :: in
; " cout << " reading from the file …… \n
;I=0
{ ) )(while ( ! infile.eof
>> infile >> student [ I ] . name >> setw ( 5 ) >> student [ I ] .age
>> ) setw [ 10 ] >> student [ I ] . sex >> setw ( 5
; student [ I ] .height >> setw ( 5 ) >> student [ I ] .weight
} ; I++
{ ) for ( int j = 0 ; j < = n-1 ; ++j
<< cout << student [ j ] . name << setw ( 5 ) << student [ j ].age
<< ) setw [ 10 ] << student [ j ] .sex << setw ( 5
; student [ j ] .height << setw ( 5 ) << student [ j ]. weight << endl
}
; ) ( infile.close
}

 21.9الصنف وعمليات الملف

Class and File Operations

نمررا الرى ان لغرة  C++هري لغرة برمجرة كيانيرة فمرن المعقرول دراسرة كيفيرة
امكانيررة قررراءة وكتابررة الكيرران ( )objectفرري الملررف ،هنررا يجررب ان يحترروي البرنررامج
الملرف الراسري ( )fstreamلغرر التعامرل مرع عمليرات االدخرال واالخرراج للملررف،
ويجب ان تعرف طور عمليات الملف (للقراءة  ،للكتابة  ،او القراءة والكتابة).
فرري عمليررات الملررف الثنررائي الترري تتطلررب عمليررات ادخررال واخررراج ،فقررد تررم
انجازهرا باسرتخدام الرردوال االعضراء ()(  )get (), and putلحشرر واسررتخالص
العوامرل ،بينمرا تسرتخدم الردوال االعضراء ( )(  )and write () ،readلقرراءة وكتابرة
حزمرة مررن الكيانررات مررن ملررف محرردد وبالتعاقرب ،حير ان الدالررة العضررو ()( )read
تستخدم للحصول على بيانات لحزمرة مرن الكيانرات مرن ملرف محردد والقاعردة العامرة
لها هي:
; ))infile.read ( (char*) & obj ،sizeof (obj
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• مقطع البرنامج التالي يبين كيفية قراءة ونف من الكيانات من ملف يستخدم الدالوة
)read( العضو
#include < fstream >
class student-info {
protected :
char name [ 20 ] ; int age ; char sex ;
public :
void getdata () ;
};
void main () {
student-info obj ;
fstream infile ;
infile.open ( " data " َios :: in ) ;
infile.read ( ( char* ) &obj َsizeof ( obj ) ) ;
…………………
infile.close() ;
}

 فهي تستخدم لكتابة كيان في ملف أي خرزن حزمرةwrite () اما الدالة العضو
:) هيwrite( من الكيانات في ملف محدد والصيغة العامة للدالة
infile.write (( char*) &obj ،sizeof (obj)) ;

• مقطع البرنامج التالي يوض كيفية استخدام دالة الكتابة
#include <fstream >
class student-info {
protected :
char name [ 20 ] ;

int age ;

char sex ;

public :
void getdata () ;

void display () ;

void main () {
student-info obj ;

fstream outfile ;
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outfile.open ( " data " َios :: out ) ;
outfile.write ( ( char* ) &obj َsizeof ( obj ) ) ;
……………….
outfile.close() ;
}

، الجنس، العمر، ) مثل (االسstudent-info( • برنامج لقراءة كيان من الصنف
،read(  الوووزن) مووون لوحووة المفوواتي وخزنهوووا بملووف محوودد باسوووتخدام،الطووول
. ث فت الملف ثانية للقراءة وعرض محتوياتة على الشاشة.)write
// Example 12.11
#include < fstream >
#include < iostream >
#include < iomanip >
class student-info {
protected :
char name [ 20 ] ; int age ; char sex ;
float height ; float weight ;
public :
void getdata ( ) ; void display ( ) ;
};
void student-info :: getdata ( )
{ cout << " Enter the following information \n " ;
cout << " name : " ;
cin >> name ;
cout << " age : " ;
cin >> age ;
cout << " sex : " ;
cin >> sex ;
cout << " height : " ; cin >> height ;
cout << " weight : " ; cin >> weight ;
}
void student-info :: display () {
cout << name << setw ( 5 ) << age << setw ( 10 ) << sex <<
setw ( 5 )<< height << setw ( 5 ) << weight << endl ; }
void main ( ) {
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; ] student-info obj ; fstream infile ; char fname [ 10
; " cout << " Enter a file name to be stored ? \n
; cin >> fname
; ) infile.open ( fname َ ios :: in || ios :: out
القراءه من لوحة المفاتيُّ//
; )( obj.getdata
الطزإ في المَف//
; ) infile.open ( fname َ ios :: out
; " cout << " storing onto the file ……. \n
; ) ) infile.write ( ( char* ) &obj َ sizeof ( obj
; )( infile.close
القراءه من المَف//
; ) infile.open ( fname َios :: in
; " cout << " Reading from the file … \n
; ) ) infile.read ( ( char* ) &obj َ sizeof ( obj
; )( obj.display
; )( Infile.close
}

 21.21مصفوفة من كيانات ونف وعمليات الملف
Arrays of Class Objects and File Operations

في هذا المقطع ستتعرف علرى كيفيرة قرراءة وكتابرة كيانرات الصرنف مرن ملرف
محدد .من المعروف ان المصفوفة هري نروع بيانرات يعرفهرا المسرتخدم ،لهرا عناصرر
متجانسررة وتخررزن فرري مواقررع ذاكرررة متسلسررلة .فرري التطبيقررات العمليررة فرران مصررفوفة
كيانرات الصررنف هرري جوهريررا لبنرراء انممرة اساسرها بيانررات معقرردة ،وعليرره يكررون مررن
المفيد دراسة كيفية قراءة وكتابة مصفوفة من كيانات صنف في ملف.
• برنامج يوضح عملية القراءة والكتابة لمصفوفة من الكيانات في ملف
// Example 12.12
> #include < iostream
; int const max = 200
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class employee-info {
protected :
char name [ 20 ] ;
int age ;
public :
void getdata ( ) ; void display ( ) ;
};
void main ( ) {
student-info obj [ max ] ;
infile.open ( " data " َ ios :: in || ios :: out ) ;

//الطزإ في المَف

infile.open ( fname َ ios :: out ) ;
…………………..
cout << " storing onto the file ……. \n " ;
for ( I = 0 ; I < = max -1 ; ++I ) {
infile.write ( ( char* ) &obj [ I ] َsizeof ( obj [ I ] ) ) ; }
………………
//القراءه من المَف
infile.open ( fname َ ios :: in ) ;
cout << " reading from the file ……… \n " ;
for ( I = 0 ; I < = max -1 ; ++I ) {
infile.read ( ( char* ) &obj [ I ] َ sizeof ( obj [ I ] ) ) ;
obj [ I ] .display ( ) ; }
infile.close() ;
}

االوناف المتداخلة وعمليات الملف

21.22

Nested Classes and File Operations

،كمررا سرربق وان عرفررت ان الصررنف ممكررن ان يكررون عضررو مررن صررنف اخررر
فعنردما يررتم االعررالن عررن صرنف علررى انرره عضررو مررن صرنف اخررر فرران هررذا الصررنف
 وفي هرذ،) او صنف ضمن صنف اخرnested class( العضو يدعى صنف متداخل
 كمرا،الحالة فان الصنف العضو سوف يكون مدا الصنف االخر الذي هو عضو فيه
.ان كيان الصنف الخارجي سوف اليحتوي على كيان الصنف الداخلي
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• مقطع البرنامج التالي يوض كيفية قراءة وكتابة كيانات ونف متداخل في ملف
// Example 12.13
#include < fstream >
class Student-Info {
private :
char name [ 20 ] ;
public :
void getbase ( ) ;
void display ( ) ;
class Date {
private :
int year ;
public :
void getdata ( ) ;
void show-data ( ) ;
class Age-Class {
private :
int age ;
public : void getage () ;
void show-age ( ) ; };
// Ageنهاية هللانف الدمر
};
};

//

Data نهاية هللانف البيانا

// Student-Infoنهاية االع إ عن هللانف مدَوما الطَبه

void main ( ) {
Student-Info obj1 ;
Student-Info :: date obj 2 ;
Student-Info :: date :: Age-Class obj 3 ;
fstream infile ;
infile.open ( fname ios :: in || ios :: out ) ;
…………………………
infile.open ( fname َ ios :: out ) ;
cout << " storing onto the file ……… \n " ;
for ( I = 0 ; I < = n-1 ; i++ ) {
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infile.write ( ( char* ) &obj 1 َsizeof ( obj 1 ) ) ;
infile.write ( ( char* ) &obj 2 َsizeof ( obj 2 ) ) ;
infile.write ( ( char* ) &obj 3 َsizeof ( obj 3 ) ) ; }
infile.close () ;
…………………
//القراءه من المَف
infile.open ( fname َ ios :: in ) ;
cout << " reading from the file ……\n " ;
for ( I = 0 ; I < = n-1 ; ++I ) {
infile.read ( ( char* ) &obj 1 َsizeof ( obj 1 ) ) ;
infile.read ( ( char* ) &obj 2 َsizeof ( obj 2 ) ) ;
infile.read ( ( char* ) &obj 3 َsizeof ( obj 3 ) ) ; obj 1.display ()
;
obj 2. show-date () ;
obj 3. show-age () ;
}
infile.close () ;
}

• برنامج لقراءة بيانات مصفوفة كيانات ونف متوداخل مون لوحوة المفواتي وكتابتهوا
.في ملف معين
// Example 12.14
#include < fstream >
#include < string >
#include < iomanip >
const int max = 100 ;
class Student-Info {
private :
char name [ 20 ] ; long int rollno ;
public :
getbase () ; void display () ;
class Date () {
private :
int day ; int month ; int year ;
public :
void getdate () ;
void show-date () ;
class Age-Class {
private :
int age ;
public :
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void getage () ;
void show-age () ;

};
// Age نهاية االع إ عن هللانف
};
// Date نهاية االع إ عن هللانف
} ; // Student-Infoنهاية االع إ عن هللانف
void student-info :: getbase () {
cout << " enter a name : " ; cin >> name ;
cout << " roll number : " ; cin >> rollno ;
cout << " sex : " ;
cin >> sex ;
}
void Student-Info :: Date :: getdate () {
cout << " Enter date of a birth " << endl ;
cout << " day " ; cin >> day ;
cout << " month : " ; cin >> month ;
cout << " year : " ; cin
>> year ; }
void Student-Info :: Date :: Age-Class :: getage () {
cout << " Enter an age : " ; cin >> age ; }
void Student-Info :: display () {
cout << name << "
" << '\t' ; cout << rollno << " " ;
cout << sex << "
";
}
void Student-Info :: Date :: show-date () {
cout << day << ' / ' << month << ' / ' << year << '\t ' ; }
void Student-Info :: Date :: Age-Class :: show-age() {
cout << '\t ' << age << endl ; }
void main () {
Student-Info obj 1 [ max ] ; Student-Info :: date obj 2 [ max ] ;
Student-Info :: Date :: age-class obj 3 [ max ] ; int I َn ;
fstream infile ; char fname [ 10 ] ;
cout << " Enter a file name to be stored ? \n " ; cin >> fname ;
infile.open ( fname َios :: in || ios :: out ) ;
cout << " How many students ? \n " ;
cin >> n ;
// ُّتقرأ من لوحة المفاتي
cout << " Enter the following information \n " ;
// program continueالبرنامج له تِمَة
// continue
for ( I = 0 ; I < = max-1 ; ++ I ) {
int j = I + 1 ; cout << " \n object : " << j << endl ;
obj 1 [ I ] . getbase () ; obj 2 [ I ] .getdate () ;
618

comp_dep_educ@yahoo.com .  جامعة الكوفة/  نضال خضير العبادي.د

obj 3 [ I ] .getage () ;

}
//الطزإ في المَف

infile.open ( fname َios :: out ) ;
cout << " storinf onto the file …….. \n " ;
for ( I = 0 ; I < = max-1 ; ++I ) {
infile.write (( char* ) & obj 1 [ I ] َsizeof ( obj 1 [ I ] ) ) ;
infile.write ( ( char* ) & obj 2 [ I ] َsizeof ( obj 2 [ I ] )) ;
infile.write ( ( char* ) & obj 3 [ I ] َsizeof ( obj 3 [ I ])) ; }
infile.close () ;
//القراءه من المَف
infile.open ( fname َios :: in ) ;
cout << " reading from the file ………… \n " ;
cout << " \n\n\n " << endl ;
cout << " contents of the array of nested classes \n " ;
cout << " ------------------------------------------- " << endl ;
cout << " student's – name roll – no sex
date – of – birth
age \n " ;
cout << " --------------------------------------------------------------------- " << endl ;
for ( I = 0 ; I < = max-1 ; ++I ) {
infile.read ( ( char* ) & obj 1 [ I ] َsizeof ( obj 1 [ I ] )) ;
infile.read ( ( char* ) & obj 2 [ I ] َsizeof ( obj 2 [ I ] )) ;
infile.read ( ( char* ) & obj 3 [ I ] َsizeof ( obj 3 [ I ] )) ;
obj 1 [ I ] .display () ;
obj 2 [ I ] .show-date ;
obj 3 [ I ] . show-age () ;
}
cout << " ________________________________ " << endl ;
infile.close () ;
}

 معالجة ملفات الووول العشوائي21.21
Random Access File Processing

يعتبررر خلرررق ملفررات الوصرررول المتسلسررل اكثرررر سررهولة مرررن ملفررات الوصرررول
 حي ان البيانات فري ملفرات الوصرول المتسلسرل تخرزن وتسرترجع بشركل،العشوائي
 ان مؤشرر الملرف يتحرر مرن بدايرة الملرف الرى نهايرة،متسلسل واحدة بعرد االخررى
الملف في ملف الوصول المتسلسل بينمرا لريب بالضررور ان يبردأ المؤشرر فري ملرف
619

 C++من البداية إلى البرمجة الكيانية

الوصرول العشرروائي مررن بدايرة الملررف ويتحررر باتجرراة نهايرة الملررف ،ان المؤشررر فرري
ملف الوصول العشروائي يتحرر مباشررة الرى أي موقرع فري الملرف بردال مرن تحركرة
بالتتررالي كمررا فرري ملررف الوصررول المتسلسررل .تسررتخدم ملفررات الوصررول العشرروائي مررع
ملفات قواعد البيانات ،ولغر قراءة وتحروير كيران فري قاعردة البيانرات فران الملرف
يجب ان يفتح في طور الوصول لكرل مرن القرراءة والكتابرة ويسرتخدم الملرف الررئيب
( )fstreamلالعالن عن ملف الوصول العشوائي وكما بينا سابقا فران ( )fstreamهرو
صررنف يسررتند علررى كررل مررن الصررنفين ( .)and ofstream ،ifstreamان ()fstream
يرررث مؤشررري ملررف للتعامررل مررع ملررف الوصررول العشرروائي واحررد لالدخررال واالخررر
لالخراج (لكل من القراءة والكتابة).
يفتح ملف الوصول العشوائي مع االطوار التالية
( (ios::in ،ios::out ،ios::ate ،and ios::binary

•مقطررع البرنررامج التررالي يبررين كيفيررة فررتح ملررف الوصررول العشرروائي لكررل مررن
القراءة والكتابة
> #include < fstream
{ )( void main
; fstream file
; ) file.open ( fname ،ios :: in || ios :: out || ios :: ate || ios :: binary
} ……………..

مالحظة//:
يفضررل فررتح الملررف مررع االطرروار اعررال لغررر انجرراز عمليررات القررراءة،
الكتابة ،واالضافة ،ويجب ان يعرف على انه ثنائي الن بيانات الصنف االعضاء
تخزن بالصيغة الثنائية .
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مالحظة //:
تحريررك مؤشرر الملررف بمررا

 fstreamيررث الرردوال االعضراء التاليررة لغرر
يساعد للوصول الى قاعدة البيانات

قريم التعردد الرقمري

الموقع في الملف
enum

بداية الملف

ios :: beg

الموقرررررررع الحرررررررالي
للمؤشر

ios :; cur

نهاية الملف

ios :: end

اما الدوال االعضاء التالية فهي تستخدم لمعالجة ملفات الوصول العشوائي
 )seekg( .2وهي تستخدم لتحديد عمليات الملف لعمليات االدخال العشوائي
• مقطع البرنامج التالي يوضح عمل هذ الدالة:
> #include < fstream
{ )( void main
; fstream infile
…………………….
; ) infile.seekg ( 40
; ) infile.seekg ( 40 , ios :: beg
; ) infile.seekg ( 0 ،ios :: end
; ) infile.see;g ( -1 ،ios :: cur

اذهب الى البايت رقم //41
اذهب الى البايت رقم //41
اذهب الى نهاية الملف //
مؤشر الملف يجب ان //
يتحر للخلف بايت واحد //

 )seekp( .2يستخدم لتحديد عمليات الملف لألخراج العشوائي
 (tellg) .3يستخدم لفح

الموقع الحالي لالدخال

 )tellp) .4يستخدم لفح

الموقع الحالي لالخراج
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 21.23الووول العشوائي

Random Access

مبرردئيا ان الملفررات تقرررأ وتكتررب بشرركل متسلسررل .ولكررن يمكررن الوصررول الررى
الملف بترتيب عشوائي .في نمام األدخال واألخراج فري  C++فانرك تقروم بالوصرول
العشوائي باستخدام الدوال ()( .)seekg(), and seekpاغلب االشكال عمومية هي:
;)istream &seekg(off_type offset ،seekdir origin
;)ostream &seekp(off_type offset ،seekdir origin

هنا ) (off_typeهو مرن نروع االعرداد الصرحيحة يعررف بواسرطة ( (iosوالتري
لهررا القابليرة لحمررل اكبررر قيمررة مقبولررة والترري يمكررن ان تأخررذها االزاحررة ( .(offsetأمررا
 seekdirفهو متعدد رقمي ( (enumerationله هذ القيم:
بداية الملف

ios::beg

الملف الحالي

ios::cur

نهاية الملف
)( peek

ios::end

يحصل الحرف التالي في حزمة االدخال
يعيد حرف الى حزمة االدخال

)( putback

تدفق مخرجات الحزمة

)( flush

نمام األدخال واألخراج فري  C++يردير مؤشررين يشرتركان مرع الملرف .واحرد
هررو ) (get pointerوالررذي يحرردد مكرران حرردوث عملي رة األدخررال الالحررق فرري الملررف.
المؤشر األخر هو( (putpointerوالذي يحدد اين ستحدث عملية االخراج الالحقة في
الملف .فري كرل وقرت عنردما تحردث عمليرة ادخرال او اخرراج ،فران المؤشرر المناسرب
سيقدم .استخدام الدوال ()( )seekg(), and seekpسيساعد علرى الوصرول الرى الملرف
بطريقة غير تسلسلية.
الدالررة ( )seekgتحررر مؤشررر الملررف المشررتر الحررالي (مؤشررر  )getبازاحررة
مقدرة بعدد من البايتات ضمن المصدر المحدد .الدالة ) )seekpتحر مؤشرر الملرف
المشررتر الحررالي (مؤشررر  )putpointerبازاحررة مقرردرة بعرردد مررن البايتررات ضررمن
المصدر المحدد.
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بشرركل عررام الوصررول العشرروائي لالدخررال واالخررراج المفرررو
على تلك الملفات التي فتحت للعمليات الثنائية.

ان ينجررز فقررط

• برنامج يوض استخدام الدالة ) ،)seekpويسم ل بتحديد اس ملوف فوي سوطر
االوامر ،متبوع بعدد البايتات ال ي يحدد موقع األدخال في الملوف والو ي ترغوب
ان تبدأ منه بعملية األدخال .سيقوم البرنامج بعدها بكتابوة  Xفوي الموقوع المحودد.
الح بان الملف يجب ان يفت لعمليات القراءة والكتابة الثنائي.
// Example 12.15
>#include <iostream
>#include <fstream
>#include <cstdlib
;using namespace std
)] [int main(int argc َchar *argv
{
{ )if(argc!=3
;"cout << "Usage: CHANGE <filename> <byte>\n
;return 1
}
;)fstream out(argv[1] َios::in | ios::out | ios::binary
{ )if(!out
;"cout << "Cannot open file.\n
;return 1
}
;)out.seekp(atoi(argv[2]) َios::beg
;)'out.put('X
;)(out.close
;return 0
}

• برنووامج يسووتخدم ) . )seekgسوويقوم بعوورض محتويووات الملووف ،بوودءا موون الموقووع
ال ي تحدده على سطر االمر )Seekp( .سيحرك مؤشر .put
// Example 12.16
>#include <iostream
>#include <fstream
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#include <cstdlib>
using namespace std;
int main(int argc َchar *argv[])
{
char ch;
if(argc!=3) {
cout << "Usage: NAME <filename> <starting location>\n";
return 1;
}
ifstream in(argv[1] َios::in | ios::binary);
if(!in) {
cout << "Cannot open file.\n";
return 1;
}
in.seekg(atoi(argv[2]) َios::beg);
while(in.get(ch))
cout << ch;
return 0;
}

:بامكانك ان تحدد الموقع الحالي لكل مؤشر ملف باستخدام الدالة
pos_type tellg();

( والتي لهرا القابليرة لحمرل اكبررios( ( هو نوع معرف بواسطةpos_type) هنا
.قيمة تعيدها دالتة
) التري تحرر مؤشرراتseekg(), and seekp()( هنا نسر متطابقرة لكرل مرن
.)tellg(), and tellp()( الملررف الررى الموقررع المحرردد بواسررطة القرريم المعررادة لكررل مررن
:الصيغة العامة لهم هو
istream &seekg(pos_type position);
ostream &seekp(pos_type position);

614

د .نضال خضير العبادي  /جامعة الكوفة comp_dep_educ@yahoo.com .

 21.24فح

حاالت االدخال واالخراج

Checking I/O Status

نمرررام االدخرررال والخرررروج فررري  C++يحرررافظ علرررى معلومرررات الحالرررة حرررول
المخرجرررات لكرررل عمليرررة مرررن عمليرررات االدخرررال واالخرررراج .الحالرررة الحاليرررة لتررردفق
المدخالت والمخرجات تكون موصوفة في كيان من نروع  ،iostateوالتري هري قائمرة
اعداد تعرف بواسطة ( )iosوالذي يحتوي على هذ االعضاء:
يعيد موقع  getالحالي

))tellg

يعيد موقع  putالحالي

))tellp

عدم وجود خطأ بضبط البتات

ios::goodbit

تعيد  1عندما يصل نهاية الملف ،وصفر بخالف ذلك ios::eofbit

تعيد  1عندما اليحدث خطأ في االدخال او االخراج ،بخرالف ذلرك يعيرد صرفر
ios::failbit

يعيررد  1عنرردما يحرردث خطررأ فرري االدخررال او االخررراج ،و صررفر بخررالف ذلررك
ios::badbit

هنررا طريقترران باالمكرران ان تسرراعد بالحصررول علررى معلومررات حالررة االدخررال
واالخررراج .اوال ،باالمكرران اسررتدعاء الدالررة ) ،(rdstateوالترري هرري عضررو مررن (.)ios
ولها الصيغة العامة:
;) (iostate rdstate

وهي تعيد الحالة الحالية لبتات االخطاء .وكما يمكنك ان تخمن مرن النمرر فري
قائمة االعالم (بتات االخطاء) فران ) (rdstateسرتعيد  goodbitعنردما اليحردث خطرأ.
بخالف ذلك فان خطأ سيعاد.
الطريقررة الثانيررة بامكانررك ان تحرردد اذا ماحرردث خطررأ وذلررك باسررتخدام واحررد او
اكثر من دوال  iosاالعضاء:
;)(bool bad
;)(bool eof
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bool fail();
bool good();

 القراءة والكتابة في الملف النصي21.25
Reading and Writing Text Files

او الكتابرة فري ملرف نصري هرو باسرتخدام العوامرل/ان ابسط طريقة للقراءة من
.(<< and >>)
.test  وسلسلة رمزية في ملف يسمى، قي حقيقية، • برنامج يكتب عدد وحي
// Example 12.17
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
{
ofstream out("test");
if(!out) {
cout << "Cannot open file.\n";
return 1;
}
out << 10 << " " << 123.23 << "\n";
out << "This is a short text file.";
out.close();
return 0;
}

 وسلسلة رمزية من الملوف الو ي خلوك بالرنوامج، حرفا،• برنامج يقرأ عددا وحيحا
12.17
// Eample 12.18
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
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{
;char ch
;int i
;float f
;]char str[80
;)"ifstream in("test
{ )if(!in
;"cout << "Cannot open file.\n
;return 1
}
;in >> i
;in >> f
;in >> ch
;in >> str
;"cout << i << " " << f << " " << ch << "\n
;cout << str
;)(in.close
;return 0
}

قرراءة الملفررات النصررية،

ضرع فرري ذهنررك بران العامررل )>>( يسررتخدم ألغررا

ويحرردث هنررا تحويررل لرربعض الحررروف .مثررال ،حررروف الفراغررات ( (whitespaceيررتم
حررذفها .امررا اذا اردت منررع تحويررل اي حرررف ،فأنررك يجررب أن تفررتح الملررف فرري طررور
الوصول الثنائي ،كذلك تذكر عندما تستخدم العامل (>>) لقراءة سلسلة رمزية ،ضع
توقف عندما يصادفك حرف من حروف الفراغات .whitspace

 21.26األدخال واألخراج الثنائي غير المنسك

Unformatted Binary

I/O

ملفات النص المنسقة (مثل تلك المستخدمة في المثال السابق) تكون مفيردة فري
حاالت مختلفة ،ولكن ليب لها المرونرة التري فري الملفرات الثنائيرة غيرر المنسرقة .لهرذا
السرربب  C++ترروفر عرردد مرن دوال األدخررال واألخررراج للملررف الثنررائي (احيانررا يرردعى
الملف الخام  )rawوالتي بامكانها انجاز عمليات غير منسقة.
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فعندما تنجز عمل من نوع العمليات الثنائية على الملف ،تاكرد مرن فرتح الملرف
باسررتخدام محررردد الطررور ) .(ios::binaryبرررالرغم مرررن ان دوال الملررف غيرررر المنسرررق
سرروف تعمررل علررى الملفررات المفتوحرة لطررور الررنص ،فررأن بعررض تحررويالت الحررروف
ربما تحدث .تحويالت الحروف تعطل الغر

من عمليات الملف الثنائي.

بشركل عرام ،هنررا طريقتران لقرراءة وكتابررة البيانرات الثنائيرة غيررر المنسرقة مررن
او الررى الملررف .اوال ،يمكنرررك كتابررة بايررت وذلرررك باسررتخدام الدالررة العضرررو ()(،)put
وقراءة بايت وذلك باستخدام الدالة العضرو ))( .(getالطريقرة الثانيرة ،باسرتخدام دوال
 C++ألدخال وأخرراج كتلرة ()( )read(), and writeكرل مرن هرذ الطررق سروف يرتم
تجربتها هنا.

 21.26.2استخدام

))( ) get() and put

الدالررة ))(  )getلهررا عرردد مررن األشرركال ،ولكررن النس رخة األكثررر اسررتخداما هرري
الموضحة فيما يلي ،مع دالة ))((put
;)istream &get(char &ch
;)ostream &put(char ch

الدالة ))( (getتقرأ حرفا مفردا واحدا من حزمرة بيانرات وتضرعها فري المتغيرر
 ،chفهي تعيرد مرجعيرة الرى الحزمرة .وتكرون القيمرة صرفر او فررا ) (nullأذا مرا ترم
الوصول الى نهاية الملف.
الدالة ))( (putتكتب  chالى الحزمة وتعيد مرجعية الى الحزمة.
* برنامج سوف يقوم بعر

محتويات اي ملف على الشاشة ،وسوف يستخدم

الدالة ( )getالتي تقرأ حرفا من ملف وتكتبه ) (putاي الحرف في ملف.
// Example 12.19
>#include <iostream
>#include <fstream
;using namespace std
)] [int main(int argc َ char *argv
{
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char ch;
if(argc!=2) {
cout << "Usage: PR <filename>\n";
return 1; }
ifstream in(argv[1] َ ios::in | ios::binary);
if(!in) {
cout << "Cannot open file.\n";
return 1;
}
while(in) {
// ستِوإ طأ عند الوهللاول الى نهاية المَفin
in.get(ch);
if(in) cout << ch; }
in.close();
return 0;
}

 مسررببا توقررف حلقررة، سرريكون الشرررط خطررأ،عنررد الوصررول الررى نهايررة الملررف
 عليه هنا في الحقيقة طرق اكثر رصانه لكتابة شفرة حلقرة التكررار، while التكرار
كما في ادنا,التي تقرأ وتعر الملف
while(in.get(ch))
cout << ch;

 وهرذ سرتكون خطرأin ( سرتعيد الحزمرةget) هذا الشكل يعمل وذلك الن الدالة
.عند الوصول الى نهاية الملف
.( لكتابة سلسلة رمزية في الملفput) • برنامج يستخدم
// Example 12.20
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main() {
char *p = "hello there";
ofstream out("test" َios::out | ios::binary);
if(!out) {
cout << "Cannot open file.\n";
return 1; }
while(*p) out.put(*p++);
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;)(out.close
;return 0
}

 21.26.1قراءة وكتابة كتل من البيانات
Reading and Writing Blocks of Data
قراءة وكتابة كتل من البيانات الثنائية ،مستخدما الدوال األعضاء read() and
)(write

صيغتها العامة هي:
;)istream &read(char *buf ،streamsize num
;)ostream &write(const char *buf ،int streamsize num

الدالة ( )readتقرأ عددا مرن البايترات ( )numمرن الحزمرة المشرتركة وتضرعها
فرري مكرران فرري الررذاكرة مؤشررر عليهررا بواسررطة المؤشررر( .)bufوكمررا بينررا سررابقا ،حجررم
الحزمة ) (streamsizeمعرفة كشكل مرن االعرداد الصرحيحة .وهري يمكنهرا مرن حمرل
اكبر عدد من البايتات والتري يمكرن ان تنقرل بواسرطة اي عامرل مرن عوامرل االدخرال
واالخراج.
• برنامج يكتب ث يقرأ مصفوفة من األعداد الصحيحة
// Example 12.21
>#include <iostream
>#include <fstream
;using namespace std
)(int main
{
;}int n[5] = {1, 2, 3, 4, 5
;register int i
;)ofstream out("test" َ ios::out | ios::binary
{ )if(!out
;"cout << "Cannot open file.\n
;return 1
}
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;)out.write((char *) &n َsizeof n
;)(out.close
for(i=0; i<5; i++) // clear array
;n[i] = 0
;)ifstream in("test" َios::in | ios::binary
{ )if(!in
;"cout << "Cannot open file.\n
;return 1
}
;)in.read((char *) &n َsizeof n
for(i=0; i<5; i++) // show values read from file
;" " << ]cout << n[i
;)(in.close
;return 0
}

الحرررظ ان تحويرررل االنرررواع داخرررل االسرررتدعاء ()( )read(),and writeيكرررون
ضروريا عندما تعمل على الذاكرة ( )bufferوالتي لرم تعررف كمصرفوفة احررف .اذا
مرا تررم الوصررول الررى نهاير ة الملررف قبررل ان يررتم قررراءة عرردد االحرررف المحرردد (،)num
عنرردها ببسرراطة فرران الدالررة ( )readسررتتوقف ،ومسرراحة الررذاكرة سررتحتوي عرردد مررن
االحرررف والترري كانررت مترروفرة .بامكانررك ان تجررد عرردد االحرررف الترري تررم قراءتهررا
باستخدام دالة عضو اخرى ،تدعى ))( ،(gcountوالتي لها الصيغة التالية
;)(streamsize gcount

الدالرة ))( (gcountعيرد عردد االحررف التري ترم قراءتهرا بواسرطة اخرر عمليرة
ادخال.

• مثال لمقارنة ملف Example for File Comparison
البرنررامج التررالي يوضررح قرروة وبسرراطة نمررام ملفررات  .C++فهررو يقررارن ملفررين
لمعرفة اذا كانا متساويين .هذا ممكن باستخدام دوال الملفات الثنائيرة

)(،(read

))( .eof(), and gcountيفرررتح البرنرررامج اوال الملفرررات للعمليرررات الثنائيرررة( .وهرررذا
ضررروري لمنررع تحررويالت االحرررف مررن الحرردوث) ،بعرردها ،تقرررا جررزءا واحرردا مررن
الذاكرة المؤقتة في الوقت الواحد من كل مرن الملفرين وتقرارن محتوياترة مرا .ولتحديرد
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) لتحديد بالضربط كرم عردد االحررف فريgcount( حجم الذاكرة المؤقتة تستخدم الدالة
 فران القليرل مرن الشررفرةC++  عنرد اسررتخدام دوال ملفرات، كمرا تررى،الرذاكرة المؤقتره
.تحتاج النجاز هذ العملية
• برنامج لمقارنة اثنان من الملفات
// Example 12.22
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main(int argc َchar *argv[ ]) {
register int i;
unsigned char buf1[1024] َbuf2[1024];
if(argc!=3) {
cout << "Usage: compfiles <file1> <file2>\n";
return 1;
}
ifstream f1(argv[1] َ ios::in | ios::binary);
if(!f1) {
cout << "Cannot open first file.\n";
return 1;
}
ifstream f2(argv[2] َ ios::in | ios::binary);
if(!f2) {
cout << "Cannot open second file.\n";
return 1;
}
cout << "Comparing files...\n";
do {
f1.read((char *) buf1 َ sizeof buf1);
f2.read((char *) buf2 َ sizeof buf2);
if(f1.gcount() != f2.gcount()) {
cout << "Files are of differing sizes.\n";
f1.close();
f2.close();
return 0;
}
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// compare contents of buffers
for(i=0; i<f1.gcount(); i++)
if(buf1[i] != buf2[i]) {
cout << "Files differ.\n";
f1.close();
f2.close();
return 0;
}
} while(!f1.eof() && !f2.eof());
cout << "Files are the same.\n";
f1.close();
f2.close();
return 0;
}
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المالحك
ASCII Chart
IBM Character Codes
HEX
Symbol
DEC عشري
سادس
الرمز
عشر
1
11
(NULL)
1
11
A
2
12
B
3
13
C
4
14
D
5
15
E
6
16
F
7
17
G
8
18
H
9
19
I
11
A1
J
11
B1
K
12
C1
L
13
D1
M
14
E1
N
15
F1
O
16
11
P
17
11
Q
18
12
R
19
13
S
21
14
T
21
15
U
22
16
_
23
17
W
24
18
X
25
19
Y
26
A1
Z
27
B1
a

:A الملحك

IBMشفرات رموز
Key المفتا
Ctrl 2
Ctr A
Ctrl B
Ctrl C
Ctrl B
Ctrl E
Ctrl F
Ctrl G
Backspace
Tab
Ctrl J
Ctrl K
Ctrl L
Enter
Ctrl N
Ctrl O
Ctrl P
Ctrl Q
Ctrl R
Ctrl S
Ctrl T
Ctrl U
Ctrl V
Ctrl W
Ctrl X
Ctrl Y
Ctrl Z
Escape
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Beep
Backspace
Tab
Linefeed (new line)
Vertical Tab
Form Feed
Carriage Return

 من البداية إلى البرمجة الكيانيةC++

28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
61
62

C1
D1
E1
F1
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
A2
B2
C2
D2
E2
F2
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
A3
B3
C3
D3
E3

b
c
d
e
!
“
#
$
%
&
‘
(
)
*
+
,
–
.
/
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>

Ctrl \
Ctrl ]
Ctrl 6
Ctrl –
SPACE BAR
!
“
#
$
%
&
‘
(
)
*
+
,
–
.
/
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
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63
64
65
66
67
68
69
71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
91
92
93
94
95
96
97

F3
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
A4
B4
C4
D4
E4
F4
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59
A5
B5
C5
D5
E5
F5
61
61

?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
'
a

?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
'
a
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98
99
111
111
112
113
114
115
116
117
118
119
111
111
112
113
114
115
116
117
118
119
121
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
131
132

62
63
64
65
66
67
68
69
A6
B6
C6
D6
E6
F6
71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
A7
B7
C7
D7
E7
F7
81
81
82
83
84

b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
f
Ä
ü
é
É
ä

b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
Ctrl ←
Alt 128
Alt 129
Alt 130
Alt 131
Alt 132
628

comp_dep_educ@yahoo.com .  جامعة الكوفة/  نضال خضير العبادي.د

133
134
135
136
137
138
139
141
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
151
152
153
154
155
156
157
158
159
161
161
162
163
164
165
166
167

85
86
87
88
89
A8
B8
C8
D8
E8
F8
91
91
92
93
94
95
96
97
98
99
A9
B9
C9
D9
E9
F9
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

à
å
Ç
ê
ë
è
ï
î
ì
Ä
Å
É
æ
Æ
ô
ö
ò
ù
ù
ÿ
Ö
Ü
õ
£
¥
û
ü
á
í
ó
ú
ñ
Ñ
a
o

Alt 133
Alt 134
Alt 135
Alt 136
Alt 137
Alt 138
Alt 139
Alt 140
Alt 141
Alt 142
Alt 143
Alt 144
Alt 145
Alt 146
Alt 147
Alt 148
Alt 149
Alt 150
Alt 151
Alt 152
Alt 153
Alt 154
Alt 155
Alt156
Alt157
Alt158
Alt159
Alt160
Alt161
Alt162
Alt163
Alt164
Alt165
Alt166
Alt167
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168
169
171
171
172
173
174
175
176
177
178
179
181
181
182
183
184
185
186
187
188
189
191
191
192
193
194
195
196
197
198
199
211
211
212

A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
AF
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA

®
©
™
'
..
¡
«
»
¤
¤
¤
≥
¥
µ
ð
ς
Π
π
∫
a
o
Ω
æ
™
¿
¡
¬
√
∫
≈
Δ
«
»
...
g

Alt168
Alt169
Alt170
Alt 171
Alt 172
Alt 173
Alt 174
Alt 175
Alt 176
Alt 177
Alt 178
Alt 179
Alt 180
Alt 181
Alt 182
Alt 183
Alt 184
Alt 185
Alt 186
Alt 187
Alt 188
Alt 189
Alt 190
Alt 191
Alt 192
Alt 193
Alt 194
Alt 195
Alt 196
Alt 197
Alt 198
Alt 199
Alt 200
Alt 201
Alt 202
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213
214
215
216
217
218
219
211
211
212
213
214
215
216
217
218
219
221
221
222
223
224
225
226
227
228
229
231
231
232
233
234
235
236
237

CB
CC
CD
CE
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
EB
EC
ED

À
Ã
Õ
Œ
œ
–
—
"
"
Ô
"
÷
◊
ÿ
Ÿ
/
¤
<
>
fi
fl
α
β
Γ
π
ς
Â
µ
τ
Ë
Θ
Ω
Î
Ï
ψ

Alt 203
Alt 204
Alt 205
Alt 206
Alt 207
Alt 208
Alt 209
Alt 210
Alt 211
Alt 212
Alt 213
Alt 214
Alt 215
Alt 216
Alt 217
Alt 218
Alt 219
Alt 220
Alt 221
Alt 222
Alt 223
Alt 224
Alt 225
Alt 226
Alt 227
Alt 228
Alt 229
Alt 230
Alt 231
Alt 232
Alt 233
Alt 234
Alt 235
Alt 236
Alt 237
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238
239
241
241
242
243
244
245
246
247
248
249
251
251
252
253
254
255

∈
Ô
≡
+
≥
≤
Ù
1
÷
∼
°
•
.
√
η
²
<
blank

EE
EF
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

Alt 238
Alt 239
Alt 240
Alt 241
Alt 242
Alt 243
Alt 244
Alt 245
Alt 246
Alt 247
Alt 248
Alt 249
Alt 250
Alt 251
Alt 252
Alt 253
Alt 254
Alt 255

 الكلمات المحجوزة:B الملحق
Asm

namespace

A

N
auto

new

Bool
B

O

operator

break
case
Private
catch
C

P

protected

char
public
class
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const
const_cast
continue
Default
delete
D

register

do

R

double

reinterpret_cast
return

dynamic_cast
Short

E

Else

signed

enum

sizeof

explicit

S

static

export

static_cast

extern

struct
switch
template
this

False
throw
float
F

T

true

for
try
friend
typedef
typeid

633

 من البداية إلى البرمجة الكيانيةC++

typename

Union
G

Goto

U

unsigned
using

If
I

virtual

inline

V

int

void
volatile
wchar_t

L

Long

W
while

Main
M
mutable
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