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  :إعداد الطالب
  ھشام يحيى دل

 
  محاضرات

C++ 

 



 ٢

  ا�ھداء
  
  

 أردت بھذا العمل وجھك الكريم فتقبل مني، اللھم من استفاد من ھذا الكتاب بمعلومة فاكتب لي بھ�ا ح�سنة ياللھم إن

الكريم، ومن صححت لديه فكرة كان�ت خاطئ�ة ف�أمحو عن�ي س�يئة وإن ت�ضاعف وإن تضاعف لي فإنك أنت الحليم 

  .فإنك أنت العفو الغفور

  ..لي ولمن علمني ھذا العلم وأطل في عمره اللھم اغفر

ًاللھم زدني علما وانفعني به، اللھم إني أعوذ بك من عل�م  ينف�ع وقل�ب  يخ�شع وص�Lة  ترف�ع وص�دقة  تقب�ل 

ء والنفاق، والكب�ر والعج�ب، والبخ�ل وال�شح، والعج�ز والك�سل، وأرذل العم�ر، وع�ذاب القب�ر، وأعوذ بك من الريا

  .وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيخ الدجال

  .. الضياع أو اYھمالالتلف أو  من المسلمين فاحفظه من ماللھم إني اھدي ھذا الكتاب لجميع طLب العل

  اللھم آمين،،،

  

  :في حالة وجود أخطاء

 ھا إرس�الًو شاكرا أن تساھم معي في تصحيح ا\خطاء اYمLئي�ة وا\خط�اء ف�ي الفك�رة أو الك�ود وغيرھ�ا عب�رجرأ

  . مع ذكر رقم الفصل الذي يحتوي على الخطأ،com.gmail@hishamdalal: على البريد



 ٣

  البرمجة مقدمة عن
Introduction 

 
  ):Programming(ة البرمج

  ".مبادئ علم الحاسوب"عبارة عن مجموعة من ا\سس والمبادئ والنظريات التي تتLئم مع البيئات العملية 
  

  ):Program(البرنامج 
  .وا\وامر المرتبة لحل مشكلة معينة" Codes"مجموعة من التعليمات : تعريف عام  -
 .رمجةبة بلغة من لغات البوكواد المكتمجموعة من ا\: أو  -

  
  ):Package(الحزم 

مجموعة م�ن الب�رامج الج�اھزة المتكامل�ة والمترابط�ة فيم�ا بينھ�ا، والت�ي ت�ؤدي وظ�ائف متع�ددة وتعم�ل تح�ت بيئ�ة 
  .واحدة

  windows, office package: يعني  يتم التعديل عليھا فھي صيغة نھائية مثل : برامج جاھزة
  

  :Program typesأنواع البرامج 
  ).OS(ل أنظمة التشغي -١
 ).Programming Languages(لغات البرمجة  -٢
 ).Applications(التطبيقات  -٣
 ).Compilers(المترجمات /المفسرات -٤

  
  :مستويات البرمجة

  :وھي مستويات يمر عليھا المبرمج خLل رحلته التعليمية البرمجية
  
ظري�ات وھيكل�ة، فم�ا وھي مرحلة كتابة برامجه بطريق�ة ع�شوائية  تعتم�د عل�ى أس�س ون  : التقليدية) ١

  .يھم المبرمج ھو الوصول لحل المشكلة فقط
  :عيوبھا
 يمكن اكتشاف الخطأ في البرنامج -.  
 يمكن تطوير البرنامج بسھولة -. 
  .تطوير البرنامج يزيد حجم البرنامج بشكل كبير -

 ا\خط�اء وھي مرحلة يقوم فيھا المبرمج بتقسيم برنامجه إلى ھياك�ل ت�ساعد عل�ى اكت�شاف  :الھيكلة) ٢
  . والتطوير كما أعطت إمكانيات كثيرة

يتخ�صص ف�ي ح�ل وھي مرحلة يقوم فيھا المبرمج بھيكلة برنامج�ه إل�ى كائن�ات ك�ل ك�ائن   :الكائنية) ٣
مترابط�ة تجع�ل م�ن الك�ائن " دوال" ويحتوي الكائن على ط�رق مشكLت في مجال معين،

  ً.يمتلك ذكاء في تحديد استجابة المطلوبة تلقائيا
  

  

 الكائنية

 الھيكلية

 التقليدية
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  :)Programming Language Levels (مستويات لغات البرمجة
  

 :Lowest Language Level (L.L.L)المستوى اPدنى  .١

  :يتعامل ھذا المستوى مع الدوائر المنطقية ويتكون من 
  ).Assembler(لغة ا�لة  �
 ).Micro Assembly(لغة التجميع  �

  
  :عيوبه
  ".0/1"مجيات أو فھمھا \نھا تتعامل مع رموز بالنظام الثنائي صعوبة كتابة البر �
 .اYنسانن علغة قريبة من ا�لة وبعيدة  �
 .تحتاج إلى متخصصين في الحاسوب �

  
  : مLحظة

  )ثنائي (اYدخالنظام   
  ).عشري(نظام الحفظ 

  ).سادس عشر(نظام العرض 
  

   :Midst Language Level (M.L.L)المستوى المتوسط  .٢

 وص�نفتت حي�ث دمج� الم�ستويات العلي�ا إلى المستوى ثم اختفى بسرعة بسبب سرعة التطوير ظھر ھذا
  :اللغات التاليةويتكون من  في المستوى العالي لغاته

� C.  
� C++. 

  
  :مميزاته
 .قريبة من الحاسوب ومن اYنسان �

 
 

 :Highest Language Level (H.L.L)المستوى العالي  .٣

  :تتكون من 
� Basic. 
� Pascal     )خدم في المجال العلميتست .( 
� Fortran   )تستخدم في المجال الفيزيائي والرياضي.( 
� Cobol     )تستخدم في المجال التجاري.( 
� Java. 

  
  :مميزاته
  .ًقريبة جدا من لغة اYنسان �
 .سھلة الفھم والكتابة �
 .لغات ھيكلية �
�ن اس�تفادة م�ن اللغ�ات (لغ�ات متخص�صة  ���تم بجان�ب مع�ين، وبالت�الي يمك��ة ك�ل لغ�ة تھ�المختلف

 ).بحسب نوع المشكلة المراد حلھا
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  ++Cمقدمة عن 
Introduction C++ 

  
  

  :نبذة تاريخية
�ي ا\��رت ھ��ة ظھ��ةأول لغ��ات المنطقي��ع البواب��ل م��مبلي للتعام��بة،س��ادئ الحوس��ة  ومب��ادئ لغ��رت مب��م ظھ��ي C ث� ف

  .ا\ربعينيات
  
  

   :Cمميزات لغة 
  

  ).تعتبر أم لغات البرمجة(لغة كاملة وشاملة  -
 . تحوي كل ا\دواتIntegrated Development Environment (IDE)ئة تطويرية بي -
 .وقويةتتميز بأنھا سرية وآمنة ) Interface(إنشاء برامج مساعدة  تعتمد على واجھات  -
 .مكتبات تنفيذ المشروع -
- MFC صفوف ميكروسوفت التأسيسية Microsoft foundation class ي� الواجھ�ات إن�شاء تساعد ف

Graphic user interface (GUI)) واجھات التخاطب مع المستخدم.( 
 .++C تساعد في استخدام ا\دوات الموجودة في Built toolsأدوات البناء  -

  
  

  :الشكل العام للبرنامج
  

Header 
Files 

1. #include <library_name.h> 
 

  استيراد المكتبات .١

 
2. Public  Declaration 

 
 منطقة التصاريح العامة .٢

3. Main () الدالة الرئيسية .٣  
  بداية الدالة الرئيسية .٤ } .4
5.  Private Declaration  

 
 منطقة التصاريح الخاصة .٥

6.  Statements.. 
Statements.. 
Statements.. 

 جمل برمجية .٦
Program 
Body 

 نهاية الدالة الرئيسية .٧ { .7
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 ٦

  ++C واجھة بيئة
C++ Interface 

  
  :واجھة البرنامج

  

  
  
  

Pجزاءأھم ا:  
  
  .مكان كتابة الكود] ١[
  .مرحلة تكوين ملف مصدري، ثم ترجمة البرنامج للتنفيذ: ، ويتكون من مرحلتينتنفيذ وعرض البرنامج] ٢[
  . مع نوعية الخطأError، ومن خLلھا يتم تحديد مكان الخطأ عرض ا\خطاءمنطقة ] ٣[
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 ٧

  :أنواع المشاريع
  

  
  

PROJECTSPROJECTSPROJECTSPROJECTS    المشروعات  
Database Project قواعد بيانات 
MFC ActiveX ControlWizard (ocx)  لھا خصائص وليس لھا واجھات(ملفات مساعدة ( 
MFC AppWizard (dll)  تساعد في ) لھا خصائص مثل النموذج(ملفات مساعدة

 .تصميم الواجھات
MFC AppWizard (exe)  تحوي النوعين (ملفات مساعدةdll, ocx( 
Utility Project  خدميةبرامج 
Win32 Application تصميم تكوين مشروع من عدة تطبيقات 
Win32 Console Application  شاشة سوداءتطبيق 



 ٨

 
 
FILESFILESFILESFILES    الملفات  
Active Server Page  صفحات انترنت تفاعليةASP 
Binary File  0/1(ملفات ثنائية(  
Bitmap File خريطة بيتات تنتج صورة  
C/C++ Header File بامتداد " إنشاء مكتبات "تمكتبا.h 
C++ Source File  برامجC++" ملفات مصدرية"التي سنستخدمھا   
Cursor File  صور مؤشر الفأرةإنشاء  
HTML Page  في بيئة صفحات ويبإنشاء html 
Icon File  رمز(أيقونة إنشاء(  
 



 ٩

  ++C مكونات
C++ Components 

  
  :المكتبات

١( iostream.h  )خراج \مكتبة عامةYدخال واYوامر ا( 
٢( stdio.h    ) خراج"أقدم مكتبة"مكتبة عامةYدخال واYوامر ا\ ( 
٣( conio.h    )مكتبة دوال أوامر الشاشة( 
٤( math.h   )مكتبة الدوال الرياضية( 
٥( String    )مكتبة دوال معالجة النصوص( 

  
  :مLحظة

  
   :)iostream.h , stdio.h( مثل في أسماء المكتبات

- i :   خراجأواميعنيYدخال ودوال اYر ا) Input.(  
- o :  دخال يعنيYخراج ودوال اYأوامر ا)Output.( 
- s :  البعض يقصد بھاStandard والبعض يصفھا بـ System.  

  
  

  :أنواع البيانات
  

INTEGER Bytes REAL Bytes STRING Bytes LOGIC Bytes 

Short 2 Float 4 Char 1 Bool 1 
Int 4 Double 8 String 8   

Long 4       
  
  

  .معين" حجم "تقسيم، لكل نوع )RAM (ھذه المسميات موجودة في الذاكرة العشوائية
  
  

 الحجم النوع
Bit 2 (0/1)  
Byte 8 bit 
Kilobyte 1,000 byte 
Megabyte 1,000,000 byte 
Gigabyte 1,000,000,000 byte   

  

   

1 bit 1 bit  

1 bit 1 bit  

1 bit 1 bit  

1 bit 1 bit  

1 byte 
RAM 
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 ١٠

  

  :المتغيرات
  

 بغ�رض )م�ستخدم بيئ�ة تط�وير لغ�ة البرمج�ة(يصطلحھا المبرمج ليست من كلمات اللغة المحجوزة، أسماء كلمات 
 ف�المتغير يحف�ظ ف�ي .تخزين قيم في الذاكرة ال�رام لتمك�ين المب�رمج م�ن إج�راء العملي�ات المختلف�ة عل�ى المتغي�رات

  .تغير فيستطيع من خLل اسم المتغيرموقع في الذاكرة، وإذا أراد المبرمج أن يزيد أو ينقص قيمة الم
  

  :الشكل العام
DataType VariableName; 

  أمثلة
1. int x; 
2. char ch; 

  
  

  :إسناد قيم للمتغيرات
  

1. int x = 5 ;  تعريف متغيرx 5 يحمل قيمة ابتدائية.  
2. x = 10 ;  إسناد قيمة جديدة لـx.  
3. x = 20 ;  خرىتغيير القيمة السابقة بقيمة جديدة أ.  
4. x = 3 + 5 ; للمتغير)١(إسناد ناتج القيمة الحسابية   

 )٨المتغير سيحمل القيمة (
5. cin >> x ; ٢(تغيير القيمة أثناء التشغيل من قبل المستخدم(.  
6. char ch = ' y ' ; يكتب داخل تعليق مفرد  (إسناد قيمة حرفية لمتغير' '(   

  
  

  :شروط تعريف المتغيرات
  

  ).underscore(_ رمز ما عدا عملية حسابية أو  يبدأ برقم أو  .١
 . فراغ رمز أوأ يحتوي على عملية حسابية أو .٢
 ً. حرفا255أ يزيد عن  .٣

                                                 
  . العمليات الرياضية في الفصل السابع)1(
  . استقبال القيم من المستخدم أثناء التشغيل في الفصل التالي)2(



 ١١

 )Initialization & Const ( الثابتة والمتغيرة اyبتدائيةالقيم
  

  : القيمة اyبتدائية 

  :ھي قيم تسند للمتغير بمجرد تعريفه وھي نوعين
  

  :القيم المتغيرة 

  ".cin"باستخدام " run mode"كن تغييرھا في البرنامج من قبل المبرمج أو أثناء التشغيل يم
  

  ): const(القيم الثابتة 

 يمكن تغييرھا بأي حال من ا\حوال.  
  

  .حماية القيم التي نحتاجھا كما ھي و نريد أن يتم تغيير قيمتھا بالخطأ:    فائدتھا 
  ) π) 3.14قيمة الثابت :    مثل 

   
  :مثال لمتغير

  
1. int x = 5 ;  تعريف متغيرx 5 يحمل قيمة ابتدائية.  
2. x = 10 ; جديدة لـ إسناد قيمة x.  
3. x = 20 ;  أخرىتغيير القيمة السابقة بقيمة جديدة .  
4. cin >> x ; من قبل المستخدمتغيير القيمة أثناء التشغيل .  

  
  : مثال لثابت

  
1. const int x = 5;  5تعريف ثابت يحمل قيمة ثابتة. 
2. x = 10 ;     // Error إسناد قيمة جديدة يولد خطأ في تنفيذ البرنامج.  

  
  

  :Comments التعليقات
  

 ينفذھا المترجم(عبارة عن توضيحات يكتبھا المبرمج  تدخل في تركيب البرنامج .(  
  

  :وتكون على شكلين 
  

 :تعليق السطر الواحد  -
1. // This is a comment  
2. // And this is another comment 

  
  :تعليق ا\سطر المتعددة -

1. /*  
2. This is a comment  
3. In tow lines 
4. */ 

  
1. /* This is  
2. a comment  
3. in three lines */ 



 ١٢

  أنواع المكتبات
Libraries type  

  
  

  IOSTREAMالمكتبة 
  

  :تم دمج مكتبتين ضمن ھذه المكتبة 
- IstreamدخالYمكتبة ا .  
- OstreamخراجYمكتبة ا .  

  
  

  :أوامر ا�دخال وا�خراج
  

  : ويتم استخدامھما كالتاليcout و cin على دوال منھا iostream.hتحتوي مكتبة 
  

1. cin >> x ;  إدخال قيمة للمتغيرxمن قبل المستخدم :  
   

2. cout << x ;  الشاشةإلىإخراج قيمة المتغير :  
   

3. cout << " باستخدام شرطة مزدوجة ) انجليزية(أرقام ورموز وحروف  ; " نص" "  
   

4. cout << ' c ' ;  حرف واحد باستخدام شرطة مفردة' ' 
  

  :١مثال 
  

1. #include <iostream.h> 
2. Main() 
3. { 
4. int x ; 
5. cin >> x ; 
6. cout << " X value is: " << x ; 
7. } 

  
  :٢مثال 

  
1. #include <iostream.h> 
2. Main() 
3. { 
4. int x , y ; 
5. cin >> x >> y ; 
6. cout << " first value is: " << x  << " second value is: " << y ; 
7. } 
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 ١٣

  :المحارف الخاصة
  

�ل ��دوال مث��ع ال��ستخدم م��ة وت��ر المطبوع��روف غي��ن الح��ر ع��وزة تعب��وز محج��ون ) printf(و ) cout(ھ�ي رم�وتك
  .و مفردةضمن إشارتي تنصيص مزدوجة أ

  
  المحرف  المعنى  توضيح

 New line \n  سطر جديد
 Spaces (Tap) \t 8   مسافات فارغة٨

  Backspace \b  الرجوع للخلف
 Sound "beep" \a  إصدار صوت من الجھاز

  
  :مثال

  
1 cout << '\n'; النزول إلى سطر جديد فارغ: الناتج  
    
2 cout << "Ahmed \t 20";  الناتج :  
  Ahmed        20 
3 cout << "khaled\nSaleh"; الناتج :  
  khaled 

Saleh 
  

  :بعمل المحارف الخاصةدوال تقوم 
  

  ) .cout(تستخدم مع الدالة 
  

  الدالة  المعنى  توضيح

 New line endl  سطر جديد

 Spaces (Tap) ends 8   مسافات فارغة٨

  
  :مثال

  
1 cout << "Ahmed" << ends << "20"; الناتج :   
  Ahmed        20 
2 cout << "khaled" << endl << "Saleh"; الناتج :  
  khaled 

Saleh 
  



 ١٤

   : h.Stdioالمكتبة 
  

  :تحتوي على دالتين مھمتين 
- printfخراجYوھي دالة خاصة بعمليات ا .  
- scanfدخالYوھي دالة خاصة بعمليات ا .  

  
١( PrintF:   

  
بة النص والمتغير في نفس السطر ب�دون الحاج�ة لمعام�ل اخ�راج  أنه يمكن كتاcout عن printfتتميز 

ًولكن بد عن كتابة اسم المتغير يكتب التمثيل الديناميكي للمتغير حسب نوعه مسبوقا بالرمز ) >>( ً:%  
  

  النوع    التمثيل الديناميكي  م�حظة
 digital  %d � intأول حرف من من

 char %c � charأول حرف من 
 string %s � stringن أول حرف م

 float %f � floatأول حرف من 
  

  :الصيغة العامة
  

Printf(" النص "); طباعة نص:  
printf("التمثيل الديناميكي النص ", var-name); طباعة نص مع متغير:  
printf("تمثيل ديناميكي تمثيل ديناميكي", var-name1, var-name2); طباعة أكثر من متغير:  

  
  :أمثلة

  
1. Printf(" welcome "); الناتج:  
2. int a = 255 ;  
3. printf(" Area = %d " ,  a ); Area = 255 
4. int x = 1; int z = 2;  
5. printf(" v1 = %d and v2 = %d ", x , z ); v1 = 1 and v2 = 2 

  



 ١٥

  

٢( ScanF:   
  

  ).cin(ًغيرات تماما مثل يمكن من خLل ھذه الدالة استقبال المتغيرات من المستخدم وإسنادھا للمت
  
  

  :الصيغة العامة
  

  :استقبال قيمة من المستخدم
scanf (" التمثيل الديناميكي ", &var-name); 

  
  :استقبال قيمتين من المستخدم

scanf ("تمثيل ديناميكي تمثيل ديناميكي", &var-name1, &var-name2); 

  
  :مLحظة

  . قبل أي متغير&يجب كتابة الرمز 
  

  :أمثلة
1. int x ; char y; 

2. scanf ("%d "  ,  &x ); 

3. scanf ("%d%c ",  &x  , &y ); 

  
 

  :واجب 
  .()puts و ()getch: ابحث عن الدوال 



 ١٦

   : h.Mathالمكتبة 
  

  :تحتوي على دوال رياضية كثيرة مثل
  

  الدالة  الرمز الرياضي  توضيح
 x | abs( x ) |  ا\عداد الحقيقية 

 sin ( x)   جا س
 cos ( x )   جتا س
 tan ( x )   ضا س

 sinh ( x )    س١-جا

 cosh ( x )    س١-جتا

 tanh ( x )    س١-ضا

 xy pow ( x , y )  اس

e  ex exp ( x ) 

x  الجذر  sqrt ( x ) 

 Log x log ( x )  اللوغاريتم
 ceil ( x )   تقريب الكسور لÂعلى

 floor ( x )   حذف الكسور
  

  :مثال
  

 :الناتج 
cout << ceil( 3.44 ); 4 
cout << ceil( -3.77); -3 
cout << floor( 3.44 ); 3 

  
  



 ١٧

   :Stringالمكتبة 
  

الذي يقبل تخزين مجموعة حروف ورم�وز وأرق�ام ك�نص ف�ي متغي�ر ) string(توفر نوع من أنواع البيانات وھو 
  .واحد

  
  : يجب string من نوع xيف متغير تختلف المكتبة عن سابقاتھا، فمن أجل تعر

  .stringتضمين المكتبة  .١
 ".باستثناء المكتبات القديمة  " من اسم المكتبةh.إلغاء  .٢
  ..تحديث المكتبات .٣

  
  :مثال

  
1. #include <string>  تضمين المكتبةstring بدون كتابة الالحقة .h 
2. #include <iostream>  تضمين مكتبة جديدة لذا ال نكتب الالحقة.h  
3. #include <stdio.h>  تضمين مكتبة قديمة لذا تبقى الالحقة مثلstdio.h, math.h 
4.    
5. using namespace std;     تحديث المكتبات حيثstd          يحوي أوامـر جديـدة للمكتبـات القابلـة 

  "المكتبات الجديدة"للتحديث 
6.   
7. main ()   
8. {  
9.       string s ; تعريف متغير نصي 
10.       s = " Bassam "; إسناد قيمة نصية للمتغير 
11.       cout << s; عرض المتغير على الشاشة (طباعة المتغير(. 
12. }   

  
  



 ١٨

  مخرجات البرنامجتنسيق 
Format Outputs 

  
  

  :تنسيق الشاشة
  

�ة ��ضمين مكتب��دون ت��ات ب��ديث المكتب��ن تح��ى دوال stringيمك��صول عل��ات الح��ديث المكتب��زات تح��ن ممي� ، وم
systemخراج و اYاستخدام جميع أوامر نظام كذلك لتي تمكننا من تنسيق شاشة ا)DOS.(  

  
  :مثال

  
1. #include <iostream>  تضمين مكتبة مع حذف الالحقة.h  
2. using namespace std; تحديث المكتبات 
3.   
4. main ()   
5. {  
6.       system("color f0") ;  (ى أبيض والخلفية إل) 0(تنسيق لون النص إلى اسودF( 
7.       cout << "new colors";  سيظهر باللون األسود(طباعة نص(  
8.       system("pause"); جعل البرنامج في حالة انتظار 
9. }   

  
  

  :مLحظات
  

 . حيث يمثل جميع ا\لوان ا\ساسيةfمن صفر إلى " سادس عشري"يتم تمثيل ا\لوان برقم  .١
 . سيغير لون النص فقطفھذا" color 9"عند كتابة رقم واحد  .٢
  .فإن ا\ول سيغير لون النص والثاني سيغير لون الخلفية" color f0"عند كتابة رقمين  .٣
فلن يتغير أي لون، باعتبار أن ل�ون الخ�ط سي�شبه ل�ون الخلفي�ة " color 99"عند كتابة رقمين متشابھين  .٤

  .يةولذا لن يظھر شيء فلذلك يتم تجاھل ا\لوان وإعادة ا\لوان افتراض
  
  

  :++Microsoft Cتنسيق ا\لوان افتراضي لمحرر بيئة 
  

  .الكلمة المحجوزة تظھر بلون أزرق .١
 .الكلمة غير المحجوزة تظھر بلون أسود .٢
 .التعليقات تظھر بلون أخضر .٣
 يساوي r(  حساسة لحالة ا\حرف ++Cلغة  .٤  R( 
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 ١٩

   ):cout( التنسيق باستخدام 
  

  : الخاصة بالتنسيق ومنھا  على العديد من الخواصcoutتحتوي 
  

- width دار� والتي تعمل إزاحة لليمين م�ن جھ�ة الي�سار بمق
  معين

- Fill ا����ي تركتھ���ات الت���ة الفراغ���وم بتعبئ���ي تق� width والت
 .برمز معين

- Precisionوالتي تقوم بتقريب ا\رقام .  

  

  
  

  :١مثال
1. cout.width(20);  

  
2. cout << "Welcome"; النتيجة:  

                     Welcome 
  

  :٢مثال
1. cout.width(20);  
2. cout.fill('#');  
3. cout << "Welcome"; النتيجة:  

 ##########Welcome 
  

  :٣مثال
  

  :النتيجة  :الكود
1. cout.precision(3);  
2. cout << 3.449; 3.45 
3. cout.precision(2);  
4. cout << 3.449; 3.4 
5. cout.precision(3);  
6. cout << 3.482; 3.48 
7. cout.precision(2);  
8. cout << 3.482; 3.5 
9. cout.precision(1);  
10. cout << 3.482; 3 
11. cout.precision();  
12. cout << 3.482; 3 

  



 ٢٠

  ++C العمليات في
C++ Operations 

  
  

  :العمليات الحسابية
  

  التوضيح الرمز
  العمليات الرياضية / * - +
y / x القسمة  
y \ x القسمة الصحيحة  

y % x باقي القسمة  
  

  :مثال 
1. int x = 3 ;  
2. int z = 7 ;   
3.    
4. cout <<  "z + x= " ; الناتج هو"  z + x= "   
5. cout << z + x ; 10  الناتج هو  

  
 .يعتبر نص" المزدوجة" أو 'المفردة'ما داخل ا\قواس : مLحظة 

  
  

  :عمليات المقارنة
  

  التوضيح الرمز
  أكبر من <
  أصغر من  >

  أكبر أو يساوي = <
  أصغر أو يساوي = >
  يساوي = =
 يساوي = !  

  
  :مثال 

1. int x = 3 ;  
2. int z = 7 ;   
3.    
4. if ( x != z)  ١(إذا كان( xال يساوي )٢( z  
5. {  
6.    cout << "Not equal" ;  فاطبع الجملة"Not equal"  
ــامج  { .7 ــاتج البرن ــشرط ألن  "Not equal"ن ــاتج ال ن

True" صواب"  
 

                                                 
  . جمل التحكم في الفصل الثامن)1(
  .، ا\مثلة في الصفحة التالية"مقارنة قيمتين" المساواة تعني )2(
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 ٢١

  :Logic Effects ةيالعمليات المنطق
  

  التوضيح الرمز
  و &&

  أو ||
  نفي !

  
  :مثال 

1. int x = 3 ;  
2. int z = 7 ;   
3.    
4. if ( x >0 &&  z>0)   إذا كانx أكبر من الصفر وأيضًا zأكبر من الصفر  
  )Trueناتج الشرط ( } .5
6.    cout << "Both numbers positive" ;   
  "Both numbers positive "ناتج البرنامج  { .7
 

  
  :Equal and Assigned المساواة وا�سناد

  
  :ھو إعطاء المتغير قيمة: اYسناد

  
  :مثال

1 int x  ;  
2 x = 7 ;   
    
3 cout << x;  7الناتج 

  
  :مقارنة قيمتينھو : المساواة

  
  :مثال

1. int x = 7  ;  
2. int y = 7 ;   
3.    
4. cout << x==y;  صواب الناتج)True("  في الشاشة1سيطبع  "  
5. cout << x > 3  خطأ الناتج)False("  في الشاشة0سيطبع "  
6.    
7. int z = x == 8  اسناد ناتج المقارنة للمتغيرz 
8. cout << z ;  الناتجFalse ألن x 8 وليس 7 تساوي  

  . على الشاشة0وستتم طباعة 
  
  

  :مLحظة
  

x = = y ھل أن (  تعنيx يساوي y(وھي عملية مقارنة ناتجھا إما صواب أو خطأ .  



 ٢٢

  :تحويل المعادyت الرياضية إلى معادyت برمجية
  

 المعادلة البرمجية  المعادلة الرياضية 

1) 72 ++= xxz  Z = pow( x , 2 ) + x + 7 ; 

2) 
1

1

+
+

=
y

x
z  Z = (x+1) / (y+1) ; 

3) 
( )

1

7
22

++
++

=
xy

xx
z  Z = pow( (pow(x , 2) + x + 7) , 2) / ( y + x + 1) 

  
 ف�ي البرن�امج، المزي�د م�ن ال�دوال math.h لذلك يج�ب ت�ضمين المكتب�ة math.h ضمن المكتبة powتوجد الدالة 

   .الخامسالرياضية في الفصل 
  

  ًكيف تكتب المعادلة التالية برمجيا؟: س





>++

<+
=

0:7

0:1
2

xxx

xx
y  

  :ج
1. if ( x < 0 )  إذا كانxأصغر من الصفر   
2. {  
3.      Y = x + 1 ;  
4. }  
5. else جميع الحاالت التي ال توجد في ()١(وإذا كان غير ذلك 
 )x=0 أو x>0الشرط السابق مثل  } .6
7.      Y = pow( x , 2 )  + x + 1 ;  
8. }  

  
  ًكيف تكتب المعادلة التالية برمجيا؟: س

2
y
xR =  

  : ج
R = pow( x, pow( y , 2 ) ) ;  

  
  ًكيف تكتب المعادلة التالية برمجيا؟: س

23=Y  

  : ج
Y = sqrt( pow( 3 , 2 ) ) ;  

  
  :أولوية العمليات الحسابية

  
  .بداخل ا\قواسما  )٦
 .ا\س -١
 .الضرب ثم القسمة -٢
 .الجمع أو الطرح -٣

                                                 
  . لھا عدة أشكال المزيد في الفصل الثامنif جملة التحكم )1(



 ٢٣

  : المستطيلبرنامج �يجاد مساحة
  

  :من المھم 
  .فھم فكرة البرنامج -
 .، وأھمھا معرفة معادلة مساحة المستطيلخطوات منطقيةتحويل الفكرة إلى  -
  

  
  

ومتغي�ر س�يحتوي عل�ى ن�اتج ) الط�ول والع�رض( متغيرات ، متغيرين سيقوم الم�ستخدم بإدخالھم�ا ٣ إلىًإذا نحتاج 
  ).ساحةالم(ضرب المتغيرين 

  
  :خطوات الحل البرمجي

  
  ).تعريف المتغيرات(  Declareالتصريحات  )١
 ").الطول والعرض"إسناد قيم للمتغيرات (    InputالمدخLت  )٢
 ).الضرب(  Process  المعالجة )٣
 ).مساحة المستطيل(  Outputالمخرجات  )٤

  
1. int height, width, area;  تعريف ثالثة متغيرات من نفس النوع في سطر واحد :  
2. cin >> height >> width; استقبال قيمتين من المستخدم:  
3. area = height * width تخزين نتيجة ضرب القيمتين في متغير المساحة  
4. cout << area;  مساحة المستطيل(عرض الناتج(  
  :الناتج  .5

 9 
3 
27Press any key to continue_ 

  
ض�ح وعن�د تنفي�ذ البرن�امج تظھ�ر شاش�ة س�وداء  يوج�د فيھ�ا أي كما نLح�ظ أن الن�اتج ف�ي المث�ال ال�سابق غي�ر وا

  ..معلومات تساعد مستخدم البرنامج في معرفة ما المطلوب منه وماذا يجب أن يعمل
  

  :تنسيق المخرجات
  

  :أعادة المثال السابق
1. int height, width, area;   
2. cout << "Enter Height: "; طباعة نص يطلب إدخال الطول  
3. cin >> height; استقبال الطول من المستخدم  
4. cout << "Enter Width: "; طباعة نص يطلب إدخال العرض  
5. cin >> width استقبال العرض من المستخدم  
6. area = height * width   
7. cout << "---------\n"; طباعة خط أفقي وسطر جديد  
8. cout << "Resutl is: " <<area << endl;  ثم ناتج الضرب ثم سطر جديد" جة هيالنتي"طباعة  

  :الناتج 
 Enter Height: 7 

Enter Width: 8 
--------- 
Result is: 56 
Press any key to continue_ 

 العرض× الطول = طيل مساحة المست



 ٢٤

  :الواجب
  

  :أكتب برنامج لحساب مساحة الدائرة إذا علمت أن
  

Circle = 
2*Rπ  

  
  :حيث أن 

R :  معطى(نصف القطر.(  
π: 3.14) ثابت.(  

  
  

  :unsigned و signedالفرق بين 
  

signed  بيقبل القيم السالبة جعل نوع البيانات� يقب�ل الق�يم unsigned، بينم�ا وھو افتراض�ي حت�ى إذا ل�م يكت 
  .السالبة ، حيث يرفض أي قيمة سالبة وتظل قيمته عشوائية إلى أن يتم إسناد قيمة موجبه إليه

  
  :مثال

  
1. #include <iostream.h> الناتج  
2.   
3. main ()   
4. {  
5.       signed int x;  
6.       unsigned int z;  
7.       x = 100;   
8.       z = 100;  
9.       cout << x << endl; 100 
10.       cout << y << endl; 100 
11.       x = -100;    
12.       z = -100;   
13.       cout << x << endl; -100 
14.       cout << y << endl; 4294967196 
15. }   

  
 ل�م ي�سند ل�ه أي قيم�ة، y عبارة عن رقم عشوائي جاء م�ن ال�ذاكرة نتيج�ة \ن المتغي�ر 4294967196والرقم 

  . يجعل المتغير يرفض أن يسند إليه قيمة سالبةunsignedوذلك \ن النوع 

R 



 ٢٥

  جمل التحكم
Control Statements 

  
  

  :Condition Statementsالجمل الشرطية 
  
  :IFجملة  )١
  
  

if ( Expression )  
{ 
      Statements; 
      Statements; 
      …..; 
} 

 
 
if ( Expression )  
{ 
      Statements; 
      Statements; 
      …..; 
} 
else 
{ 
      Statements; 
      Statements; 
      …..; 
 
} 

 

 
if ( Expression ) { 
      Statements; 
      Statements; 
      …..; 
}  
else if ( Expression ) { 
      Statements; 
      Statements; 
      …..; 
 
} 
else { 
      Statements; 
      Statements; 
      …..; 
 
} 

 

  

 
 

  الفصل

8  



 ٢٦

  :switchجملة  )٢
 
switch ( var )  
{ 
      case 1 :  
             Statements1;  
      break; 
 
      case 2: 
             Statements; 
      break; 
 
      default: 
             Statements; 
} 

 
  

  :مLحظة 
�دة ��ل breakفائ��د ك��ل case بع��ف عم��ا توق��ة switch أنھ��ذ جمل��د تنفي��ة case بع��ة الكلم��تم كتاب��م ي��بة، وإذا ل� المناس

breakن البرنامج سينتقل إلى  فإcase التالية وينفذھا حتى لو لم ينطبق الشرط varعليھا .  
   عن�دما default ويمك�ن ع�دم كتابت�ه، حي�ث ي�تم تنفي�ذ الجم�ل داخ�ل defaultيمكن كتابة الجزء ا\خير الخاص ب�ـ 

 تتحقق أي من الحات cases"" السابقة، فھي تشبه else ا\خيرة في جملة if.  
  

  
  :مثال

1. int r = 3  
2. switch ( var )   
3. {  
4.       case 1 : cout << "one\n";      break;  
5.       case 2:  cout << "two\n";      break;  
6.       case 3:  cout << "three\n";      break;  
7.       default: cout << "Error!\n";  
8. }  

  :مLحظة
عLم�ة اقتب�اس  وإذا ك�ان ن�صي ن�ستخدم 'case 'y:  المف�ردة مث�لعLمة اقتب�اسخدم إذا كان المتغير حرفي نست

  ."case "yes: المزدوجة مثل
  

  :الواجب 
  

  ).سالب أو موجب أو غير ذلك(اكتب برنامج لمعرفة نوعية العدد 



 ٢٧

  :Loops Functions دوال الدوران
 

١( For:  
  
  .)١( ومقدار الزيادةلكي تنفذ الدورات )رقم تنتھي إليهتبدأ منه الدوران ورقم (  عداد إلىforتاج دالة تح
  

  :Public formula الشكل العام
  

for ( initialization_value; condition; Increment or Decrement)  
      Statements… 

  
  :مثال 

  
  :النتيجة  :الكود

1. for ( int i = 0; i <=3; i++) i value is: 0 
2. { i value is: 1 
3.     cout << "i value is : " << i << endl; i value is: 2 
4. } i value is: 3 

  
٢( While:  
  

  . إلى شرط يحدد استمرارھا أو توقفھا، فھي ستستمر بL توقف طالما الشرط متحققwhileاج دالة تحت
  

  :Public formula الشكل العام
  

while (condition)  
      Statements… 

  
  :مثال 

  
  :النتيجة  :كودال

1. int w = 3;  
2. while ( w <=3 ) value is: 0 
3. { value is: 1 
4.     cout << "value is : " << w << endl; value is: 2 
5.     w++; value is: 3 
6. }  

  
ك�ون تتالت�ي تنف�ذھا جملة ال إذا كانت  if وwhile و for الخاصة بدالة {}يمكن استغناء عن ا\قواس :  مLحظة

  .من سطر واحد
  

                                                 
  .مقدار الزيادة أو النقصان في الصفات القادمة )1(



 ٢٨

٣( do while:  
  

  :Public formula الشكل العام
  

do 
{ 
      Statements… 
} 
while (condition)  

  
  :مثال 

 
  :النتيجة  :الكود

1. int w = 0;  
2. do value is: 0 
3. { value is: 1 
4.     cout << "value is : " << w << endl; value is: 2 
5.     w++; value is: 3 
6. }  
7. while ( w <=3 );  

  
  ً:كان الشرط خاطئاحتى لو  تقوم بتنفيذ الكود مرة واحدة do while لكن

  
  :النتيجة  :الكود

1. int w = 0;  
2. do value is: 0 
3. {  
4.     cout << "value is : " << w << endl;  
5. }  
6. while ( w >0 );  



 ٢٩

  :)++i معنى (Increment valueالقيمة التزايدية 
  

  : بمقدار واحد فقط وھو اختصار للجملة التاليةiتعني زيادة المتغير 
i = i + 1; 

  : بأي مقدار نريد بالشكل التاليiويمكن زيادة المتغير 
i += 5; 

  :وھذا يكافئ السطر التالي
i = i + 5; 

  : بأي مقدار نريد بالشكل التاليiأو إنقاص المتغير 
i -= 5; 

  :اليوھذا يكافئ السطر الت
i = i - 5; 

  
  

   :i++ و ++iالفرق بين 
  

  :١مثال 
  

cout <<  i ++;  طباعةi ثم زيادته بمقدار واحد .  
cout <<  ++ i;  زيادةiبمقدار واحد ثم طباعته .  

  
  :٢مثال 

int z , i ; int z , i ; 
i = 1 ; i = 1 ; 
z = 5 * i +  i ++ ; z = 5 * i +    ++ i ; 

   :التنفيذ  :التنفيذ 
z = 5 * 1 + 1; z = 5 * 1 + 2; 

  :zقيمة   :zقيمة 
6 7 

  
  :الواجب

  . فقط forعمل برنامج يقم بطباعة مثلثات باسكال باستخدام دالتي 
  

        ١          

      ٢    ٢        

    ٣    ٣    ٣      

  ٤    ٤    ٤    ٤    

٥    ٥    ٥    ٥    ٥  

  
  :فقط(*) للتسھيل يمكن عملھا باستخدام رمز النجمة 

  
        *          

      *    *        

    *    *    *      

  *    *    *    *    

*    *    *    *    *  



 ٣٠

   

  أنواع البيانات
Data Types 

  
  
  
  

  
  
  

  :StandardاPنواع القياسية 
تحديدھا، أي  يمك�ن ًھي أنواع بيانات معرفة مسبقا يمكن استخدامھا و يمكن تغييرھا فL يمكن زيادة حجمھا أو 

  .م التحكم بھاللمستخد
  

  :User DefineاPنواع من تعريف المستخدم 
  . والتحكم بمساحتھاھي أنواع بيانات يعرفھا المستخدم بالطريقة التي يريد ويستطيع تغييرھا

  

Data Type  
  أنواع البيانات

User Define  
  تعريف المستخدم

Standard  
  أساسية

Array  
  مصفوفة

Enumerated Groups  
  مجاميع مرقمة

Painters  
  مؤشرات

Structures  
  بنى

classes  
  الفئات

Int  
 رقم

Long  
 رقم طويل

Float  
  كسر

Double  
 كسر طويل

…  
 وغيرھا

 
 

  الفصل
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 ٣١

  :Enumerated groupsالمجاميع المرقمة 
  

int الحاجةب حسخاصة بنا ً يعتبر من المجاميع المرقمة المعرفة مسبقا، ويمكننا تعريف مجاميع.  
  

  :)١(أمثله
 

enum intintintint {-32,700, ……. , 32.700} int  معرف مسبقًا وال يمكن تغييرهنوع بيانات.  
enum monthsmonthsmonthsmonths { jan, feb, … , des} monthsمعرف من المستخدم ويمكن تغييره أو حذفه .  

  
  :أمثله

1. enum weekdayweekdayweekdayweekday { sat, sun, …., friday}   
2. weekday xxxx;  تعريفx من نوع weekday 
3. xxxx = sat ; x ال يقبل إال قيمة من نوع weekday 
4. cout << xxxx; 0: الناتج 
5. xxxx = sun ;  
6. cout << xxxx; 1: الناتج 

  
  

  :Data definition return إعادة تعريف البيانات 
  

تغيي�ر  يمك�ن إعطائھ�ا م�سميات أخ�رى  للتب�سيط أو للحماي�ة حي�ث إذا ت�م int, float, doubleأنواع البيانات مث�ل 
  .نوع البيانات فلن يعرف من يطلع على الكود ما ھو ھذا النوع

 م�ع مLحظ�ة أن ھ�ذا التغيي�ر  ي�ؤثر عل�ى ن�وع البيان�ات TypeOfيمكن تغيير اسم نوع البيانات من خLل الدال�ة 
  .ا\صلي

  
1. TypeOf float flflflfl ;  إطالق اسم جديد على النوعfloat) األعداد الكسرية .(  
2. flflflfl x = 5.4 ;  أصبح (إسناد قيمة للنوع الجديدfl يقوم بعمل float(  
3. cout << x;   5.4: الناتج 

  

                                                 
ختصار المثال) sun, …., friday( تم التعويض بالنقاط )1(.  



 ٣٢

  :Arrayالمصفوفات 
  

ًجاءت المصفوفات لحل مشكلة الحاجة Yدخال عدد كبير من البيانات، فبد من استخدام عدد كبير م�ن المتغي�رات 
  .بالبيانات كمتغير واحدلحفظ البيانات يتم استخدام المصفوفة التي تستطيع احتفاظ 

  
  

  :تعريفھا
  .مجموعة من المواقع المتجاورة في الذاكرة ولھا نفس نوع البيانات وتستخدم لخزن البيانات

  
x  

int 3 
int 2 
int 1 
int 0 
  index  

  
  

  :Array typesأنواع المصفوفات 
  

  .Single Dimensionalمصفوفات أحادية البعد  .١
 .Multi Dimensionalمصفوفات متعددة ا\بعاد  .٢

  
  

  :مميزات المصفوفات
  

 .تقليل حجم البرنامج )١
  .سھولة اسناد القيم واسترجاعھا )٢
 .استخدام تقنيات البحث والترتيب )٣
 . إلى البيان، وھذه ميزة غير موجودة في أي نوع آخرDirect Accessالوصول المباشر  )٤

  
  :عيوب المصفوفات

  
 يمكن أثناء التشغيل تحديد حجمھا(فقط  فھايمكن للمستخدم تحديد حجم المصفوفة عند تعري )١.( 
 يمكن تخزين بيانات من أنواع مختلفة(يجب أن تحتوي جميع القيم على نوع واحد من البيانات  )٢.( 

  
  

  :Public formula الصيغة العامة
  

  :مصفوفة أحادية .١
Data_Type Array_name [ Array_Size ]; 

  :مثال
int x[5]; 

  
،  بايت4 فإن كل عنصر فيھا سيحجز intحجم المصفوفة يتحدد بنوعھا فإذا كانت رقمية 

�صفوفة ��م الم��إن حج��الي ف��ة وبالت��يكونا\حادي��دد س��ي ع��ات ف��وع البيان��م ن��ضرب حج� ب
  :صفوف المصفوفة كالتالي

 
4 byte * 5 rows = 20 bytes  

  
   في الذاكرةxوھذه ھي المساحة المحجوزة للمغير 

x 
4 byte 
4 byte 
4 byte 
4 byte 
4 byte 



 ٣٣

  

 :مصفوفة ثنائية .٢
Data_Type Array_name [ Array_Rows_Size ][ Array_Cols_Size ]; 

  
  :مثال

int x[3][4]; 
  

x 
4 byte 4 byte 4 byte 4 byte 4 byte 
4 byte 4 byte 4 byte 4 byte 4 byte 
4 byte 4 byte 4 byte 4 byte 4 byte 

  
 عدد أعمدة × عدد صفوف المصفوفة ×كون بضرب حجم نوع البيانات يمتعددة ا\بعاد حجم المصفوفة 

  :المصفوفة
4 byte * ( 3 rows * 4 cols ) = 48 bytes 

 
 

( )ا�سناد(إدخال البيانات للمصفوفة 
١(:  

  
  :الطريقة ا\ولى

  
1. int x[5] = { 1, 7, 10, 2, 5}; تعريف مصفوفة وإسناد كل بياناتها في نفس الوقت :  
2. int y[10] = {3, 5}; بقية الخانات ستكون صفرية:  
3. int z[4] = {0}; كل الخانات ستكون أصفار: 

  
  

  :الطريقة الثانية
  

1. int a[3];  تعريف مصفوفة:  
2. a[0] = 1; إسناد قيمة للخانة األولى في المصفوفة:  
3. a[1] = 7; إسناد قيمة للخانة الثانية في المصفوفة:  
4. a[2] = 10; 
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  :اد قيمة للخانة الثالثة في المصفوفةإسن  1
  
  

  ) : cin (ويمكن إدخال البيانات إلى المصفوفة أثناء تشغيل البرنامج عن طريق 
  

1. int a[2];   
2. for ( int i=0; i<=2; i++)  إدخال جميع قيم المصفوفة باستخدام دالةFor 
3. {       
4.      cin >> a[i];    
5. }   

  :وبالمثل عملية اYخراج
  

1. for ( int i=0; i<=2; i++)  طباعة جميع قيم المصفوفة باستخدام دالةFor 
2. {   
3.      cout << a[i] << endl;    
4. }   

                                                 
  . فإن عدد العناصر سيكون ستةVisual Basic فإن عدد العناصر خمسة أما في لغة ++C عند تحديد حجم المصفوفة بخمسة في لغة )1(



 ٣٤

  :charإدخال بيانات من النوع الحرفي 
  

ً ويحجز بايتا واحدا في الذاكرة يقبل حرف واحد فقطcharالنوع  ً  
char c;  
char c = 'a'; تعريف وإسناد معًا  

  
 Lدخالالطريقتين ا�تيتين تؤدي نفس الغرض في كYالمصفوفةإلى ا :  

  
char x[4] = { 'S', 'A', 'B', 'A'}; - إسناد كل حرف على حدة  
char x[4] = "SABA"; - إسناد كل الحروف دفعة واحدة.  
 

A 

B 

A 

S  

  

  
  ً. بايتا255ا ھو إ مصفوفة حرفية وحجمھا  مStringومن ھنا نستنتج أن النوع 

  
string = "SABA";  النوعstringيستخدم نفس طريقة اإلسناد .  

  
  : م�حظة 

ًتلقائيا بمعرفة العناصر داخل حجم المصفوفة  تحدد ++C  المصفوفة في نفس الوقت فإن لغةوإسنادعند تعريف 
 تساوي [ ] فوفةأما إذا كنت ستعرف المصفوفة وتسند القيم فيما بعد فتأكد أن القيمة داخل قوسي المص. ا\قواس

  .عدد عناصر المصفوفة
  

  :مثال
int x[] = {1,2,3,4}; 

  
  :استخدام المصفوفة

  
  : متغير آخرإلى اYجمالي وإسنادجمع قيمتين في المصفوفة 

1. int z;   
2. int x[5] = { 1, 7, 10, 2, 5};   
3. z = x[0] + x[3];   

   
  :جمع جميع قيم عناصر المصفوفة

1. int sum = 0;   
2. for ( int i =0; i<5; i++)   
3. {   
4.      sum = sum + x[i];   
5. }   
6. cout << sum;   

  :ضرب جميع قيم عناصر المصفوفة
1. int m = 1;   
2. for ( int i =0; i<5; i++)   
3. {   
4.      m = m * x[i];   
5. }   
6. cout << m;   

  



 ٣٥

  :متعددة اPبعادالمصفوفة 
  
 :ثنائية البعد -

Data_Type Array_name [ x ][ y ];                                
  
 :ثLثية البعد -

Data_Type Array_name [ x ][ y ][ z ];       
 
  :رباعية البعد -

Data_Type Array_name name [ x ][ y ][ z ][ t ];       
  

  .وھكذا يمكن إضافة أبعاد بحسب الحاجة
  

  :مثال
char ary[3][3] = {{'A','B','C'},{'D','E','F'},{'G','H','I'}}; 

  
A B C 
D E F 
G H I 

  
  

  :إدخال البيانات
  

  :كL الثLثة الطرق ا�تية تؤدي نفس الغرض في اYدخال إلى المصفوفة الثنائية
  

  : الطريقة ا\ولى- 
1. int x[2][2] = {1, 5, 4, 9}; 
  : الطريقة الثانية- 
1. int x[2][2] = { {1, 5} , {4, 9} }; 
  :الطريقة الثالثة -  

1. int x[0][0] = 1; 
2. int x[0][1] = 5; 
3. int x[1][0] = 4; 
4. int x[1][1] = 9; 

  
  :Forيمكن إدخال بيانات المصفوفة الثنائية باستخدام دالتي 

  
1. int x[2][2];   
2.    
3. for ( int i =0; i<2; i++)   
4.      for ( int r =0; r<2; r++)   
5.           cin >> x[i][r];   

  
  :وكذلك اYخراج

1. for ( int i =0; i<2; i++)   
2.      for ( int r =0; r<2; r++)   
3.           cout << x[i][r];   



 ٣٦

  :العمليات على المصفوفات
  

  .اYضافة -
 .الحذف -
 .البحث -
 .الترتيب -
 التعديل -
 ...وغيرھا -

  
  : البحث)أ

  
  :  البحث عن قيمة موجودة في المصفوفة-١
  

  .في المصفوفة بمقارنة القيمة المراد البحث عنھا في عناصر المصفوفةقيمة موجودة حث عن يتم الب     
  

  :مثال
  

1. int x = 4;   
2. int a[] = {1,2,3,4,5,6};   
3. int t;   
4. for ( int i =0; i<6; i++) {  المرور على كل عناصر المصفوفة بدالةfor 
5.      if ( x == a[i]) {  إذا تساوت قيمةxيمة في المصفوفة مع ق  
6.           t = 1;  للمتغير 1فيتم اسناد قيمة t 
7.           break;        وكذلك الخروج مـن دالـةfor        12 الـى الـسطر رقـم 

 .Breakباستخدام الكلمة 
8.      } else {  وإذا لم تتساوى قيمةxمع قيمة في المصفوفة   
9.           t = 0;  للمتغير 0 قيمة إسنادفيتم t 
10.      }   
   أربع مرات حتى تجد العنصر الذيforستدور الدالة *   { .11

  t=1 سينفذ وسيكون 6فإن السطر ، وعندها 4قيمته 
12. if ( t = 1)  بواسطة األمر 12ستقفز إلى السطر رقم و Break 
13.      cout << "number found\n";  13وعندها سيتم طباعة النص في السطر 
14. Else  8 نبحث عن القيمة أنناض نفر"وإذا لم تجده" 
15.      cout << "number not found\n";  15فسيتم طباعة النص في السطر 

  



 ٣٧

  :  البحث عن أكبر قيمة موجودة في المصفوفة-٢
  . temp وخزن القيمة الكبيرة في      يتم البحث بأخذ عنصر من المصفوفة ومقارنته ببقية العناصر

  
1. int a[11] = {5,3,7,10,8,6,2,4,11,2,0};   
2. int temp=0;   
3. for (int j=0; j<11; j++){   
4.      if ( a[j] > temp ){   
5.           temp = a[j];   
6.      }    
7. }    
8. cout << temp << endl;   

  :الترتيب) ب
1. int a[] = {5,3,7,10,8,6,2,4,11,2,0};   
2. int temp = 0;   
3. for (int i =0; i< 11; i++) {   
4.      cout << temp << "\t [" << ends ;  طباعة قيمةtemp لغرض مشاهدة التغييرات  
5.      for (int r=0; r< 11; r++) {   
6.           if(a[r+1]<a[r]){ إذا كان العنصر التالي أكبر من السابق بدل المواقع  
7.                temp = a[r];  قيم في  عبارة عن تبديل مواقع ال6,7,8السطور  
8.                a[r] = a[r+1];  خاليا المصفوفة.  
9.                a[r+1] = temp;  وإذا كان العنصر التالي أصغر من السابق فلن يتم  
10. حتى لو لم يكن أصغر قيمة فـي المـصفوفة      تبديل موقعه     {          

 التـي   األولـى  For لــ    سينتظر لحين الـدورة الثانيـة     ف
دة الترتيب وتحسين النتـائج أكثـر وأكثـر،         ستقوم بإعا 

  . في الصورة أدناه0انظر موقع القيمة 
11.           cout << a[r] << ends; طباعة المتغير لغرض مشاهدة التغييرات  
12.      }   
13.      cout << "]" <<endl;   
14. }   
15. cout << "===============\n"; 

 
  

16. for (j=0; j<11; j++){ وهو ما يهمنافة بعد الترتيبطباعة المصفو   
17.      cout << a[j] << ends;   
18. }   
19. cout << endl;   
 

 



 ٣٨

  :حل آخر
 
1. int a[] = {5,3,7,10,8,6,2,4,11,2,0};   
2. int temp = 0;   
3. for (int i =0; i< 11; i++) {   
4.      cout << temp << "\t [" << ends ; 

 
  

5.      for (int r=i+1; r< 11; r++) {   
6. if(a[i]>a[r]){   
7. temp = a[r];   
8. a[r] = a[i];   
9. a[i] = temp;   
10. }   
11. cout << a[r] << ends;   
12. }   
13. cout << "]" <<endl;   
14. }   
15. cout << "===============\n"; 

 
  

16. for (int j=0; j<11; j++){   
17.      cout << a[j] << ends;   
18. }   
19. cout << endl;   
 



 ٣٩

 
  : التعديل)ج
  

لط�Lب ال�ذين ل درج�ات 5إض�افة إذا علمت أن الم�صفوفة التالي�ة تمث�ل مجم�وع درج�ات الط�Lب، ف�المطلوب : س
  . درجات للنجاح5تنقصھم 

int Stud[6] = {70, 50, 45, 43, 47, 90}; 
  .فالمطلوب عمل الكود الLزم

  
  :ج

1. for ( int i =0; i<6; i++) {   
2.      if (Stud [i] < 50 && Stud[i] > 45) {   
3.           // Stud[i] += 5;    // A  طريقةA : درجات5زيادة الطالب .  
3.           // Stud[i] = 50;    // B  طريقةB :إعطاء الطالب درجة النجاح فقط  . 
    فيB أو Aأحد الطريقتين الغي التعليق من   {      .4
   التي الناتج بالطريقة لعرض 3 في السطور رقم { .5
6. for (  i =0; i<6; i++) تختارها.  
7.      cout << Stud[i] << ", " << ends;   
8. cout << endl; بالطريقة الثانية  (الناتجB(:  

 70, 50, 45, 43, 50, 90 
  

  :الواجب

  
 

  
  :المطلوب عمل برنامج يقوم بالتالي: في الشكل أعLه

  
  )يتساوى فيه رقم الصف مع رقم العمود : مساعدة(   . القطر الرئيسيطباعة عناصر  -
 ) ١ -حجم المصفوفة =  رقم العمود + رقم الصف : مساعدة(   . طباعة عناصر القطر الثانوي -
 )رقم الصف أكبر من رقم العمود : مساعدة(    .طباعة عناصر فوق القطر الرئيسي -
 )رقم الصف أصغر من رقم العمود : مساعدة(    .طباعة عناصر تحت القطر الرئيسي -

  

00 01 02 

10 11 12 

20 21 22 

 

  فوق القطر الرئيسي

  تحت القطر الرئيسي

  القطر الرئيسي

  القطر الثانوي



 ٤٠

  :Functionsالدوال 
  

 ھو عبارة عن دالة تتميز بأن بيئ�ة main ، البرنامج mainوھي عبارة عن برامج فرعية تشبه البرنامج الرئيسي 
C++ تقوم بتشغيلھا ، وتتولى دالة mainتشغيل ما بداخلھا واستدعاء الدوال الفرعية وتشغيلھا .  

  
  :تعريفھا

  .يتم استدعائھا داخل البرنامج الرئيسي) فرعي(وعة من التعليمات وا\نشطة المكتوبة داخل برنامج مستقل  مجم-
  

 
 

  : مLحظة
   .main يجب أن يكون من داخل الدالة الرئيسية  وتفعيلھااستدعاء الدوال

  
  :مميزات الدوال

  ."Source file "ة داخل البرنامجتقسيم البرامج الكبيرة إلى أجزاء صغير -١
  ).ذات الطابع التكراري(اختصار الكثير من السطور في اسم الدالة  -٢
 .تنظيم البرنامج -٣
 .قابلية استخدامھا أكثر من مرة -٤
 .سھولة التطوير والتعديل واكتشاف ا\خطاء -٥

  
  :أنواع الدوال

  
  :Standard function دوال قياسية -

  . و يمكن تعديلھاcout و ()pow مثل كل الدوال الموجودة في المكتبات
  

 :User define function دوال من تعريف المستخدم -
  .الدوال التي يقوم المستخدم بتكوينھا

  
  :أشكال الدوال

 
  :Proceduresإجراء  -

  .\نھا  تعيد قيمة) إجراء(تسمى  وھي دالة تقوم بعمل معين وتنفذه أو تطبعه على الشاشة، و
 

 :Functionدالة  -
،  ويمكنھا أن تطبع شيء على الشاشة وتعي�د قيم�ة ف�ي نف�س الوق�تتعيد قيمةوھي دالة تقوم بعمل معين و
  .يمكن إسناد ھذه القيمة إلى متغير ثم طباعته على الشاشةو

  
  

Main ( ) 
{ 
 
    Statements.. 
    Statements.. 
    Call functions.. 
    Call functions.. 
 
} 

Function 1.. 

Function 2.. 

Function 3.. 
Call function 2 

Source file.cpp 

Calling 
Calling 



 ٤١

  :الصيغة العامة ل�جراء
  

void FunctionName(parameters) التصريح  
{  
     Statements… البناء  
{  

  
  :مة للدالةالصيغة العا

  
  : Yعادة قيمةreturn استخدام الكلمة المحجوزة -
  

DataType FunctionName(parameters) 
{ 
     Statements… 
     return value;   
{ 

  
  : استخدام نفس اسم الدالة Yعادة قيمة-
  

DataType FunctionName(parameters) 
{ 
     Statements… 
     FunctionName = value; 
{ 

  
�اراميترات ��ى ب��ة عل��راء أو الدال��وي اYج��ن أن يحت��ع Parametersيمك��ذا يرج��ا، فھ��وي عليھ��ن أ تحت� ويمك

  .للمبرمج
  

  :مثال �جراء
  

1. void sum(int a, int b) 
2. { 
3.        cout << a + b; 
4. { 

  
  :استدعاء اYجراء داخل البرنامج

  
sum( 7 , 8 ); 15: الناتج 

  
  :مLحظات

  
-   . يمكن إسناد اYجراء لمتغير فھو  يعيد أي قيمة
 يمكن إدخال اYجراء ضمن عمليات حسابية -.  



 ٤٢

  :مثال لدالة
1. int sum(int a, int b) 
2. { 
3.        Return (a + b); 
4. { 

  
  :"سيتم طباعة ناتج الدالة" الدالة داخل البرنامجوطباعة استدعاء 

  
cout << sum( 7 , 8 ); 15: الناتج 

  
  :" لمتغيرسيتم إسناد ناتج الدالة " متغيرإلى استدعاء وإسناد الدالة أو

1. int s;  
2. s = sum( 7 , 8 );   
3. cout << s; 15: الناتج  

  
في العلمية الح�سابية التعام�ل م�ع ن�اتج سيتم "استدعاء وطباعة الدالة داخل البرنامج وإدخالھا ضمن عملية حسابية 

  ": كقيمةالدالة
  

1. cout << sum( 7 , 8 ) + 5; 20: الناتج 
  

  ": العملية الحسابيةإلى ناتج الدالة إضافةسيتم  "..استدعاء وإسناد الدالة إلى متغير وإدخالھا ضمن عملية حسابية
  

1. s = sum( 7 , 8 ) + 5;   
2. cout << s; 20: الناتج  

  
 تقديم  بينماint من النوع ةقيمالدالة تعيد  يعني أن (int function_name) قبل اسم الدالة intتقديم نوع البيانات 

  . من أي نوعة يعني أن الدالة  تعيد أي قيم(void function_name)  قبل اسم الدالة voidالكلمة 
  



 ٤٣

  

  :تعريف الدوال 
  

 ).ًالتصريح والبناء معا (main يمكن تعريف الدوال قبل الدالة الرئيسية  -
1. int sum(int a, int b) 
2. { 
3.        return a + b; 
4. { 
5.  
6. void main() 
7. { 
8.       cout << sum( 5 , 4 ); 
9. } 

  
 . بشرط التصريح عنھا قبل الدالةmainيمكن تعريف الدوال تحت الدالة الرئيسية  -
 

1. int get_sum( int , int ); التصريح عن الدالة  
2.   
3. void main()  
4. {  
5.       cout << get_sum( 5 , 4 ); ناتجها "ة الدالةطباع"  
6. }  
7.   
8. int get_sum(int a, int b) بناء الدالة  
9. {  
10.        return a + b;  
11. }  

  
  :)١(تطبيق المثال

 
  

  :الواجب
  

، حي�ث  واح�دةfor باستخدام دالة واحدة تح�وي دال�ة  للمثلثأشكال يقوم برسم عدة قم بعمل مثلث باسكال -
 .يمة متغيرات الدالة فقطيتم تغيير شكل المثلث بالتLعب بق

  
  .حل التمارين الموجودة لدى المصور إلى نھاية الترم -

                                                 
  .في ھذا المثال وبعض ا\مثلة في ھذا الكتاب) Bloodshed Dev-C(++تم استخدام برنامج  )1(
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  :القيم اyبتدائية في الدوال
  

   :، فيمكنك عدم إسناد أي قيمة لمتغيرات الدالة أو اYجراءمتغيرات الدالةتعتبر كنوع من تحديد القيمة ابتدائية ل
  

  :مثال 
1. double _div( float a=0, float b=0){ أصفار "تحديد قيم افتراضية لمتغيرات الدالة"  
2. {  
3.     if(b==0){  
4.         return 0;  إذا كان المتغير الثاني صفرًا0إرجاع   
5.     }else{  
6.         return (a / b); إرجاع ناتج قسمة العددين إذا كان المتغير الثاني  
  .ال يساوي الصفر {     .7
8. }  
9.   
10. void main()  
11. {  
12.       cout << _div() << endl; 0: الناتج  
13.       cout << _div(5) << endl; 0: الناتج 
14.       cout << _div(5, 0) << endl; 0: الناتج 
15.       cout << _div(8, 5) << endl; 1.6: الناتج 
16. }  

  
  :اتمLحظ

  
خرى  تحمل قيمة ابتدائية فھذا يعني أنه يج�ب يمكن جعل إحدى متغيرات الدالة تحمل قيمة ابتدائية وا\ -

  إسناد قيمة لھذا للمتغير ا�خر بشرط أن  تجعل المتغيرات التي تحمل قيمة ابتدائية قبل المتغيرات الت�ي
  )."ابحث عن ھذا الموضوع  "لماذا؟( تحمل قيم ابتدائية 

  .divتحمل اسم  iostream.h  تسبقھا شرطة \ن ھناك دالة من دوال مكتبة div_تم كتابة  -
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  :Define#استخدام 
  

�ر ��اورة لÂم��ة المج��رف بالقيم��ن ا\ح��سلة م��تبدال سل��رجم باس��ر المت��ر ليخب��ذا ا\م��ستخدم ھ��ر defineي��ذا ا\م�   فھ
 يفحص نوع القيمة فقد تكون قيمة أو معالجة لعملية حسابية أو غيرھا كما في الدوال  :  

  
  :الثوابت لتعريف defineاستخدام ا\مر  )١
     

  :Public formula الشكل العام
#define Constant  value; 

    
  :مثال   

1. #define MAX  100;   
2. main ( )  
3. {  
4.      cout << MAX; 100: الناتج 
5. }  

  
 
  :بد عن الدوال defineاستخدام ا\مر  )٢
  

  :Public formula الشكل العام
#define Function_name (parameters)   Statements… 

  
  :مثال   

1. #define SUM( x , y ) x + y;   
2. main ( )  
3. {  
4.      Int z = SUM( 1 , 2 );  
5.      cout << z << endl; 3: الناتج 
6.      cout << SUM(3.5, 7.5); 11: الناتج 
7. }   

  
  :defineمميزات 

 يحتاج لتعريف نوع البيانات -.  
 يحتاج لتعريف نوع الدوال -. 
 . بشرط أن يكون المتغير من نفس نوع البيانات المعادة من الدالةيمكن إسناد قيمتھا إلى متغير -
 ."سيتم دراسته في الفصل الثاني "overloadيمكن استغناء بھا عن التحميل الزائد للدوال  -

  
  :defineعيوب 
لمترجم س�يتجاھل  \ن اdefineفي سطور متعددة تحت ا\مر " جمل" يمكن عمل مجموعة إجراءات  -

  ً.السطور الLحقة ويعتبرھا خطأ
  

  :مLحظات
 ، ويمكنن�ا عن�د اس�تدعاء أن SUMنLحظ أن ھذه الطريقة  تحتاج لتعريف نوع المتغيرات في الدال�ة  -

ف�ي ھ�ذه ف" x+y "نوع العملية وھ�ينكتب أي قيم من أي نوع، لكن ما يحدد نوع المتغيرات المرسلة ھو 
 جمع  يمكنحيث ًرسال قيم حرفية نظرا \ن جملة الدالة تحتوي على جمع ، إد يحدث خطأ عنسالحالة 

  .قيم نصية
 .حيث  يمكن تغيير القيمة بعد تعريفھا constھذه الطريقة تشبه إلى حد كبير تعريف الثوابت  -
  ".في منطقة التصاريح العامة "main قبل الدالة الرئيسية defineيجب أن يتم وضع  -
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  اتھياكل البيان
Data Structures 

  
  

  :مقدمة
  

  .ًتمثل الدوال والمصفوفات طرقا من طرق ھيكلة البرمجة، حيث أنھا تساعد في تنظيم وتسھيل كتابة البرنامج
  .كما تمثل الھياكل طريقة أخرى من طرق ھيكلة البرمجة

  
  :تعريفھا

  
  .لبيانات كوحدة واحدة يطلق عليھا ھياكل أو تراكيب أو سجLت وھي تعني التعامل مع مجموعة من ا

  ".ھيكل"التي تندرج تحت بناء واحد " الدوال"أو ھي مجموعة من المتغيرات والصفات والخصائص 
  

  :الھيكل التنظيمي
  

مق�ررات وًفم�ثL الجامع�ة تحت�وي عل�ى كلي�ات فكرة ھياكل البيانات تشبه الھياكل التنظيمية \ي مؤسسة أو شركة، 
�ة ��ن كلم��Lب، لك��ين وط��ة"ومدرس��اتكلي��ة المعلوم��ادة "أو "  تقني��ى " ++Cم��ارة إل��دون اYش��رت ب��ة إذا ذك�مبھم

 -جامع�ة س�بأ "أو "  كلي�ة تقني�ة المعلوم�ات-جامع�ة س�بأ "انتمائھا فيجب اYشارة إليھا والى الجھة التي تتبعھ�ا مث�ل 
  ".++C مادة -تقنية معلومات 

  
 ھيك�ل بيان�ات بح�سب احتي�اج، فيج�ب وبالتالي عن�د عم�ل أي م�شروع برمج�ي يج�ب تحوي�ل ھيك�ل المنظم�ة إل�ى

ھيكلة ما  يمكن أن تستمر المنظمة في عملھا بدونه وعدم ھيكلة ا\جزاء غير ا\ساس�ية ف�ي المنظم�ة، ولك�ن ھ�ذا 
  .ًليس شرطا فللمبرمج الحرية في تحديد ما يجب أن يھيكله وما  يجب بحسب المشروع الذي ينوي بناءه

 إذاتكامل فمن الضروري أن يحتوي النظام على كل أجزاء الجامعة الرئيسية أم�ا فإذا كان مشروعه نظام جامعة م
  . بصمة الكترونية فإنه يحتاج لمعرفة أسماء الموظفين فقطكان برنامج

  

  

 كليات

 طLب

 مدرسين
 مقررات

 أقسام

 موظفين

 معامل

 الجامعة

 
 

  الفصل

10  

 
 

  الفصل

10  
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" دأق�ل ع�د"و " أق�صى ع�دد ط�Lب"و " اس�م"وكل جزء من أجزاء المنظمة يحتوي على خصائص فالكلي�ة ل�ديھا 
  .الخ" .. عنوان"و " عمر"و " اسم"و" رقم"والطالب يحتوي على 

  
فالطالب يدرس في ) واحد الى كثير(وھناك عLقة بين أجزاء المنظمة فھناك عLقة بين الكليات والطLب من نوع 

  ) .بياناتراجع مقرر قواعد ال(كلية واحدة بينما الكلية يدرس فيھا أكثر من طالب 

  
ل�ربط المق�رر ) مق�ررات الكلي�ة(وقد تتطلب العLقات غير الواضحة أو عLقات كثير لكثير إنشاء كيان وھمي مثل 

  .بالكلية
  

في الحياة الواقعية تفرض طبيع�ة العم�ل نف�سھا عل�ى طبيع�ة العLق�ات ب�ين مكون�ات المنظم�ة وم�ا يھ�م المب�رمج أن 
 يحت�اج إل�ى ف�أي م�شروع برمج�ةعة ھذه العLقة في برنامجه بالشكل ا\نسب، وھ�و ل�يس بھ�ذه ال�سھولة يعكس طبي

  :، وكل وظيفة من ھذه الوظائف تحتاج الى متخصصينتحليل وتصميم ثم برمجة
  

  .يجمع البيانات ، ويربط المعلومات مع بعض، ولديه خبرة في العLقات العامة:   المحلل 
  .ج التحليل ويحولھا الى شكل يعبر عن الھيكل ، ولديه خبرة في برامج التصميميأخذ نتائ:  المصمم
  .يحول تصميم الھيكل الى واجھات وأوامر وأكواد:  المبرمج

  

 طLب

 الجامعة

 عمر اسم رقم

  المستوى ا\ول
 اتيعبر عن قاعدة البيان

  المستوى الثاني
 يعبر عن الجداول

  المستوى الثالث
 يعبر عن الحقول

 n 1 يدرس الكليات الطLب

 رقم

 إسم

 عمر
 عنوان

 نوع

  

 تاريخ التسجيل

 رقم تلفون

 الطالب
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  :Struct التركيب
  

  :بعد المقدمة النظرية ننتقل إلى الجزء العملي من الھياكل
  

  :Public formulaالصيغة العامة 
1. struct struct_name   
2. {  
3.      DataType member1;   
4.      DataType member2;   
5.      DataType member3;   
6. }  

  :مLحظات
  :يكتب التركيب قبل الدالة الرئيسية .١

  
  :مثال لكيان طالب

1. struct students   
2. {  
3.      int num;  رقم  
4.      char name[20]; اسم  
5.      int age; عمر  
6.      string address; عنوان  
7.      double phone; تلفون  
8. };  
9. void main()  
10. {  
11.   
12. }  

  
 .الخ ... char أو intًيصبح التركيب نوعا من أنواع البيانات مثله مثل  .٢

 
 :ّيعرف على التراكيب متغيرات .٣

students stud;   
  

  :تركيبلل قيم إسناد
  

 :دفعة واحدةالقيم إسناد  .١
students stud = {1, " ali ", 25, " sanaa ", 123.456}; 

 
  :إسناد كل قيمة بشكل مستقل .٢

1. students stud;   
2. stud.num = 1;  
3. stud.name = "ali";  
4. stud.age =  25;  
5. stud.address = "sanaa";  
6. stud.phone = 777777777;  

Struct: 
num name age address phone 

4 20 4 8 4 
 

 
 
= 44 byte 
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 :)أثناء التشغيل ( لطلب البيانات من المستخدمcinام الدالة ويمكن استخد .٣
  

1. students stud;   
2. cout<< "Enter number: ": cin >> stud.num; 
3. cout<< "Enter name: ": cin >> stud.name; 
4. cout<< "Enter age: ": cin >> stud.age; 
5. cout<< "Enter address: ": cin >> stud.address; 
6. cout<< "Enter phone: ": cin >> stud.phone; 

  
  :يمكن تعريف نوع التركيب لمتغير بعد بناءه مباشرة

  
1. struct notebook   
2. {  
3.      int num;   
4.      char name[20];   
5.      double phone;   
6. } note;  الحظ المتغيرnote  ٦(في السطر رقم(.  
7. void main()  
8. {  
9.       note.num = 1;  إسناد قيم للمتغير من نوعnotebook 
10. }  

  
  

  :حجم التركيب
  

  :يأخذ التركيب إجمالي حجم أنواع البيانات الداخلة في تركيبه
  

  
  :مLحظة

  . جاء التركيب لحل مشكلة المصفوفات في أنه يمكنه احتواء بيانات مختلفة ا\نواع

4 byte 
 1*20 byte 
 8 byte 

int 

char 

double 

int char double 

13 byte 
 

notebook 

 :واع بيانات العاديةحجم أن

 ):نوع بيانات مركب (notebookحجم التركيب 
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 :مLحظات
 تعطين�ا قائم�ة من�سدلة بك�ل خ�صائص التركي�ب مم�ا ي�سھل علين�ا كتاب�ة ++Cكل الت�الي نLح�ظ أن بيئ�ة في الش) ١

  .برنامجنا
  

 
 
 

التركيب في الشكل أعLه  يستطيع خزن بيانات أكثر من طالب واح�د، فعن�د إدخ�ال بيان�ات طال�ب ث�اني س�يتم ) ٢
، فكلم�ا ت�سند قيم�ة جدي�دة للمتغي�ر ف�إن الق�يم ال�سابقة حذف بيان�ات الطال�ب ال�سابق، وھ�ذا ي�شبه إس�ناد الق�يم للمتغي�ر

  .تحذف، ولحل ھذه المشكلة نستخدم المصفوفات
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  :استخدام المصفوفات في التراكيب
  :البرنامج التالي عبارة عن نظام لتسجيل بيانات الطLب وعرضھا بشكل منسق

  
#include <iostream> 
#include <string> 
 
using namespace std; 
 
struct students{ 
 int num; 
 char name[20]; 
 int age; 
 string address; 
 double phone; 
}; 
 
void main(){ 
 
 
 
 for(int i=0; i<3; i++){ 
  stud[i].num = i; 
  cout << "Student number: " << i+1 << endl; 
  cout << "---------------------\n\n"; 
 
  cout << "Name: ";  cin >> stud[i].name; 
  cout << "Age: ";  cin >> stud[i].age; 
  cout << "Address: ";  cin >> stud[i].address; 
  cout << "Phone: ";  cin >> stud[i].phone; 
  system("cls"); 
 } 
  
 cout << "Num\tName\tAge\tAddress\tPhone\n"; 
 cout << "------------------------------\n"; 
 
 for(i=0; i<3; i++){ 
  cout << i+1 << "\t"; 
  cout << stud[i].name << "\t"; 
  cout << stud[i].age    << "\t";   
  cout << stud[i].address << "\t"; 
  cout << stud[i].phone   << "\n"; 
 } 
} 
 

  :مخرجات الشاشة

  
  

students   stud[10]; 
  "Stud"تعريف مصفوفة من نوع التركيب 



 ٥٢

  :التركيب المتداخل
  

قد نحتاج في برنامجنا السابق لتاريخ م�يLد الطال�ب ولك�ن  يوج�د ف�ي لغ�ة  ف.خل تركيبھو عبارة  عن تركيب دا
C++ ي���ة الت��اريخ بالطريق��ل الت��د يمث��ات جدي��وع بيان��ف ن��ب لتعري��ل تركي��نقوم بعم��ذلك س��اريخ، ل��ات للت��وع بيان� ن
  :تناسبنا

  
  ":تاريخ"إنشاء تركيب  -

1. struct date {   
2.  int day;  
3.  int month;  
4.  int year;  
5. };  
6. struct students{  
7.  int num;  
8.  char name[20];  
9.  int age;  
10.  string address;  
11.  double phone;  
12.  date birthdate;  
13. };  

  
  :مLحظات

، فيج�ب كتاب�ة تركي�ب الت�اريخ قب�ل تركي�ب المت�ضمن ل�هتركي�ب قب�ل ال ّالم�ضمنيجب أن يكون التركيب  -
  .الطLب

 من عمل تركيب للتاريخ تعريف متغير من نوع نصي يمكن بد -string ھولة� ولكن التركيب يوفر لن�ا س
 .في الوصول إلى اليوم أو الشھر أو السنة 

  
  
  :إدخال قيمة لخاصية في تركيب داخلي -

1. void main() {   
2. students stud;   
3. cin >> stud.birthdate.day;  
4. cin >> stud.birthdate.month;  
5. cin >> stud.birthdate.year;  
6. cin >> stud.address;  
7. cin >> stud.phone;  
8. }  
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  :)مصفوفة تركيب (Yدخال وعرض بيانات الطLببرنامج  -
#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 
 
struct date{ 
 int day; 
 int month; 
 int year; 
}; 
struct students{ 
 int num; 
 char name[20]; 
 int age; 
 string address; 
 double phone; 
 date birthdate; 
}; 
 
void main(){ 
 students stud[10]; 
 
 for(int i=0; i<3; i++){ 
  stud[i].num = i; 
  cout << "Student number: " << i+1 << endl; 
  cout << "---------------------\n\n"; 
 
  cout << "Name:\t\t";  cin >> stud[i].name; 
  cout << "Age:\t\t";  cin >> stud[i].age; 
  cout << "Address:\t";  cin >> stud[i].address; 
  cout << "Phone:\t\t";  cin >> stud[i].phone; 
  cout << "Birth day:\t"; cin >> stud[i].birthdate.day; 
  cout << "Birth month:\t"; cin >> stud[i].birthdate.month; 
  cout << "Birth year:\t"; cin >> stud[i].birthdate.year; 
  system("cls"); 
 } 
 cout << "Num\tName\tAge\tAddress\tPhone\tBirthdate\n"; 
 cout << "-----------------------------------------\n"; 
 for(i=0; i<3; i++){ 
  cout << i+1 << "\t"; 
  cout << stud[i].name << "\t"; 
  cout << stud[i].age << "\t";   
  cout << stud[i].address << "\t"; 
  cout << stud[i].phone << "\t"; 
  cout << stud[i].birthdate.day << "/" ; 
  cout << stud[i].birthdate.month << "/"; 
  cout << stud[i].birthdate.year << "\n"; 
 } 
} 
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  : البياناتإدخالشاشة  -

 
  
  :شاشة عرض النتائج -
  

 
  

  
  :واجب

  .في المثال السابق أضف إمكانية للبرنامج يتيح للمستخدم أن يحدد عدد الطLب الذين يريد أن يدخل بياناتھم
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  )الكائنية(البرمجة الموجھة 
Objects Oriented Programming 

  
  

  :مقدمة
  

  ..برمجة كائنية أوغرضية الھدف أوھدفية أو شيئية: يطلق عليھا 
  ..وھي برمجة تقوم على اھتمام بطريقة حل المشكلة قبل تحويلھا الى كود

  .المؤشرات والقوائم المتصلة: ومن تقنياتھا العليا... المصفوفات، والدوال، والتركيبات،: من تقنياتھا الدنيا
  
  

  :ة البرمجة الكائنيتعريف
  

  .ًمعا في قالب واحد يسمى الفصيلة أو الفئة) الخصائص والصفات(الوظائف والبيانات طريقة لتجميع 
  
  

  :Attributes & Properties الصفات والخصائص
  

  .variables متغيرات � Attributesيتكون الكائن من صفات 
  .functions دوال � Propertiesوخصائص 

  
  
  :كائنمكونات التركيب ومكونات ال -

 
  

  :أوجه اyخت�ف بين التركيب والكائن
  

البرمجة الكائنية تطوير للبرمجة الھيكلية فالتراكي�ب اس�تمدت بناءھ�ا م�ن الھياك�ل فالھيك�ل يتك�ون م�ن ج�زء يتف�رع 
  .للتركيب وأطلق عليه اسم كائن" طرق"منه أجزاء ترتبط به، حيث تم إضافة خصائص 

  
 classالصنف  struct التركيب

 . البياناتإخفاءله القدرة على   . البياناتإخفاءعدم القدرة على 
�ول ��ة الوص��صفات طريق��راتا"لل��ب "لمتغي��ي التركي� ف

 .بشكل عام ومتاح للجميع
�ر  ��ول المباش��ن الوص��ىيمك��صفات إل��تخدام ال� إ باس

 اYع�Lنطرق معينة عبر مستويات الحماية ومن خLل 
 .عنھا

�ول���ى الوص���طة إل���تم بواس���ب ي���ل التركي���ات داخ�� البيان
 . التركيبمتغيرات

�ول ����ىالوص����طة إل����تم بواس����صنف ي����ي ال����ات ف��� البيان
 .الكائن "دوال"خصائص 

  

  :الكائن  :التركيب

  متغير -
 متغير -
 متغير -

  "صفة/بيان"متغير  -
 متغير -
 متغير -
 "طريقة/خاصية/مھمة"دالة  -
 دالة -
 دالة -

 
 

  الفصل
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  : بين أنواع البرمجةمقارنة
  

  الكائنية  الھيكلية  التقليدية  :البرمجة
�د  -  صفاتھا��س و قواع��د أس� تعتم

 )عشوائية(
  .تھتم بحل المشكلة فقط -

أس�س وقواع�د تعتم�د عل�ى  -
بسيطة تتمثل ف�ي اس�تخدام 
�دوال �������صفوفات وال������الم

  .والتراكيب
�ود  -��������يم الك��������تم بتنظ�������تھ

�ھل ����ه س����ي وجعل���البرمج
  .التعديل

�ل  -����د لح����س وقواع����د أس���تعتم
 .المشكلة

-  ًتھتم بطريقة حل الم�شكلة أو
  .قبل تحويلھا إلى كود برمجي

�ا -  مميزاتھا��������شاكل أنھ��������ل الم������� تح
 .الصغيرة

�دعم  -����لت����ى عم����رد عل��� الف
  جالبرنام

 .تحل المشاكل المتوسطة -
تدعم عم�ل الف�رد أكث�ر م�ن  -

 .دعمھا للفريق الواحد
 .تقليل استخدام الذاكرة -
 .تنظم البرنامج -
جمع المتغيرات ف�ي متغي�ر  -

�د �����ب(واح�����سھل ) تركي����ي
�ى �������ه وإل�������ول إلي������الوص

 .مكوناته
ًتقسيم البرنامج وظيفي�ا إل�ى  -

 .دوال بسيطة
�أ  -������شاف الخط������ن اكت�����يمك

 .بسھولة
�ام -�����وير البرن�����ن تط����ج يمك

  .بشكل متوسط

 .تحل المشاكل المعقدة -
 .تدعم عمل الفريق الواحد -
 .تنظم البرنامج  -
�امج  -���سيم البرن���ة لتق���ىطريق�� إل

  .برامج صغيرة وظيفية وفعالة
�ع  -��م والتتب��راءة والفھ��ھوله الق�س

   .ا\خطاءواكتشاف 
  .سھوله المعالجة والتنقيح -
�تخدام  -�����ات واس�����ة البيان����حماي

  .طرق للوصول
 .ال استعمإعادةقابلية  -
 .يمكن اكتشاف الخطأ بسھولة -
�شكل  -��امج ب��وير البرن��ن تط�يمك

 .ًكبير جدا بمجھود بسيط
  .structلھياكل تطورت عن ا -

 يمكن اكتشاف الخطأ في  -  عيوبھا
  .البرنامج

�امج  -���وير البرن���ن تط�� يمك
 .بسھولة

تطوير البرنامج يزيد حج�م  -
 .البرنامج بشكل كبير

- �ق  ������ل الفري������دعم عم�����ت
 .الواحد

  

�س -��صعب تق��دة ي��ل لع�يم العم
 .مبرمجين أو مجموعات

يمكن تطوير البرن�امج إل�ى  -
مدى مع�ين ث�م ي�صعب بع�د 
�را ��ه نظ��سيطرة علي��ك ال�ًذل

  .لكثرة الدوال والتراكيب

 .تتطلب خبرة برمجية -
بناء الكائنات يحتاج إلى تحليل  -

�ات ���ع كائن���ط م���صميم ورب��وت
�روط ������اة ش������رى ومراع�����أخ

�سلة����ة والكب���دالھيكلي���  والتجري
  ..وغيرھا

�شكلة  -  تحل مشكلة معينة -  ظاتمLح�����ل م�����ة تح�����ل دال����ك
�ل ������ل يح������امج كك�����والبرن

 .مجموعة مشاكل
�زين  -���ستطيع تخ���ب ي��التركي

�ن ������ة م������ة مختلف�����مجموع
  .المتغيرات

كل ك�ائن يت�ولى ح�ل مجموع�ة  -
�ة ��ة، ومجموع��شاكل مترابط�م
�ة ����ل كاف����ولى ح����ات تت���الكائن

 .المشاكل المتعلقة بالمشروع
�زين  -�������ستطيع تخ�������ائن ي������الك

�ن ���������ة م���������ة مختلف��������مجموع
  .تغيرات ويحتوي دوالالم
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  )Class(الفئة /  الصنف/ الفصيلة 
  
  :تعريفھا -

  .مجموعة من ا\غراض أو الكيانات المتشابھة في الخصائص والسلوك
  .معا )الخصائص/الوظائف( ومھامھا  )الصفات(  البيانات"يغلف"بناء برمجي يجمع وھي 

 .تتركب الفصيلة من مجموعه من الصفات والخصائص
  .بد من البيانات فقط) الدوال(البيانات مع الوظائف لى تحتوي ع

  
  .إذا لم تخدم البيانات المھام فL داعي لوجودھا: مLحظة

  
  :حماية البيانات في الصنف -
  

  . البيانات المحميةإلىيحتوي الصنف على سماحيات تمنع المبرمجين من الوصول 
  .نى الكLسوالصفات الموجودة داخل الكLس  يعرفھا أ من ب

 إ من إليھا الصفات يتم استخدام الخصائص، كما يمكن حماية الخصائص بحيث  يمكن الوصول إلىوللوصول 
  .داخل الكائن

  
  
  :لكائنا

  
 .وھيئاتأمؤسسات  : الظاھرة،عبارة عن تركيب لظاھرة معينة

  
  
  :أصنافھاتعرف الكيانات على  -
  

  : مثال
  :فصيلة الطالبصنف أو 

   الكثير من الكائنات مثلا الصنفيتكون من ھذ
  الخ.....احمد /علي والطالب/محمد والطالب/الطالب

  
  
  :شفرة تكوين الكائن-
  

1. Class class_name  كلمة مفتاحيةclassواسم الفئة   
2. {  
3. public: منطقة الصفات والخصائص العامة  
4. data type  member1; صفة عامة/ تعريف متغير  
5. data type function_name(per)  خاصية عامة/ تعريف دالة  
6. ….    …..       …..  
7. Private: منطقة الصفات والخصائص المحمية  
8. data type  member1; صفة محمية/ تعريف متغير  
9. data type function_name(per)  خاصية محمية/ تعريف دالة  
10. ….    …..       …..  
11. Protected: ص المورثةمنطقة الصفات والخصائ  
12. data type  member1; صفة يمكن توريثها/ تعريف متغير  
13. data type function_name(per)  خاصية يمكن توريثها/ تعريف دالة  
14. ….    …..       …..  
15. };  
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  publicالمستوى العام    -

  .كلمة مفتاحية تسمح للوصول لكل عنصر في الصنف ولكل المستخدمين
  

  privateاص    المستوى الخ -
 المعرف�ة الدال�ةعن طريق ( نفسهعن طريق الصنف  إكلمة مفتاحية  تسمح للوصول لعناصر الصنف 

  .)في الصنف
  

  protectedالمستوى المحمي     -
 ت�سمح للوص�ول لعناص�ر ، حي�ث أنھ�ا أخ�رى \ص�نافوتوريثھا  كلمة مفتاحية تسمح شتقاق عناصر

دال�ة ف�ي ( ال�صنف الم�شتق  ع�ن طري�قأو privateمث�ل الم�ستوى  هنف�سعن طريق الصنف  إالصنف 
  ).الصنف المشتق

  
  : م�حظات

 . لتمييزه عن التركيب) بحرف كبيريبدأ(يكتب اسم الصنف بحرف كبير يفضل أن  -
  .تكتب الفئة قبل الدالة الرئيسية -
  . الرئيسيةالدالة داخل "الصنف/الفئة"يتم تعريف كائن على  -
يمكن استخدامھا خارج        privateالمصرح في الجزء) الخصائص(  والدوال)الصفات( المتغيرات -

  .الصنف
 .ه يمكن استخدامه داخل الصنف وخارجpublicيندرج تحت المستوى  كل ما -
  private. فان الكلمة افتراضية ھي private أو  publicفي حاله عدم ذكر  -

  
  :حجم الكائن

  
ساحة مركبة في الذاكرة حجمھا ھو حجم جمي�ع المتغي�رات الداخل�ة ف�ي الك�ائن ًكL من الكائن والتركيب يحجزان م

  .أو التركيب
  

  : مثال
  

  :لنأخذ مثال الطLب الموجود في الفصل السابق : التركيب
struct students{ 
 int num; 
 char name[20]; 
 int age; 
 string address; 
 double phone; 
}; 
 

Int Char Int String Double جماليYا 

4 20 4 8 8 44 byte 

  
عن�د " ال�دوال"يشبه التركيب باYضافة إلى أنه يحجز مساحات للمتغيرات التي يتم تعريفھا داخ�ل ال�صفات : الكائن

  .استخدامھا
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   :أمثلة من الحياة الواقعية
  

  :توزيع المساحات على المتغيرات

 
  :راتالمتغي

 لبن�ات ٨ إل�ىحت�اج ن من�زل ص�غير لبن�اء، فإن�ه  لبن�اتإل�ىفي الواقع إذا اعتبرنا أن الرام قطعة أرض وأنھا مقسمة 
�ر ��زل كبي��اء من��غيرين(ولبن��زلين ص��م من��ة ) بحج��ك بحاج��ىفإن��غيرة ١٦ إل��ركة ص��اء ش��ة ولبن��م ( لبن��ازل ٤بحج� من

  .لبنة ٦٤ إلىحتاج فإننا ن)  منازل صغيرة٨م بحج(أو ملعب ء شركة متوسطة  لبنة ولبنا٣٢ إلىتحتاج ) صغيرة
  

�وتر ��ي الكمبي��ه ف��ا فإن��شبيهيمكنن��صغير  ت��زل ال��ـ المن��ـ ) Boolean(ب��ر ب��زل الكبي��شركة ) Short Int(والمن�وال
  ).Double(والملعب بـ ) String(والشركة المتوسطة بـ ) Int(الصغيرة بـ 

  
  :التركيب

تلفة ا\حجام كل مبنى يحجز ع�دد مع�ين م�ن اللبن�ات فالبواب�ة تحت�اج  مثل المؤسسة يحتوي مباني مخالتركيببينما 
  لبنة وكل ھذه اللبنات موجودة في مكان واح�د٣٢ لبنة والمكاتب تحتاج إلى ١٦والمخازن تحتاج إلى  لبنات ٨ إلى

  ."متجاورة"
  

  :الكائن
  :\مر يشبه المثال التاليعبارة عن تركيب لكن يحتوي على وظائف، وعند إنشاء كائن من نوع صنف معين فإن ا

�ل (��فة تمث��إن الوص��بخ ف��اب ط��شتري كت��دما ت��Lس"عن��صنف أو الك��ت " ال��ائن فأن��و الك��ه ھ��ذي تنتج��ق ال��ا الطب�  بينم
  .)"الكائن" تستطيع أكل الوصفة بل الطعام 

  .لذلك فإننا نقول أن ھذه الطبخة من تلك الوصفة وھذا الكائن من ذاك الصنف
  

  :مLحظات
  )، بياناتخصائص، صفات (أسماءات الصنف يطلق على متغير

  )، مھامطرق، مناھج، وظائف، تصرفات (أسماءيطلق على دوال الصنف 

Int 

Short Int 

Boolean 1 Byte = 8 bit 

2 Byte = 16 bit 

4 Byte = 32 bit 

1 bit 

String 8 Byte = 64 bit 



 ٦٠

  

  :عمليمثال 
  

ً لتنفيذ أعمال مختلفة وكنا نطلق عليه مجازا دال�ة لكن�ه cout استخدمنا خصائص الكائن ++Cأثناء تعاملنا مع بيئة 
  .ostreamوھو كائن من صنف اYخراج " دوال"ة وظائف كائن يحتوي عد

  
  ".":تظھر الصفات والخصائص في قائمة منسدلة بمجرد الضغط على زر النقطة 

  
  .واحد وتقوم بعمل مسافات بعدد الرقم الممرر" وسيط" تأخذ ممرر widthَإذا الوظيفة 

cout.width(10);  // print 10 spaces 
  

  .iostream صنف اYدخال  وھو منcinكذلك الكائن 
�الج ��ائن يع��ات، ك��ى الكائن��ال عل��سيم اYعم��ظ تق��سائلح��ز م��ا يمي��ذا م��راج، وھ��سائل اYخ��الج م��ر يع��ال وآخ� اYدخ

  .الكائنيةالبرمجة 
  
  

  :م�حظات
  

  :تأخذ القائمة المنسدلة عدة ألوان تعبر عن عمل كل عنصر فيھا
  .تظھر بلون سماوي) المتغير(الصفة  -
 .تظھر بلون وردي) الدالة(الخاصية  -
 .القفلوإذا كانت الصفة أو الخاصية محمية فإنه يظھر بجوارھا رمز  -
 .المفتاحخاصية مورثة فإنه يظھر بجوارھا رمز الصفة أو الأما إذا كانت  -
 :  مثال(=) الصفة العامة يمكن تغيير قيمتھا بوضع عLمة  -

obj.var = value 
 : مثالق تمرير وسطاء للدالةالخاصية العامة يمكن تغيير قيمتھا عن طري -

obj.function(value1, value2) 
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  :مثال بسيط
1. Class Simple_math   
2. {  
3. private:   
4. int r;   
5.    
6. double result()   
7. {   return r;   };   
8. public:   
9. void sum(int a, int b)   
10. {   r = a + b;   };  
11.    
12. void divided(int a, int b)   
13. {    if (b==0){   
14.          cout << "Can't divided by ziro";   
15.          r = 0;  
16.      } else {  
17.         r = a / b;  
18.      }  
19. };  
20. void print ()  
21. {   cout << "\n====\n"   
22.                     << result  
23.                     << "\n====\n" ;  
24. };   
25. };  
26.   
27. void main(){  
28. Simple_math  sm;  
29. sm.sum( 3 , 2 );   
30. sm.print();  5: الناتج  
31. sm. divided ( 3 , 0 );  الناتج: 
32. sm.print(); Can't divided by ziro 
33. }  

  
�ظ أن ��Lس نLح��وي Simple_mathالك��راءين  يح��ددين  ا\ولإج��ع ع��راء لجم�� divided واYج��سمة ع�ددين لق

  .. القسمة على صفرإمكانيةعيد رسالة تفيد بعدم ي بمعالجة مشكلة القسمة على صفر وًقوم أيضاي ووھ
�ة الخاص�ية result" محمي�ة"ودال�ة خاص�ة ��ة ال وال�ذي ي�ستدعي print واYج�راء ، r تق�وم بإرج�اع قيم� resultدال

  .ويطبعھا بشكل منسق
  

  :م�حظات
  . الكLس لتمييزه عن التراكيبيفضل استخدام حرف كبير في بداية اسم

  .يمكنك إضافة خصائص أخرى لھذا الكLس مثل الطرح والضرب
  .r وبالتالي تستطيع استخدامھا سترجاع قيمة العام القسم إلى من القسم الخاص resultيمكن نقل الدالة 
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  : الموظفينلصنفمثال 
#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 
 
class Employees 
{ 
private: 
 int no; 
 string name; 
 string address; 
 int phone; 
 string department; 
 int salery; 
 string date; 
//////////////////////// 
public: 
 void insert() 
 { 
  cout<< "no:";   cin >> no; 
  cout<< "name:";  cin >> name; 
  cout<< "address:";  cin >> address; 
  cout<< "phone:";  cin >> phone; 
  cout<< "department:"; cin >> department; 
  cout<< "salery:";  cin >> salery; 
  cout<< "date:";  cin >> date; 
 }; 
 void print() 
 { 
  cout      << "n= "      << no   << "\n " 
    << "name = "     << name   << "\n " 
    << "address = " << address   << "\n " 
    << "phone= "    << phone   << " " 
    << "department = " << department << "\n " 
    << "salery = "   << salery   << "\n " 
    << "date = "      << date   << endl; 
 }; 
}; 
main(){ 
 Employees emp[200]; 
 int sum=0; 
  
 cout << "How records you want to enter:"; 
 cin >> sum; 
 for(int i=0; i<sum; i++){ 
  emp[i].insert(); 
 }; 
 cout << "===============\n"; 
 for( i=0; i<sum; i++){    emp[i].print();    }; 
}
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  :مبادئ البرمجة الھيكلية
 

  ).علومات عنھاجمع الم(تحليل  المشكلة  -
 .تصميم الھيكل -
 .برمجة الحل -
 .تجربة البرنامج -
 .التوثيق -

  
  .سيتم دراسة مبادئ البرمجة الھيكلية بشكل أكبر في الفصل الثاني: مLحظة

  
  

  

  :البرمجة بالدوال والبرمجة بالكائناتأوجه اyخت�ف بين 
  

 البرمجة بالكائنات البرمجة بالدوال
  .بناء مشروع متكامليمكن بواسطتھا   .كامليمكن بواسطتھا بناء برنامج مت

 .فرعية إلى برامج مستقلة المشروعتقسم   .تقسم البرنامج إلى أجزاء
�تم   البرنامج ضمن ملف واحد يحوي كل الدوال���سي، وي���ف الرئي���ارج المل���ستقل خ���امج م���ل برن��ك

  .إليهاستدعاء البرنامج عند الحاجة 
  تحتاج إلى مبرمج أو أكثر لكل برنامج مستقل  برنامج  إلى ثLثة مبرمجين لبناء الواحدتحتاج من 

  . مسئول عن برنامجه مبرمجينكل مبرمج أو فريق  يشترك المبرمجين في بناء البرنامج الواحد
�امج   إذا وجد خطأ في دالة يتوقف البرنامج بأكمله���ستمر البرن���ي، ي���امج فرع���ي برن���أ ف���د خط��إذا وج

  .الرئيسي للمشروع في العمل
  .قد يحتوي البرنامج على أكثر من كائن  نامج على عدة دواليحتوي البر

  .في انجاز المھمة الواحدة" الخصائص"تتكامل الدوال   تعمل الدوال بشكل مستقل عن بعضھا
  .وتتكامل الكائنات بواسطة الوراثة أو تعدد الواجھات

  الكائن يمثل جزء من المشروع  الكود يشكل جزء من البرنامج
  

�ات داخ�ل المل�ف إذا ت�: مLحظ�ة��يم وض�ع الكLس��ي ب�ر ا\ساس��إن الكثمج فرعي�ة اول�م توض�ع ف��زات ف�ي�ر م�ن ممي
  !البرمجة بالكائنات ستختفي
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  :البرنامج الھيكليكتل 
  

وبع�دھا ي�تم تك�وين الم�شروع كتل�ة بع�د كتل�ة وبالت�الي ) ككتل�ة واح�دة(يتم بناء البرنامج كود بعد كود لتكوين الكائن 
  .رعة كبيرةييتم بناء المشروع بس

  
  

  :أمثلة 
  
   :windowsفي نظام تشغيل  -
 ج�زء م�ن نظ�ام وين�دوز لكن�ه برن�امج م�ستقل، ف�إن ح�صل عط�ل ف�ي المفك�رة فل�ن يتوق�ف نظ�ام "برنامج المفكرة"

  .وغيرھا... كذلك برنامج الرسام والحاسبة.التشغيل
يمھا بشكل كامل مع بقاء كل اYمكانيات وإضافة إمكانيات جديدة لھ�ا  نLحظ أنه يتم تعديل تصم"officeبرامج " -

  .ً وبشكل سريع وذلك نظرا لسھولة التطوير باستخدام الكائناتofficeفي كل إصدار جديد من إصدارات 
  
  

  

  ةتقنيات البرمجة الموجھ
 

  Data Hidingإخفاء البيانات 
 Encapsulationالكبسلة والتضمين 

 Inheritanceتوريث الصفات 
 Abstracterتجريد البيانات 
 Polymorphismتعدد استخدام 

  
  

  

Program Project  
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  )Constructor & Destructors( المشيدات والمدمرات 
  

  :المشيدات 
  
  :تعريفھا -

  ".تھيئة الكائن لLستخدام"ھي عبارة عن دالة لھا نفس اسم الصنف تقوم بتزويد الكائن أو عناصره بقيم ابتدائية 
  
  : الخواص-

  .ا نفس اسم الصنفلھ .١
 يمكن استدعائھا من خارج الصنف .٢.  
  . الكائنإنشاءيتم تنفيذھا عند  .٣
  .بشيء  تعود لكنھاأو عدم تمريرھا " تمرير وسطاء"يمكن عمل ممرات  .٤
  . تحميل زائد"Overload"يمكن إنشاء أكثر من دالة مشيد في الصنف الواحد  .٥

  
  :م�حظات

  . بإعطائه قيم أوليةالمشيد يھيئ الصنف لLستخدام ا\ولي
Lيمكن تھيئة الصنف \نه لم يحجز مساحة أص   ً.بدون المشيد 

  
  :مثال

�سابق��ال ال��ي المث��اصف��  الخ��ية Simple_mathالكLس ب��تخدمنا الخاص��ا اس��و أنن��يحدث ل��اذا س��ا print م� دونم
  :الخصائص ا\خرى 

Simple_math sm; 
sm.print();   

  :الناتج

 
  

  ب�دون أن ي�سند ل�ه أي rوذل�ك \ن�ه يطب�ع قيم�ة المتغي�ر " 8.58993e+008-" ع�شوائية نLحظ أنھا ستتطبع قيمة
  .قيمة

  .r للمتغير ابتدائيةلذلك فنحن بحاجة لطريقة Yسناد قيمة 
 ت�شترط أن القيم�ة ابتدائي�ة ي�تم ++Cًمباش�رة لك�ن بيئ�ة ) ال�صفة( قيم�ة للمتغي�ر إس�نادتقبل بع�ض لغ�ات البرمج�ة 

  :ة وإ ستظھر لك الرسالة التالية من خLل دالإسنادھا

 
'r' : pure specifier can only be specified for functions 

  
  
  

  :مثال عملي
ًفإن�ه يحت�وي عل�ى خ�صائص م�سبقا دون " Form" فإنك عندما تن�شئ نم�وذج visual basicعند تعاملك مع بيئة 

ائية لھذا النموذج فلن ت�ستطيع م�شاھدة النم�وذج وبدون وجود القيم ابتد" width"و " height"تدخل منك ومنھا 
  ".ًاصفر "انن ارتفاع النموذج وعرضه سيكون
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   :الھادمات/ المدمرات 
  
  :تعريفھا -

  .) الكائن من الذاكرةإلغاء(عبارة عن دالة تقوم بإزالة ا\غراض والكيانات من الذاكرة 
  
  : الخواص-

  .لھا نفس اسم الصنف .١
  ).~(عLمة يسبق اسم دالة الھدم ال .٢
 توجد لھا ممررات و تعود بشيء .٣  
  .تقوم بإلغاء المساحات المحجوزة للكائنات في الذاكرة .٤
 يمكن إنشاء أكثر من دالة ھدم واحدة .٥.  
  .يتم تنفيذھا عند إلغاء الكائن أو انتھاء البرنامج .٦

  
  :شفرة المشيد

1. Class Simple_math   
2. {  
3. private:   
4. int r;   
5.    
6. double result()   
7. {   return r;   };   
8. public:   
9. Simple_math()  ١دالة المشيد  
10. {   r = 0;   };   
11.    
12. Simple_math(int x)  تحميل زائد (٢دالة المشيد(  
13. {   r = x;   };   
14.    
15. void sum(int a, int b)   
16. {   r = a + b;   };  
17. void print ()  
18. {   cout << "\n====\n"   
19.                     << result  
20.                     << "\n====\n" ;  
21. };   
22. };  
23.   
24. void main(){  
25. Simple_math  sm;  إنشاء كائنsm 
26. sm.print();  0: الناتج  
27. Simple_math sm2(1);  إنشاء كائنsm2 قيمة ابتدائية لهوإسناد  
28. sm2. print();  1: الناتج  
29. }  

ختصار البرنامجdividedتم حذف دالة  .  
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  :المدمرشفرة إضافة 
1. Class Simple_math   
2. {  
3. private:   
4. int r;   
5.    
6. double result()   
7. {   return r;   };   
8. public:   
9. Simple_math()   
10. {   r = 0;   };   
11.    
12. Simple_math(int x)   
13. {   r = x;   };   
14.    
15. void sum(int a, int b)   
16. {   r = a + b;   };  
17. void print ()  
18. {   cout << "\n====\n"   
19.                     << result  
20.                     << "\n====\n" ;  
21. };   
22. ~Simple_math() دالة المدمر  
23. {     
24.     cout << "\n*****"  
25.             << " The End *****\n";  
26. };  
27. };  
28.   
29. void main(){  
30. Simple_math  sm;  إنشاء كائنsm 
  :عند  إغالق نافذة البرنامج ستظهر العبارة   .31
32.  ***** The End *****  
33. }  

  :م�حظات
د  ت�سبقھا ، و يمك�ن اس�تدعائھا فھ�ي تنف�ذ نف�سھا عن�~يتم التفريق بين دالة الھدم عن دالة المشيد بعLمة  -

  . البرنامج أو حذف الكائنإنھاء
عند إغLق البرنامج يجب ح�ذف جمي�ع المتغي�رات الت�ي ي�ستخدمھا م�ن ال�ذاكرة، وإ فإنھ�ا س�تبقى حت�ى  -

تمÂھا وبالتالي سنحتاج إلى إضافة ذاكرة إضافية والتي بدورھا ستمتلئ، يمكنك مLحظة أنه عند إعطاء 
  ..ً فإنھا  تعيد شيئاxامج وطباعة  قيمة معينة ثم إعادة تشغيل البرنxالمتغير 

 بت�دمير الك�ائن مباش�رة عن�د انتھ�اء البرن�امج ولك�ن إذا أردن�ا ال�تحكم بح�ذف الك�ائن فإنن�ا ++Cتقوم بيئ�ة  -
  .ننشئ دالة ھدم خاصة بنا

دوال مدمرة، يمكنك مLحظة دالة التدمير الخاصة ببيئ�ة ًالمدمرات مھمة جدا وتوجد في كل لغة برمجية  -
C++ھور رسالة  عند ظ"Press any key to continue "في نھاية تنفيذ البرنامج.  

  .تقوم دالة الھدم الخاصة بنا بتدمير الكائن قبل دالة الھدم الخاصة بالبيئة -
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  :الطالب لصنفمثال 
#include<iostream> 
#include<string> 
using namespace std; 
//////////////////////////////////////////////// 
class Student 
{ 
private: 
 int       num,    level; 
 string  name,  space; 
///////////////////////////////////////////////// 
public: 
 void assigned(int n, string m, int l, string s) 
 { 
  num=n ; level=l ;  
  name=m ; space=s ; 
 }; 
 void print( ) 
 { cout <<num<<ends 
       <<name<<ends 
    <<level<<ends 
    <<space<<endl; 
 }; 
///////////////////////////////////////////////////// 
 Student( ) 
 { num=0; name="nodata"; level=0; space="nodata"; }; 
  

Student(int n, int l, string m, string s) 
 { num=n; level=l; name=m; space=s; }; 
///////////////////////////////////////////////////// 
 ~ Student( ) 
 {cout<<"the end\n";}; 
}; 
main() 
{ 
 Student stud; 
 Student studl(1,4,"ali","it"); 
 stud.print(); 
 studl.print(); 

int a,b; 
string c,d; 
 
cout << "Enter Number: ";  cin >> a; 
cout << "Enter Level: ";  cin >> b; 
cout << "Enter name: ";  cin >> c; 
cout << "Enter space: ";  cin >> d; 

 stud.assigned( a, c, b, d); 
 stud.print(); 
} 
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   :إنشاء دوال الصنف خارجه
1. #include<iostream> 
2. #include<string> 
3. using namespace std; 
4. //////////////////////////////////////////////// 
5. class Student 
6. { 
7. private: 
8.  int       num,    level; 
9.  string  name,  space; 
10. ///////////////////////////////////////////////// 
11. public: 
12.  void assigned(int, string, int, string); 
13.   
14.  void print() 
15.  { cout <<num<<ends 
16.        <<name<<ends 
17.     <<level<<ends 
18.     <<space<<endl; 
19.  }; 
20. ///////////////////////////////////////////////////// 
21.  Student( ){ num=0; name="nodata"; level=0; space="nodata"; }; 
22.   
23.  Student(int n, int l, string m, string s){ 

  num=n; level=l; name=m; space=s;  
 }; 

24. ///////////////////////////////////////////////////// 
25.  ~ Student( ) 
26.  {cout<<"the end\n";}; 
27. }; 
28.  
29. void Student::assigned(int w , string x, int y, string z) { 
30.  num = w; name = x; level = y; space=z; 
31. }; 
32.  
33. void main( ){ 
34.  Student stud; 
35.  Student studl(1,4,"ali","it"); 
36.  stud.print(); 
37.  stud1.print(); 
38. int a,b; 
39. string c,d; 
40.  
41. cout << "Enter Number: ";  cin >> a; 
42. cout << "Enter Level: ";  cin >> b; 
43. cout << "Enter name: ";  cin >> c; 
44. cout << "Enter space: ";  cin >> d; 
45.  stud.assigned(a,c,b,d); 
46.  stud.print(); 
47. }  
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١٢حظ السطر رقم *  :   
  : يمكن أن نحذف أسماء المتغيرات ونبقي أنواعھا فقط-١

assigned(int, string, int, string); 
  : ويمكن أن يحتوي أسماء المتغيرات-٢

void assigned(int n, string m, int l, string s) 
  : مثال

  
  

  

  .توفر الطريقة في اليسار حماية أكبر للبيانات كما في المثالين السابقين حظ أنه  يتم عرض أسماء المتغيرات
  

  :٣١ إلى ٢٩حظ السطور من * 
  ..اخل الكLس الموجودة في الدالة دا\سماء يمكننا إعادة تسمية المتغيرات بأسماء تختلف عن -١

void Student::assigned(int w , string x, int y, string z) { } 
 

  : متغيرات الكLس داخل ھذه الدالة الخارجيةإلى يمكن الوصول -٢
num = w; name = x; level = y; space=z; 

  
  :مميزات إنشاء دوال الصنف خارجه

  . تعدد أشكال للدوال الموجودة داخل الكLسإضافة -
 ". التطويريةofficeحزم برامج "ير البرنامج مثل تطو -

  mainيمكن إنشاء دالة خارج الصنف أسفل الدالة الرئيسية : مLحظة
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  إنشاء المكتبات
Build Libraries 

  
 المكتبة على فئات وتراكي�ب و تحت�وي عل�ى أوام�ر تنفيذي�ة مث�ل الطباع�ة عل�ى ال�شاشة وبالت�الي  يمك�ن تحتوي

�ذ المكت��ضمينھا تنفي��ن ت��ن يمك��ة ولك��تيرادھا"ب��ف " اس��ي مل��ات " source file"ف��وع الفئ��ن ن��ات م��ف بيان��م تعري�ث
  .الموجودة في المكتبة

  
  .MYLIBRARY.h: مثال " h."يتم تسمية أي مكتبة بأحرف كبيرة وتأخذ امتداد 

  
  : في المسار التالي++Cالخاص ببيئة " include"يمكن وضع مكتبتنا داخل مجلد 

C:\program files\microsoft visual studio\vc98\include 
 

   <include <mylibrary.h#وسيكون تضمين المكتبة بين قوسين 
  

�ف ���وار مل���ا ج���ع مكتبتن���ن وض���ا يمك���ستخدم " source file"كم���دھا ن���ا وعن���اص بن���ارتيالخ���صيصإش��   تن
#include "mylibrary.h".  

  
  .include المكتبة في مجلد  عن++Cتعني أن تبحث بيئة > mylibrary.h<القوسين 

  . يبقى في المكتبات التي تنشئھاh.عند تحديث المكتبات فإن امتداد 
  
  . للعمل مكتبتك مع البرنامج عند نقله إلى إي جھاز آخرإرفاقحظ أنه يجب  -
  
  

   :خطوات عمل مكتبة
  
  : ملف مكتبة جديدإنشاء -١
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م�ع إض�افة المكتب�ات والتح�ديثات الLزم�ة (ي مل�ف المكتب�ة ول�صقه ف�" source file"قص الكLس م�ن مل�ف  -٢
  ):لعمل مكتبتك

  
  )STUDENTS.Hملف المكتبة (

  
  ".include"أو في مسار " source file" جوار ملف h. حفظ ملف المكتبة بأحرف كبيرة وبامتداد -٣
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  .)source file) prog1.cpp جوار ملف libraryتم حفظ الملف داخل مجلد 
  

  
  

  :شكل ملف المكتبة
  

  
  
  :يمكنك إنشاء دوال للصنف من خارجه و"source file" تضمين المكتبة في ملف -٤
  

  
  

  ])source file] prog1.cppملف البرنامج (
  

  
  

  :م�حظات
  ".source file" يجب تضمين المكتبات مرة أخرى في ملف -
  :من خارجه حظ لصنف ل يمكن إنشاء دوال -

void Student::assigned(int w , string x, int y, string z) { 
 num = w; name = x; level = y; space=z; 
}; 

  :بشرط أن تكون الدالة مصرح عنھا في الصنف
void assigned(int, string, int, string); 
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  الوراثـــة
The Inheritance 

  
  :مقدمة 

 كم�ا أنھ�ا ،، \نھا تعطيك مرونة وقوة في كتابة برامجكئنيةتعد الوراثة واحدة من أھم الخصائص في البرمجة الكا
 ب�ذل مجھ�ود فك�ري إل�ىتسھل عملية تطوير البرنامج، وتجعل من كتابة ا\كواد متعة بالفعل، لكنھا تحتاج بالمقابل 

كيف سيتم توريث ا\صناف الم�شتقة، وك�ذلك معرف�ة بع�ض المف�اھيم مث�ل التجري�د وتع�دد ومعرفة  )١(الصنفلبناء 
  .\شكال، ومتى ما تعمقت معرفتك بالبرمجة الكائنية فسيكون لديك سLح قوي  يمكنك أن تتخلى عنها

  
  :التعريف

  

  .عبارة عن توريث صفات وعناصر من صف المورث إلى صف الوريث -
 .نقل عناصر صنف إلى صنف آخر -
 .تعريف صنف بدلة صنف آخر -

  
  Base classصنف ا\ساس ال) صنف ا\ب(يعتبر صنف المورث 

  Derived classنف المشتق الص) صنف ابن(بينما يعتبر صنف الوريث 
  

  :الكائن المشتقشفرة 
1. Class Derived_class : Access Base_class   
2. {  
3. private:   
4. Declarations…   
5. Public:   
6. Declarations…   
7. Protected:   
8. Declarations…   
9. }   

 
  :شرح الشفرة

  
Class س جديدإنشاءLك   

Drived_class بنYس اLاسم الك  
Access  وتكون على إحدى حالتين" ا\ب"طرق الوصول إلى صنف ا\ساس:  

  
Public:  

  .نقل الصفات كما ھي
  

Private:  
  . محميةإلىنقل الصفات وتحويل الصفات العامة والمورثة 

Base_class س ا\ب موجودLس ا\ب ، ويجب أن يكون الكLبناسم الكYس اLًا قبل إنشاء الك. 
  

                                                 
    ."خالد الشقراوي"ترجمة وإعداد  " UML التحليل والتصميم بالمنحى للكائن باستخدام UMLتطبيق "كتاب في  ١٥راجع الفصل ) 1(
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  :اتم�حظ
�ى  -��ن وتبق��ي اب��ة ف��ى محمي��ي ا\ب تبق��ة ف��صفات المحمي��ر ال��ول غي��د الوص��ع تحدي��ى م��ن حت��ي اب��ة ف�متاح
""Access  عام إلىPublic.  
  .محمية خارج الصنف ا\ب وابنمتاحة داخل الصنف ابن و Protected الصفات المورثة -
ي�رث م�ن ع�دة أص�ناف أن للصنف الم�شتق ، ويمكن ا\صناف المشتقةا\ساس عدد من ف نرث الصويمكن أن ي -

  .أساس
  .Private المشتقة فإننا نجعلھا محمية ا\صناف إلى ا\ساس عند عدم الرغبة في توريث صفة يحملھا الصنف -
 الم�شتقة وداخ�ل ا\ص�ناف وخارجھ�ا ا\ص�ناف يسمح باستخدام الصفات والخصائص داخ�ل   public المستوى-

  .)متاحةأي أنھا تكون (وخارجھا 
  
  

  :الواقعأمثلة من 
  

  :١مثال 
شركة السيارات تقوم بعمل قالب واحد لمجموعة م�ن ال�سيارات وف�ي المرحل�ة التالي�ة ي�تم إض�افة بع�ض التفاص�يل 

  الخ...  مثل اللون ونوع التنجيد وقوة المحرك السيارات لتمييزھاإلى
 ا\بام ھو ا\ب وأن السيارات المختلفة ورثت كل ال�صفات ا\ساس�ية م�ن ال�صنف  القالب العأننستطيع أن نقول 

  . لكل واحدة منھا صفات مختلفةوأضيف
  

  :٢مثال 

  
  

 ن�وع فكي�ف ي�تم ذل�ك؟ ھ�ل ي�تم ٥٠في بعض ا\لعاب الكترونية ھناك العديد من السيارات قد تصل إلى أكث�ر م�ن 
 ذلك \ن لكل سيارة ش�كل ول�ون وحج�م وس�رعة تختل�ف م�ن عمل كLس لكل سيارة على حدة؟ فمن الصعب عمل

" يم�ين وي�سار أم�ام خل�ف" عج�Lت ولھ�ا نف�س الحرك�ة ٤من ناحية أخرى فإن كل ال�سيارات لھ�ا .. واحدة \خرى
  .الخ... والمكابح اYضاءةونفس دوال التسارع ودوال التحطم ودوال تشغيل 

�ل��ة ليح��ا ي�أتي دور الوراث��كالية  ھ�ذهوم�ن ھن��صفات .. اYش��صائص وال��وي ك�ل الخ��ل ص�نف أب يحت��تم عم�حي�ث ي
 ف�ي ةبسيطإضافات وتغييرات ، ثم يتم برمجة أصناف مشتقة تحتوي على التي تشترك فيھا كل السياراتا\ساسية 

  . بينما ترث كل الصفات ا\ساسية من الصنف ا\بًمثL  والتسارع وقوة التحملالشكل والحجم
  

 

 صنف أساس

 صنف مشتق
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  :عودة إلى أنواع البرمجة
  

 
  

  :البرمجة الھيكلية
  

  :تعتمد على إحدى طريقتين
حيث أن المبرمج يقوم ببرمجة بما يخصه ث�م ينتق�ل البرن�امج إل�ى مب�رمج آخ�ر ليق�وم : طريقة البرمجة المتتالية) ١

  ..بدوره بما يخصه وھكذا دواليك
  
حيث يعمل ك�ل مب�رمج عل�ى ج�زء م�ن البرن�امج ث�م ي�تم تجمي�ع ا\ج�زاء ف�ي برن�امج : لةالبرمجة المستقطريقة ) ٢

  .واحد
  

  :عيوبھامن 
  .التأخير في تنفيذ البرنامج -
  .كل مبرمج يجب أن يفھم ما عمله زميله -
  .أي خطأ في دالة يوقف البرنامج -
  .أي تعديل في برنامج فرعي يحتاج لتعديل في البرنامج الرئيسي -

  
  

  :ئنيةالبرمجة الكا
  

  .أجزاء البرنامج عبارة عن برامج فرعية مستقلة
  .كل برنامج فرعي يعمله مبرمج أو فريق

  . وظائف أخرىإضافة ولكن يعني ،تطوير البرنامج الفرعي  يعني ھدمه وبناء برنامج جديد
التوري�ث  ب�رامج فرعي�ة ع�ن طري�ق إل�ىيمكن تق�سيمه ف�إذا كبر حجم البرن�امج الفرع�ي م�ع كث�رة التط�ويرات في�ه 

  .أخرى" دوال"وإضافة وظائف 
  .يجب عدم تداخل الوظائف فكل وظيفة يجب أن تختص بعمل شيء معين

 . وظائف للبرنامج  تؤثر على الوظائف الرئيسيةإضافة
  

  :امميزاتھ
  .كل المبرمجين يعملون في نفس الوقت -
 .يمكن لكل مبرمج أن يبرمج بأي لغة -
 .كل برنامج له حماية لبياناته -
 .يل في برنامج فرعي  يحتاج إلى التعديل في البرنامج الرئيسيالتعد -
 .إذا تعطل برنامج فرعي فL يتوقف البرنامج الرئيسي -

Main 

File 

Function 1 

Function 2 

Function 3 

Main 

File 

Main 

File 

Main 

File1.exe call 

 البرمجة الكائنية  الھيكليةالبرمجة  التقليديةالبرمجة 

users 

File3.exe 

customers 

File4.exe 

reports 

File5.exe 

suppliers 

File6.exe 

goods 

File7.exe 

Main 

File2.exe 

call 

call 
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  .. لكائن سيارة يحسب ا\متار التي تقطعھا ويظھر المسافة المقطوعة بالكيلو متر:مثال 
#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 
 
class movement { 
      ///////////////////////////// 
      private :  
              int   _state;    float _kelo;  

  float _meter;    int   _position;  int _side; 
      ///////////////////////////// 
      public : 
              movement(){ 
                  _state = 0; _kelo = 0;  

_meter = 0; _position = 0;   _side = 1; 
              } 
              //------------------//              
              void power_on(){ 
                 _state = 1; 
                 cout << "START\a\n"; 
              } 
              //------------------// 
              void move_on( float meter, char side){ 
                  if (_state == 0 ){ 
                      cout << "You must start the car!\n"; 
                  }else{ 
                      cout << "\nMOVE: ";  
                      if(side=='f'){ 
                           _meter += meter;   

   _side = 1; 
   
                           if(_meter>= 100) { 
                               _meter -= 100; 
                               _kelo++; 
                           } 
                           cout << "\t-> Moving " << meter  

  << " meter forward\n"; 
                      }else if(side=='b'){ 
                           _meter -= meter; 

   _side = -1; 
 
                           if(_meter<= 0){ 
                               _meter=99; 
                               _kelo--; 
                           } 
                           cout << "\t-> Moving " << meter  

  << " meter backward\n"; 
                      } 
                  } 
              } 
              //------------------//               
              void position_(){ 
                  if (_side==1){ 
                      cout << "\t   You moved to " << _kelo << ","  

   << _meter << " km\n"; 
                  }else{ 
                      cout << "\t   You back to " << _kelo << ","  

   << _meter << " km\n";                           
                  } 

 
              } 
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              ~movement(){ 
                  cout << "\nSTOP\n";            
              } 
      ///////////////////////////// 
}; 
 
//#############################################// 

class shape : public movement { 
      /////////////////////////////       
      private :  
              string _model;    string _color; 
              int _doors;       int _engine_force; 
      /////////////////////////////               
      public : 
             shape(){ 
              _model = "BMW";  _color = "white"; 
              _doors = 4;      _engine_force= 200; 
             } 
              //------------------//                  
             void recolor( string color ){ 
                 _color = color; 
             } 
              //------------------//              
             void upgread_engine( int force){ 
                 _engine_force += force; 
             } 
              //------------------//              
             void descripe_(){ 
                 cout << "Model:\t"<< _model << endl 
                      << "Color:\t"<< _color << endl 
                      << "Doors:\t"<< _doors << endl 
                      << "Engine:\t"<< _engine_force << " horse\n\n"; 
             } 
}; 
//#############################################// 

class vehicle: public movement, public shape { 
      
}; 
//#############################################// 

 

void main(){ 
 
vehicle car; 
 
car.power_on();      //start 
car.move_on(20,'f');  
car.position_(); 
car.move_on(83,'f'); 
car.position_(); 
car.move_on(100,'f'); 
car.position_(); 
car.move_on(4,'b'); 
car.position_(); 
cout << "\n\n"; 
 
car.descripe_(); 
 
car.recolor("red"); 
car.upgread_engine(100); 
car.descripe_(); 
} 
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  المؤشرات
Pointers 

  
  

  :تعريفھا
  .عبارة عن متغيرات في الذاكرة تشير إلى عناوين والتي بدورھا تشير إلى قيم -
  .عبارة عن مصفوفة مفتوحة -

  
  :التعامل مع المؤشرات

  .تستخدم مع المتغيرات والمؤشرات لمعرفة عناوينھا) &(العLمة  -
 .تستخدم مع المؤشرات لمعرفة قيمھا(*) العLمة  -

  
  :مثال من الواقع

� طاول�ة م�ا ب�شكل ع�شوائي، وبف�رض أن ونحجزتس� ف�إنكمك ذھب�تم إل�ى المطع�م قاءن أص�دلنفرض أنك وأربع�ة م
وك�ذلك المتغي�ر (الطاولة تستوعب أربعة كراسي فقط فإن أي طاولة ستكون مناس�بة لجل�وس أربع�ة أش�خاص فق�ط 

  .)" بت على ا\قل٨لكنه يحجز  "يفعل
يج�ب أن فناولوا الطعام معك فإن ھذا غي�ر ممك�ن  لك جاءوا إلى المطعم بالصدفة وأردت أن يتًولنفرض أن زمLء

  ..  وربما سيكونون في طاولة بعيدةويطلبوا ما يريدونه ويدفعوا فاتورتھمعشوائيا  يحجزوا طاولة أخرى 
  

ستطيعوا ت� بجوار بع�ض بحي�ث ووضعھمابحجز طاولتين متجاورتين  مسئول المطعمولحل ھذه المشكلة اتفقت مع 
\ن�ك ل�م ض�م طاول�ة ثالث�ة لن ت�ستطيع  الفاتورة واحدة، ا�ن إذا جاء أصدقاء آخرين فإنك ًتناول الطعام معا وتكون

وك�ذلك الم�صفوفة (، وإذا طلبت من البداية ضم ث�Lث ط�اوت فربم�ا  ي�أتي أص�دقائك طاولتين فقطتطلب سوى 
  )..تفعل

  
تطلب م�ن م�سئول  طاول�ة وس�ك بحجزءأردت أن تتخلص من المشكلة السابقة فإنك ستتفق مع أصدقالنفترض أنك 
  ).وكذلك المؤشرات تفعل(أصدقاء آخرون  طاولة إضافية كلما جاء بضمالمطعم بأن 

  
L�، وتتجن�ب اYح�راج عن�دما ءكأرأيت ك�م ھ�ذا مناس�ب، ا�ن س�تتفادى م�شكلة ض�م طاول�ة إض�افية ث�م  ي�أتي زم

  ..تجد لھم مكانو  ونيأت
  .. لنعقد مقارنة دقيقةخرى مرة أ++Cلنترك المطعم ا�ن ولنتوجه إلى 

  
  

  :مقارنة بين المتغيرات والمصفوفات والمؤشرات
  

  مLحظات  الطريقة  وجه المقارنة
int x;  في الذاكرة" عنوان"يتم حجز موقع عشوائي  
x = 9;  في عنوان المتغير في الذاكرة9توضع القيمة   
cout << x;  سيتم طباعة قيمة المتغيرx.  المتغير  
cout << &x;  المتغير عنوانسيتم طباعة  x ى طباعة رقم سداسي عشر( في الذاكرة� يدل عل

  ).RAMموقع تقاطع الصف والعمود في الذاكرة 
int a[3]; ثة مواقع متجاورة في الذاكرة بشكل عشوائيLيتم حجز ث  

 ;a[0] = 7  المصفوفة
a[1] = 4; 
a[2] = 1; 

  .المحجوزةيتم وضع كل قيمة فيما يقابلھا من المواقع 

int *p;  مثل المتغير"يتم حجز موقع عشوائي في الذاكرة"  
p = x; يسبب خطأ يوقف البرنامج \ن المؤشر يحتاج عنوان وليس قيمة متغير.  
int *p = x; يسبب خطأ يوقف البرنامج \ن المؤشر يحتاج عنوان وليس قيمة متغير.  

  المؤشر

p = &x;  ر���ذ المؤش��pيأخ��وان المتغي��ة xر  عن��صبح قيم��الي ت��ة p وبالت��ي قيم�ن x ھ ،
  .x أصبح يؤشر إلى عنوان pالمؤشر 

  

 
 

  الفصل

14
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cout << *p;  طباعة القيمة التي يشير إليھا المؤشرp ويسبب خطأ إذا لم تكن ھناك قيمة في ،
  ).)١(يجب إسناد قيمة للمؤشر قبل طباعته(الموقع 

cout << p;  وقع المؤشر مسيتم طباعةp" لذاكرةعنوانه في ا.  
int *p = &x; 
*p = 100; 
cout << x; 

  "9"وليس " 100"  وبالتالي سيتم طباعة xيغير المؤشر قيمة المتغير 

cout << &p; إذا لم يتم إسناد متغير للمؤشر فإنه سيطبع عنوان المؤشر.  
. xفإنه سيطبع عن�وان المتغي�ر  " ;p = &x"إذا تم إسناد قيمة المتغير للمؤشر 

  ").عنوان ابتدائي"ول خلية في المؤشر عنوان أ(
ً حرفي فإنه سيطبع عنوان المؤشر سواء لم تسند له قيم أو ت�م pإذا كان المتغير 

) ;char *p = x(ولكن إذا تم إسناده متغير ) ;"char *p = "abc(إسناده قيم 
  .xفإنه سيطبع عنوان المتغير 

int *p = &x; 
p++; 
cout << p; 
p--; 
cout <<p; 

)p++ ( مام للخلية التاليةÂسيتم طباعة رقم عشوائي \ن المؤشر انتقل خطوة ل
 باي�ت بالنظ�ام الع�شري 8ولم يضع أي قيمة فيھا ويتغير عنوان المؤشر بزي�ادة 

]0012FF7C + 8 = 0012ff80 [ ات���وع البيان��ز integer\ن ن� 8 يحج
  .بايت

)p-- (ة وبا.. الرجوع إلى الخلية السابقة التي فيھا قيمة� xلتالي سيتم طباعة قيم
  ً.مجددا

char *p = "abc"; يمكن للمتغير النصي أن يسند إليه قيم مباشرة.  
char *p; 
p = "abc"; 

  . مباشرةيتم إسناد القيم إلى المؤشر

char *t; إنشاء مؤشر من النوع الحرفي  
t = "abcd";  ر دون "ا\نواع الحرفية تقبل إسناد قيمة لھا بشكل مباشر�اس�تعانة بمتغي�ر آخ

ف�ي ھ�ذه الحال�ة ف�إن المؤش�ر يعم�ل كم�سئول ". كما ھو الحال في النوع الع�ددي
المطعم فإنه يحجز لكل حرف مساحة مجاورة في الذاكرة بعدد الحروف، تذكر 

 4وبالت�الي ف�إن أربع�ة ح�روف س�تحجز )  ب�ت٤( باي�ت 1أن كل حرف يحج�ز 
  .متجاورة)  بت١٦(بايت 

cout << t; ع سيطب"abcd"  
t++; 
cout << t;  

  " bcd"سيطبع 

cout << *t;  يطبع���ا " a"س��ر وإذا أردن��ا المؤش��شير إليھ��ة ي��ة أول خلي��يطبع قيم��ه س��ط \ن�فق
، كي�ف يع�رف )++t( بمق�دار واح�د tانتقال للقيمة في الخلية التالية نزيد ع�دد 

  .)\ن المؤشر يشير إلى الخلية التي بعده(الحاسوب ذلك 
t++; 
cout << *t; 

  "b"سيطبع 

t--; 
cout << *t; 

�يطبع ��ف، " a"س��وة للخل��ا خط��ا رجعن��دم و\نن��رى أو التق��وة أخ��وع خط�الرج
ل�ن  وبالت�الي" Null"خطوات زيادة لÂمام قد تصادف مواقع خالية في الذاكرة 

  .)في المؤشرات الرقمية سيطبع رقم عشوائي(يطبع شيء 
cout << &t[0];  الخلية ا\ولى من ًابتداءسيطبع القيم) abcd(.  
cout << &t[1];  سيطبع القيم ابتداء من الخلية التالية إلى نھاية سلسلة الحروف)bcd.(  
cout << t[0]; الخلية ا\ولىالتي في  ةسيطبع القيم) a(.  
cout << t[1]; ة في الخلية الثانية سيطبع القيم)b(.  
t++; 
cout << t[0]; 

  ).b(القيمة الثانية سيطبع  الخلية التالية ويعتبرھا ا\ولى لذا سينتقل المؤشر إلى

t++; 
cout << &t[0]; 

الق�يم ابت�داء م�ن س�يطبع سينتقل المؤشر إلى الخلية التالي�ة ويعتبرھ�ا ا\ول�ى ل�ذا 
  ).bcd(الخلية الثانية إلى نھاية سلسلة الحروف 

t++; 
p = "ahmed"; 

م�ن الخلي�ة ًابت�داء " ahmed"ف العب�ارة سيتقدم المؤشر خلية واح�دة ث�م سي�ضي
  .)٢ ()خمسة خLيا(التي يقف عليھا وبعدد الحروف 

                                                 
 ف�ي حال�ة حرفي�ة أو إس�ناده قيم�ة بالفع�لإ بع�د إعط�اءه عن�وان متغي�ر موج�ود " Null"عند إنشاء مؤشر فإنه  يشير إل�ى أي مك�ان وتك�ون قيمت�ه ) 1(

  ".char "الحرفيالمؤشر 
  .ھا المؤشرعليًسيتم حذف الحروف الموجودة ابتداء من الخلية التي يقف ) 2(
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  :مثال شامل للتعامل مع المؤشرات
  

int i = 1; 
int *p = &i; 
//p++; 

cout << &p <<" "<< *p <<" "<< p <<" "<< p[0] << " " << p[1]  
<< " - " << &p[0] << " " << &p[1] << "\n\n\n"; 

     
char *c = "abcd"; 
for(int i=0; i<=3; i++){ 

cout << c[i] << endl;         
} 
     
cout << &c <<" "<< *c <<" "<< c <<" "<< c[0] << " " << c[1]  

<< " - " << &c[0] << " " << &c[1] << "\n\n\n"; 
     
c++; 
cout << &c <<" "<< *c <<" "<< c <<" "<< c[0] << " " << c[1]  

<< " - " << &c[0] << " " << &c[1] << "\n\n\n"; 
     
c++; 
cout << &c <<" "<< *c <<" "<< c <<" "<< c[0] << " " << c[1]  

<< " - " << &c[0] << " " << &c[1] << "\n\n\n"; 
   
cout << &c <<" " << *c<<" "<< c <<" "<< c[0] << " " << &c[0] << endl; 

 
  :ھياكل البيانات مميزات وعيوب

  
  العيوب  المميزات  الطريقة  النوع

  لكل قيمة يجب تعريف متغير جديد
  المتغير

  .واYسنادسھل التعريف واستدعاء   يحجز موقع للقيمة
يصعب الحصول على المتغيرات فكل 

  . باسمههمتغير يحتاج إلى استدعاء
 ًيجب تحديد حجم المصفوفة مسبقا و

  .يمكن تحديد حجمھا أثناء التشغيل
كل متغيرات المصفوفة الواح�دة يج�ب 

  أن تكون من نفس النوع
  المصفوفة

�دة مو��ز ع��ع تحج�اق
�ساوية ��اورة مت�متج

  الطول والنوع

توفر طريقة سھلة Yدخ�ال الق�يم واس�تخراجھا 
   forبدالة دوران مثل 

�ا ����يص حجمھ����ادة أو تقل����ن زي��� يمك
  .لبيانات الفعليةبحسب ا

  نفس مميزات المصفوفة
  يمكن عمل تركيب داخل تركيب

�ث ��ب حي��صفوفة التركي��شكلة م��ى م�  تبق
 يمكن زيادة أو تقليص حجمھا  

�ة ��رات مختلف��ع متغي��ھلة لتجمي��ة س��وفر طريق�ت
   التعامل معهفي تركيب واحد يسھل

  التركيب

�ع ��دة مواق��ز ع�يحج
�ر ������اورة غي�����متج
متساوية الطول أو 
�سب ��������وع ح�������الن

  يمكن عمل مصفوفة من التركيب  الرغبة

�اء ��صفوفة أثن��م الم��د حج��ن تحدي� يمك
  .التشغيل

  للمتغير الحرفي )  بت٨(بايت ١

P++; نتقال للموقع التالي ا

 ً مث�)0012FF74 (التاليموقع المؤشر 

a b c d 

 ً مث�)0012FF6C (اyولموقع المؤشر 

a b c d 

p++; 
cout << *p  <<  p << &p << endl 
        << p[0] << &p[0]; 
------------------------------- 
b   bcd   0012ff6c  
b   bcd; 

  يشير إليھا المؤشرأول خلية

char *p = "abcd"; 
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�القيم ��ا ب��ذاكرة وتعبئتھ��ي ال��رك ف��ستطيع التح�ي
  .حسب الطلب

�ي ت��رات فھ��عوبة المؤش��ع ص��ل م�تعام
  العناوين وليس القيم

 يحجز إ المساحة المطلوب�ة ويمك�ن زي�ادة 
  حجمه وتقليصه

  خطورة التعامل مع المؤشرات

يضيف إمكانات ھائلة للمصفوفات والتراكيب 
  وحتى الكائنات

  المؤشر  صعوبة اكتشاف أخطاء المؤشرات

�وان �������ز عن������يحج
�ة، ��ه قيم��ضع في�وي
�رك ��ستطيع التح�وي
�ي ���ة ف���ع قيم��لوض
الموقع المجاور أو 

  .استدعاء قيمة منه
�صفوفة ���وع م���ن ن���ر م���ف مؤش���ن تعري��يمك

  .ثناء التشغيلوبالتالي يمكن تعيين حجمھا أ
�ن ��صفوفة م��م الم��د حج��ستطيع تحدي�ت
�د ��ن بع��شغيل لك��اء الت��ر أثن��وع مؤش�ن

  .تحديده  يمكن زيادته أو تقليصه
  

�ات ��ة \ن الكائن��من المقارن��دوال ض��ات وال��دخل الكائن��ب ت��وب التركي��س عي��وي نف��دوال ،تحت��ضيف  و\ن ال� ت
متغي�ر (نفس اس�م داخ�ل ع�دة دوال ف�ي نف�س الوق�ت غي�ر أن�ه يمك�ن تعري�ف متغي�ر ب� "إمكانيات جديدة للمتغيرات

  .)"محلي
  

  :)١( المؤشراتإمكانيات
  
 :تعريف مصفوفة متغيرة الحجم -

    int count = 0; 
    cout << "Enter array count: "; 
    cin >> count ; 
     
    char *c = new char[count]; 
     
    for(int i=0; i<count; i++){ 
        cin >> c[i]; 
    } 
    for(int i=0; i<count; i++){ 
        cout << c[i] << ends;         
    } 
    cout << endl; 

 
  :تعريف مصفوفة متغيرة اPبعاد -

 
    int rows,cols; 
    cout << "Enter rows count: ";  cin >> rows ; 
    cout << "Enter cols count: ";  cin >> cols ; 
     
    int **Array = new int *[rows] ; 
     
    for (int p=0 ; p < rows ; p++) 
    {    Array[p] = new int[cols];  } 
     
    for (int r=0 ; r < rows ; r++) 
    {   for (int c=0; c < cols; c++) 
        {   cout << "Enter array[" << r << "][" << c << "] value: ";   
            cin >> Array[r][c]; 
        }   cout << endl; 
    } 
 
    for (int r=0 ; r < rows; r++) 
    {   for (int c=0; c < cols; c++) 
        {    cout << "[" << Array[r][c] << "]";   } 
             cout << endl; 
    } 

                                                 
   ."سلطان محمد الثبيتي" للكاتب ++cاYكسير في  )1(



 ٨٣

 

  :)١(حذف المؤشرات
  

تحدث المشاكل في البرامج الكبيرة عندما تنسى إسناد قيمة للمؤشر فيستمر المؤشر بحج�ز م�ساحة فارغ�ة وعن�دما 
يحاول الحاسوب حجز ھذه المساحة \نھا فارغة لمتغير آخ�ر فق�د يح�دث خل�ل يوق�ف البرن�امج أو حت�ى الحاس�وب 

  . من استخدام المؤشر يجب إلغاؤهوبالتالي يجب إسناد قيم للمؤشرات وعند انتھاء.. عن العمل
  

  :طريقة حذف المؤشر
 
int *p = &x; 

  :للمؤشر" صفر"يتم إسناد القيمة 
p = 0; 

  
  :فائدة

  
طالما أنه يمكننا معرفة عنوان المتغير ونستطيع تغيير القيمة الموجودة في ذلك العن�وان ف�إن ذل�ك س�يعطينا ق�درات 

ق�وم بتغيي�ر قيم�ة العن�وان بقيم�ة يي ب�دوره ذال�أو حت�ى إج�راء ولدال�ة ًجديدة، فمثL نستطيع أن نرسل عنوان متغير 
  .، كL الطريقتين التاليتين تقوم بنفس العملجديدة، وبالتالي يتم تحديث قيمة المتغير

  
  : باستخدام العناوين-

void sum( int &q, int b, int c){ 
 q = b + c; 
} 
main(){ 
 int a = 0; 
  
 sum(a,  2 , 3 ); 
 cout << a; // print 5 
} 

  
  
  : باستخدام المؤشرات-

void minus( int *w, int b, int c){ 
 *w = b – c; 
} 
main(){ 
 int a = 0; 
  
 minus(&a,  7 , 5 ); 
 cout << a; // print 2 
} 
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  الملفات
Files 

  
  

  :مقدمة
�ة ��ذاكرة الظاھري��تخدام ال��زين) Ram(إن اس��ة التخ��ا وكيفي��ل معھ��ة التعام��ا ومعرف��ات منھ��ترجاع البيان��ا واس�   فيھ

ل�ذا ف�L ب�د م�ن ..  حيث أن الذاكرة الظاھرية تحذف البيانات بمجرد إغ�Lق البرن�امج لعمل برنامج متكامل، يكفي
تعتبر الملف�ات وس�يلة ض�رورية لحف�ظ المعلوم�ات ب�شكل دائ�م، وتت�يح لن�ا تخ�زين . وسيلة لحفظ البيانات بشكل دائم

  .  والرجوع إليھا في أي وقت لLطLع واYضافة والتعديلالبيانات في القرص الصلب
  

  :مقارنة
  

  HD RAM  النوع
 الشكل

  
Hard Disk 

  
  

Random Access Memory  
  ذاكرة الوصول العشوائي  القرص الصلب  اسم

�ات  الوظيفة��ظ البيان��ذاكرة لحف��ذه ال��تخدام ھ��تم اس�ي
بصورة ملفات بشكل دائم حتى بع�د إع�ادة 

  .تشغيل الجھاز

�زين ��ذاكرة لتخ��تخدام ھ�ذه ال��رامج باس�تق�وم الب
قيم المتغيرات وإجراء العمليات عليھا، وتفق�د 

  .ھذه القيم المخزنة بمجرد إغLق البرنامج
�ن  الحجم��راوح م��رة يت��م كبي��ى 40GBحجمھ� إل

1TERA.  
�ن ���راوح م���غير تت���ا ص���ى 128mbحجمھ�� إل

4GB 
�ا  التحكم�������ات وفتحھ�������شاھدة الملف�������ك م������يمكن

  .ات داخلھاواستعراض البيان
�شاھدة ����ى م����ا و حت����تحكم بھ����ك ال��� يمكن

  البيانات فيھا
  ًسريعة جدا في خزن واسترجاع البيانات  بطيئة في خزن واسترجاع البيانات السرعة
�م  اYتاحة��رة الحج��ئ  وكبي��وب، تبط��ل الحاس�عم

�ئ ��ا تمتل��ات لكنھ��زن البيان��ة لخ��ي متاح�وھ
�زين ���ن تخ���ت و يمك���ع الوق���ات م��بالبيان

وينبغي ش�راء ق�رص . ضافية فيھابيانات إ
  ً.جديد أو حذف البيانات منھا يدويا

  

�داخلھا ��ا ب��ذف م��ا تح��ات \نھ��ئ بالبيان� تمتل
�ات ���ل التطبيق���ة لك���ون متاح���أول، فتك��أو ب

���ن لھ��ا اس�تخدامھا لك��دود  يمكنھ��قف مح� س
�ئ ��ذاكرة ال�صغيرة تبط��و حجمھ�ا فال�تخطي�ه ھ
عمل الحاسوب \نھا تتعام�ل م�ع ق�در ص�غير 

 البيانات فتنتظر البيانات في طوابير حت�ى من
  .تفرغ الذاكرة

  
  

  :كيف يتم تخزين الملفات
  
  :مثال من الواقع -

 وعن�دما ram فإن كل التغييرات التي تقوم بھ�ا تك�ون ف�ي ال�ذاكرة الع�شوائية wordعندما تقوم بالكتابة في برنامج 
  قرص الصلب فكيف يحدث ذلك؟فإن البيانات تنقل من الرام إلى ال) ctrl+s(تقوم بالحفظ 

  
  :اسمينتمتلك الملفات ھيئتين مختلفتين بناء على الوسط الذي تكون فيھا ولذا فلھا 
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  . وھو تمثيل في الذاكرة والبرنامج سم الملف:اyسم الفيزيائي -
  .تداد وھو تمثيل حقيقي في القرص الصلب سم الملف يحتوي على اسم مع المسار وام:اyسم المنطقي -
  

 
  :عملية النسخ -

عندما نقوم بحفظ العمل فإنه  يتم نسخ البيانات من الرام إلى القرص ال�صلب ب�شكلھا الح�الي ولك�ن يج�ب تمثيلھ�ا 
  .على شكل نطاق يحجز في الذاكرة
بيان�ات ف�ي ال�ذاكرة وبالت�الي  ويستوعب كافة ال0 يكون حجمه في البداية *charالنطاق عبارة عن مؤشر من نوع 

  .y = xكأننا نقول و" منطقية"إلى القرص الصلب كقيمة " الفيزيائية"يتم إسناد قيمة المؤشر 
  
  : خطوات الحفظ لملف-
  .ofstream و ifstream وھي تتكون من صنفين fstream.hتضمين مكتبة ) ١

include <fstream.h> 
  )فتح ملف للطباعة(إنشاء ملف ) ٢

ofstream متداد ") اسم فيزيائي ;(" اسم المنطقي للملف مع المسار وا
  الطباعة إلى الملف) ٣

ff << "some text here.."; 
  .إغLق الملف) ٤

ff.close(); 
  

  :م�حظات
ofstream ff("c:\\ali.txt"); 

  .قيمة ويشغلھافي الكائنات فھو يمرر ال) المبدل( طريقة المشيد افتراضي  في المثال نLحظ أنه يشبه-
  ً.تسمى ھذه طريقة الفتح للكتابة وھي تقوم بإنشاء الملف إن لم يكن موجودا -
  

ff << "some text here.."; 
  .>> فإنه يستخدم نفس معامل اخراج ostream من النوع ofstream\ن الصنف  -

  .c:\ali.txt في المسار  في الملف المحدد..some text hereيقصد بھذا السطر أن يتم تخزين الجملة   و
  

ff.close(); 
 بن�سخ ال�نص م�ن ال�رام إل�ى الق�رص ھ�و يق�ومف يتم إنشاء الملف في القرص الصلب إ عند كتاب�ة ھ�ذا ال�سطر  -

  . بإغLق الملفًالصلب ويقوم أيضا
  
  

 
 اسم فيزيائي

 
  اسم منطقي

RAM Hard disk 
 اقتران

Copy 
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  :قراءة الملفاتكيف تتم 
  

ث�م إج�راء ) ق�راءة المل�ف(ل�ذاكرة ال�رام  الذي أكتب�ه يج�ب أن ي�تم تحميل�ه إل�ى اYwordجراء أي تعديل على ملف 
  .التعديLت عليه ومن ثم إعادة حفظ الملف

  
  : خطوات القراءة من الملف-
  .فتح الملف للقراءة) ١

ifstream hh("متداد ;("اسم المنطقي مع المسار وا
  :القراءة من الملف) ٢

   . وإسناد قيمته لمتغير قراءة سطر واحد-    
char p; 
hh>>p; 

  . قراءة جميع السطور-    
  .في كل لفةتقرأ سطر واحد فقط حيث سلى دالة دوران إ  لقراءة جميع السطورتحتاج    

While(!hh.eof()){ 
 hh>>p; 
 cout << p << endl; 
} 

  إغLق الملف) ٣
hh.close(); 

  
  
  : م�حظات-

ifstream hh("c:\\ali.txt"); 
  .ب للقراءة منهيجب أن يتم تحديد ملف موجود في القرص الصل

char p; 
hh>>p; 

   .p محتويات السطر في المتغير إسناديتم 
While(!hh.eof()){ 
 hh>>p; 

cout << p << endl; 
} 

 pفق�م بإس�ناد قيم�ة ال�سطر الح�الي للمتغي�ر ) ()hh.eof!(تعني ھذه العبارة أنه طالما ل�م ي�صل الم�ستند ال�ى نھايت�ه 
  .واطبعھا على الشاشة

  
  :يانات في ملفمثال لتخزين الب

  
1 main(){   ١ 
2 Char i,x,c,t  ٢  متغيرات٤تعريف 
3 cout << "enter your number: "; cin >> i;  ٣ من المستخدم ) الرقم(طلب قيمة 
4 cout << "enter your name: ";  cin >> x; ٤ تخزين القيمة في المتغير 
5 cout << "enter your country: "; cin >> c; ٥ من المستخدم ) العمر( قيمة طلب 
6 cout << "enter your city: ";  cin >> t; ٦ تخزين القيمة في المتغير 
7   ٧ 
8 ofstream ff("c:\\ali.txt"); ٨ فتح ملف للكتابة 
9 ff << i << x<< endl  ٩ كتابة نصوص وقيم المتغيرات إلى ملف 
10     << c << t << endl;  ١٠ 
11 hh.close(); ق الملفL١١  إغ  
12 }  ١٢ 
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  :ملفمن  البيانات لقراءةمثال 
  

1. main(){   ١  
2. char a,n; ٢ تعريف متغيرين 
3. ifstream w("c:\\ali.txt"); ٣ فتح ملف للقراءة 
4. w>> a >> b;  ر���ى المتغي��ف إل��ي المل��ى ف��ة ا\ول��زين القيم� aتخ

 bوالثانية للمتغير 
٤ 

5. cout << "no:" << a  
<< "name:" << b << endl; 

  ٥  طباعة القيمة على الشاشة بشكل منسق

6. w>> a >> b; ٦  تخزين قيم السطر الثاني  
7. cout << "country:" << a  

<< "city:" << b << endl; 
 ٧ طباعة قيم السطر الثاني

8. hh.close(); ق الملفL٨ إغ 
9. }  ٩ 

  
  : م�حظات

عن ا\خرى بمسافة وذلك \نه عند القراءة م�ن المل�ف ف�إن دوال الق�راءة عند الطباعة إلى ملف يتم فصل كل قيمة 
  .تستطيع تمييز كل كلمة مستقلة وبالتالي يمكن إسناد كل كلمة مفصولة بمسافة إلى متغير آخر

  
ل�ى  \ننا فصلنا بينھما بمسافة في الملف، انظر اb للمتغير واسم a الرقم للمتغير إسناد تم 5 السطر رقم إلىانظر 

  :الرسم التالي

 
  

بيان�ات فسيتم تخزين قيم ال�سطر الت�الي وبالت�الي س�يتم طباع�ة ) ;w>> a >> b(استخدام الجملة حظ أنه كلما تم 
  ..السطر التالي

ff <<  i << x << endl 
    << c << t << endl; 

w>> a >> b; 
cout<< "no:" << a  
<< "name:" << b<< endl; 

no: 1 name: sami 

 الملف

  الشاشة

 الكود

 كتابة

 طباعة

w>> a >> b; 
cout<< "country: " << a  
<< " city:"<< b << endl; 

country: yemen city: sana 

 قراءة

 قراءة

 طباعة

 
1 25 

yemen sana 
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  :شاملمثال 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <string> 
using namespace std; 
 
class files{ 
private:  
 char path2file[255]; 
 
public: 
 files(char p[]){ 
  strcpy(path2file, p); // JKLMNOا QOإ STNOا UVا WXY 
 }; 
 void write(string s ){ 
  ofstream o(path2file, ios::out); // STNOت ا[\]M^_ الabMVا 
  o << s; 
  o.close(); 
 }; 
 void append(string s ){ 
  ofstream o(path2file, ios::app); // STNOا c\[dY ef cg[Mآ 
  o << s; 
  o.close(); 
 }; 
 
 string read(int line){ 
  ifstream r(path2file, ios::in); // STNOا i_ اءةJl 
   
  char x[255]; 
  int u=0; 
  while( r.getline(x ,255)!=0 ){  // n_[آ JoV اءةJl 
   if(u >= line){  break; } 
   u++;  
  } 
  if(line>u){cout << ".........\n";} 
  r.close(); 
  return x; 
 }; 
 
 int count(){ 
  ifstream r(path2file, ios::in); 
  int i=0; 
  char x[255]; 
  while( r.getline(x ,255)!=0 ){ 
   i++; 
  } 
  return i; 
 } 
}; 
 
void main(){ 

files f("new.txt");    // p_[YJbOار ا]r ST_ ء[sYإ 
f.write("hello word\nwelcome\n");   // الabMVوا cg[Mآ 
f.append("yahoo\n");     // STNOا c\[dY ef ق[^Oإ 
cout << f.read(2) << endl;   //  JoXOا cv[bwOا[xyO  
cout << f.read(3) << endl; 
cout << f.read(0) << endl;   //  JoXOا cv[bwاzول  
cout << f.read(4) << endl;    
cout << f.count() << endl;    // ر]oXOد اav cv[bw 

} 



 ٨٩

 ملحقات
Supplements 

  
  

  :أنواع البيانات
  

 المدى ا�دنى للقيم
 النوع

الحجم 
 بالبت

الحجم 
 إلى من بالبايت

char  8 1 127 127 
unsigned char  8 1 0  255 

signed char  8 1 127  127 
int  16 or 32 2 or 4 32,767  32,767 

unsigned int  16 or 32 2 or 4 0  65,535  
signed int  16 or 32 2 or 4  نفس مدىint  

short int  16 2 32,767  32,767 
unsigned short int  16 2 0  65,535 

signed short int  16 2  نفس مدى short int 
long int  32 4 2,147,483,647  2,147,483,647 

signed long int  32 4  نفس مدى long int  
unsigned long int  32 4 0  4,294,967,295 

float  32 4 ست خانات عشرية  
double  64 8 عشر خانات عشرية  

long double  80 10 عشر خانات عشرية  
  

  :المحارف الخاصة
Code  Meaning 
\b  Backspace 
\f  Form feed 
\n  New line 
\r  Carriage return 
\t  Horizontal tab 
\"  Double quote 
\'  Single quote 
\0  Null 
\\  Backslash 
\v  Vertical tab 
\a  Alert 
\?  Question mark 
\N  Octal constant (where N is an octal constant) 
\xN  Hexadecimal constant (where N is a 

hexadecimal constant) 
  

  :العمليات المنطقية
p q p && q p || q !p 
0 0 0 0 1 
0 1 0 1 1 
1 1 1 1 0 
1 0 0 1 0 
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  :أولوية العمليات
  

Highest ( ) [ ] | > . 
 ! ~ ++ – – (type) * & sizeof 
 * / % 
 + | 
 << >> 
 < <= > >= 
 == != 
 & 
 ^ 
 | 
 && 
 || 
 ?: 
 = +=  |=  *=  /=  etc. 
Lowest , 

  
 
  

  :جع االمر
  

  بسام الھاملي/ محاضرات استاذ 
The Complete Reference C++ Third Edition  

  ."خالد الشقراوي"  ترجمة وإعداد UML التحليل والتصميم بالمنحى للكائن باستخدام UMLتطبيق 
  . للكاتب سلطان محمد الثبيتي++c في اYكسير
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