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أسئلة وتمارين
أسئلة
المجم ع يح ول مل ف ال شيفرة المفھوم ة م ن الب شر إل ى ش يفرة
 .1عندما تقوم بتجميع برنامج مكتوب بلغة البرمجة جاف ا ،ف إن ُ
مفھومة من طرف اآللة اإلفتراضية ومستقلة عن المنصة .ماذا نسمي ھذه الشيفرة؟
 .2أي واحد من اإلقتراحات التالية ليس تعليقا صحيحا :
/* comment **/ .a
/* comment */ .b
comment */ .c
comment // .d
 .3ما ھو أول شيء يجب أن تتحقق منه عند حصولك على الخطأ التالي أثناء التشغيل :
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: HelloWorldApp.

 .4ما ھو التوقيع الصحيح للطريقة main؟
 .5عند تعريف الطريقة ، mainأي ُمحول يجب أن يكتب أوالpublic ،أو static؟
تعرفه الطريقة main؟
المعطى التي ُ َ
 .6ما ھو ُ

تمارين
عدل البرنامج  HelloWorldApp.javaبحيث تتم طباعة ! Hola MundoبدلHello World!.
 َ .1ﱢ
HelloWorldApp2.java:
ھن ا
HelloWorldApp
معدل ة قل يال م ن
 .2س تجد ن سخة ُ َ
البرنامج يحتوي على خطأ .أصلح الخطأ بحيث تنجح عملية تجميع وتشغيل البرنامج .ماذا كان الخطأ؟
األجوبة

أجوبة األسئلة
.1
.2
.3
.4

البايت كودBytecode.
الخيار الثالث ھو التعليق غير الصحيح.
فئتك.
تحقق من ال ،classpathألن المشغل لم يجد ِ َ
التوقيع الصحيح ھو
)public static void main(String[] args

 .5كال المحولين يمكن أن يكون أوال أو ثانيا ،لكن اإلجماع أن يكون  publicأوال: public static.
يسمى عادة" ، "argsوھو مصفوفة من كائناتString.
 .6الطريقة  mainتعرف ُمعطى واحداَ ُ ،

حلول التمارين
 .1ھذا ھو السطر الوحيد الذي يجب تغييره :
System.out.println("Hola Mundo!"); //Display the string.

 .2ھذه ھي األخطاء التي ستحصل عليھا عند محاولة تجميع البرنامج :
HelloWorldApp2.java:40: unclosed string literal
System.out.println("Hello World!); // Display the string.
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HelloWorldApp2.java:40: ';' expected
System.out.println("Hello World!); // Display the string.
^
HelloWorldApp2.java:42: reached end of file while parsing
}
^
3 errors

:  السطر التالي يقوم بتصحيح الخطأ. يجب إغالق عالمة اإلقتباس المحيطة بالنص،لتصحيح الخطأ
System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
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المتغيرات
تعلمت في الدروس السابقة أن الكائن يخزن حالته في حقول.
;int cadence = 0
;int speed = 0
;int gear = 1

َﱠْ
تعرفت على ماھية الحقول في درس ما ھو الكائن؟ ،لكنك في الغالب مازال ت ل ديك بع ض الت ساؤالت :م ا ھ ي قواع د ومع ايير ت سمية
الحقول؟ باإلضافة إلى ، intماھي أنواع البيانات األخرى؟ ھل يجب تحديد قيمة الحق ول عن د إعالنھ ا؟ ھ ل ي تم إس ناد قيم ة افتراض ية
سنتحرى األجوبة على ھذه األسئلة في ھذا الدرس ،لكن قبل ذلك ،ھناك بعض األمور التقنية الت ي يج ب
للحقل إذا لم يتم تحديد قيمته؟ َ َ ﱠ
تمييزھا.
ف ي لغ ة البرمج ة جاف ا ،ي تم اس تعمال ك ال الم صطلحين "حق ل" و "متغي ر"؛ ھ ذا األم ر ي سبب ارتباك ا للمب رمجين الج دد ،ألن
المصطلحين ،وفي كثير من األحيان ،يشيران لنفس الشيء .
لغة البرمجة جافا ُتحدد أنواع المتغيرات التالية:
•

•

متغي رات الك ائن ) Instance Variables (Non-Static Fieldsتخ زن الكائن ات حالتھ ا ف ي حق ول ، non-staticأي
تع رف أي ضا ب  instance variablesألن قيمتھ ا
معرف ة ب دون الكلم ة المفتاحي ة  static.الحق ول ْ ُ non-static
حق ول ُ َ ﱠ
تكون فريدة في كل  instanceمن الفئة )بتعبير آخر ،ف ي ك ل ك ائن(؛ قيم ة  currentSpeedالخاص ة بدراج ة م ا ُم ْ َ
ستقلة
تماما عن قيمة ال currentSpeedالخاصة بدراجة أخرى.
المحول static؛ ھذا يعني للمجم ع أن ه توج د
ستعمال
يا
معلن
حقل
متغيرات الفئة ) (Static Fieldsمتغير الفئة عبارة عن
ْ
ُ َ ﱢ
ُ
ْ
المنشأة .مثال ،الحقل الذي يحدد ع دد الدواس ات الموج ودة
بغض النظر عن عدد الكائنات ُ َ
نسخة واحدة فقط من ھذا المتغير َ ِ ،ﱢ
في نوع معين من الدراجات يمكن أن يتم إعالنه باستعمال ، staticبما أن نفس عدد الدواسات ينطبق عل ى جمي ع الكائن ات.
يمكن إنشاء مثل ھذا الحقل باستعمال الشيفرة التالية
;static int numGears = 6

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن استعمال الكلمة المفتاحية  finalلإلشارة إلى أن عدد الدواسات لن يتغير أبدا.
•

المتغيرات المحلية مثل ما تقوم الكائنات بتخزين حالتھا في الحقول ،فإن الطرق ُ َ ﱢ
تخزن أحيانا حالتھا المؤقتة في متغيرات
محلية .طريقة إعالن المتغيرات المحلية مشابھة لطريقة إعالن الحقول ،مثال
;int count = 0

تحدد أن متغيرا ما ھو متغير محلي؛ تحديد ذلك يعتمد أساسا على المكان الذي تم فيه إعالن المتغي ر -
ال توجد كلمة مفتاحية ُ َ ﱢ
 والذي يوجد بين المعقوفات التي تح دد بداي ة ونھاي ة الطريق ة .وبالت الي ،ف إن المتغي رات المحلي ة تك ون مرئي ة فق ط داخ لأعلنت داخلھا؛ وال يمكن الوصول إليھا من أي مكان آخر في الفئة.
الطرق التي ُ ْ
•

المعطيات سبق ورأيت أمثلة لمعطيات ،في الفئة  Bicycleوالطريقة  mainفي البرنامج  "Hello World!".تذكر أن
ُْ
توقيع الطريقة  mainھو
)public static void main(String[] args

معطى ھذه الطريقة .األمر المھم الذي يجب تذكره ،ھ و أن المعطي ات تُ َ ﱠ
صنف ك"متغي رات" ول يس
يمثل ُ ْ
ھنا ،المتغير َ ُ args
ك"حقول" .ھذا ينطبق أيضا على كل البني ات الت ي تقب ل المعطي ات )مث ل ال constructorsومعالج ات اإلس تثناءات( الت ي
سنراھا فيما يلي من الدروس.
فيما يلي ،س نتبع القواع د التالي ة عن دما ن تكلم ع ن المتغي رات والحق ول :إذا كن ا نتح دث ع ن "الحق ول ب صفة عام ة" ) ،م ع اس تثناء
والمعطيات ( ،سنقول فقط "حقول" .إذا كان الكالم ينطبق على "كل ما سبق" ،سنستخدم فقط كلم ة "متغي رات".
المتغيرات المحلية
ُْ
إذا ك ان ال سياق يجبرن ا عل ى التميي ز ،سن ستخدم عب ارات مح ددة ) متغي ر مخل ي ،حق ل  static ...).يمك ن أي ضا ف ي بع ض األحي ان
استعمال المصطلح "عضو " member.الحقول ،الطرق والفئات الداخلية الخاصة بفئة ما ،كلھا تعتبر أعضاء.
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التسمية

كل لغة برمجية لھا قواعدھا الخاصة فيما يخص أنواع األسماء المسموح بھ ا ،والجاف ا لي ست اس تثناء .يمك ن تلخ يص قواع د ت سمية
المتغيرات في ما يلي:
•

•

أسماء المتغيرات حساسة لحالة الحرف  case-sensitive.إس م المتغي ر يمك ن أن يك ون أي مع رف م سموح ب ه  --سل سلة
غير محدودة الطول من حروف ال  unicodeواألعداد ،تبتدأ بحرف ،رمز الدوالر  $أو حرف التسطير ال سفلي "_" .لك ن
اإلجماع ھو على عدم استعمال ال  $و "_" في بداية اإلسم ،واإلكتفاء بالحروف .باإلضافة إلى ذلك ،فإن ھناك إجماعا على
المولﱠ دة تلقائي ا تخت وي عل ى الرم ز  ،$لك ن ال يج در ب ك
عدم استعمال الرمز  $بالمرة .يمك ن أن تج د أحيان ا بع ض األس ماء ُ َ
استعماله عند تسمية متغيراتك .ھناك أيضا إجماع آخر يخص رمز التسطير ال سفلي ،فب الرغم م ن ك ون اس تعماله ف ي بداي ة
األسماء مسموحا به تقنيا ،إال أنه ال ينصح بذلك .بالنسبة للفراغات فغير مسموح بھا.
الرموز التي تلي لحرف األول يمكن أن تكون حروفا ،أرقاما ،الرمز  $أو رم ز الت سطير ال سفلي "_" .اإلجم اع )والمنط ق(
ينطبقان على ھذه القاعدة أيضا .عند اختيار إسم لمتغيراتك ،إستعمل كلمات كاملة بدل اخت صارات غي ر مفھوم ة .ھ ذا يجع ل
الشيفرة سھلة القراءة والفھم ،وفي كثير من ألحيان ،ذلك يجعل شيفرتك ذاتية التوثيق؛ فمثال ،الحقول المسماة cadence,
تعتبر أكث ر تعبي را م ن األس ماء المخت صرة ،مث ل  c, sو  g.يج ب أي ضا أن تأخ د ف ي الح سبان أن ال يك ون
speedو ْ ُ gear
اإلسم أحد الكلمات المفتاحية أو الكلمات المحجوزة
.

•

إذا ك ان اإلس م ال ذي اخت رت يحت وي عل ى كلم ة واح دة فق ط ،إجع ل ك ل الح روف ص غيرةlowercase letters.
إذا كان يختوي على أكثر من كلمة ،إجعل الخرف األول من كل كلمة بعد األول ى كبي را ، Capitalاألس ماء  gearRatioو
currentGearتعتبر أمثلة لھذه القاعدة.

إذا كان المتغير يختوي على قيمة تابثة ،مثال
static final int NUM_GEARS = 6

فإن القاعدة تتغير .حيث يجب جعل كل الحروف كبيرة ،والفصل بين كل كلمة باستعمال الت سطير ال سفلي .ھن اك إجم اع عل ى
عدم استعمال رمز التسطير السفلي في أي مكان آخر .
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األصناف البدائية للبيانات

لغة البرمجة جافا ُتعتبر لغة ساكنة التصنيف ، statically-typesما يعني أنه يجب علينا تعريف كل المتغيرات قبل أن نتمكن من
استعمالھا .ما يعني تحديد نوع المتغير وإسمه ،كما رأينا في األمثلة السابقة:
;int gear = 1

بكتابتنا لھذا السطر فإننا نقول للبرنامج أن ھناك حقال إسمه" ، "gearيخزن قيمة عددية ،وقيمته األولية ھي " ."1ي تم تحدي د ن وع
بيانات متغير ما انطالقا من القيم التي يمكن أن ُ َ ّ
يخزنھا ،ومن العمليات التي يمكن تنفيذھا عليه.
باإلض افة إل ى ، intلغ ة البرمج ة جاف ا ت دعم س بعة أص ناف بيان ات بدائي ة أخ رى .األص ناف البدائي ة مح ددة م سبقا م ن ط رف اللغ ة
ومسماة بكلمة محجوزة .القيم البدائية ال تتشارك حالتھا مع القيم البدائية األخرى .األصناف البدائية للبيانات المدعومة من طرف لغ ة
ُ َ ﱠ
البرمجة جافا ھي:
•

•

•

•

•

•

•
•

 :byteصنف البيان ات  byteيمث ل ع ددا ص حيحا حجم ه  8باي ت ،signed ،وي ستخدم نظ ام ال two's complement.
قيمت ه ال ﱡدنيا ھ ي - 128وقيمت ه الق صوى ت صل إل ى  .127ال صنف  byteيمك ن أن يك ون مفي دا للحف اظ عل ى ال ذاكرة عن د
استعمال المصفوفات الكبيرة ،حيث تك ون ھن اك حاج ة القت صاد ال ذاكرة .يمك ن أي ضا اس تعمال ھ ذا ال صنف مك ان  intحي ث
يمكن لح دود الق يم الممكن ة أن ت ساعد ف ي توض يح ال شيفرة؛ ك ون مج ال المتغي ر مح دودا يمك ن أن يك ون ش كال م ن أش كال
التوثيق.
 :shortص نف البيان ات  shortيمث ل ع ددا ص حيحا حجم ه  16باي ت ،signed ،وي ستخدم نظ ام ال two's
الدنيا ھي  32,768-وقيمته القصوى ت صل إل ى  .32,767كم ا ھ و الح ال بالن سبة ل ، byteيمك ن
complement.قيمته ﱡ
استعمال  shortالقتصاد الذاكرة في المصفوفات الكبيرة ،في المواقف التي يكون فيھا الحفاظ على الذاكرة ضروريا.
 :intصنف البيانات  intيمثل عددا صحيحا حجمه  32بايت ، signed ،ويستخدم نظام ال  two's complement.قيمت ه
الدنيا ھي  2,147,483,648-وقيمت ه الق صوى ت صل إل ى  .2,147,483,647بالن سبة للق يم ال صحيحة غي ر الك سرية ،ھ ذا
ﱡ
الصنف يكون عادة اإلختيار اإلفتراضي ،إال إذا ك ان ھن اك س بب م ا )كم ا رأين ا س ابقا( لع دم اس تعماله .ھ ذا ال صنف س يكون
غالبا كبيرا كفاية الحتواء األعداد التي سيستعملھا برنامجك ،لكن إذا احتجت مجاال أكبر من القيم ،استعملlong.
 :longصنف البيانات  longيمثل عددا صحيحا حجم ه  64باي ت ،signed ،وي ستخدم نظ ام ال two's complement.
قيمت ه ال ﱡدنيا ھ ي  9,223,372,036,854,775,808-وقيمت ه الق صوى ت صل إل ى 9,223,372,036,854,775,807.
إستعمل ھذا الصنف عندما تحتاج إلى قيم أكبر من تلك التي يوفرھا الصنفint.
 :floatصنف البيان ات  floatيمث ل ع ددا حجم ه  32باي ت ،ذو فاص لة عائم ة ،أح ادي الدق ة ح سب المعي ار IEEE 754.
مجال ھذا الصنف يفوق نطاق ھذا الدرس ،لكنه ُمحدد في الجزء  4.2.3من مواصفات لغة الجافا .كما ھ و الح ال بالن سبة ل
byteو ، shortاستعمل(  floatبدل ) doubleعندما تحتاج الحف اظ عل ى ال ذاكرة عن د التعام ل م ع م صفوفات كبي رة م ن
األع داد عائم ة الفاص لة .ھ ذا ال صنف ال يج ب أب دا أن يُ ستعمل للق يم الدقيق ة مث ل المب الغ المالي ة ،ب ل يج ب اس تعمال الفئ ة
. BigDecimalفي األعداد وسلسالت الحروف سنتكلم عن  BigDecimalوفئات مفيدة أخرى متوفرة في منصة الجافا.
 :doubleص نف البيان ات  doubleيمث ل ع ددا حجم ه  64باي ت ،ذو فاص لة عائم ة ،أح ادي الدق ة ح سب المعي ار IEEE
754.مجال ھ ذا ال صنف يف وق نط اق ھ ذا ال درس ،لكن ه ُمح دد ف ي الج زء  4.2.3م ن مواص فات لغ ة الجاف ا .بالن سبة للق يم
ي.
ار اإلفتراض
و اإلختي
صنف ھ
ذا ال
شرية ،ھ
الع
ال يجب أبدا استعمال ھذا الصنف للتعامل مع القيم الدقيقة مثل المبالغ المالية.
 :booleanصنف البيانات  booleanيقبل قيمتين فقط : trueو  false.إستعمل ھذا الصنف لتتب ع ال شروط ص حيح/خط أ.
ھذا الصنف يمثل معلومة مخزنة في  bitواحد ،لكن "حجمه" ليس بشيء يمكن تحديده بدقة.
 :charصنف البيانات  charھو ح رف  unicodeبحج م  16باي ت .قيمت ه ال دنيا ھ ي( ' '\u0000أو  (0وقيمت ه الق صوى
ھي ') '\uffffأو .(65,535

باإلض افة إل ى األص ناف البدائي ة الثم اني الم ذكورة ف ي األعل ى ،لغ ة البرمج ة جاف ا تق دم دعم ا لسل سالت الح روف عب ر الفئ ة
. java.lang.Stringوضع سلسلة حروف بين عالمتي إقتباس مزدوجتين ينشئ كائن  Stringجديد؛ مثال
;"ه

 وف" = String s

الكائنات  Stringغير قابلة للتعديل ،ما يعني أن قيمتھا ال يمكن أن تتغير بعد أن يتم إنشائھا .الفئة  Stringليست تقنيا صنف بيان ات
بدائيا ،لكن بالنظر للدعم الخاص الذي توفره لھا اللغة ،يمكن أن تتكون لديك ھذه الفكرة .سنتكلم أكثر عن الفئة  Stringف ي الكائن ات
البسيطة.
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القيم اإلفتراضية

ليس م ن ال ضروري أن نق وم دائم ا بتحدي د قيم ة حق ل م ا عن د إعالن ه .الحق ول الت ي ي تم إعالنھ ا ب دون تھيئتھ ا س يتم إعطائھ ا قيم ة
المجمع  compiler.بصفة عامة ،ھ ذه القيم ة س تكون ص فر أو ، nullح سب ال صنف .لك ن اإلعتم اد عل ى ھ ذه
افتراضية من طرف ُ
القيم اإلفتراضية يعتبر أسلوبا سيئا للبرمجة.
الجدول التالي يعطي القيم اإلفتراضية لبعض األصناف.
القيمة اإلفتراضية )بالنسبة للحقول(

صنف البيانات
byte

0

short

0

int

0

long

0L

float

0.0f

double

0.0d

char

''\u0000

) Stringأو أي كائن(

null

boolean

false

مھ ﱠيء .إذا ل م يك ن بإمكان ك تھيئ ة
بالنسبة للمتغيرات المحلية فاألمر مختلف ،فالمجمع ال يعطي أبدا قيمة افتراضية لمتغير محلي غير ُ َ
متغير محلي عند إعالن ه ،تأك د م ن تحدي د قيمت ه قب ل أي محاول ة الس تعماله .إس تعمال متغي ر محل ي غي ر مھي ئ ين تج عن ه خط أ عن د
التجميع.

Literals
ربما الحظت أننا ال نستعمل الكلمة المفتاحية  newعندما نھيء متغيرا ذا صنف ب دائي .األص ناف البدائي ة ھ ي أص ناف بيان ات مبني ة
في داخل اللغة ،وليست كائنات ُننشئھا انطالقا من فئة . literalھو كل قيمة تابثة تظھر في الشيفرة الم صدرية؛ ال  literalsتُ ضاف
مباشرة إلى الشيفرة دون القيام بأي حسابات .كما يظھر في األسفل ،يمكن إعطاء  literalإلى متغير من صنف اساسي:
;boolean result = true
;'char capitalC = 'C
;byte b = 100
;short s = 10000
;int i = 100000

األصناف الصحيحة غير الكسرية ) (byte, short, int, & longيمك ن التعبي ر عنھ ا باس تعمال نظ ام األع داد الع شري ،الثم اني أو
الست عشري .النظام العشري ھو النظام الذي تستعمله كل يوم؛ وھو يستعمل  10أرقام ،م ن  0إل ى . 9النظ ام الثم اني أساس ه  ،8أي
أننا نستطيع استعمال األرقام من  0إلى  7فق ط .النظ ام ال ست ع شري أساس ه  ،16و األرق ام المت وفرة في ه ھ ي األرق ام م ن  0إل ى 9
واألحرف من  Aإلى  F.بالنسبة للبرمجة العامة التوجه ،النظام الع شري س يكون غالب ا النظ ام الوحي د ال ذي ست ستعمل ،لك ن إذا كن ت
بحاجة الستعمال النظام الثماني أو الست عشري ،األمثلة التالية تبين الطريقة الصحيحة الستعمالھما .
البادئة  0تحدد النظام الثماني ،بينما x 0تحدد النظام الست عشري.

م/عبدالناصر غبر
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اد   26ام ا

ي //

;int hexVal = 0x1a

األص ناف ذات الفاص لة العائم ة ) floatو  (doubleيمك ن أن ُتكت ب باس تعمال  Eأو ) eالكتاب ة العلمي ة(F ،أو  fأي
) (bit float literal - 32و  Dأو  dالتي تعني ) double literal bit -64؛ ھدا النصرف افتراضي ،لذلك ي تم تجاھ ل
ھده الكتابة( .
;double d1 = 123.4
 %&'% (' ،ا!double d2 = 1.234e2; // !" #$ d1
;= 123.4f

float f1

ال  literalsم ن ص نف  charو  Stringيمك ن أن تحت وي عل ى عل ى أي ح رف  Unicode (UTF-16).إذا ك ان المح رر ونظ ام
الملفات يسمحان بذلك ،يمكنك كتابة ھذه الحروف مباشرة داخل الشيفرة .إذا لم تكن ك ذلك ،يمكن ك اس تعمال ""Unicode escape
مث ل ') '\u0108ح رف  Cم ع ، (circumflexأو " "S\u00ED se\u00F1orوتعن ي ) Sí Señorباإلس بانية( .اس تعمل دائم ا
عالم ة اإلقتب اس األحادي ة )'( بالن سبة ل ،char literalsوعالم ة اإلقتب اس المزدوج ة )"( بالن سبة ل  String literals.ال
Unicode escapeيمك ن أن تُ ستعمل ف ي أم اكن أخ رى م ن البرن امج )أس ماء الحق ول م ثال( ،ل يس فق ط ف ي ال  charو String
literals.
لغة الرمجة جافا تدعم أيضا بعض ال  escape sequencesالخاصة بالنسبة لل  literalsمن صنف  charو :String
\b (backspace),
\t (tab),
\n (line feed),
\f (form feed),
\r (carriage return),
\" (double quote),
\' (single quote),
\\ (backslash).
يوجد أيضا  literalخاص  null :والذي يمكن أن ُيستعمل كقيم ة ألي ص نف  .referenceيمك ن ألي متغي ر أن يأخ د القيم ة، null
باس تثناء المتغي رات م ن األص ناف األساس ية .ل يس ھن اك الكثي ر مم ا يمك ن فعل ه بقيم ة  nullع دا التحق ق م ن وجودھ ا ،ل ذلك فھ ي
كمؤشر يبين أن كائنا ما غير متوفر.
تستعمل كثيرا في البرامج ُ
أخي را ،ھن اك أي ضا ن وع خ اص م ن ال  literalsي سمى ، class literalنح صل علي ه ب ضم إس م ص نف م ع" ".class؛ م ثال :
String.class.ھذا يشير إلى الكائن )من صنف  (classالذي يمثل الصنف بذاته.
-----------------------------------------------------------------------

م/عبدالناصر غبر
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البرمجة الكائنية التوجه OOP -
ما ھو الكائن؟
الكائن ات ) (Objectsھ ي المفت اح لفھ م البرمج ة الكائني ة التوج ه .أل ق نظ رة حول ك وس تجد الكثي ر م ن األمثل ة الملموس ة لكائن ات
(Objects) :كلبك ،مكتبك ،تلفازك ،دراجتك...
الكائنات الموجودة في أرض الواق ع تت شارك ف ي خاص يتين  :كلھ ا ل ديھا حال ة و س لوك .الك الب لھ ا حال ة )إس م ،ل ون ،ذري ة ،ج ائع(
وسلوك )نباح ،جلب ،تحريك الذيل ).الدراجة أيضا لديھا حالة )الدوالب الحالي ،السرعة الحالي ة( وس لوك )تغيي ر ال دوالب ،الفرمل ة(.
التعرف على حالة وسلوكات الكائنات الموجودة في أرض الواقع ھي طريقة جيدة لفھم مبادئ البرمجة الكائنية التوجه.
خذ اآلن دقيقة لمالحظة الكائنات الت ي حول ك .لك ل ك ائن ت راه ،اس أل نف سك س ؤالين" :م ا ھ ي الح االت الممكن ة الت ي يمك ن أن يك ون
عليھا؟" و "ما ھي السلوكات التي ممكن أن يقوم بھا؟" .تأكد من كتابة مالحظاتك .وأنت تق وم ب ذلك ،س تالحظ أن الكائن ات المحيط ة
بنا تتفاوت من حيث التعقيد؛ فمصباحك المكتبي يمكن أن يتوفر على حالتين فقط )مفتوح ،مقفل( وسلوكين )فتح ،إقف ال) ،بينم ا جھ از
الراديو يمكن أن يتوفر على حاالت إضافية )مفتوح ،مقفل ،درجة الصوت ،المحط ة الحالي ة( وس لوكات )ف تح ،إقف ال ،زي ادة ال صوت،
تخفيض الصوت ،البحث عن محطة ،تحديد المحطة( .يمكن أن تالح ظ أي ضا أن بع ض الكائن ات يمك ن أن تحت وي عل ى كائن ات أخ رى.
كل ھذه المالحظات تنطبق على البرمجة الكائنية التوجه.

تعتبر الكائنات البرمجية مشابھة للكائنات الحقيقية من حيث المبدأ :كالھما يتجلى في حالة وسلوكات .الكائن يخ زن حالت ه ف ي حق ول
)) (fieldsتسمى متغيرات في لغات برمجية أخرى( ويعرض تصرفاته من خالل طرق )) (methodsتسمى دوال ) (functionsفي
لغ ات برمجي ة أخ رى( .الط رق تعم ل عل ى الحال ة الخاص ة بالكائن ات ،وت شكل اآللي ة األساس ية للتواص ل ب ين الكائن ات .إخف اء الحال ة
واشتراط أن يكون كل تفاعل مع الكائن يمر عبر الطرق الخاصة به ،يعرف ب تغليف البيانات) ، (Data encapsulationوھو مبدأ
أساسي في البرمجة الكائنية التوجه.
لنأخذ الدراجة كمثال:
عندما نحدد الحالة )السرعة الحالية ،اإليقاع الحالي للدواسة ،ال دوالب الح الي( ون وفر الط رف الت ي ت ستطيع تغيي ر ھ ذه الحال ة ،ف إن
الكائن يبقى متحكما في الطريقة المتاحة الستعماله من أي عن صر خ ارجي .م ثال ،إذا كان ت الدراج ة تت وفر فق ط عل ى  6دوالي ب ،ف إن
الطريقة التي تقوم بتغيير الدوالب يمكنھا أن ترفض أي قيمة أصغر من  1وأكبر من .6
تجميع الكود في كائنات برمجية يوفر عدة مزايا ،من بينھا :
.1
.2
.3
.4

ال  Modularity :الك ود الم صدري لك ائن م ا يمك ن أن ت تم كتابت ه وص يانته بطريق ة م ستفلة ع ن الكائن ات األخ رى .بع د
إنشائه ،يمكن تمرير الكائن بسھولة في أنحاء النظام.
إخفاء المعلومات :بفضل التعامل مع الطرق الخاصة بالك ائن فق ط ،يبق ى التطبي ق ) (implementationمخفي ا ع ن الع الم
الخارجي.
إعادة استعمال الكود :إذا كان كائن ما موجود مسبقا )كتبه مبرمج آخ ر م ثال( ،يمكن ك اس تعمال ھ ذا الك ائن داخ ل برنامج ك.
ھذا يسمح للمختصين بعمل  implement/test/debugلكائنات معقدة وموجھة لغرض محدد ،مما يجعلك تشتغل بھ ا بك ل
ثقة داخل الكود.
س ھولة ال  Pluggability and debugging:إذا ات ضح أن كائن ا يخل ق م شاكل ،يمك ن إزالت ه ورب ط ك ائن آخ ر لي شغل
مكان ه .ھ ذا األم ر م شابه إلص الح الم شاكل الميكانيكي ة ف ي الواق ع .إذا تعط ل ال صاعق ،فإن ك تغي ره لوح ده ،وال تغي ر ك ل
المحرك.

م/عبدالناصر غبر
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ما ھي الفئة؟

في أرض الواقع ،ستجد الكثير من الكائنات من نفس الن وع .يوج د ھن اك ربم ا المئ ات م ن ال دراجات ،كلھ ا م ن نف س الم صنع ونف س
النموذج .كل دراجة تم بناؤھا انطالقا م ن نف س المخط ط وبالت الي تحت وي عل ى نف س المكون ات .ف ي إط ار البرمج ة الكائني ة التوج ه،
نق ول أن الدراج ة عب ارة ع ن  instanceلفئ ة الكائن ات الم سماة بال دراجات .الفئ ة ) (Classھ ي المخط ط ال ذي نبن ي انطالق ا من ه
الكائنات.
الفئة التالية  Bicycleھي تطبيق ممكن لدراجة.
{ class Bicycle

;int cadence = 0
;int speed = 0
;int gear = 1

{ )void changeCadence(int newValue
;cadence = newValue
}

{ )void changeGear(int newValue
;gear = newValue
}

{ )void speedUp(int increment
;speed = speed + increment
}

{ )void applyBrakes(int decrement
;speed = speed - decrement
}

{ )(void printStates
"System.out.println("cadence:"+cadence+" speed:"+speed+
;)gear:"+gear
}
}

طريقة الكتابة بالجافا ستبدو جديدة عليك ،لكن تصميم ھذه الفئة يعتمد على ما تكلمن ا عن ه س ابقا بخ صوص الدراج ة كك ائن .الحق ول
 cadence ، speedو  gearتمثل حالة الكائن  ،والط رق ... changeCadence ، changeGear ، speedUpتح دد طريق ة
تفاعله مع العالم الخارجي.
م/عبدالناصر غبر
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 وذلك ألنھا ليست برنامجا كامال؛ بل فقط مخطط للدراجات التي يمكن، main ال تحتوي على الطريقةBicycle ربما الحظت أن الفئة
. جديدة تقع على عاتق فئات أخرى في برنامجكBicycle  مسؤولية إنشاء واستعمال كائنات.أن تستعمل في برنامج ما
: وينادي على الطرق الخاصة بھاBicycle ھذا مثال ينشئ كائنين
class BicycleDemo {
public static void main(String[] args) {

// ء آ

 إBicycle 



Bicycle bike1 = new Bicycle();
Bicycle bike2 = new Bicycle();

// ت ا ة

اداة   اق ا

bike1.changeCadence(50);
bike1.speedUp(10);
bike1.changeGear(2);
bike1.printStates();

bike2.changeCadence(50);
bike2.speedUp(10);
bike2.changeGear(2);
bike2.changeCadence(40);
bike2.speedUp(10);
bike2.changeGear(3);
bike2.printStates();
}
}

: والدوالب بالنسبة للدراجتين، السرعة، إيقاع الدواسة:مخرجات ھذا المثال تعطي القيم النھائية الخاصة ب
cadence:50 speed:10 gear:2
cadence:40 speed:20 gear:3
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ما ھي الوراثة؟
نج د أحيات ا أنواع ا مختلف ة م ن الكائن ات ل ديھا بع ض القواس م الم شتركة .م ثال ،ال دراجات الجبلي ة ،دراج ات الطري ق ،وال دراجات
الترادفية ،كلھا تتشارك خصائص الدراجات )السرعة الحالية ،اإليقاع الحالي للدواسة ،الدوالب الحالي) ،باإلضافة إلى ذلك ،فك ل ن وع
لديه خصائص إضافية تجعله مختلفا عن األنواع األخرى :ال دراجات الترادفي ة ل ديھا مقع دين ومق ودين؛ دراج ات الطري ق ل ديھا مق ود
متجه لألسفل؛ بعض الدراجات الجبلية تمتلك سلسلة بحلقة إضافية ،ما يعطيھاa lower gear ratio.
البرمجة الكائنية التوجه تتيح للفئات وراثة الحالة والسلوكات المشتركة من فئات أخرى .في المثال التالي ،الفئ ة  Bicycleست صبح
الفئة األم ل ،RoadBike ، MountainBikeو  TandemBike.في لغ ة البرمج ة جاف ا ،ي سمح لك ل فئ ة ب امتالك فئ ة أم واح دة
فقط ،وكل فئة أم يسمح لھا بعدد ال منتھي من الفئات الفرعية:

طريقة إنشاء فئة فرعية بسيطة .عند تعريف الفئة ،استعمل الكلمة المفتاحية ، extendsمتبوعة بإسم الفئة األم:
{ class MountainBike extends Bicycle

ف ه ا678ل وا4ق ا2+ة ا% /0را-ت ا// !*+
}

ھذا يعطي للفئة  MountainBikeنفس الطرق والخصائص الموجودة في ، Bicycleمما يسمح بالتركيز على الميزات التي تنفرد
بھا الدراجات الجبلية ،ھذا يجعل شيفرة الفئات الفرعية سھلة القراءة.

م/عبدالناصر غبر
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ما ھي الواجھة؟

كم ا رأين ا س ابقا ،فالكائن ات تتفاع ل م ع الع الم الخ ارجي بواس طة الط رق ) (methodsالت ي تعرض ھا .إذن ف الطرق تمث ل واجھ ة
)(interfaceالك ائن م ع الع الم الخ ارجي؛ م ثال ،األزرار الموج ودة ف ي مقدم ة التلف از ھ ي الواجھ ة بين ك وب ين األس الك الكھربائي ة
الموجودة في الجھة األخرى من الغطاء البالستيكي .عندما تريد تشغيل أو إغالق الجھاز ،فإنك تضغط على زر التشغيل.
في أغلب األحيان ،تكون الواجھة عبارة عن مجموع ة م ن الط رق المرتبط ة ،ذات ج سم خ الي .ال سلوك الخ اص بالدراج ة ،إذا م ا ت م
تعريفه على شكل واجھة ،يمكن أن يكون بالشكل التالي:
{ interface Bicycle

;)void changeCadence(int newValue

;)void changeGear(int newValue

;)void speedUp(int increment

;)void applyBrakes(int decrement
}

لتطبيق ھذه الواجھة ،يجب أن يكون إسم الفئة مغايرا )إضافة إسم الماركة مثال ،لنقل  ، (ACMEBicycleويجب استعمال الكلمة
المفتاحية  implementsعند تعريف الفئة:
{ class ACMEBicycle implements Bicycle

 #$ا!$ة ا& ا &  :ل ارا  -اروس ا// 7%
}

تطبيق واجھة يسمح للفئة بأن تصبح أكثر التزاما بالسلوك الذي تعد بتوفيره .الواجھات تمثل عقدا بين الفئ ة والع الم الخ ارجي ،وھ ذا
العقد يتم تأكيده عند عملية البناء من طرف المترجم  (compiler).إذا كانت فئتك ت سعى لتطبي ق واجھ ة م ا ،فيج ب أن تحت وي عل ى
كل الطرق المعرفة داخل الواجھة ،حتى تتم عملية الترجمة ) (compilationبدون أخطاء .
ملحوظ ة :لك ي ت تم ترجم ة الفئ ة  ACMEBicycleبنج اح ،يج ب إض افة الكلم ة المفتاحي ة  publicق ي بداي ة ك ل الط رق الخاص ة
بالواجھة والتي يتم تطبيقھا .ستعلم أسباب ذلك الحقا عندما نتحدث عن الفئات والكائنات و الواجھات والوراثة.

م/عبدالناصر غبر
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ما ھي الحزمة؟
الحزم ة ) (packageعب ارة ع ن مج ال إس م) ، (namespaceوھ دفھا تنظ يم مجموع ة م ن الفئ ات والواجھ ات ذات العالق ة .يمك ن
مقارن ة فك رة الحزم ة بمجل دات مختلف ة موج ودة ف ي حاس وبك ،مجل د خ اص بالملف ات ، HTMLمجل د آخ ر خ اص بال صور ،وآخ ر
يحتوي على البرامج.

ألن البرامج المكتوبة بلغ ة الجاف ا يمك ن أن تحت وي عل ى المئ ات وربم ا اآلالف م ن الفئ ات ،ف إن المنط ق يح تم علين ا إبق اء ك ل ش يء
منظما ،بوضع الفئات والواجھات ذات العالقة داخل حزم.
منصة الجافا تقدم مكتبة فئات عمالقة )مجموعة من الحزم( مناسبة لإلستعمال داخل برنامجك .ھذه المكتبة تعرف ب "واجھة برمجة
التطبيق ات )" (Application Programming Interfaceأو " "APIباخت صار .ھ ذه الح زم تمث ل المھ ام األكث ر ارتباط ا
بالبرمجة الشاملة  (general-purpose programming).على سبيل المثال ،كائن  Stringيحتوي على حالة وسلوك سل سالت
الحروف؛ ك ائن  Fileيت يح للمب رمج إن شاء ،م سح ،تفت يش ،مقارن ة ،أو تع ديل مل ف م ا بك ل س ھولة؛ ك ائن  Socketي سمح بإن شاء
واس تعمال الsockets
التأش

ير

network

؛ كائن ات عدي دة خاص ة بواجھ ة الم ستخدم

)(checkboxوبك

لم

ا يتعل

ق بواجھ

ات

الرس ومية ت تحكم ب األزرار وخان ات
الم

ستخدم الرس

ومية.

ھناك اآلالف من الفئات التي يمكننا أن نختار من بينھا ،ھذا يسمح لك ،المبرمج ،بالتركيز على طريقة ت صميم برنامج ك ،ب دل التركي ز
على البنية التحتية الالزمة لتشغيله.
ال  Java Platform API Specificationتحتوي على الئحة بجمي ع الح زم ،الواجھ ات ،الفئ ات ،الحق ول والط رق الت ي توفرھ ا
من

صة الجاف

ا  ،6الن

سخة المعياري

ة(StandardEdition).

إفتح الصفحة في المتصفح ،وأضفھا إلى المفضلة .كمبرمج ،سيكون ذلك الموقع بالنسبة لك بمثابة أھم مرجع لتوثيق لغة الجافا.
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JAVA

أسئلة وتمارين

OOP

أسئلة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

الكائنات في العالم الحقيقي تتوفر على ــ و ــ.
يتم تخزين حالة كائن برمجي في ــ.
يتم عرض سلوك كائن برمجي عبر ــ.
إخفاء البيانات الداخلية عن العالم الخارجي ،والوصول إليھا ققط باستعمال الطرق العلنية يعرف ب ــ.
مخطط كائن برمجي يسمى ــ.
السلوكات المشتركة يمكن تعريفھا في ــ ويمكن وراثتھا من طرف ــ باستعمال الكلمة المفتاحية ــ.
مجموعة من الطرق بدون جسم تسمى ــ.
مجال اإلسم ) (namespaceالتي تنظم الفئات والواجھات حسب وظيفتھا يسمى ــ.
كلمة  APIتعني ــ.

تمارين
 .1أكتب فئة جديدة لكل واحد من كائنات العالم الحقيقي التي الحظت في بداية ھذا الدرس .إرجع إلى الفئة  Bicycleإذا نسيت
طريقة الكتابة.
 .2لكل واحدة من الفئات التي كتبت أعاله ،أنشئ واجھة تحدد سلوكھا ،ثم أجبر فئتك على تطبيقھا .أھمل طريقة أو طريقتين
وحاول القيام بعملية التجميع .ما ھو الخطأ الناتج؟
األجوبة

أجوبة األسئلة
 .1الكائنات في العالم الحقيقي تتوفر على حالة و سلوك.
 .2يتم تخزين حالة كائن برمجي في حقول.
 .3يتم عرض سلوك كائن برمجي عبر طرق.
 .4إخفاء البيانات الداخلية عن العالم الخارجي ،والوصول إليھا ققط باستعمال الطرق العلنية يعرف ب تغليف البيانات.
 .5مخطط كائن برمجي يسمى فئة.
 .6السلوكات المشتركة يمكن تعريفھا في الفئة األم ويمكن وراثتھا من طرف فئة فرعية باستعمال الكلمة المفتاحية.extends
 .7مجموعة من الطرق بدون جسم تسمى ــ.
 .8مجال اإلسم ) (namespaceالذي ينظم الفئات والواجھات حسب وظيفتھا يسمى حزمة.
 .9كلمة  APIتعني  :Application Programming Interfaceواجھة برمجة التطبيقات.

حل التمارين
 .1األجوبة ستكون مختلفة ،حسب الكائنات التي استعرضتم.
 .2األجوبة ستكون مختلفة ھنا أيضا ،لكن بالنسبة لرسالة الخطأ ،فستشير إلى الطرق المنتظرة ،والتي تم إھمالھا.
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