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اإلهــــــــداء
إلى أحبائً
إلى أمً الحبٌبة مرٌم رمز التضحٌة ونكران الذات التً علمتنً حب الناس وعلمتنً
العمل فً صمت بعٌدا عن األضواء وحب الظهور .
وإلى أبً حسٌن الذي غرس فً نفسً حب العلم منذ الصغر ،وقد تعلمت منه أن
القناعة ال تعنً صغر الهمة ،وأن التواضع ال ٌعنً الذل.
وإلى زوجتً الغالٌة نهال التً هٌئت لً المناخ المناسب إلستكمال كتابة هذا الكتاب
فهً خٌر مشجع لً على هذا الطرٌق .
والى اوالدي شهد مرٌم ومحمد الذٌن احبهم حبا عظٌما .
ولمن علمنً حرفا وكان عونا لً على الطرٌق و لكل محب للخٌر .
اللهم تقبل منا هذا العمل واجعله خالصا لوجهك الكرٌم وأجرنا ٌا رحٌم .وأسأل من
قرأه فإستفاد أال ٌنسنا من صالح دعائه وصادق رجائه.
وإلى كل هؤالء الذٌن أحبهم أقدم هذا الكتاب.

المهندس :مؤنس قشقوش
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مـقـدمـخ

التطور الكبٌر فً تقنٌة صناعات الحاسبات اآللٌة وانتشارها فً جمٌع مجاالت الحٌاة
المختلفة  ،واستخداماتها المتعددة فً شتى المجاالت ،فإنه أصبح إلزاما علٌنا معرفة هذه
الحاسبات وكٌفٌة التعامل معها واالستفادة منها ألنها توفر الجهد والوقت وتنجز كثٌر
من األعمال بدقه متناهٌة باإلضافة إلى قدراتها الكبٌرة فً اإلحتفاظ بالبٌانات .من
الطرق الشائعة لبلستفادة من القدرات الكبٌرة للحاسبات هو :بناء البرامج التً تقوم بحل
كثٌر من المشكبلت توفٌرا للجهد والوقت .فً هذه الوحدة سوف نلقً الضوء على
ماهٌة برنامج الحاسوب وكذ لك انواع لغات البرمجة المختلفة .ثم بعد ذلك نبٌن أهمٌة
مهنة البرمجة وصناعة البرمجٌات.
البرنامج :
البرنامج هو عبارة عن مجموعة من التعلٌمات تعطى للحاسب للقٌام بعمل ما مثل
حساب مجموعات مختلفة  ،حساب المتوسط الحسابً  ،حساب مضروب عدد معٌن.
والبرنامج هو الذي ٌحدد للحاسب كٌفٌة التعامل مع البٌانات للحصول على النتائج
المطلوبة .والبرنامج ٌكتب بواسطة المبرمج الذي ٌفهم المشكلة وٌقترح الحل وٌنفذه
بواسطة كتابة برنامج فً أحدى لغات البرمجة .
والبرمجٌات (:)Softwareهً التً تسهل للمستخدم إستخدام المكونات المادٌة
( )Hardwareبكفاءة وراحة عالٌة وٌمكن تقسٌم البرمجٌات إلى ثبلثة أنواع رئٌسٌة
وهً :
برامج التشغٌل  :Operating systemمثل النوافذ (. )windows, Dos ,Linux
برامج التطبٌقات  :Application Programsمثل البرامج(. )Excel, PowerPoint..
لغات البرمجة  :Programming Languageوهً برامج تساعد فً إنشاء البرامج
المختلفة برامج التطبٌقات تتعامل مباشرة مع المكونات المادٌة للحاسوب.
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تقسم البرمجٌات الى ثبلثة أقسام :
 لغة اآللة Machine languages
وهً اللغة الوحٌدة التً ٌفهمها الحاسب وٌستطٌع التعامل معها  .وهذه اللغة
تعتبر لغة خاصة لكل حاسرب وقد تختلف من حاسب إ لى آخر وهً تعتمد على
المكونات المادٌة للحاسب نفسه  ،ولغة اآللة تتكون من مجموعة أرقام من , 0
 1التً تعطً تعلٌمات للحاسب للقٌام بمعظم العملٌات األساسٌة واحدة بعد
األخرى.
 لغات التجمٌع Assembly languages

هً لغة تستخدم اختصارات مبرة من اللغة اإلنجلٌزٌة لتعبر بها عن العملٌات
األولٌة (التً ٌقوم بها الحاسب مثل إضافة  addحفظ  saveطرح  subالخ)..
A

Load

B

Add

C

Save

 لغات المستوى العالً High level languages

وهذه اللغات كتبت بحٌث تستخدم بعض الكلمات اإلنجلٌزٌة العادٌة بنفس معانٌها
حٌث ٌقوم كل آمر فٌها بتنفٌذ العدٌد من الواجبات ،وهذه اللغات كسابقتها تحتاج
إلى مترجمات  Compilersالتً تقوم بتحوٌل التعلٌمات(األوامر) إلى لغة اآللة
 ،وهذه اللغات تستخدم العبلقات والعوامل الرٌاضٌة المتعارف علٌها .مثال ذلك:
S=A+B*C

وهذه اللغات تعتبر سهلة ومرغوبة من وجهة نظر المبرمجٌن بالمقارنة بلغات
التجمٌع ولغة اآللة وذلك لسهولة كتابتها وفهمها وحل المشاكل باستخدامها ،ومن
أمثلة هذه اللغات لغة  JAVA , C , C++ , VB, Fortranوغٌرهم.
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أهمٌة مهنة البرمجة
من المعلوم أن الذي ٌقوم بكتابة البرامج لحل المشكبلت الكثٌرة والمعقدة هم المبرمجون
وال ٌمكن االستغناء عنهم بحال من األحوال ألن دورهم مهم وحٌوي وتكثر الحاجة لهم
فً شتى المجاالت وذلك لعمل اآلتً:
 كتابة برامج وبناء األنظمة المختلفة لحل المشاكل وتبسٌط التعامل مع الحاسب .
 المسئولٌة الكاملة عن إصبلح ما ٌحدث من اعطال آو حل المشاكل التً تحدثها
األنظمة المختلفة.
 بناء واجهة المستخدم المختلفة فً كثٌر من اللغات والتطبٌقات .
 بناء نظم التشغٌل المختلفة مثل  Unix, Windowsوغٌرها .فمثبل تستخدم لغة
 Cبناء نظام التشغٌل .Unix
 برامج المواجهة المختلفة فً األنظمة المختلطة الرقمٌة و التماثلٌة.
لماذا لغة الجافا  -مٌزات الجافا:
الجافا لؽه سهله التعلم  ، Simpleحٌث أنها بنٌت باستخدام  ، C++لذلك فقد أخذت
الكثٌر من لؽه  ، C++ومن هنا أي مبرمج ٌ C++مكنه تعلم هذه اللؽه واساسٌاتها فً
عده أٌام فقط  ،وحتى اذا لم تكن مبرمج  ، C++فسوؾ تتعلم هذه اللؽه بسهوله أٌضا ،
فلٌس بها الكثٌر من التعقٌد كما بعض اللؽات مثل المؤشرات والتعامل الٌدوي مع
الذاكره  ،فقط أحجز ما ترٌد وال تقلق بكفٌه تحرٌره  ،فسوؾ ٌتولً هذا األمر ململم
النفاٌات  ، Garbage Collectorوكما قال مخترع هذه اللؽه جٌمس ؼوسلنق أنه
أخذ أفضل خصابص لؽه  C++وأسهلها ووضعها فً لؽته  ،وترك الخصابص
األخرى المزعجه للمبتدئ مثل المؤشرات والوارثه المتعدده واضاؾ ما هو أفضل.
الجافا لؽه  ، Full Object Orintedجمٌعنا نعلم أن البرمجه الموجهه للكابنات
 ، oopهً أحد أهم متطلبات البرمجه فً هذا الزمان  ،ونظرا ألن البرمجه تسهل
البرنامج كثٌرا من حٌث الفهم واألستعٌاب  ،وتجعله قابل العاده اإلستخدام
Reusabilityوسهل الصٌانه والعدٌد من األمور األخرى  .ولو أردت أن تكتب
برنامج لطباعه  Hello Worldسوؾ تستخدم هذه المفاهٌم أٌضا مثل ، Class
والوراثه  Inheritanceأٌضا!
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فً جافا تستطٌع برمجه برامج شبكٌه موزعه networked/distributed
 ،environmentsأؼلب البرامج الحدٌثه وخاصه فً بعض المنشبات  ،تتطلب أن
ٌستطٌع أكثر من مستخدم  Clientالدخول للبرنامج فً نفس اللحظه  ،وأستدعاء دوال
معٌنه موجوده فً السٌرفر  ،وهنا جافا وفرت لنا طاقم رابع للتعامل مع البرامج
الشبكٌه  ،حٌث ٌمكننا عمل اي برنامج نرٌده مثل شات ماسنجر وبكل سهوله أٌضا .
أٌضا مع دعم لتقنٌه  RMIنستطٌع استدعاء دالة موجوده فً كابن موجود فً جهاز
بعٌد  ،أٌضا دعم لتقنٌة  COBRAوهً نفس الخاصٌه ولكن استدعاء دوال مكتوبه
بلؽات أخرى مثل . C++
جافا لؽه صممت من األساس على مبدأ المحمولٌه  ، Protableأي أن البرنامج
المكتوب فٌها تحت وٌندوز ٌعمل بال أي مشاكل فً أي نظام تشؽٌل أخر ٌحتوي على
أله جافا األفتراضٌه(  JVMطبعا الفكره  VMتعود الى مخترع لؽه باسكال وصاحب
األسبقٌه فً هذا المجال وهو نٌكوالث وٌرث )  ،لذلك شعار جافا هو  ، WORAأي
 Write Once , Run Anywhereوهذه الخاصٌه من أهم األسباب الختٌارك
للؽه ما  ،فمثال من الخصابص المزعجه فً  C++أنها تعتبر حجم  intهو على حسب
المترجم الذي تم الترجمه به  ،ففً  C++ Trbuoحجم  intهو  2باٌت  ،اما فً
المترجمات األخرى  4باٌت  ،وهو أمر مزعج جدا فً حال أردت نقل برنامج لمنصه
أخرى واعاده ترجمته فقط تكون هناك مشاكل فً التشؽٌل  .أما فً جافا جمٌع أنواع
البٌانات لها حجم ثابت بؽض النظر عن البٌبه المستخدمه.
جافا تدعم مفهوم تعدد المسارات  ، Mutlithreadedتعدد المسارات أحد اهم المفاهٌم
فً البرامج الكبٌره  ،مثال برنامج متصفح انترنت  ،اذا لم ٌكن هناك  Threadفسوؾ
تنتظر الى أن ٌنتهً تحمٌل الصوره األولى  ،والثانٌه والثالثه وهكذا حتى تستطٌع كتابه
موقع جدٌد لفتحه ! وكل البرامج الموجوده االن تدعم هذا المفهوم من محرر النصوص
wordالى برامج التشات والماسنجر.
وفً جافا تستطٌع كتابه برنامج  Multithreadedببضعه أسطر  ،وهذا ما ٌجعلها
اللؽه المفضله وخصوصا لدى السٌرفرات التى دعم أكثر من عمٌل فً نفس اللحظه
Java Is Strong in Server Side .
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جافا تدعم االؾ من المكتبات المساعده  ،من مكتبات رٌاضٌه  ، Mathتعامل مع
أعداد ضخمه جدا  ، Big Numberتعامل مع دوال تولٌد أرقام عشوابٌه  ،مكتبات
خاصه بالتشفٌر وطرق التوقٌع الرقمً  ، Cryptographyمكتبات خاصه للتعامل
مع الجرافٌك  ،D , 3D Graphics 2مكتبات خاصه للتعامل مع الواجهات ، GUI
وو الكثٌر من المكتبات التً تساعدك على أداء وظٌفتك بكل سهوله.
 ، Java & Internetعن طرٌق األبلٌت تستطٌع عمل تطبٌقات تعمل فً صفحه
الوٌب  ،وهنا تستطٌع كتابه أي برنامج ترٌد  ،ولكن تدخل خاصٌه األمن هنا  ،فلن
ٌستطٌع ****** كتابه أي معلومات أو قرابه ملؾ من جهاز العمٌل  .وبرامج األبلٌت
منتشره بكثره وأشهرها هً ؼرؾ الحوار والدردشه  ، Chatأٌضا لها تستخدم فً
 Intranetاي فً الشبكه المحلٌه لشركه ما  ،حٌث ٌكتب برنامج  ،وٌقوم الموظفٌن
بالدخول الى هذا البرنامج والتعامل معه
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شٜ ّؿٞٓ رَٓـش ًخث٘خص

Java Language -ُـش حُـخكـخ

مكىوبد نغـخ اندبفـب
Components of Java programming languages
) ثوابتVariables( هذه الوحدة تبحث فً مكونات لغة الجافا التً تتكون من متغٌرات
)logic( ) العملٌات المنطقٌةarithmetic operation( ) عملٌات حسابٌةConstants(
. ) وغٌرهاstrings( ) النصوصRelational( العبلقات
: 1 مثال
برنامج ٌطبع جملة ترحٌبٌة
public class Welcome
{
public static void main( string args [] )
{
System.out.println( "Welcome to Java Programming!" );
}
}

, نكتب البرنامج والدوال دابما داخل فبات,  ولؽة الجافاC# هنالك تشابة كبٌر بٌن لؽة
.  التً تنفذ اوالً من قبل المترجمmain وهنالك الدالة الربٌسٌة
.  ٌقوم بطباعة نص على الشاشةSystem.out.println األمر
: الكلمات المحجوزة فً لؽة الجافا
abstract

finally

public

boolean

float

return

break

for

short

byte

if

static

case

implements

super

catch

import

switch

char

instanceof

synchronized class

int

this

continue

interface

throw

default

long

throws

native

transient

double

new

true

else

null

try

extends

package

void

false

private

volatile

final

protected

while
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مثال : 2
برنامج ٌطبع جملة ترحٌبٌة بأكثر من سطر
public class Welcome
{
) ][ public static void main( string args
{
;) " System.out.print( "Welcome to
;) "!System.out.println( "Java Programming
}
}

األمر ٌ System.out.printقوم بالطباعة بدون ان ٌنزل سطر (ٌبقى المؤشر على
نفس السطر) أما األمر الثانً فإنه ٌطبع الجملة وبعد الطباعة ٌقوم بإنزال المؤشر ال
بداٌة سطر جدٌد.
بعض الحروؾ الخاصة فً الطباعة :
ٌمكن إدخال األحرؾ التالٌة فً جمل الطباعة كل له تأثٌر معٌٌن
الحرؾ
\n
\t

الوصؾ
سطر جدٌد  ,المؤشر ٌظهر فً بداٌة السطر التالً
مسافة أفقٌة  ,تحرٌك المؤشر مسافة معٌنة فً نفس السطر

إظهار نص فً صندوق الحوار
بالرؼم من إظهار النص السابق فً نافذة األوامر ،إال أن الكثٌر من تطبٌقات الجافا
تستخدم صنادٌق الحوار إلظهار النصوص بدالً من نافذة األوامر ،معظم البرامج
وبخاصة متصفحات االنترنت مثل ( )internet explorerتستخدم صنادٌق الحوار فً
كثٌر من التطبٌقات .
وصنادٌق الحوار هً عبارة عن نافذة ٌتم إظهار الرسابل المهمة الموجهة للمستخدم
فٌها وتسمى .message Dialog
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ُـش حُـخكـخJava Language -

رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

مثال : 4
;import javax.swing.JOptionPane
public class Welcome4
{
)][public static void main(string args
{
;)"JOptionPane.showMessageDialog(null,"Welcome\nto\nJava\nProgramming
نهاٌة البرنامج System.exit(0); //
}
}

ٌظهر نفس النص السابق فً صندوق حوار ٌسمى ( .)message Dialogوأحد
عناصر القوة فً لؽة الجافا هو احتواؤها على العدٌد من الكابنات الجاهزة التً ٌمكن
للمبرمجٌن إعادة استخدامها ثانٌة بدال من إنشابها من البداٌة.
جملة تعلٌق فً سطر واحد تبٌن الجزء من البرنامج الذي ٌشٌر إلى استدعاء كابن معٌن
من حزمة االمتداد باستخدام .import
تقسم جمل  importالى أقسام :
جمل  importللحزم الربٌسٌة ()Java
جمل  importلحزم اإلمتداد ()Javax
جمل  importللحزم الخاصة ()Deitel
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: السطر
, المترجم ٌستخدم جملة لكً ٌتم تعرٌؾ وتحمٌل الكابنات المستخدمة فً لؽة الجافا
. JOptionPane وفً هذه الحالة استدعاء وضم للكابن
. فإن المترجم ٌتأكد من استخدامها بالصورة الصحٌحةAPI وعند استخدام الكابنات من
 تساعد المترجم فً أن ٌحدد وٌجد الكابن ولذلك فإنه عند استخدام أيimport وجملة
.  ٌجب تعرٌؾ الحزمة التً تحوي هذا الكابنAPI كابن من الجافا
ٌمكن معرفة بعض المعلومات عن الحزم والكابنات الموجودة فً لؽة الجافا من الموقع
import javax.swing.JOptionPane

http://Java.sun.com/ j2se/1.3/docs/api/index.html

,JOptionPane  المعرفة داخل الكابنshow.Message.Dialog إستدعاء الدالة
, )null وهذة الدالة تتلقى قٌمتٌن االولى مكان الذي ٌظهر به الصندوق (عادة ٌكون
.والثانً النص المراد إظهاره فً الصندوق
:5 مثال
import javax.swing.JOptionPane;
public class Addition
{
public static void main( string args[] )
{
string fNum;
string sNum;
int num1;
int num2;
int sum;
fNum=JOptionPane.showInputDialog("Enter first integer");
sNumb=JOptionPane.showInputDialog("Enter second integer");
num1 = Integer.parseInt(fNum);
num2 = Integer.parseInt(sNumb);
sum = num1 + num2;
JOptionPane.showMessageDialog(null,"The sum is " + sum, "Results",
JOptionPane.PLAIN_MESSAGE );
System.exit( 0 );

// terminate application

}
}
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استقبال عددٌن داخل المتؽٌرٌن  num1و  num1جمعهم داخل المتؽٌر  sumثم
طباعة النتٌجة مع إظهار جملة توضٌحٌة .
أنماط المتغٌٌرات – veriable types

مالحظات

الحجم بال-

المدى ()Range

النوع ()Type

Byte
قٌمة منطقٌة
متؽٌر ٌأخذ رمزاً

True / False

1 byte

boolean

to

2 byte

char

…FFFF

واحدا فقط
-128 to +127

1 byte

byte

-32768 to

2 byte

short

-2147483648 to +2147483647
-9,223,372,036,854,775,808 to
+9,223,372,036,854,775,807
-3.40292347 E+38 to
+3.40292347 E+38
-1.79769313488231570 E+308
to
+1.79769313488231570 E+308

4 byte

int

8 byte

long

4 byte

float

8 byte

double

قٌمة صحٌحة

قٌمة حقٌقٌة  ,بها
فاصلة عشرٌة

+32767
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عملٌات إسنادٌة :
العملٌة

مبهُخ انعمهُخ

+
*
/
%
++
--

جمع – Addition
طرح – Subtraction
ضرب – Multiplication
قسمة – Division
الباقً من القسمة – Modulus
زٌادة قٌمة المتغٌر بواحد – Pre or Post Increment
نقصان قٌمة المتغٌر بواحد – Pre or Post Decrement

عالقات منطقٌة (مقارنات) -

Relational operators

اإلشارات المستخدمة فً العالقات المنطقٌة تقارن بٌن قٌمتٌن وتعٌد قٌمة منطقٌة ,
 Trueأو False
عالقات منطقٌة (مقارنات)

العملٌة

العامالت المنطقٌة

العملٌة

مبهُخ انعمهُخ
هل  Xأكبر من Y
هل  Xأصغر من Y
هل  Xأكبر أو مساو ٍ لY -
هل  Xأصغر أو مساو ٍ لY -
هل  Xمساو لY -
هل ٌ Xختلف عن Y

X>Y
X<Y
X >= Y
X <= Y
X==Y
X != Y

Logical operators

&&
||
!

مبهُخ انعمهُخ
وأٌضا ً And -
أو Or -
عكس Not -

العامالت التً تعمل على بت : bit operators
لؽة الجافا تمكن المبرمج من أستخدام عامالت (عملٌات وإشارات معٌنة) على مستوى
ال  bitوهو أصؽر وحدة تخزٌن فً الحاسوب عبارة عن خلٌة واحدة تحوي قٌمة
واحدة  0أو  . 1ماهٌة هذة العامالت انها تقارن بت مع بت اخر بالترتٌب  .البت األول
من المتؽٌر األول ٌقارن مع البت األول من المتؽٌر الثانً  ,البت الثانً من المتؽٌر
األول ٌقارن مع البت الثانً من المتؽٌر الثانً وهكذا .
العملٌة
&
|
^
~
<<
>>

مبهُخ انعمهُخ
 – ANDعلى مستوى ال bit
 - ORعلى مستوى ال bit
 - XORعلى مستوى ال bit
 - NOTعلى مستوى ال bit
 – Left Shiftإزاحة ٌسارٌة على مستوى ال bit
 – Right Shiftإزاحة ٌمٌنٌة على مستوى ال bit
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ُـش حُـخكـخJava Language -

أدواد انزحكم فٍ نغخ اندبفب
أمر الشرط if - else :

المبنى العام :
)( if
{
أوامر للتنفٌذ----
---}
else
{
أوامر للتنفٌذ----
---}

األمر : switch
;break
;break
;break
;break

)switch (switch-expression
{
;أوامر للتنفٌذ case value1:
;أوامر للتنفٌذ case value2:
…
;أوامر للتنفٌذ case valueN:
default :
;أوامر للتنفٌذ
}

الحلقة  whileالتكرارٌة :
; قٌمة بداٌة
While
) شرط (
{
أوامر للتنفٌذ----
---}

الحلقة  do-whileالتكرارٌة :
do
{
أوامر للتنفٌذ----
---; )شرط إستمرار الحلقة( } while
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حلقة  forالتكرارٌة :
) زٌادة او نقصان المتغٌر

مثال :1

; شرط إستمرار الحلقة ; قٌمة بداٌة للمتغٌر( for
{
---أوامر للتنفٌذ ----
---}

مثال :2

) for (int j=1 ; j <= 9; j++
{
;)System.out.print (" "+j
; )" "( System.out.println
}

;float i
)for (i=0.1f; i<=1.0f ; i= i+0.1f
{
; sum += i
;)System.out.println("summation="+sum
}

حلقة  forالمتداخلة :
) زٌادة او نقصان المتغٌر ; شرط إستمرار الحلقة ; قٌمة بداٌة للمتغٌر( for
{
) زٌادة او نقصان المتغٌر ; شرط إستمرار الحلقة ; قٌمة بداٌة للمتغٌر( for
{
---أوامر للتنفٌذ ----
---}
}

مثال :1
ٌطبع جدول الضرب من  1حتى  111كل عشر اعداد على سطر
حلقة تطبع حاصل ضرب العددٌن//
بعد طباعة كل سطر المؤشر ٌقفز سطر جدٌد//

) for (int i=1 ; i <= 10; i++
{
) for (int j=1 ; j <= 10; j++
;)System.out.print (" " + i*j
;)(System.out.println
}

جمل َ continueو : break
تستعمل هذه الجمل عندما ٌراد تؽٌٌر المسار الطبٌعً للبرنامج فمثال عندما تستخدم
جملة  breakداخل بناء جملة  for, while, do/while , switchتسبب الخروج
منها فورا وٌستمر تنفٌذ باقً جمل البرنامج التً تلً بناء الجملة واالستخدام الشابع
لجملة  breakهو للهروب مبكراً من تنفٌذ حلقة آو إلهمال تنفٌذ باقً جملة .switch
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تعرٌف المصفوفة ذات البعد الواحد :
المصفوفات هً عبارة عن مواقع ٌتم تخزٌن البٌانات فٌها لمدة مؤقتة (طٌلة فترة تنفٌذ
البرنامج فقط ) ،وعند تعرٌؾ المصفوفة وإنشاءها ٌتم حجز عدد محدد من المواقع
المتجاورة فً الذاكرة لتخزٌن البٌانات فٌها  ،حٌث ٌتم الوصول للبٌانات المخزنة فً
هذه المواقع عن طرٌق اسم المصفوفة ورقم الموقع (.)index
والؽاٌة من إستخدام المصفوفات هً تخزٌن عدد ؼٌر محدد من القٌم تحت اسم واحد
فقط (اسم المصفوفة ) دون الحاجة إلى تخزٌن كل قٌمة فً متؽٌر منفصل.
;]int array1[ ] = new int[9
;]int [ ] array1 = new int[9

هنالك طرٌقتان لتعرٌؾ مصفوفة من األعداد الصحٌحة بمقدار  9خالٌا.
نستطٌع بشكل إختٌاري آن نحدد للمصفوفة قٌما ً إبتدابٌة ٌتم تحدٌدها عند تعرٌؾ
المصفوفة  ,وإذا لم نحدد للممصفوفة قٌما ً إبتدابٌة فإنه ٌتم تخزٌن القٌمة التلقابٌة
( )Default Valueلنوع المصفوفة وذلك عند حجز المواقع لها .والقٌم التلقابٌة لألنواع
هً كما ٌلً:
فراغ

0
0.0
\u0000
null
false







int, byte, short, long
double, float
char
string
Boolean

وٌمكن تحدٌد القٌم االبتدابٌة للمصفوفة بالطرٌقة التالٌة :
;}int ages[ ]= {20, 18, 34, 42, 28

من خالل هذه الجملة قمنا بتعرٌؾ مصفوفة اسمها  ، agesوخزنـ ّا فٌها قٌما ً إبتدابٌة ،
حٌث سٌتم حجز مواقع على عدد هذه القٌم اإلبتدابٌة .
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تعرٌف المصفوفة الثنائٌة Two-Dimensional Arrays -
فً لؽة جافا ٌمكن تعرٌؾ مصفوفات ذات أكثر من بعد واحد  ،وكمثال على ذلك :
تعرٌؾ المصفوفات ذات البعدٌن  .ونستطٌع القول بأن المصفوفة ذات البعدٌن هً
عبارة عن جدول ٌحتوي على صفوؾ وآعمدة ،
تعرٌؾ المصفوفات:
;] [] [int b
;]b = new int[3][4

والمثال التالً ٌوضح كٌفٌة تعرٌؾ مصفوفة ذات بعدٌن وإعطابها قٌما ابتدابٌة :
;} } int b[ ][ ] = { { 1, 2 }, { 3, 4

ٌمكن للمصفوفة أن تحوي على عدد مختلؾ من األعمدة  ,الصؾ األول ٌحتوي على
ثالث أعمدة والصؾ الثانً ٌحتوي على عامودٌن .
;} } int c[ ][ ] = { { 1, 2, 3}, { 4, 5

والمثال التالً ٌبٌن عملٌة تعرٌؾ مصفوفة وحجز مواقع لها بحٌث ٌحتوي كل صؾ
من صفوؾ هذه المصفوفة على عدد مختلؾ من األعمدة :
;] [] [int a
;] []a = new int[2
;]a[0] = new int[5
;]a[1] = new int[3

الشكل التالً ٌوضح كٌؾ تم حجز المصفوفة الثنابٌة,
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: Math الفبة
.C# تشبه جدا الفبة الموجودة فً لؽة
مثال

وصف

Math.abs(6.2)  6.2
Math.abs(-4.2)  4.2
Math.ceil(5.1)
 6
Math.ceil(-5.1)  -5
Math.floor(5.1)
Math.floor(-5.1)
Math.max(7,6)

 5
 -6

 7

Math.min(-7,-8)

 -8

Math.pow(6,2) -> 36
Math.sqrt(9)

 3

Math.random()  0.24421

x القٌمة المطلقة ل
 الى أقل عدد صحٌح لٌسx تقرٌب
) (الصحٌح األكبرx أقل من
 الى أكبر عدد صحٌح لٌسx تقرٌب
)(الصحٌح األصؽرx أكبر من
.y  وx أكبر قٌمة من
.y  وx أقل قٌمة من
.y  مرفوع للقوةx
.x الجذر التربٌعً ل
تكوٌّن رقم عشوابً بٌن الصفر
.والواحد

الطرٌقة
abs(x)
ceil (x)
floor (x)
max(x,y)
min(x,y)
pow(x,y)
sqrt(x)
random()

public class UseMath
 للتطبٌق1 مثال
{
public static void main( string args[])
{
System.out.println("The square root of 100 = " + Math.sqrt(100));
System.out.println("The absolute value of 40 = " + Math.abs(40));
System.out.println("The absolute value of -60 = " + Math.abs(-60));
System.out.println("The absolute value of 10 = " + Math.abs(10));
System.out.println("6 to the power 2 = " + Math.pow(6,2));
}
}

 للتطبٌق2 مثال
public class Example2
{
public static void main(string args[])
{
int face ;
//  أعداد عشوائٌة وطباعتها5 إختٌار
for (int i = 1; i<=5 ; i++)
{
face = 1 + (int)(Math.random()*6);
System.out.println("The Face in Try "+i+" is "+face);
}
}
}
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 للتطبٌق3 مثال

إستقبال عددٌن وطباعة المجموع
import java.util.Scanner;
public class Addition
{
public static void main( string args[] )
{
Scanner input = new Scanner( System.in );
int number1;
int number2;
int sum;
System.out.print( "Enter first integer: " );
number1 = input.nextInt();
System.out.print( "Enter second integer: ");
number2 = input.nextInt();
sum = number1 + number2;
System.out.printf( "Sum is %d\n", sum );
}
}
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ُـش حُـخكـخJava Language -

النصوص :strings -
تعرٌؾ نص :
;string str2
;"string str2 = "My Friend

ٗض :
11

10

9

8
''d

? =]str2[14

7
''n

6
''e

5
''i

4
''r

? =]str2[2

3
''F

2

1
''y

0
''M

? = ]str2[3

ِٓٔ٤حص حُ٘ض  +والدوال المساعدة:
الدالة

ماهٌة الدالة
)( lengthتعٌد الدالة طول النص .
) s.indexOf(tترجع موقع آول مكان توجد فٌه  tداخل السلسلة الرمزٌة .s
)s.indexOf(t,i
)s.indexOf(c
)s.indexOf(c, i
)s.lastIndexOf(c
)s.lastIndexOf(t

ترجع موقع آول مكان توجد فٌه  tداخل السلسلة الرمزٌة  sبعد
الموقع .i
ترجع موقع آول مكان توجد فٌه الحرؾ المخزن فً المتؽٌر c
داخل السلسلة الرمزٌة . s
ترجع موقع آول مكان توجد فٌه الحرؾ المخزن فً المتؽٌر c
داخل السلسلة الرمزٌة  sبعد الموقع .i
ترجع موقع آخر مكان توجد فٌه الحرؾ المخزن فً المتؽٌر c
داخل السلسلة الرمزٌة . s
ترجع موقع آخر مكان توجد فٌه السلسلة الرمزٌة  tداخل السلسلة
الرمزٌة . s

) s.compareTo(tتقوم الطرٌقة بمقارنة السلسلة الرمزٌة  sمع السلسلة الرمزٌة t
وتعٌد رقم سالب اذا كانت  sاقل من  tوتعٌد صفر إذا كانت s
تساوي  tوتعٌد رقم موجب إذا كانت  sأكبر من . t
) s.equals(tتعٌد  Trueإذا كانت  sمساوٌة . t
) s.startsWith(tتعٌد  Trueإذا كان ٌ sبدأ بالسلسلة الرمزٌة .t
ً
) s.startsWith(t, iتعٌد  Trueإذا كانت السلسلة الرمزٌة  tموجودة فً  sبدءا من
الموقع .i
) s.endsWith(tتعٌد  Trueإذا كان  sتنتهً بالسلسلة الرمزٌة .t
) s.charAt(iترجع الحرؾ الموجود فً الموقع  iداخل السلسلة الرمزٌة .s
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الدالة

ماهٌة الدالة
) s.charAt(iترجع الحرؾ الموجود فً الموقع  iداخل السلسلة الرمزٌة .s
) s.substring(iترجع جزء من السلسلة الرمزٌة  sبدءا ً من الموقع  iوحتى
النهاٌة.
) s.substring(i , jترجع جزء من السلسلة الرمزٌة  sبدءا ً من الموقع  iوحتى
الموقع .j-1
)(s.toLowerCase
)(s.toUpperCase
)(s.trim
)s.replace(c1, c2

إنشاء سلسلة رمزٌة جدٌدة تحتوي كل ما فً السلسلة الرمزٌة s
بعد تحوٌل كل الحروؾ الى حروؾ صؽٌرة .
إنشاء سلسلة رمزٌة جدٌدة تحتوي كل ما فً السلسلة الرمزٌة s
بعد تحوٌل كل الحروؾ الى حروؾ كبٌرة.
إنشاء سلسلة رمزٌة جدٌدة من السلسلة الرمزٌة  sبعد الفراؼات
من البداٌة والنهاٌة .
إنشاء سلسلة رمزٌة جدٌدة من السلسلة الرمزٌة  sبعد تبدٌل كل
 c1ب ِ  .c2وهما من النوع .char

) s.matches(regexStrتعٌد  Trueإذا كانت السلسلة الرمزٌة  regexStrتطابق
السلسلة الرمزٌة  sكاملة .
) s.replaceAll(rStr, tإنشاء سلسلة رمزٌة جدٌدة بعد تبدٌل كل  rStrب ِ . t
) s.split(rStrإنشاء مصفوفة تحتوي على أجزاء من السلسلة الرمزٌة  sمقسمة
حسب ظهور . rStr

مثبل عهً إسزعمبل اندانخ :indexOf
;"string first = "HeLLo My Friend
;"char ch1 = "L
;"string second ="My
;)int plc1 = first.indexOf (ch1
;)int plc2 = first.indexOf (second
مثبل عهً إسزعمبل اندانخ : Substring
;"string str1 = "don't stop the war
;)string str2 = str1.Substring (6
;" str2 = "stop the war
;"string str3 = str1.Substring(11,14);  str3 = "the
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: replace مثال على إستعمال الدالة
string secret = "always cheat and always steal";
secret = secret.replace ("always" , "never");

:toUpperCase مثبل عهً إسزعمبل اندانخ
string str1 = "always cheat and always steal";
string str2 = str1.toUpperCase ();
: toLowerCase مثبل عهً إسزعمبل اندانخ
string str1 = "ALWAYS cheat AND always steal";
string str2 = str1.toLowerCase ();

: compareTo مثبل عهً إسزعمبل اندانخ
string str1 = "peace";
string str2 = "pears" ;
int Res1 = str1.compareTo(str2);
int Res1 = str2.compareTo(str1);
int Res1 = str1.compareTo("peace");

 Res1 = -10
 Res1 = +10
 Res1 = 0
: + )append( دمح ثُه وظىص
,  تدمج نصٌن بنص واحد, توصل بٌن نصٌن

string str1 = "My";
str1 = str1 + " Friend";

: ًعمل ذات
:  ٌمكن ان تقع أخطاء صححها, ماذا تفعل كل من البرامج التالٌة
public class Advancedstring
{
public static void main (string args[])
{
string st = "spring";
System.out.println (st + st);
System.out.println (st);
st = "hello "+ st;
System.out.println (st);
}
}

- 25 -

 ٗلق- ٕٞ٘يّ ٓئْٗ هشؤُٜح
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import java.util.Scanner;
public static void main (string args[])
{
Scanner input = new Scanner( System.in );
string st1, st2;
System.out.println ( “Enter 2 strings” );
st1 = input.next();
st2 = input.next();
if

(st1.equals(st2))
System.out.println(st1+" is equal to"+st2);

else
System.out.println("different strings");
if

(st2.compareTo(st1)==0)
System.out.println (st2+" is equal to"+st1);

else
System.out.println ("different strings");
}

public static void main (string args[])
{
string st = “abc”;
System.out.println ("first="+ st.length() );
st = "abcdefg";
System.out.println ("2nd="+ st.length());
}

public static void main (string args[])
{
string st1 = "happy birthday";
string st2, st3, st4;
st2 = st1.substring(6);
st3 = st1.substring(11);
st4 = st2.substring(5);
System.out.println ("st1= " + st1);
System.out.println ("st2= " + st2);
System.out.println ("st3= " + st3);
System.out.println ("st4= " + st4);
}
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الفئات والكائنات بلغة الجافا
فـبة – Class
المبنى العام – Syntax

Attributes
حُِٔ٤حص

; …….
; …….
; …….

class ………..
{
private …..
private …..
private …..

---------------------------------

Default Constructor
حُز٘خء حإلكظَحػ– ٢

Constructor
حُز٘خء حُؼخى- ١

Copy Constructor
ػِٔ٤ش ر٘خث٤ش ٗخٓوش (حُ٘خٓن)

)(public ………..
{
}
)public ……….. (……..
{
}
)public ……….. (……..
{
}
--------------------------------Get'ers
Set'ers
---------------------------------

دوال حست انطهت

ىحُش طؼ٤ي ٗض ٣ل ١ٞه ْ٤حُِٔ٤حص

Methods
--------------------------------)(public string Tostring
{
}
}

الهدؾ من البانٌات هو إعطاء قٌما ً أولٌة لمٌزات الفبة ,وٌمكن للفبة الواحدة أن تحوي
أكثر من بانٌة واحدة وهذا ما ٌسمى بالتحمٌل الزابد للبانٌات (.)overloading
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نالحظ كثرة استعمالنا للكلمات  public , staticوؼٌرها ولعلك أخذت فكرة على
معنى كل كلمة من هذه الكلمات  ,فهً التً تحدد لنا مدى قدرتنا إلى الوصول إلى
الكابن البرمجً سواء أكان متؽٌرا أم دالة  , ...وهذه الكلمات سنلخصها فً هذا الجدول
لتعرؾ وقت إستعمال كل واحدة منها.
الكلمة
public
private
protected
Internal

اإلستعمال
الكابنات البرمجٌة معروفة فً كل فبات المشروع
الكابنات البرمجٌة معروفة فقط على مستوى الفبة التً
تنتمً الٌها
الكابنات البرمجٌة معروفة فقط على مستوى الفبة فقط
والفبات التً ترثها (سنشرحها فً الوراثة الحقا)
الكابنات البرمجٌة معروفة فقط على مستوى الفبات
المنتمٌة الى نفس . assembly

المجمعات : assemblies
المجمع  assemblyعبارة عن ملؾ ٌضم كل ما ٌوجد فً برنامجك من ملفات وفبات,
وٌكون إمتداده إما  exeأو  dllحسب نوع المشروع  ,إن كان تطبٌقا ً  applicationكان
إمتداد األسمبلً  exeوإن كان نوع المشروع مكتبة  Bibliothéqueكان إمتداده .dll
إستعمال :static
المتؽٌرات والدوال التً تكون مسبوقة بهذه الكلمة ٌمكننا إستعمالها من ؼٌر إستنساخ
للفبة أي استعمالها مباشرة بدون بناء كابن من نوع الفبة التً تتواجد بها الفبة .
البانٌات :Constructors
البناء هو عبارة عن دالة تحمل نفس إسم الفبة لكنها ال تعٌد شٌبا  ,وهً أول جزء ٌنفذ
عند إنشاء كابن من فبة معٌنة  ,دوره ٌتجلى فً إعطاء قٌم بدابٌة لمتؽٌرات الفبة كما
سنرى فى المثال التالً  ,وهو ال ٌحتاج على أن نعلن عن نوعه كما هو الحال مع
الدوال العادٌة بل ال ٌقبل حق امتعمال .void
إن كان البناء ٌنتظر قٌما ً لٌعطها لمتؽٌرات الفبة فإن اإلعالن عن نسخة من هذه الفبة
ٌكون كالتالً:
;)class object = new class(arg1,arg2,....,argN

إن كانت الفبة تحتوي على مجموعة من البانٌات فإن اإلعالن عن كابن من هذه الفبة
ٌستلزم التعامل مع البانٌات  ,وإن لم ٌكن هنالك بناء واضح داخل الفبة فإنها تستعمل
بناء افتراضً بدون متؽٌرات داخلٌة .
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: مثال
class Point
{
private int m_X;
private int m_Y;
//-----------------------public Point ()
{

ٍانجىبء اإلفززاض

}
ٌانجىبء انعبد
public Point(int x,int y)
{
this.m_X = x;
this.m_Y = y;
}
انجىبء انىبسخ
public Point(Point p)
{
this.m_X =p.getX();
this.m_Y =p.getY();
}
//------------------------public void SetPoint(int X1,int Y1)
{
this.m_X = X1;
this.m_Y = Y1;
}
//------------------------دوال
public void setX(int m_x)
Get'ers Set'ers
{
this.m_X = m_x;
}
public int getX()
{
return this.m_X;
}
public void setY(int m_y)
{
this.m_Y = m_y;
}
public int getY()
{
return this.m_Y;
}
//------------------------@Override public string tostring()
{
return ("X="+ m_X + " Y="+ m_Y);
}

tostring دانخ
رعُد وض هى قُم
انمُشاد

}
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class Circle
{
private int m_X;
مزغُز ثبثذ انقُمخ
private int m_Y;
.نه رجقً ثبثزخ دائمب
public static final float PI=3.14f;
private int m_R;
//------------------------------------public Circle(int m_X, int m_Y, int m_R)
{
this.m_X = m_X;
this.m_Y = m_Y;
this.m_R = m_R;
}
//------------------------------------public void Print()
{
System.out.println (m_X + " " + m_Y);
System.out.println ("Radius: " + m_R);
System.out.println ("Area: " + PI * Math.pow(m_R,2));
System.out.println ("primeter: "+2* PI* m_R);
}
//------------------------------------public static void PrintPI()
{
System.out.println (PI);
}
}

دابما ً ٌوجد.  ٌستدعى عند عملٌة إنشاء الكابن, ًإستدعاء البناء ٌكون بشكل أوتومات
: عند كتابة البناء ٌجب اإلهتمام بقواعد معٌنة.إستدعاء للبناء
.public  وٌكون,  اسم البناء مشابه إلسم الفبة
.void  وأٌضا ً لٌس,  البناء ال ٌعٌد قٌم
.  البناء ٌمكنه أن ٌتلقى برامترات
.overloading  ٌمكن ومن المفضل إستعمال التحمٌل الزابد بالبانٌات
 للمثال السابقmain – دالة رئٌسٌة
class App
{
static void main()
{
Circle c = new Circle(100,100,10);
c.Print();
Circle c2 = new Circle(200,200,20);
c2.Print();
Circle.PrintPI();
}
}
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class App
{
static void main()
{
Point p1 = new Point(30,30);
System.out.println (p1.tostring());
Point p2 = new Point();
p2.setX(10); p2.setY(40);
System.out.println (p2.tostring());
Point p3 = new Point(p2);
System.out.println (p3.tostring());
}
}

Methods OverLoading – التحمٌل الزائد للبانٌات
 هذه المٌزة,لؽة الجافا تمكن المبرمج من إستعمال التحمٌل الزابد فً البانٌات والدوال
 اللؽة تفرق بٌن الدوال ذات نفس االسم. تمكن إستعمال دوال بنفس اإلسم داخل الفبة
 ال ٌمكن التفرق بٌن, بواسطة عدد البارمترات المستقبلة أو بواسطة نوع البارمترات
. الدوال حسب القٌمة المعادة او اسم البارمترات المرسلة
class Employee
{
private string last_name;
private string first_name;
private float salary_per_hour;
private float working_hours;
public void SetEmployee(string ln,string fn)
{
last_name = ln;
first_name = fn;
}
public void SetEmployee(float sal,float hours)
{
salary_per_hour = sal;
working_hours = hours;
}
public void Print()
{
System.out.println ("last name " + last_name);
System.out.println ("first name " + first_name);
System.out.println ("Salary " + CalcSalary());
}
public static void main()
}
{
Employee e1 = new Employee();
e1.SetEmployee("Yosef","Salim");
e1.Print();
e1.SetEmployee(19.34f,160);
e1.Print();
}
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متغٌرات ثابتةStatic Data Members :

المتؽٌرات الثابتة هً المتؽٌرات الخاصة بصنؾ أي أنها ؼٌر مرتبطة بأي كابن ٌنتمً
لهذه الفبة .وتبدأ فترة حٌاة هذه المتؽٌرات عند عملٌة التحمٌل للفبة للذاكرة.
أحٌانا نرٌد ان نخزن قٌمة مشتركة لجمٌع الكابنات من فبة معٌنة  ,السبب توفٌر
بالذاكرة أو لحساب شا معٌن.
مثالً نرٌد أن نعد عدد الكابنات من فبة معٌنة من بدء تنفٌذ البرنامج فً هذه الحالة
نستعمل متؽٌرات ثابتة.
class Sample
}
………………….
;private static int Count
………………….
}

 Static Data Membersهم المتؽٌرات المشتركة لجمٌع الكابنات من نفس الفبة .هو
عضو للفبة ولٌس للكابن من الفبة .وتبدأ فترة حٌاة هذه المتؽٌرات عند تحمٌل الفبة
للذاكرة وقبل بناء أي كابن من الفبة  .التوجه للمتؽٌرات الثابتة ال تكون بمساعدة كابنات
من الفبة أو الكابن  thisألنه ال ٌنتمً للكابن  ,أنما بواسطة إسم الفبة.
مثال  :نستدعً متؽٌر ثابت بصورة مباشرة بدون بناء كابن من الفبة .
Sample.Count
الدوال الثابتة Static Methods
 Static Methodsتشبه  Static Data Membersهً دوال ال تنتمً للكابن إال للفبة.
 Static Methodsتكون جاهزة منذ لحظة تحمٌل الفبة للذاكرة.
مثل  Static Membersأٌضا ً  Static Methodsتكون مع ّرفة بواسطة الكلمة Static

نستدعً الدوال الثابتة بصورة مباشرة بدون بناء كابن من الفبة.
class MathMethods
{
)(public MathMethods
{
}
)public static int Sum(int n1,int n2
{
;return n1+n2
}
)public static float Avg(int n1,int n2
{
)static void main(string[] args
;return (n1+n2)/2
{
}
;))System.out.println (MathMethods.Sum(20,40
}
;))System.out.println (MathMethods.Avg(50,30
}
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: 1 سؤال
public class DoubleA
{
private double x, y;
private boolean b;
private static int counter = 0;
public DoubleA()
{
this.x = 2;
this.y = 2;
counter++;
}

هل من الممكن أن نضٌؾ دالة بنابٌة
? إذاdouble تستقبل بارمترٌن من نوع
, كان الجواب نعم إشرح لماذا وأكتب الدالة
.وإذا كان الجواب ال إشرح
 التً تظهرقبلstatic ما وظٌفة الكلمة
 ؟ وما أهمٌةcounter تعرٌؾ المتؽٌر
المتؽٌر من هذا النوع؟
?DoubleA ًأكتب دالة بنابٌة ناسخة ف

public DoubleA(double x, int y)
{
this.x = x;
this.y = y;
}
public
public
public
public
public
{
if

double getX() { return x; }
double getY() { return y; }
void setB(boolean b) { this.b=b;}
int getCounter() { return counter;}
double powXY()

(b)
return Math.pow (y,x);
else
return Math.pow (x,y);

}
@Override public string tostring()
{
return "Double: x="+ x +" y= "+ y +" b="+ b +" counter="+counter;
}
}
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:٢ِ٣  ٓخ١ٞل٣ أًظذ ٓوطغ رَٗخٓؾ
.  مع قٌم موجبة,DoubleA  إبن ِ كابن من الفبة
if  مرة تنفذ فٌها العملٌة فً سطر, مرتٌنpowXY  إستدع ِ الدالة
. else ومرة تنفذ فٌها العملٌة فً السطر
.  إبن ِ كابن مطابق للكابن األول
.  إطبع الكابنٌن
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: 2 سؤال
class A
{
private int num, sn;
private double f;
private static int counter = 0;
public A(int num, double f)
{
this.num = num;
this.f = f;
counter++; sn = counter;
}
public A(int num, int f)
{
this.num = num;
this.f = f;
counter++; sn = counter;
}
public double getF()
{
return f;
}
public double getNum()
{
return num;
}
public void set(int num)
{
this.num = num;
}
public void set(double f)
{
this.f = f;
}
public void set(int f)
{
this.f = f;
}
@Override public string tostring()
{
return "Integer="+ num +" double="+ f +" sn="+ sn;
}
}
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class B
{
private A memA;
private string x;
public B(int num, float f, string x)
{
memA = new A(num, f);
this.x = x;
}
public B(A memA, string x)
{
this.memA =new A(memA.num, memA.f);
this.x = x;
}
public string getX()
{
return x;
}
@Override public string tostring()
{
return memA.Tostring()+" string=" + x;
}
}

. وقع خطأ؟ ما هو الخطأ؟ إشرح ثم صححA فً الفبة
.ً إعط حلول لألخطاء أحدهما بدون أن نمح. وقع خطأٌن؟ بٌّن ما هما؟ إشرح ثم صححB فً الفبة
ً ؟ وما وظٌفة هذا المتؽٌر فcounter  التً تظهرقبل تعرٌؾ المتؽٌرstatic ما وظٌفة الكلمة
 ؟A الفبة
static void main()
{
A a1= new A(3,6);
A a2= a1;
a2.set(5);
B b1= new B(a1, " I am a1");
B b2= new B(6, 6, " I am a2");
a2.set(6.5);
System.out.println(a1);
System.out.println(a2);
System.out.println(b1);
System.out.println(b2);
}
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: 3 سؤال
 من النمطsubject  األسم.  تمثل إسم الموضوع وعالمة الموضوع,SubjectGrade الفبة
.int  من النمطgrade  العالمة, string
:)UML( SubjectGrade أمامك واجهة للفبة
عىىان اندانخ

وطف

SubjectGrade(string subject, int grade)
string getSubject()
int getGrade()
void setSubject(string subject)
void setGrade(int grade)
string tostring()

عمهُخ ثبوُخ
دالة تعٌد إسم الموضوع
دالة تعٌد عالمة الموضوع
دالة تعدل إسم الموضوع
دالة تعدل عالمة الموضوع
:دانخ رعُد وض ثه قُم انمُشاد
<subject> : <grade>

. SubjectGrade  ؽزن حُلجش.أ
.ش حٌُخث٘خص٤ػؼٝ طقٝ  تتبع المقطع التالً ؟.ب
public class TestSubjectGrade
{
public static void main()
{
SubjectGrade history= new SubjectGrade("History", 80);
SubjectGrade cs= new SubjectGrade("Cs", 97);
SubjectGrade math;
cs.setGrade(history.getGrade());
history.setGrade(99);
math = cs;
System.out.println("Math");
System.out.println(cs);
System.out.println(history);
System.out.println(math);
}
}

. بعد تنفٌذ المقطع ؟ إشرحSubjectGrade  كم كابن أنشا من النمط.ج
 هذا العدد ٌكون مرتب,SubjectGrade ) لكل كابن أنشا من النمطId( ً أضؾ رقم تسلسل.د
.  حتى عدد الكابنات التً أنشبت ؟ كٌؾ نفعل ذلك1 من
.)ً (للكابن المنسوخ نعطً عدداً تسلسلٌا ً جدٌدا.  أكتب عملٌة بنابٌة ناسخة للفبة.هـ
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:4 سؤال
:)UML( A أمامك واجهة الفبة
عىىان اندانخ

وطف

A(int x)
A(A a)
int getX()
void setX(int x)
@Override string tostring()

. حسب القسمة المرسلةx عملٌة بانٌة تعطً قٌمة أولٌة للمٌزة
. عملٌة بانٌة ناسخة
.x دالة تعٌد المٌزة
.x دالة تعدل المٌزة
x is: <x>
:دالة تعٌد نص به قٌم المٌزات على النحو

:ش٤ُ حُلجش حُٔخروش ٌٗظذ حُلجخص حُظخ٠ِرخإلػظٔخى ػ
public class B
{
private A a;
private int y;
public void setA(int x)
{
this.a.setX(x);
}
@Override string Tostring()
{
return a.Tostring()+ "y
is:" + this.y;
}
}

public class TestAB
{
static void main()
{
A a1 = new A(6);
B b = new B(a1,11);
A a2 = new A(a1);
b. setA(12);
a1.setX(36);
System.out.println(a1);
System.out.println(a2);
System.out.println(b);
}
}

.A أ) أًظذ حُلجش
 بٌن إذا كانت العملٌات كتبت بالشكل,B د) أنظر الى كل من العملٌات البانٌة التً كتبت للفبة
 إذا لم تكتب.TestAB  إذا كتبت بالشكل الصحٌح ماذا تكون نتٌجة تنفٌذ الفبة. الصحٌح
. بالشكل الصحٌح بٌن ما هو الخطأ
:2 طزَقخ
public B(A a, int y)
{
this.a = a;
this.y = y;
}
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:1 طرٌقة
public B(A a, int y)
{
this.a.setX(a.getX());
this.y = y;
}
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نقل قٌم من عملٌة بانٌة الى عملٌة بانٌة أخرى
) أخرCtor  معٌن الىCtor (من
من الممكن أن تتساعد عملٌة بانٌة معٌنة بعملٌة بانٌة أخرى لوضع قٌم أولٌة للمٌزات
, وعدم تكرار أسطر مكتوبة فً الفبة,الهدؾ هو اإلستفادة بقدر المستطاع من بناء أخر
.بكلمات أخرى إستؽالل مهام العملٌة البانٌة
public class Employee2
{
private string m_LastName;
private string m_FirstName;
private float m_SalaryPerHour;
private float m_WorkingHours ;
//----------------------------------------------------------public Employee2()
{
this("--------","--------");
System.out.println("First Ctor");
}
public Employee2(string ln,string fn)
{
this(ln,fn,-1,-1) ;
System.out.println("Second Ctor");
m_LastName = ln;
m_FirstName = fn;
}
public Employee2(string ln,string fn,float sal,float hours)
{
System.out.println("Third Ctor");
m_SalaryPerHour = sal;
m_WorkingHours = hours;
}
//----------------------------------------------------------public void SetEmployee(float sal,float hours)
{
m_SalaryPerHour = sal;
m_WorkingHours = hours;
}
public void SetEmployee(string ln,string fn,float sal,float hours)
{
m_LastName = ln;
m_FirstName = fn;
m_SalaryPerHour = sal;
m_WorkingHours = hours;
}
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//----------------------------------------------------------private float CalcSalary()
{
if(m_SalaryPerHour == -1 || m_WorkingHours == -1)
return -1;
return m_SalaryPerHour * m_WorkingHours;
}
public void Print()
{
System.out.println("frst="+ m_LastName +" Last=" + m_FirstName);
float sal = CalcSalary();
if(sal == -1)
System.out.println("Missing salary information!");
else
System.out.println("Salary = " + sal);
}
}

main - مثال للدالة الربٌسٌة
public class App
{
public static void main()
{
Employee2 e1 = new Employee2();
e1.Print();
System.out.println();
Employee2 e2 = new Employee2("Sami","Yosif");
e2.Print();
System.out.println();
Employee2 e3 = new Employee2("Salim","Yosri", 70, 140);
e3.Print();
}
}

.  وصؾ وضعٌة الكابنات, تتبع البرنامج أعالة
Output:
Third Ctor
Second Ctor
frst=Sami Last=Yosif
Missing salary information!
Third Ctor
frst=null Last=null
Salary = 9800.0
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فئة تحوي على موجه من فئة أخرى

:  – بدون تؽٌٌّرPoint  الفبة, – نكتبها بطرٌقة أخرىCircle نؽٌٌّر الفبة

َٟ ٖٓ كجش أهٜٚؿٞٓ ٠ِ ػ١ٞ طلCircle حُلجش
. point  – حُٔؼ َّف ٖٓ حُلجشReference ؿيٞ٣
class Circle
{
private Point m_Center;
private int m_Radius;

: UML ٓوطؾ

//-------------------------------public Circle()
{
m_Center = new Point();
m_Radius = 1;
}
public Circle(int x,int y,int r)
{
m_Center = new Point(x,y);
m_Radius = r;
}
public Circle(Circle c)
{
m_Center = new Point(c.m_Center);
m_Radius = c.m_Radius;
}
//-------------------------------public void Print()
{
m_Center.Print();
System.out.println("Radius = {0}",m_Radius);
}
}

: مثال لدالة رئٌسٌة
static void main(string[] args)
{
Circle c1 = new Circle(1,2,3);
c1.Print();
Circle c2 = new Circle();
c2.Print();
Circle c3 = new Circle(c1);
c3.Print();
}
ماذا علٌنا ان نضٌف للفئة حتى نستطٌع تطبٌق الدالة الرئٌسٌة ؟
! ٌوجد نواقص بالفئة
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أمثلة على إحتواء –
أرسم مخطط  UMLلألمثلة التالٌة:
 )1دكان ( )Storeمن الممكن أن تحوي الفبة على كابن من نوع رادٌو ( , )Radioكابن من
نوع تلفاز ( , )TVكابن من نوع ثالجة (. )freezer
 )2مصنع ( )Farmمن الممكن أن تحوي الفبة على كابن من نوع عامل (. )Employee
 )3صؾ ( )ClassRoomمن الممكن أن تحوي الفبة على كابن من نوع طالب
( )studentوكل طالب ٌحوي الفبة على كابن من نوع موضوع (.)Subject
 )4مكتبة ( - )Libraryتحوي الفبة على كابن من نوع كتاب ()Book
 )5دكان موسٌقً ( )DVDStoreتحوي الفبة على كابن من نوع قرص ()CD

: Garbage Collection
مجمع المهمالت [ ] Garbage Collection

فً لؽات البرمجة الكابنٌة مثل السً والسً شارب  cppوالجافا ٌوجد مفهوم ( نطاق
العمل ٌ ) scopeقوم بتحدٌد عمر وفترة ظهور المتؽٌر وٌتحدد هذا النطاق فً لؽة
الجافا باستخدام القوسٌن المعقوفٌن  -الحاصرتٌن - } { -

وٌتحدد عمر المتؽٌر

بحاصرة النهاٌة بمعنى أنه ٌكون موجودا خالل الحاصرتٌن وحٌن تخرج من نطاق
العمل سوؾ تشؽل الذاكرة ولذلك فً الجافا توجد مٌزة تحرٌر الذاكرة .
مٌزة تحرٌر الذاكرة باستخدام مجمع المهمالت الخاص بالجافا [

Garbage

] Collector
هً المٌزة التً ٌتم فٌها تحرٌر الذاكرة من المتؽٌرات الؽٌر المستخدمة حٌث تخرج من
نطاق العمل والذي ٌتحدد فً لؽات مثل  cppوالسً والجافا بالحاصرتٌن [

{} ]

وا لتً تشكل كتلة برمجٌة وٌكون المتؽٌر متاحا خاللها هذا بالنسبة للمتؽٌرات األولٌة أما
بالنسبة للكابنات التً تنشأ باستخدام الكلمة المحجوزة [  ] newكما فً المثال التالً
حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق
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{
;)"string alphabet = new string ("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
}

نالحظ هنا أن المتؽٌر [  ]alphabetسٌموت بإؼالق الخاصرة  -نهاٌة نطاق العمل -
بٌنما الكابن [ ] stringالذي ٌدل علٌه المعرؾ ٌظل فً الذاكرة وهنا تأتً مٌزة الجافا
التً تمٌزها عن باقً اللؽات وهً مجمع المهمالت الذي ٌقوم بالبحث عن الكابنات التً
تم إنشاؤها وال ٌوجد لها معرؾ فٌقوم بتحرٌر المساحة التً كانت محجوزة لها فً
الذاكرة وٌجعلها متاحة لكابنات جدٌدة وكل هذا ٌحدث تلقابٌا دون تدخل من المبرمج كما
فً لؽة السً والسً شارب  cppوهذه مٌزة خاصة بالجافا وبعبارة أخرى ال تشؽل
بالك وال تقلق من تسرب الذاكرة فهناك من ٌعتنً األمر بدال عنك ودون أن تشعر تماما
مثل تناولك الطعام وتقوم المعدة بعملها دون أن تشعر بعملٌة الهضم
انطزَقخ finalize ) ( :

ونأتً اآلن إلى تسمٌة الطرٌقة التً تستدعى قبٌل إنهاء الكابن بواسطة سلة المهمالت
الخاصة بالجافا هذه الطرٌقة أو الدالة تسمى ( )  finalizeوهً تضمن أن ٌتم إنهاء
الكابن وتحرٌر الذاكرة منه وعلى سبٌل المثال تستخدم هذه الطرٌقة للتأكد من إؼالق
الملؾ الذي ٌوجد به الكابن الذي خرج من نطاق العمل ولكً تضٌؾ طرٌقة اإلنهاء الى
الفبة بحٌث تستدعٌها بٌبة تشؽٌل الجافا ٌنبؽً تعرٌؾ هذه الطرٌقة والشكل العام
الستدعاء الطرٌقة هو

) (protected void finalize
{
// finalization code here
}

ونالحظ على هذه الصٌؽة أنها تبدأ بالكلمة المفتاحٌة المحجوزة [  ]protectedلكً
تمنع الوصول الى الفبة من خارجها
حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق
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 ربما ٌطرح سؤاال عن شبٌه فً تلك اللؽة ٌقومc++ ومن لدٌه دراٌة سابقة بلؽة
]destructor [ بالتخلص من الكابنات التً تخرج من نطاق العمل ٌسمى الهادم أو
الذي ٌختلؾ عن شبٌه فً الجافا فً أنه ٌستدعى قبٌل خروج الكابن من نطاق العمل
ولكن فً الجافا [ نهج اإلنهاء ] ٌعمل فً الخلفٌة بدون تدخل من المبرمج ولكً تتضح
الفكرة نضرب مثاال
: مثبل
class FDemo
{
int x;
FDemo(int i)
{
x = i;
}
protected void finalize()
{
System.out.println("Finalizing " + x);
}
// generates an object that is immediately destroyed
void generator(int i)
{
FDemo o = new FDemo(i);
}
}
//------------------------------------------class Finalize
{
public static void main(string args[])
{
int count;
FDemo ob = new FDemo(0);
/* Now, generate a large number of objects. At
some point, garbage collection will occur.
Note: you might need to increase the number of objects
generated in order to force garbage collection. */
for(count=1; count < 100000; count++)
ob.generator(count);
}
}
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وبعد ترجمة البرنامج وعرضه ٌكون الخرج
Finalizing
Finalizing
Finalizing
Finalizing
Finalizing
Finalizing
Finalizing
Finalizing
Finalizing
Finalizing
………………
Finalizing
Finalizing
Finalizing
Finalizing
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66085
66084
66083
66082
66081
66080
66079
66078
66077
65974
65973
65972
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مصفوفة كائنات Arrays & Collections
من الممكن إنشاء مصفوفة كابنات (مصفوفة موجهات لكابنات) ٌتم حجز عدد محدد من
المواقع المتجاورة فً الذاكرة لتخزٌن البٌانات فٌها ,
إنشاء المصفوفة ال ٌنشا كابنات انما تنشا مجموعة من الموجّ هات .بناء مصفوفة
الكابنات تتم بطرٌقتٌن :بناء مصفوفة الموجهات ثم بناء الكابنات .
class App
{
)public static void main(string[] args
{
;]Point[] arr = new Point[5
)for (int i=0; i<arr.length ; i++
;)(arr[i] = new Point
;)arr[0].SetPoint(11,22
;)arr[1].SetPoint(33,44
;)arr[2].SetPoint(55,66
;)arr[3].SetPoint(77,88
;)arr[4].SetPoint(99,11

طرٌقة  1للطباعة
طرٌقة  2للطباعة

}

)for(Point o : arr
{
;)(o.Print

)for (int i=0; i<arr.length; i++
{
;)(arr[i].Print
}
}
}

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق
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Add + Remove مثال – الدوال
public class Subject
{
private string name;
private int grade;
public Subject(string name, int grade)
{
this.name = name;
this.grade = grade;
}
public string GetName()
{
return this.name;
}
public void SetName(string name)
{
this.name = name;
}
public int GetGrade()
{
return this.grade;
}
public void SetGrade(int grade)
{
this.grade = grade;
}
public void PrintSubjectInfo()
{
System.out.println("Subject Name:"+this.name+" Grade :"+this.grade);
}
}
class Student
{
private string name;
private subject AllSub[];
public Student(string name, int NumSub)
{
this.name = name;
this.AllSub = new subject[NumSub];
}
public string GetName()
{
return this.name;
}
public void SetName(string name)
{
this.name = name;
}
}

- 46 -

 ٗلق- ٕٞ٘يّ ٓئْٗ هشؤُٜح
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public void AddSubject(subject sub1)
{
int i;
for (i = 0; i < AllSub.Length; i++)
if (this.AllSub[i] == null)
{
this.AllSub[i] = sub1;
break;
}
}
public void RemoveSubject(subject sub1)
{
int i;
for (i = 0; i < AllSub.Length; i++)
if (this.AllSub[i] != null)
{
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
}
}
public double GetAVG()
{
int i, sum = 0, count = 0;
double avg=0;
for (i = 0; i < AllSub.Length; i++)
{
if (this.AllSub[i] != null)
sum += this.AllSub[i].GetGrade();
count++;
}
if (count > 0) avg = (double)sum / count;
return avg;
}
}
class Program
{
static void main(string[] args)
{
Student s1=new Student("hisham", 4);
Subject sub1=new Subject ("Math" , 100);
s1.AddSubject(sub1);
s1.AddSubject(new Subject("Heb",70));
s1.AddSubject(new Subject("Eng",80));
}
}
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شٜ ّؿٞٓ رَٓـش ًخث٘خص

Java Language -ُـش حُـخكـخ

تـمـارٌـن – كائنات ومصفوفة كائنات
: 1 سؤال
معطاة الفبة التالٌة
رأس العملٌة
A (int x)
A (A a)
int GetX( )
void SetX(int x)
string tostring( )

إدعاء خروج
ً ثم ٌنشا كابنا ً جدٌداx بان ٌتلقى قٌمة جدٌدة لـ
البانً الناسخ
x تعٌد قٌمة
x تؽٌر قٌمة
:ً كنص وفق النسق التالx تعٌد قٌمة
x is: <x>
: المقاطع التالٌةA كتبنا بناء على الفبة

public class B
{
private A a;
private int y;
public void SetA()
{
this.a.SetX(17);
}
public string Tostring()
{
return a.Tostring() + " y is: " + this.y;
}
}

class Program
{
static void main(string[] args)
{
A a1 = new A(6);
B b = new B(a1, 11);
A a2 = new A(a1);
b.SetA();
a1.SetX(36);
Console.WriteLine(a1.Tostring());
Console.WriteLine(a2.Tostring());
Console.WriteLine(b.Tostring());
}
}

A أ) برمج الفبة
 أي حل من بٌن الحلٌن التالٌٌن صحٌح وأٌهم.B ب) نرٌد كتابة البانً الناسخ فً الفبة
.خطأ؟ بٌّن لماذا؟ وحدد بالنسبة للحل الصحٌح المخرج
public B(A a, int y)
{
this.a = a;
this.y = y;
}
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public B(A a, int y)
{
this.a.SetX(a.GetX());
this.y = y;
}
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ج) تتبع عمل المقطع المعطى أعاله وحدد المخرج مبٌنا وضع الكابنات والمؤشرات فً
كل خطوة.
د) أضفنا إلى الفبة  Aالخاصٌة
;private int p

وؼٌرنا فً الفبة  Bالعملٌة  SetAكالتالً:
)(public void SetA
{
;)this.a.SetX(17
;this.a.p = 17
}

هل التؽٌٌر الذي أجرٌناه صحٌح؟ علل اإلجابة.
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:2 سؤال
:Song  للفبةuml أمامك
Song
string name;
int length;
Song(string s,int l)
Song(Song s);
string GetNameSong();
int GetLengthSong();
void SetName (string s);
string tostring();

void SetName (string s)  أًظذ حُيحُش.أ
?حؿيٞ اًح طcopy ctor ؼخ٣أٝ ctor -ٍ أًظذ ح.د
حػقٝ ٌَأًظذ رش

:Disc  ُِلجشuml أٓخٓي
Disc
const int MAX_SONGS=10;
string nameDisc;
Song songs[ ];
Int currentSong;
Disc(string s);
Disc (Disc d);
string GetNameDisc();
Song[ ] GetAllSongs();
void AddSong(Song s);
void SetNameDisc(string s);
int GetCurrentSong()
string tostring();

.ٖ٤٤أًظذ حُز٘خث
string Tostring( )
أًظذ حُيحُش
GetAllSongs( ) أًظذ حُيحُش
AddSong( )
أًظذ حُيحُش

)أ

 بمواصفات من اختٌاركمSong إنشاء كابن من نوع
•
. إنشاء كابن آخر بمواصفات الكابن األول عن طرٌق البانً الناسخ
•
 وطباعة جملة توضٌحٌةEquals فحص هل الكابنان متساوٌان عن طرٌق الدالة
•
)طباعة خصابص الكابنٌن (االؼنٌتٌن
•
 وأضؾ االؼنٌتٌن الى االسطوانةDisc إنشاء كابن من نوع
•
) ولماذا؟Compiler هل العملٌة التالٌة صحٌحة (أي ال تحدث أخطاء
•
ما الحل اذا كانت خطأ؟
Song s1 = new Song();
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ب ) هذا جزء من الدالة الربٌسٌة :main
;))(int n=int.Parse(Console.ReadLine
;string s
;)"Disc d = new Disc("sky
)for ( i = 1; i < n; i++
{
;)(s = Console.ReadLine
;))))(d.AddSong(new Song(s, int.Parse(Console.ReadLine
}

 أستقبل أسم أؼنٌة موجودة على االسطوانة  ,وأسم أؼنٌة جدٌدة ٌبدل أسم االؼنٌة
الموجودة على االسطوانة باسم االؼنٌة الجدٌد
 أحسب معدل الزمنً لجمٌع اطوال االؼانً على االسطوانة (معدل زمن جمٌع
االؼانً) .
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سؤال : 3

الرزنامة عبارة عن مصفوفة من األحداث .لكل حدث ٌوجد تارٌخ بداٌة ووقت بداٌة
ووصؾ.
 – Calendarفبة تمثل النوع رزنامة
•
 – Eventفبة تمثل النوع حدث
•
 – Dateفبة تمثل النوع تارٌخ (معطاة وال حاجة لبرمجتها)
•
 – Timeفبة تمثل النوع وقت (معطاة وال حاجة لبرمجتها)
•
الفئة Calendar
على الفبة أن تحتوي على الخصابص والدوال التالٌة:
الخصابص:
 : Yearالسنة .خاصٌة من نوع int
 : Eventsمصفوفة من األحداث بحجم  .365خاصٌة من نوع Event
العملٌات:
 بان ٌ :أخذ كبارامتر السنة وٌنشا المصفوفة.
 : tostring تعٌد تفاصٌل الرزنامة وفق النسق التالً:
Year: 2012
Event1:
StartDate = 1/12/2012
StartTime = 12:00 am
Description: Meeting with the manager
Event2:
StartDate = 2/12/2012
StartTime = 11:00 am
Description: Staff Meeting

 دالة باسم  Addتأخذ كبارامتر كابنا من نوع  Eventوتضٌفه إلى مصفوفة
األحداث وتعٌد  trueإن كان له مكان وإال فتعٌد .false
 دالة باسم  Removeتأخذ كبارامتر كابنا من نوع  Eventوتحذفه من
مصفوفة األحداث وتعٌد  trueإن تم حذفه بنجاح وإال فتعٌد .false
 دالة باسم  PrintEventsتأخذ كبارامتر كابنا من نوع  Dateباسم
 StartDateوتطبع جمٌع األحداث التً تبدأ فً StartDate
حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

- 52 -

ُـش حُـخكـخJava Language -

رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

الفئة Event
لكل حدث ٌوجد ( :وصؾ  ,تارٌخ البداٌة  ,ساعة البداٌة )
على الفبة أن تحوي :
 بانٌا ً ٌأخذ قٌما ً لجمٌع الخصابص
 دالة Equals
 دالة  tostringتعٌد خصابص الحدث وفقا ً للنسق التالً:
StartDate = 1/12/2012
StartTime = 12:00 am
Description: Meeting with the manager

 أرسم مخطط  UMLللفبات المذكورة أعاله .على المخطط أن ٌحتوي على
جمٌع خصابص الفبتٌن  Eventو  .Calendarال حاجة لكتابة خصابص
الفبتٌن  Dateو  Timeفً المخطط.
 علٌكم برمجة الفبات  Eventو  .Calendarافترض وجود  Settersو
 Gettersفً الفبات.
 ما هً درجة تعقٌد العملٌة PrintEvents؟ علل اإلجابة؟
 أكتب برنامجا ٌفحص الفبة  Calendarوفقا ً لما ٌلً:
ٌ oنشا كابنا ً جدٌداً بالمواصفات المطبوعة أعاله (عند الدالة .)tostring
ٌ oطبع مواصفات هذا الكابن.
ٌ oطبع جمٌع األحداث التً تبدأ بتارٌخ 2011/12/12
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)(معطاة وال حاجة لبرمجتهاTime وDate الفبتان
public class Date
{
private int Day, Month, Year;
public Date(int Day, int Month, int Year)
{
this.Day = Day;
this.Month = Month;
this.Year = Year;
}
// Getters and Setters …
@Override public string tostring()
{
return Day + "/" + Month + "/" + Year;
}
}
public class Time
{
private int Hour, Minuts;
private string AmPm;
public Time(int
{
this.Hour =
this.Minuts
this.AmPm =
}

Hour, int Minuts, string AmPm)
Hour;
= Minuts;
AmPm;

// Getters and Setters …
@Override public string tostring()
{
return Hour + ":" + Minuts + " " + AmPm;
}
}
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سؤال :4
أكتب فئة بإسم ٌ TVمثل النوع "تلفاز"  .الصؾ ٌحتوي على الخصابص والدوال
التالٌة:
 ماركة التلفاز (نص) .
 قطر الشاشة (عدد) .
 الثمن (عدد) .






بانٌا ً ٌأخذ كبارا مترات قٌما ً لجمٌع الخصابص وٌنشا تلفازاً وفقا لهذه المعطٌات .
. Copy Constructor
 Get'erو  Set'erلخاصٌة واحدة فقط .
دالة باسم  Equalsتأخذ كبارامتر تلفازاً وتعٌد "صدق" إذا كان مساوٌا ً للكابن
الحالً .خالؾ ذلك تعٌد "كذب".
دالة  Tostringتعٌد خصابص التلفاز كنص ووفقا ً للنسق التالً:
)TV Data: (Orion ,60, 6000

الفئة TVStore
تمثل هذه الفبة دكانا ً لبٌع أجهزة تلفاز .على الفبة أن تحوي
 .Aعنوان الصؾ وتعرٌؾ خصابصه
 .Bبانٌا ً افترضٌا ٌنشا مصفوفة األجهزة بحجم 30
 .Cبانٌا ً ٌأخذ كبارامتر عددا طبٌعٌا ٌمثل حجم مصفوفة األجهزة ثم ٌنشا المصفوفة
بهذا الحجم.
 .Dدالة  tostringتعٌد خصابص األجهزة الموجودة فً الدكان وفق النسق المشروح
أاله لكل جهاز.
 .Eدالة باسم  Addتأخذ كبارامتر كابنا من نوع  TVوتضٌفه الى مصفوفة األجهزة
وتعٌد  trueان كان له مكان واال فتعٌد .false
 .Fدالة باسم  Removeتأخذ كبارامتر كابنا من نوع  TVوتحذفه من مصفوفة
األجهزة وتعٌد  trueان تم حذفه بنجاح واال فتعٌد .false
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 .Gدالة باسم  Removeتأخذ كبارامتر رقم خلٌة من خالٌا مصفوفة األجهزة ثم تقوم
بحذؾ الجهاز الموجود فً هذه الخلٌة ان وجدت فً الخلٌة تلفازا وتعٌد  trueواال
فتعٌد .false
 .Hدالة باسم  Findتأخذ كبارامترات مواصفات تلفاز ٌرٌده زبون ما (الماركة ,قطر
الشاشة ,قٌمة كبرى للثمن) .الدالة تبحث عن جهاز مناسب وتعٌده ككابن إن وجدته
وإال فتعٌد .null
 .Iدالة باسم  Findتأخذ كبارامتركابنا من نوع  TVبمواصفات التلفاز الذي نرٌد
البحث عنه .الدالة تبحث عن جهاز مناسب وتعٌده ككابن إن وجدته وإال فتعٌد .null

انفئخ TVStoreTester
أكتب برنامج ( )mainللصؾ  TVStoreبحٌث تنشا شركة عندها  3أجهزة مختلفة,
ومن ثم تستعمل الدالة  Findمع جمل إٌضاح مناسبة وطباعة خصابص التلفاز
المناسب إن وجد .
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سؤال :5
أ) أكتب صفا ً باسم )ٌ (QuadraticEمثل النوع "معادلة تربٌعٌة"  .الصٌؽة
العامة لها هً:

الفبة تحتوي على الخصابص والدوال التالٌة:
 oخاصٌة من نوع  intباسم . a
 oخاصٌة من نوع  intباسم . b
 oخاصٌة من نوع  intباسم . c
ً
معادلة جدٌد ًة .
 oبانٌا ً ٌأخذ كبارا مترات قٌما ً لجمٌع الخصابص وٌنشا
 Get'er oو  Set'erلخاصٌة واحدة فقط (من اختٌاركم) .
 oدالة باسم  GetNumOfSolutionsتعٌد عدد حلول المعادلة.
 oدالة باسم  GetSolutionsتعٌد حلول المعادلة كنص فً النسق التالً
…=.x1= … x2
ً
ً
تربٌعٌة وتعٌد "صدق" إذا كانت
معادلة
 oدالة باسم  Equalsتأخذ كبارامتر
ً
مساوٌة للكابن الحالً .خالؾ ذلك تعٌد "كذب".
 oدالة  tostringتعٌد خصابص المعادلة كنص ووفقا ً للنسق التالً :
2x^2 + 3x - 2 = 0
على افتراض أن a = 2 b = 3 c = -2
ب) استعمل الصؾ  QuadraticEبالصؾ  QuadraticETesterوالذي ٌحتوي
على دالة .main
علٌكم تنفٌذ التالً:
 إنشاء كابنٌن بمواصفات من اختٌاركم .
 استعمال جمٌع الدوال كما تشاءون .
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سؤال : 6
ترٌد شركة تأجٌر سٌارات أن تحو سب عملٌة التأجٌر .لكل سٌارة ٌوجد:
 اسم :وهو عبارة عن نص
 رقم :وهو عبارة عن نص
 سنة اإلنتاج
 عدد الركاب
 السعر للٌوم الواحد
من أجل ذلك الؽرض مطلوب منك أن تكتب صفا ً جدٌداً باسم  Carبالخصابص
المعطاة أعاله.
على الصف أن ٌحتوي أٌضا ً على العملٌات التالٌة:
 بان ٌأخذ كبارا مترات قٌما ً لجمٌع الخصابص وٌنشا سٌار ًة وفقا لهذه المعطٌات
Copy Constructor 
 Get'er و  Set'erلخاصٌة واحدة فقط
 عملٌة باسم  Equalsتأخذ كبارامتر سٌار ًة وتعٌد "صدق" إذا كانت مساوٌة
للكابن الحالً .خالؾ ذلك تعٌد "كذب".
 عملٌة باسم  tostringتعٌد خصابص السٌارة كنص ووفقا ً للنسق التالً:
Name = Opel Astra
Nr = 0123456789
Year = 2000
Passengers = 5
Price = 100
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طبق المهام التالٌة :
استعمل الصؾ  Carبالصؾ  CarTesterوالذي ٌحتوي على دالة .main
 إنشاء  5سٌارات أجرة بواسطة مصفوفة أحادٌة بمواصفات من اختٌاركم .
 معروؾ لدٌك أن هنالك  2سٌارات بنفس التفاصٌل فقط األختالؾ برقم السٌارة
التسلسلً (إستعمل البناء الناسخ) .
 دالة تجد عدد الركاب الكلً لجمٌع السٌارات .
 دالة تتلقى عدد الركاب (ٌمكن أن تتسع لهم سٌارة واحدة وٌمكن أن ال تتسع لهم
سٌارة واحدة) تعٌد السعر للٌوم الواحد  .أذا كان عدد الركاب أكبر من جمٌع المقاعد
فً جمٌع السٌارات تعٌد . -1
 استعمال جمٌع العملٌات كما تشاءون .
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سؤال : 7

أ) أكتب صفا ً جدٌداً بإسم ٌ Bookمثل النوع كتاب .على الصؾ أن ٌحتوي على
الخصابص والعملٌات التالٌة:
الخصابص:
 : Titleاسم الكتاب .خاصٌة من نوع string
 : ISBNالرقم العالمً للكتاب .خاصٌة من نوع int
 : Authorاسم مؤلؾ الكتاب .خاصٌة من نوع string
العملٌات:
ٌ :Constructor أخذ قٌما ً لجمٌع الخصابص وٌنشا كابنا جدٌداً.
Copy Constructor 
 : tostring تعٌد التفاصٌل عن الكتاب وفق النسق التالً:
Title: Programming in Java
ISBN: 12345
Author: Sun Microsystems
 : SetISBN حدد ما الذي ٌجب أن تأخذه هذه العملٌة وأكتبها
 : HasISBN تأخذ كبارامترعدداً صحٌحا ً وتعٌد  trueإذا كان العدد
مساوٌا ً لرقم الكتاب الحالً.

ب) أكتب صفا ً باسم ٌ BookTesterفحص الصؾ  Bookوفقا ً لما ٌلً:
ٌ نشا كابنا ً جدٌداً بالمواصفات المطبوعة أعاله (عند الدالة .)Tostring
ٌ طبع مواصفات هذا الكابن.
ٌ ؽٌر الرقم العالمً للكتاب.
ٌ طبع مواصفات هذا الكابن مر ًة أخرى.

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

- 60 -

ُـش حُـخكـخJava Language -

رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

سؤال :8
رسالة برٌد الكترونً  EMessageتكون مكونة من عـدة أمور:





قابمة عناوٌن البرٌد األكترونً للمر َس ِل الٌهم .
موضوع الرسالة
نص الرسالة
مجموعة ملفات مرفقة مع الرسالة .الذي ٌهمنا هنا فقط أسماء الملفات .عدد الملفات
ال ٌجوز أن ٌزٌد عن  10ملفات.
أكتب الصؾ  EMessageبلؽة  .C#على الصؾ أن ٌشمل على:
.1
 .1.1عنوان الصؾ وتعرٌؾ خصابصه.
 .1.2دالة  Tostringإلعادة خصابص الرسالة وفق النسق التالً:
SendTo: a1@b.com, a2@c.com,...
>…< Subject:
>…< Body:
… Attachments: File1, File2,

البرٌد اإللكترونً لشخص ما ٌكون مكونا ً من عدة أمور:
عنوان برٌد الشخص ,قابمة الرسابل الجدٌدة ,قابمة الرسابل المرسلة ,قابمة الرسابل
المحذوفة.
 أكتب الصؾ  EMailبلؽة  .C#على الصؾ أن ٌشمل على:
 oعنوان الصؾ وتعرٌؾ خصابصه.
 oدالة باسم  Removeتأخذ رسالة ً كبرامتر وتحذفها .عملٌة الحذؾ هذه
تبحث عن الرسالة فً قابمة الرسابل الجدٌدة وقابمة الرسابل المرسلة بناء ً
على اسم الرسالة فإذا وجدت الرسالة تنقلها إلى قابمة الرسابل المحذوفة.
 oدالة باسم  RemoveAllDeletedتحذؾ جمٌع رسابل قابمة الرسابل
المحذوفة .على الدالة أن تسأل المستخدم إذا كان حقا ً ٌرٌد تنفٌذ عملٌة
الحذؾ هذه.
 ما هو نوع العالقة بٌن الفبة  EMessageوالفبة  .EMailأرسم مخطط
ٌ UMLوضح هذه العالقة.
 أكتب دالة باسم  Searchتأخذ نصا ً معٌنا ً كبرا متر وتطبع جمٌع الرسابل
التً ٌظهر النص على األقل فً واحدة من خصابصها.
 أٌن ٌجب إضافة الدالة  ?Searchولماذا؟
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سؤال : 9
أ)أكتب صفا ً جدٌداً بإسم ٌ FootballTeamمثل النوع "فرٌق كرة قدم".
الخصابص:
 : Nameاسم الفرٌق .خاصٌة من نوع string
 : Trainerاسم المدرب .خاصٌة من نوع string
 : Winsعدد االنتصارات .خاصٌة من نوع  .intقٌمتها األولٌة .0
 :Lossesعدد الخسارات .خاصٌة من نوع  .intقٌمتها األولٌة .0
العملٌات:
 بانٌا ً ٌ :أخذ قٌما ً لجمٌع الخصابص ما عدا  Winsو .Losses
 : Tostring تعٌد تفاصٌل الفرٌق وفق النسق التالً:
Name: Abnaa Sakhnin
Trainer: No Name
Wins: 4 Losses: 6
 : Win ترفع عدد االنتصارات بواحد
 : Loose ترفع عدد الخسارات بواحد.
 :Percentage تعٌد نسبة االنتصارات من جمٌع األلعاب :عدد األلعاب  /عدد
االنتصارات.
 :BetterThan تأخذ كبارامتر كابنا ً من نوع  FootballTeamوتعٌد  trueإذا
كان فرٌق الكابن الحالً أفضل من فرٌق الكابن الممرر بواسطة البارامتر .الفرٌق
األفضل هو الفرٌق الذي قٌمة  Percentageلدٌه أكبر .على هذه الدالة أن
تستعمل الدالة .Percentage
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ب) أكتب صفا ً باسم ٌ Testerفحص الصؾ  FootballTeamوفقا ً لما ٌلً:
ٌ نشا كابنا ً جدٌداً بالمواصفات المطبوعة أعاله (عند الدالة .)Print
ٌ طبع مواصفات هذا الكابن.
ٌ بلػ الكابن بأن الفرٌق إنتصر  3مرات وخسر  8مرات.
ٌ نشا كابنا ً جدٌداً آخرا بخصابص من اختٌاركم.
ٌ ستعمل الدالة  BetterThanلمعرفة أي الفرٌقٌن أفضل وٌطبع جملة توضح
ذلك.
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الوراثـة
Inheritance
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الوراثة – Inheritance
الوراثة هً المبدأ الثانً من مبادىء برمجة الكائنات الموجّهه  Oppوالتً ٌمكن
اإلستفادة منها فً لغة جافا لتطوٌر البرامج حٌث ٌمكن استخدام الفئات التً تم تصمٌمها
وتنفٌذها وتؤكدنا من أنها تعمل بصورة جٌدة ثم نكتب فئة جدٌدة ٌضاف الٌها الطرق
والبٌانات الجدٌدة فقط وترث الطرق الموجودة فً الفئة القدٌمة التً ٌمكن اعتبار الفئة
الجدٌدة امتدادا لها  .الفئة الوارثة تسمى  Derivedوالموروثة تسمى . Base
Base

Derived

مثال  :نفترض أننا نرٌد إنشاء حساب بنكً ٌضٌف عائدا شهرٌا على الرصٌد الموجود
فً البنك.
بدراسة هذا النوع من الحساب أتضح لنا أن هذا الحساب هو امتداد لحساب البنك التً
تم برمجته فً الفئة BankAccount

حٌث إنه ٌتطلب عملٌات اٌداع وسحب

واستعبلم عن رصٌد وله متغٌر لتخزٌن نسخة من قٌمة الحساب ولذلك ٌمكن استخدام
مبدأ الوراثة لتطوٌر البر نامج السابق بإنشاء فئة جدٌدة وٌضاف إلٌها دالة لحساب العائد
وٌضاف إلٌها أٌضا متغٌر لمعدل العائد الشهري .أنظر المثال التالً.
public class SavingAccount extends BankAccount
{
;private double interestRate
)public SavingAccount(double rate
{
;interestRate = rate
}
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// addInterest method
)(public void addInterest
{
;double interest = getBalance()*interestRate/100
;)deposit(interest
}
}

وبتحلٌل هذا المثال ٌمكن أن نستعرض بعض خصائص الوراثة فً لغة جافا ومنها :
 .1من أسباب استخدام الوراثة هو إعادة استخدام شفرة البرنامج code reuse
حٌث استخدام فئات موجودة ونوفر الجهد المبذول إلتقان تصمٌم وتنفٌذ هذه
الفصائل.
 .2الفئات التً تورث تسمى الفئات العامة (العلٌا  )superclassألنها تحتوي
على الطرق والبٌانات المشتركة وأحٌانا تسمى فئة األب ( )parent classأو
الفئة األساسٌة (. )Base class
 .3الفئات التً ترث تسمى الفئات الفرعٌة ( )subclassألنها تحتوي على
الطرق والبٌانات الخاصة المضافة وأحٌانا تسمى فئات االبن ()child class
أو الفئات المشتقة (. )drived class
 .4ولتحقٌق عملٌة الوراثة وتورٌث فئة قدٌمة إلى فئة جدٌدة عند إنشائها نقوم بكتابة
اسم الفئة الجدٌدة ثم الكلمة المحجوزة الدالة على الوراثة  extendsالتً تعنً
أن هذه الفئة هً امتداد للفئة القدٌمة التً ٌكون اسمها بعدها وتكون الصٌغة
العامة للوراثة هً :
class subclass Name extends superclass Name

 .5عندما نقوم بإنشاء فئة ولم نحدد اسم فئة ترث منها تفترض لغة جافا أنك ترث
من الفئة األم  objectومثال ذلك الفئة  BankAccountترث الفئة
.object
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 .6الفئة  objectتحتوي على عدد صغٌر من الطرق التً تعنً شٌئا لجمٌع
الكائنات مثل الطرٌقة  toStringالتً ٌمكن استخدامها للحصول على وصف
حالة الكائن.
Object

BankAccount

SavingAccount
الرسمة تبٌن عبلقة الوراثة بٌن الفصائل الثبلثة SavingAccount ,
 BankAccount, Objectوٌسمى مخطط الوراثة .Inheritance Diagram
عند إنشاء كائن جدٌد من الفئة الفرعٌة ٌنادي أوال المنشئ ،الموجود فً الفئة العامة
لٌعطً قٌمة مبدئٌة للمتغٌرات الموجودة فٌها ثم ٌنفذ المنشئ ،الموجود فً الفئة الفرعٌة
إلعطاء قٌم أولٌة للمتغٌرات الجدٌدة.
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كلمة المفتاح :Super
كلمة المفتاح  Superتسمح للفئة الوارثة بالوصول للخصائص والعملٌات التً ورثتها.
ٌُمّكن إستدعاء بوانً الفئات الموروثة .اإلستدعاء ٌجب أن ٌكون داخل البانً للفئة
الوارثة.
)public Employee(String frst,String lst,int ag,int id,int nm,String dpt
{

اإلسزدعبء نهجبوٍ انذٌ َزهقً  4قُم

;)super(frst,lst,ag,id
;this.emp_num = nm
;this.department = dpt
}

كلمة المفتاح  Superتسمح إستدعاء الدوال والطرق ومنع حدوث تراجعٌة .
مثال  :الدالة ٌ toStringمكن أن تستدعً الدالة  toStringفً الفئة الموروثة وزٌادة
بعض القٌم.
)(@Override public String toString

إسزدعبء نهدانخ  toStringانمىخىدح فٍ انفئخ
انمىروثخ  .ثم وضُف ثعض انقُم.

{
;)(String st = super.toString

;st = st + "Emp Num:"+this.emp_num +",department:"+ this.department
;return st
}
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الطرق-الدوال :Methods
عند تعرٌف طرق فئة فرعٌة ٌمكن أن ٌكون هناك ثبلثة احتماالت:
 )1إستخدام الطرٌقة قً الفئة الفرعٌة بنفس االسم ونفس المعامبلت (نفس البصمة/
العنوان) كما فً الفئة العامة ولكن هناك استبدال للجمل التنفٌذٌة لهذه الطرٌقة
وتسمى ( )override methodولذلك عند استدعاء هذه الطرٌقة باستخدام
متغٌرمن نوع الفئة الفرعٌة فٌتم تنفٌذ الطرٌقة الموجودة فً الفئة الفرعٌة ولٌست
الطرٌقة الموجودة فً الفئة العلٌا.
ٌ )2مكن للفئة الفرعٌة أن ترث الدوال الموجودة فً الفئة العلٌا بدون إي تغٌٌر ,فً
هذه الحالة عند إستدعاء هذه الطرق بإستخدام كائن من نوع الفئة الفرعٌة ٌتم
تنفٌذ الطرٌقة من الفئة العلٌا .
ٌ )3مكن للفئة الفرعٌة إنشاء طرق جدٌدة لتحقٌق الغرض من التطور وتستدعى هذه
الطرق أو الدوال الجدٌدة فقط بإستخدام كائنات الفئة الفرعٌة .

متغٌرات الكائنات ()Instance variables

بالنسبة لمتغٌرات الكائنات ٌوجد حالتان فقط
جمٌع متغٌرات الكائنات للفئة الفرعٌة تورث تلقائٌا لكائنات الفئة الفرعٌة .
ٌمكن تعرٌف متغٌر جدٌد فقط على الكائنات الفئة الفرعٌة .
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)Chain Inheritance( )وراثة بعدة أدوار (طبقات
. فبة وارثة ٌمكن أن تكون هً أٌضا موروثة (فئة أساسٌة) من قبل فبة أخرى
: مثال
. )Base(  هً فبة موروثة-Person الفبة
. كل الفبات األخرى ترثها
)Person( ترث الفبة االساسٌة-Employee الفبة
. ٌعنً ترث كل المٌزات وكل الدوال واإلجراءآت لها
ً) التً هEmployee(  ترث الفبة-Worker الفبة
 ٌعنً أن الفبة, )Person( أٌضا ترث الفبة
Employee  ترث كل المٌزات َلWorker
. Person ً وأٌضا
ً) التً هWorker(  ترث الفبةSalesMan الفبة
 ٌعنً أن الفبة, )Employee( أٌضا ترث الفبة
Worker  ترث كل المٌزات َلSalesMan
. Person ً  وأٌضاEmployee ً وأٌضا

class Person
{
private String first_name;
private String last_name;
private int age;
private int id;
//----------------------------------public Person ()
{
}
public Person(String first,String last,int age, int id)
{
this.first_name = first;
this.last_name = last;
this.age = age;
this.id = id;
}
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شٜ ّؿٞٓ رَٓـش ًخث٘خص

Java Language -ُـش حُـخكـخ

public void SetPerson(String first,String last,byte age, int id)
{
this.first_name = first;
this.last_name = last;
this.age = age;
this.id = id;
}
public void PrintPerson()
{
System.out.println("Name : " + last_name + " " + first_name);
System.out.println ("id :" + id);
System.out.println ("age:" + age);
}
}

-----------------------------------------------------------------------------------------class Employee extends Person
{
private int emp_num;
private String department;
public Employee ()
{
}
public Employee (String first,String last,int age,int id,int
num,String dpt)
{
super(first,last,age,id);
this.emp_num = num;
this.department = dpt;
}
public void SetEmployee(String first,String last,byte age, int id,
int num , String dpt)
{
SetPerson(first,last,age,id);
this.emp_num = num;
this.department = dpt;
}
public void PrintEmployee()
{
PrintPerson();
System.out.println("Emp num:"+ emp_num + "\nDep"+ department);
}
}

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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class Worker extends Employee
{
private float sal_per_hour;
private float working_hour;
public Worker(String first, String last, int age, int id, int num ,
String dpt, float sal , float hours)
{
super(first,last,age,id,num,dpt);
this.sal_per_hour = sal;
this.working_hour = hours;
}
public void SetWorkerSalary(float s, float w)
{
sal_per_hour = s;
working_hour = w;
}
public float CalcWorkerSalary()
{
return sal_per_hour * working_hour;
}
public void SetWorker(String ln, String fn ,byte age ,int id, int
num, String dpt,float sal,float hours)
{
SetEmployee(fn, ln, age, id, num, dpt);
this.sal_per_hour = sal;
this.working_hour = hours;
}
public void PrintWorker()
{
PrintEmployee();
System.out.println("monthly salary = " + CalcWorkerSalary());
}
}

-----------------------------------------------------------------------------------------class SalesMan extends Worker
{
private float bonus;
public SalesMan(String first,String last,int age, int id, int num
,String dpt, float sal , float hours , float bonus)
{
super(first,last, age,id,num,dpt,sal,hours);
this.bonus = bonus;
}
public void SetSalesMan (String first,String last,byte age,int id, int
num ,String dpt,float sal ,float hours ,float
bonus)
{
SetWorker(first,last,age,id,num,dpt,sal,hours);
this.bonus = bonus;
}
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public void SetSalesManSalary(float sal,float hours , float bonus)
{
SetWorkerSalary(sal,hours);
this.bonus = bonus;
}
public float CalcSlaesManSalary()
{
return CalcWorkerSalary() + bonus;
}
public void PrintSalesMan()
{
PrintEmployee();
System.out.println("monthly salary : " + CalcSlaesManSalary());
}
}
-------------------------------------------------------------class App
{
static void main(String[] args)
{
SalesMan s = new
SalesMan("Yossef","Zhrani",23,123,123,"Dpt1",34.4f,213,200);
Worker w = new Worker("Safi","Salami",35, 4567, 4567,"Dpt2",
37.45f, 198);
s.PrintSalesMan();
System.out.println("**********************************");
w.PrintWorker();
System.out.println("**********************************");
}
}
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المخطط الهرمً للوراثة ()Inheritance Hierarchies
المخطط الهرمً عادة ٌمثل كشجرة  ,حٌث معظم الفصائل التً تمثل المفاهٌم العامة
قرٌبة من الجذر ( )rootوالفئات االخرى األكثر تخصصٌة نحو الفروع
( )branchesوسوف نستخدم مثال بسٌط للمخطط الهـرمً إلستكمال دراسة مفاهٌم
الوراثة .
فئة معٌنة ٌمكن أن تكون أساس لعدة فئات أخرى :

كل واحدة من الفئات الوارثة ٌمكن أن تكون هً أٌضا موروثة (فئة أساسٌة) من قبل
فئات أخرى .
مثال :
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ٌمكن أن نصف الفئات التً تمثل دائرة ومستطٌل بالشكل التالً :

المشكة هً بتكرار المٌزات وتكرار قسم من الدوال الداخلٌة  ,هذة المشاكل ٌمكن ان
نحلها بواسطة عملٌة الوراثة  .نجد االشٌاء المشتركة بٌن الفئات نخرجهم من الفئات
ونبنً منهم فئة أساسٌة ()baseShape
نصف مخطط الوراثة على هذا النحو :

مثال :
طبق الفئات التً ذكرت فً المثال السابق وأدخل الدالة الرئٌسٌة التالٌة  ,ثم أكتب
النتٌجة.
class App
{
)(static void Main
{
;)Rectangle r = new Rectangle(10,20,120,200
;)Circle c = new Circle(300,350 ,75
;)(r.PrintRectangle
;))(System.out.println("Rect area= {0}",r.CalcArea
;))(System.out.println("Rect perimeter =" +r.CalcPerimeter
;)(c.PrintCircle
;))(System.out.println ("Circle area = {0}",c.CalcArea
;))(System.out.println ("Circle perimeter =" + c.CalcPerimeter
}
}
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 - Protected Modifierمتؽٌّر من نوع Protected
طرق ودوال للفئات الوارثة()Derived Classال ٌمكنها إستدعاء للدوال الخاصة
للفئات األساسٌة ()Base Class.أحٌانا نرٌدللفئات الوارثة تصل وتفعّـل دوال
موجودة فً الفئات األساسٌة  ,نرٌد أن نحسن طرق التنفٌذ للبرمجٌات .
نرٌد أن نصل للدوال والخصائص فً الدوال الموروثة بصورة مباشرة فً الفئات
الموروثة (األساسٌة) أو ألجزاء منها .
لغة الجافا مثل كل لغات برمجة الكائنات الموجّ هه تع ّرف طرٌقة الوصول ( Access
)Modifier.المٌزات أو الدوال التً تعرّف كـمتغٌّر محمً-protected لدٌهم
حماٌة معٌّنة . ال ٌكمن الوصول الٌه إال من خبلل الفئة التً ع ّرفت منه أو الفئات
المشتقة (الوارثة) من هذه الفئة.
protectedتم ّكن الفئات المشتقة وصول مباشر الى أعضاء (مٌزات – دوال) فً

الفئة األساسٌة دون الحاجة ألي تغٌٌر  ,بكلمات أخرى هذه المٌزات أو الدوال عامة
للفئة األساسٌة والفئات الوارثة .

class Base
{
;private int m_Num1
;protected int m_Num2
;public int m_Num3
)(public Base
{
}
)public Base(int n1,int n2,int n3
{
;m_Num1 = n1
;m_Num2 = n2
;m_Num3 = n3
}
)(protected void PrintBase
{
;)System.out.println("Num1 = " + m_Num1
;)System.out.println("Num2 = " + m_Num2
;)System.out.println("Num3 = " + m_Num3
}
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public int getNum1()
{
return this.m_Num1;
}
public void setNum1(int n1)
{
this.m_Num1 = n1;
}
public int getNum2()
{
return this.m_Num2;
}
public void setNum2(int n1)
{
this.m_Num1 = n1;
}
}
//------------------------------------------class Derived extends Base
{
private String m_Str = "Derived class";
public Derived()
{
}
public Derived(int n1,int n2,int n3, String str)
{
super(n1,n2,n3);
this.m_Str = str;
}
public String getStr()
{
return this.m_Str;
}
public void setStr(String s1)
{
this.m_Str = s1;
}
public void PrintDerived()
{
super.PrintBase();
System.out.println("str = " + m_Str);
}
public void SetDataMembers(int n1,int n2,int n3, String str)
{
setNum1(n1);
m_Num2 = n2;
m_Num3 = n3;
m_Str = str;
}
}
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class App
{
)(static void main
{
;)"Derived d = new Derived(11, 22, 33 ,"Moner
;)(d.PrintDerived
;)"d.SetDataMembers(10,20 ,30 ,"Zhahi
;)(d.PrintDerived
;)d.setNum1(55
;)d.setNum2(66
;d.m_Num3 = 77
;)"d.setStr("Zezo
;)(d.PrintDerived
}
}

إستعمال متغٌر من نوع ٌ protectedجب أن ٌكون بصورة حذرة .ألنه ٌم ّكن
الوصول للمتغٌرات أو المٌزات هذه بصورة مباشرة وال حاجة لدالة عامة تصل للمٌزة.
ٌعنً أننا نستطٌع الوصول بدون الدوال (. )get’ers , set’ers
هذا األمر ٌمكن أن ٌإدي الى أخطاء منطقٌة ٌمكن أن ٌكون صعب ك ّ
شفُها وتصحٌحها.
ننظر إلى المبنى الهرمً التالً كمثال :
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نعتبر أن المٌزةm_Num الم َع ّرفة داخل الفئة Base معرّ ف من نوع -
protected ومجال قٌمه من  0حتى . 100
الدالة ( ) super.SetNumتتلقى قٌمة وتفحص قانونٌة القٌمة المتـلقـآه قبل تعوٌضها
بالمٌزة .
لكن هل الشئ ممكن أن ٌكون صحٌح إذا عُـ ّرفت المٌزة من نوع protected؟
الجواب  :ال

كل دالة – إجراء (طرٌقة) موجودة داخل الفئة (Derived1حتىDerived8)
ٌمكنها الوصول الى هذه المٌزات بصورة مباشرة بدون الحاجة إلستعمال الدالة
() , super.SetNumوهذا ٌمكنه أن ٌإدي الى إحتماالت تعوٌض قٌمة غٌر
صحٌحة داخل هذه المٌزة .
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( Overriding and Hiding Methodsإخفاء وإعادة كتابة)
من الممكن أن أرث طرٌقة معٌنة موجودة داخل الفئة الموروثة ( )Baseولكن الفئة
الوارثة ) (Derivedترٌد كتابة هذه الطرٌقة حسب حاجتها  ,لغة الجافا بها مبدأ ما
ٌسمى بإعادة كتابة العملٌات  Methods Overridingللفئة الوارثة .
مثال الطرٌقة أو العملٌة  toStringالموجودة داخل الفئة  objectوهً عبارة عن
فئة موجودة فً لغة الجافا وتجعلها بشكل تلقائً ال  super classلجمٌع الفئات التً
تكتب بلغة الجافا.
لغة الجافا بها مبدأ ما ٌسمى إخفاء دالة أو عملٌة  Hiding Methodsفً الفئة
الوارثة .بمعنى إذا كان لدٌنا دالة أو عملٌة داخل الفئة الموروثة لها عنوان مشابه لدالة
موجودة داخل الفئة الوارثة ٌكون لدٌنا عملة إخفاء للدالة الموجودة داخل الفئة الموروثة
عن طرٌق الدالة الموجودة داخل الوارثة .
If a subclass defines a class method with the same signature as a class method
in the superclass, the method in the subclass hides the one in the superclass.

مثال على إخفاء دالة .

public class Animal
{
)(public static void testClassMethod
{
;)"System.out.println("The class" + " method in Animal.
}
)(public void testInstanceMethod
{
;)"System.out.println("The instance " + " method in Animal.
}
}
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The second class, a subclass of Animal, is called Cat:
public class Cat extends Animal
{
public static void testClassMethod()
{
System.out.println("The class method" + " in Cat.");
}
public void testInstanceMethod()
{
System.out.println("The instance method" + " in Cat.");
}
public static void main(String[] args)
{
Cat myCat = new Cat();
Animal myAnimal = myCat;
Animal.testClassMethod();
myAnimal.testInstanceMethod();
}
}

.  وتعٌد صٌاغة الدوال او الطرق لها حسب حاجتهاAnimal  ترث الفئةCat الفئة
 ٌوجد عملٌة فً الفئة,  تخفً الدوال التً لها نفس العنوان فً الفئة الموروثةCat الفئة
. testInstanceMethod()  وعملٌةtestClassMethod() الوارثة بإسم
: المخرج للبرنامج

The class method in Animal.
The instance method in Cat.
: تلخٌص

الجدول التالً ٌلخص ماذا ٌحدث عندما نعرّف طرق أو دوال مع نفس العنوان مشابه
. فً الفئة الوارثو والموروثة
 داخل الفئةstatic طرٌقة
الوارثة

طرٌقة داخل الفئة الوارثة

Generates a compile-time
error

Overrides

Hides

Generates a compiletime error
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تمرٌـن فً الوراثـة
سؤال :
بوان عدة فً نفس الفبة ؟ كٌؾ ٌقرر
أ) أٌة آلٌة برمجة كابنات موجهه تنعكس فً تعرٌؾ
ِ
المترجم أي عملٌة بنابٌة ٌنفـذ ؟
ب) أمامك مقطع برنامج من الفبة  , Aفً الفبة قسم من العملٌات البنابٌة صحٌحة وقسم
خاطا .بٌّن أي منها صحٌح وأي منها خاطا ووضح سبب الخطأ .
public class A
{
;private int x
)public A (int a
} ;{ this.x = a

}

)(public A
;){ return new A(5
)public A (double b
{
;)Super(b
}
}

ج) إفرض أن الكابن  a1بـنً بصورة صحٌحة :

;)(A a1 = new A

عرّ ؾ ثم طبق فً الفبة  Aدالة بنابٌة التً تمكن بناء كابن بالصورة التالٌة:
;)A a2 = new A (a1

د) أمامك فبتٌن :
public class C
{
)(public void func1
{
;)"System.out.println("C: func1
;)(func2
}
)(public void func2
{
;)"System.out.println("C: func2
}
}
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public class D extends C
{
)(public void func2
{
;)"System.out.println ("D: func2
}
}

ماذا ٌطبع البرنامج التالً  -المخرج:
public class Test
{
)public static void main (String[ ] args
{
;) (C c1 = new C
;) (D d = new D
;) (c1.func1
;) (d.func1
;) (d.func2
}
}

الحل :
السؤال ٌفحص االشٌاء التالٌة  ,overloadingاستعمال العملٌات البنابٌة  ,وراثة  ,وتعرٌؾ دوال
وعملٌات جدٌدة بالوراثة .
حل أ :مبدأ التحمٌل الزابد هذه المٌزة تمكن إستعمال دوال بنفس اإلسم داخل الفبة  .اللؽة تفرق بٌن
الدوال ذات نفس االسم بواسطة عدد البارمترات المستقبلة أو بواسطة نوع البارمترات ,ال ٌمكن
التفرق بٌن الدوال حسب القٌمة المعادة او اسم البارمترات المرسلة
حل ب:
ثالث عملٌات بنابٌة االولى صحٌحة  ,الثانٌة ؼٌر صحٌحة تستعمل بداخلها االمر  returnوهذا
ؼٌر ممكن  ,الثالثة ؼٌر صحٌحة ألنها تتوجه لعملٌة بنابٌة فً الفبة االساسٌة مع انها ؼٌر وارثة .
حل ج:
)public A (A a
{
;this.x = a.x
}

حل د:
C: func1
C: func2
C: func1
C: func2
C: func1
C: func2
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ّ
تعـدد ألاشكال –
Polymorphism
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األشكال – Polymorphism

تعدد األشكال هً المبدأ الثالث من مبادىء برمجة الكائنات الموجّ هه  Oppوالتً ٌمكن
اإلستفادة منها فً لغة جافا لتطوٌر البرامج  .حتى نستطٌع تطبٌق مبدأ تعدد األشكال
ٌجب أن ٌكون لدٌنا عملٌة وراثة .
الوراثة هً عبلقة "شكل من أشكال  "....أو باللغة األنجلٌزٌة . Is A
أمثلة على ذلك :
السٌارة هً شكل من أشكال وسائل النقل – ()A Bus is A Vehicle
الطاولة هً شكل من أشكال األثاث – ()A Table is A furniture
مثال – برنامج إلدارة مدرسة:
حتى نفهم هذا المبدأ بصورة أفضل  ,نفرض أننا نرٌد بناء برنامج ٌعالج أمور المدرسة
(المدرسة تتؤلف من الفئات التالٌة عامل ,طالب  ,نائب مدٌر ,معلم ,مدٌر . ) ... ,
طبعا كل فئة والمٌزات الخاصة بها .
نرٌد أن نحسب لكل طالب المعدل العام  ,لكل معلم أن نحسب األجرة الشهرٌة له,
للعامل نرٌد أن نعرف ساعة بداٌة العمل وساعة النهاٌة ,للمدٌر نرٌد أن نضٌف له
زٌادات معٌنة على األجرة الشهرٌة .

نفرٌض أن لدٌنا فً المدرسة  800كائن من عدة فئات (مثبل ُ  700طالب  70,معلم الخ)
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سإال  :كٌف نبنً البرنامج إلدارة المدرسة إذا فرضنا أننا نرٌد إستعمال مصفوفة
الكائنات ,من أي نوع نبنٌها ؟ ربما نحتاج الى مصفوفات من الكائنات المختلفة ولٌس
واحدة ,كم نحتاج ؟
الجواب  :بواسطة مبدأ تعدد األشكال نستطٌع أن نبنً مصفوفة كائنات واحدة كبٌرة من
نوع الفئة األساسٌة ( . )Personوكل خلٌة من خبلٌا المصفوفة (التً هً باألساس
موجهات) توجه الى كل كائن أٌا كان من الفئات المشتقة .

ُ
إذا كانت الثبلثة فئا ٍ
ترث الفئة األساسٌة ( )Personإذا مُوجّه  -مإشر referance
ت
من الفئة ٌ personمكنه أن ٌُو ّجهٌ-إشرعلى كائنات من نفس نوعه أو كائنات من
الفئات المشتقة .
ٌمكن لهذا المُو ّجه-المإشر أن ٌُ َفعـّـل دوال -طرق-إجراءآت من الفئة األساسٌة ولكنه ال
ٌمكن أن ٌُ َفعـّـل دوال-طرق-إجراءآت من الفئات المشتقة .
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) ( public static void main
{
;)Person p1 = new Student (…..
;)Person p2 = new Employee(….
;)Person p3 = new Teacher(….
}

المُوجّه  -المإشر P1ٌمكن أن ٌُ َفعـّـل دوال-
طرق-إجراءآت من الفئة person
لكن ال ٌمكنه أن ٌُ َفعـّـل دوال-طرق-إجراءآت
من الفئات StudentTeacher , Employee ,
الحالة نفسها للموجهات P2 , P3.

صحٌح أن المو ّجه -المإشر P2ٌإشر على كائن من نوع الفئة Employee لكن ال
ٌسمح له بإستعمال أو إستدعاء دوال – طرق داخل هذة الفئة المشتقة .
المإشر P2ال حاجة له بمعرفة نوع الكائن الذي ٌو ّجه ٌ -إشر علٌه .
ٌمكنه أن ٌإشر (ٌحفظ عنوان) على كل الكائنات من الفئة األساسٌة التً هً عنوان
الكائن العام الذي ٌكوّ ن من الكائنٌن (أنظر الرسمة).
المصفوفة تكون بكبر  800من نوع (. )person
; ]Person Arr[ ] = new Person [800

السبب أن مو ّجه-مإشر من الفئة األساسٌة ٌمكنه أن ٌحفظ (ٌإشر على) كائن من نوع
الفئة المشتقة هو أنه عند بناء كائن من نوع الفئة المشتقة ٌبنى كائنٌن األول من الفئة
األساسٌة وبعدها كائن من الفئة المشتقة .
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عند إنشاء الكائن األول ننفـّذ العملٌة البنائٌة له أوال  ,وبعدها عند إنشاء الكائن الثانً
ننفـّذ العملٌة البنائٌة التابعة له.
اذا من الممكن شرح المبنى العام للكائنات وكٌفٌّة تكـّون الكائنات بالصورة التالٌة :

مالحظة مهمة :
الكائن هو كائن من الفئة المشتـقه لكن هو مإلف من كائنٌن  ,األمر  Newتعٌد عنوان
الكائن الذي ٌُبنى والعنوان المعاد هو عنوان الفئة األساسٌة  .هذا السبب هو أن كائن من
نوع الفئة األساسٌة ٌمكنه أن ٌو ّجـه على كائن من نوع الفئة المشتقة .

سإال  :إذا اردنا إستعمال دوال -طرق -إجراءآت موجودة داخل الفئة المشتقة ؟ كٌف
نستطٌع فعل ذلك ؟
جواب  :طرٌقة أ  ,بواسطة دالة الوهمٌة ()virtual function
ٌمكن أن نسمٌها إعادة كتابة من جدٌد للدالة .
طرٌقة ب  ,بواسطة تحوٌل ()casting
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الدالة الوهمٌة (: )virtual function
هً دالة موجودة فً الفئة األساسٌة لكن ٌمكن إعادة كتابتها وصٌاغتها فً الفئة المشتقة.
ما ٌحدث هو أن الفئة المشتقة تستبدل ( )Overrideالتطبٌق الموجود فً الفئة األساسٌة
بتطبٌق أخر لدٌها .
عند إستدعاء دالة وهمٌة ما ٌحدث هو أن الكائن هو الذي ٌُفعـّل الدالة ولٌس المُوجّه.
هذه الدالة ال ٌمكن أن تكـون  staticوال . private
فً دالة عادٌة المو ّجـه هو الذي ٌُفعـّل الدالة ,نوع ال ُمو ّجـه هو الذي ٌقرر أي دالة-
طرٌقة ُتـفعل .
دالة وهمٌة  ,الكائن هو الذي ٌستدعً الدالة (هو الذي ٌقرر أي دالة ُتـفعل).
class Person
{
;String last_name
;String first_name
;int ID
;String Address
;String age

private
private
private
private
private

.. .. .. ..
)(public virtual void Print
{
;)System.out.println("Name :” + last_name + “,” + first_name
;)System.out.println("ID:" + ID
;) System.out.println("Address :” + Address
;)System.out.println("age :” + age
}
}
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class Teacher extends person
{
private String Ektisas;
private String Degree;
private float Bouns;
.. .. .. ..
@override public void Print()
{
super.Print();
System.out.println("Etmahot - " + Ektisas);
System.out.println("Degree - " + Degree);
System.out.println("Bounus - " + Bouns);
}
}
class App
{
static void main()
{
Person p1=new Teacher (“Sami”, “Salih” ,“5433434”...);
P1.Print();
}
}
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تحوٌل موجه من الفئة األساسٌة  Baseالى موجه من الفئة المشتقة : Derived
()casting
المشكلة أن المُوجّه  -المإشرمن الفئة األساسٌة ال ٌمكنه أن ٌُ َفعـّـل دوال-طرق-إجراءآت
موجودة فً الفئات المشتقة .
ٌمكن حل هذه المشكلة عن طرٌق تحوٌل المُو ّجه -المإشر من مُو ّجه -مإشر من نوع
الفئة األساسٌة الى مُو ّجه – مإشر من نوع الفئة المشتقة حسب نوع الكائن .هذا
التحوٌل ,تحوٌل ٌمكنه أن ٌكون غٌر ممكن أو غٌر صحٌح إذ ٌجب أن نقوم ببعض
الفحص قبل عملٌة التحوٌل.
تحوٌل نمط أو نوع المُو ّجه -المإشر الى األعلى (فً سلسلة الوراثة) وتسمى هذه
العملٌة  .UpCastingالتحوٌل هذا دائما ٌكون صحٌح  .بٌنما تحوٌل نوع المُو ّجه-
المإشر الى األسفل أو ما ٌسمى  DownCastingفهً لٌست دائما صحٌحة وإنما
فقط فً الحالة التً ٌكون فٌها المإشر ٌإشر على كائن من نوع الفئة الوارثة التً نرٌد
أن نحول نمط الكائن الٌها .
مثال :
;)…(Person p1 = new Student
;)…(Person p2 = new Employee

المإشر  p1هو من نوع  personولكنه ٌإشر على كائن من نوع الفئة .Student
هذا التحوٌل ٌكون بشكل ضمنً ()Implicit Casting
عملٌة تحوٌل المإشر تكون بالصورة التالٌة:
;Student S1 = (Student) p1
;Employee S1 = (Employee) p2

المإشر  p1هو من نوع  personولكنه ٌإشر على كائن من نوع الفئة  Studentولهذا
ٌمكننا تحوٌل قٌمة المإشر الى قٌمة من نوع  .Studentعملٌة التحوٌل ٌجب أن تكون
بشكل صرٌح ( . )Explicit Castingبكلمات أخرى ٌجب كتابة أسم الفئة بٌن قوسٌن
هذه تسمى (. )DownCasting
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لغة الجافا تعرّف األمر  instanceofالذي بواسطته ٌمكن أن تتم عملٌة التحوٌل .
مثال:
األسطر التالٌة صحٌحة والمؤشرات s1, s2

;)Person p1 = new Student(...
;Student s1 = (Student) p1

ٌمكنها أن تفعل الدوال – والطرق الموجودة

;)Person p2 = new Employee(...
;Employee s2 = (Employee) p2

داخل الفبات المشتقة .Student

لكن من الممكن أن تكون لدٌنا أخطاء بعملٌة التحوٌل .
المؤشر ٌ p1ؤشر على عنوان كابن من
الفبة  Studentولٌس .Employee

;)Person p1 = new Student (…..
;Employee s1 = (Employee) p1

هذه عملٌة التحوٌل خاطبة.

ولهذا ٌجب القٌام بفحص نوع نمط الكابن قبل عملٌة التحوٌل بواسطة االمر . instanceof
فً المثال التالً نقوم بالفحص قبل التحوٌل.
فقط مؤشر من الفبة ٌ ,Studentمكنه أن
ٌـف ّعـل دوال – طرق موجودة فً الفبة
.Student
فقط مؤشر من الفبة ٌ ,Employeeمكنه
أن ٌـف ّعـل دوال – طرق موجودة فً الفبة
.Employee
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;)Person p1 = new Student (...
)if ( p1 instanceof Student
{
;Student s1 = (Student) p1
;)(s1.PrintStudent
}
;)Person p2 = new Employee (...
)if ( p2 instanceof Employee
{
;Employee s2 = (Employee) p2
;)(s2.PrintEmployee
}
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الفئة :Object
الفئة  Objectعبارة عن فئة توفرها لغه الجافا وتجعلها بشكل تلقائً ال , Super
لجمٌع الفئات ,معنى ذلك أن أي فئة جدٌدة نكتبها ترث الفئة .Object
هً تحوي عدد صحٌح من الدوال – الطرق بعضها وهمٌة التً تعنً شٌئا لجمٌع
الكائنات مثل الدالة  toStringالتً ٌمكن استخدامها للحصول على وصف حالة الكائن.
)public boolean equals(Object obj

هذه الدالة كٌفما هً مطبقة داخل الفئة  ,Objectتفحص هل المإشرٌن ٌإشران على
نفس الكائن .نطبق هذه الفئة من جدٌد داخل الفئة المشتقة لكً نفحص فحوى الكائنٌن .
) ( public virtual string ToString

هذه الدالة كٌفما هً مطبقة داخل الفئة  ,Objectتعٌد إسم الفئة ,نطبق هذه الفئة من
جدٌد داخل الفئة المشتقة لكً تعٌد لنا وصف لقٌم المٌزات كٌفما نرٌد .
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سؤال فً تعـدد األشكال :Polymorphism
أمامك واجة تطبٌق للفبة راصّة  , Stack -التً تعرّؾ مبنى معطٌات كبٌر ؼٌر محدود ٌ ,مكن
تخزٌن داخل الراصة كابنات من نوع الفبة .Object
الراصة كما هو معروؾ ,لدٌها آلٌة تسمى ( )LIFOأي من ٌدخل أوالً الى الراصة ٌخرج أخٌراً .
أمامك واجة التطبٌق للفبة :Stack

عملٌة بنائٌة تبنً راصة فارغة

)(Stack

تعـٌد "صدق" ( )trueاذا كانت الراصة فارغة خالف

)(bool Empty

ذلك تعٌد الدالة "كذب" ()false
تعـٌد الكائن الموجود فً رأس الراصة بدون إخراجه من

)(Object Peek

الراصة .
تخرج الكائن الموجود فً رأس الراصة وتعـٌده .
تتلقى كائن وتدخله الى رأس الراصة

)(Object Pop
)void Push (Object item

أ) الفبة  MyStackترث من الفبة  Stackوتعرّؾ بها عملٌّـتٌن  -دالتٌن:
.i

البناء اإلفتراضً .

.ii

البناء الناسخ ٌ ,قوم البناء الناسخ بنسخ راصّه من نوع  MyStackبالطرٌقة
المشروحه فً الرسّمة التالٌة .كل مؤشر (موجّ ـه) فً الراصّة المنسوخة ٌؤشر
على الكابن الذي ٌؤشر علٌه المؤشر الموازي فً الراصّـة األصلٌة :

.iii

الراصّـة األصلٌة

الراصّة المنسوخة (انشاصّتيٍ يٍ َٕع )MyStack

عرّ ؾ الفبة وطبق (أكتب) العملٌتٌن السابقتٌن .

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

- 94 -

شٜ ّؿٞٓ رَٓـش ًخث٘خص

Java Language -ُـش حُـخكـخ

 من المكان,  بحٌث أنها تعٌد نص ٌصؾ كل أعضاء الراصّة, ب) طبق الدالة داخل الفبة
 ال ٌجب أن نؽٌـّر بالفبة للراصة.  كل خلٌة تعرض حسب نوعها. االول حتى األخٌر
وال نرٌد أن نستعمل الدالة
void Push (Object item )

 إشرح الخطأ. ًج) أظهر االسطر الؽٌر صحٌحة فً المقطع التال
public static void main(String[] args)
{
(1) Stack s1 = new MyStack();
(2) Stack s2 = new Stack (s1);
(3) MyStack s3 = new MyStack (s1);
(4) MyStack s4 = new Stack();
(5) MyStack s5 = new MyStack();
(6) MyStack s6 = (MyStack) s2;
}

: الحـل
)أ
public class MyStack extends Stack
{
public MyStack()
{
}
public MyStack (MyStack myStack)
{
Stack tmp = new Stack();
while ( ! myStack.empty() )
{
tmp.push (myStack.pop());
}
while (!tmp.empty())
{
Object obj = tmp.pop();
this.push (obj);
myStack.push (obj);
}
}
}
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ب)
)(public String toString
{
;"" = String str
;)MyStack tmp = new MyStack (this
) )(while ( ! tmp.empty
{
;" " str += " "+ tmp.pop() +
}
;return str
}

ج)
االوامرفً السطر  1والسطر  5صحٌحة
االوامرفً السطر  2ؼٌر صحٌحة ,محاولة إستعمال عملٌة بنابٌة ؼٌر موجودة فً الفبة االصلٌة
االوامرفً السطر  3ؼٌر صحٌحة ,حتى نجعلها صحٌحة كان ٌجب أن نعمل تحوٌل المؤشر S1
الى االسفل عودة الى نوع النمط  MyStackوعندها كان من الممكن إرسال المؤشر S1
كبارمتر مناسب للعملٌة البنابٌة الناسخة .
االوامرفً السطر  4ؼٌر صحٌحة  ,ال ٌمكن أن نقوم بهذه عملٌة التحوٌل  .كابن من الفبة
االساسٌة ٌؤشر علٌة مؤشر من نوع  MyStackمن الفبة العلٌا .
االوامرفً السطر  6ؼٌر صحٌحة  ,ال ٌمكن أن نقوم بهذه عملٌة التحوٌل الى االسفل لكابن من
نوع الفبة العلٌا  .كابن من الفبة االساسٌة ٌؤشر علٌة مؤشر من نوع  MyStackمن الفبة العلٌا .
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معالجة الاستثناءات
Exception Handling
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معالجة االستثناءات
Exception Handling
اإلستثناء هو مإشر لحدوث خطؤ أثناء عملٌة تنفٌذ البرنامج مما ٌإدي إلى تعطٌل
التسلسل الطبٌعً لتعلٌمات البرنامج وقد تعلمنا فً الفصول السابقة أن الوراثة فً لغة
الجافا تعطٌها صفة اإلمتدادٌة وهذه الصفة ٌمكن أن تزٌد من عدد ونوع األخطاء التً
ٌمكن أن تحدث حٌث إن كل فئة جدٌدة تضاف إلى البرنامج ٌمكن أن تضٌف مصدرا
من مصادر االستثناءات فً البرنامج.
إذا نستطٌع القول أن االستثناء هو حدوث خطؤ ما وهذا الخطؤ لٌس خطؤ فً بناء الجملة
syntax error

ولكنه قد ٌكون له العدٌد من المصادر مثل القسمة على صفر

ومعامبلت غٌر متاحة للدالة و اإلشارة إلى عنصر فً المصفوفة خارج نطاقها.
عند ح دوث إستثناء ٌحتاج البرنامج الى معالجة هذا اإلستثناء لكً ٌستمر تنفٌذ البرنامج
بصورة طبٌعٌة .
أساسٌات معالجة اإلستثناء فً لغة الجافا :
لقد أدت مشاكل استخدام شفرة األخطاء  Error codesإلى تطوٌر آلٌة جدٌدة
لمعالجة االستثناءات فً لغة الجافا تعتمد على الكائنات مما أدى إلى برامج سهلة
القراءة والتتبع وكذلك برامج أكثر مرونة.
وفً هذا النموذج عند حدوث استثناء أثناء تشغٌل برنامج الجافا إما البرنامج
 programأو آلة لغة الجافا االفتراضٌة  JVMتنشئ كائن لوصف االستثناء وٌشمل
هذا الكائن قٌم المتغٌرات فً لحظة حدوث االستثناء.
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إذا تم إنشاء الكائن من البرنامج فإن البرنامج ٌمرر ذلك الكائن إلى آلة الجافا
االفتراضٌة  JVMوعند استقبال الكائن تبحث فً البرنامج عن معالج االستثناء
 exception handlerالذى ٌمكن أن ٌعالج االستثناء الموصوف بالكائن .إذا وجد
المعالج ٌتم تمرٌر الكائن لمعالج االستثناء الذي ٌقوم باستخدام محتوٌات الكائن لمعالجة
االستثناء .إذا لم ٌوجد معالج االستثناء ٌتوقف البرنامج عن التنفٌذ.
مثال :1
الصورة التالٌة تب ٌّـن برنامج بسٌطا لقسمة رقمٌن إذا تتبعنا هذا البرنامج نجد أنه ٌتم
تنفٌذة بطرٌقة صحٌحة ألنه ٌوجد قٌمة غٌر صفرٌة للمقام (. )d
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لكن الشكل التالً ٌبٌن نفس البرنامج ولكن تم إعطاء المقام قٌمة صفرٌة ولذلك اذا تتبعنا
الشكل نجد أن المترجم ( )compilerقد أنهى ترجمة البربامج بنجاح وهذا مبلحظ من
الجملة  process completedولكن عند تنفٌذ البرنامج هناك خطؤ تنفٌذي (استثناء)
وهو القسمة على صفر فقد بحث عن معالج للخطؤ فً البر بامج فلم ٌجد ولذلك أعطى
رسالة
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException:
>/by zero at Excp1.main <Excp1.java:6

وهذا ٌبٌن أن كائن االستثناء من الفصٌلة

 ArithmeticExceptionوٌشمل بٌان

الخطؤ وهو القسمة على صفر ( )/by zeroوقد بحث عن معالج داخل البرنامج فلم
ٌجد وتبلحظ فً شكل التالً إنهاء تنفٌذ البرنامج قبل تنفٌذ جمل الطباعة
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مثال :2
ٌبٌن الشكل التالً برنامج بسٌطا لتعرٌف مصفوفة مكونة من عنصرٌن من نوع األرقام
الصحٌحة وإعطاء قٌم للعنصرٌن وطباعة قٌم العنصرٌن  .تبلحظ من الشكل تنفٌذ
البرنامج بصورة طبٌعٌة وتم إعطاء نتائج الطباعة.
ولكن الشكل الذي ٌلٌه ٌب ٌّن نفس البرنامج مع إضافة الجملة  a[2]=6ونتٌجة أن
هذا العنصر خارج نطاق تعرٌف المصفوفة فقد وقع استثناء وتم البحث عن معالج داخل
البرنامج فلم ٌوجد ,فتوقف تنفٌذ البرنامج قبل تنفٌذ جمل الطباعة وأعطى رسالة الخطؤ
التالٌة :
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundException at
>Excp1.main <Excp3.java:9

وهذا ٌبٌن أن كائن االستثناء من الفصٌلة ArrayIndexOutOfBoundException
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وقع استثناء وتم البحث عن معالج داخل البرنامج فلم ٌوجد ,فتوقف تنفٌذ البرنامج قبل
تنفٌذ جمل الطباعة وأعطى رسالة خطؤ:
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Exception Types

من األمثلة السابقة تبٌن أن هناك العدٌد من أنواع االستثناءات ومن معرفتنا للغة الجافا
بؤنها تتكون من فئات فإن االستثناءات فً الجافا هً فصائل  classesوكل فصٌلة
class

تختص بنوع من االستثنائات وجمٌع هذه الفصائل ترث الفئة العلٌا

 Throwableوتوجد فئتان فرعٌتان ترثان هذه الفئة وهما Exception subclass
َو

 Error subclassوهذه الفصائل موجودة فً الحزمة java.lang

وهذه

الفصائل الفرعٌة تصنف االستثناءات أهً ذات عبلقة بالبرنامج program related
أم هً ذات عبلقة بآلة الجافا االفترا ضٌة . JVM
الجدول التالً ٌصف بعض الفئات الفرعٌة للفئة Exception
الكائن المنشئ من هذه الفئة ٌصف مشكلة
حسابٌة مثل محاولة القسمة على صفر
ArrayIndexOutOfBoundsException
الكائن المنشئ من هذه الفئة ٌصف محاولة
الوصول الى عنصر فً المصفوفة وهو
غٌر معرّف (غٌر موجود)
ClassNotFoundException
الكائن المنشئ من هذه الفئة ٌصف محاولة
الوصول الى تحمٌل ملف فئة غٌر موجودة.
FileNotFoundException
الكائن المنشئ من هذه الفئة ٌصف محاولة
ملف غٌر موجود
IOException
الكائن المنشئ من هذه الفئة ٌصف خطؤ
عامؤ أثناء عملٌة إدخال أو آخراج وتوجد فئة
فرعٌة من هذه الفئة لتصف الخطؤ بدقة
NullPointerException
الكائن المنشئ من هذه الفئة ٌصف محاولة
استدعاء طرٌقة متغٌركائن لٌس له مرجعٌة
ألي كائن null reference
ArithmaticException
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معالجة االستثناءات فً الجافا Exception Handling In java
تتم معالجة األخطاء فً لغة الجافا باستخدام مجموعة من التعلٌمات وهً :
try block
catch blocks
finally block
throw statement
throws clause

abcde-

أوال try…catch finally blocks :
تستخدم لغة الجافا التعلٌمة  tryلتحدٌد الجزء من البرنامج الذي ٌحتمل أن ٌحدث به
خطؤ وٌجب أن ٌتبع هذا الجزء مباشرة تعلٌمة  catchأو أكثر لتحدٌد طرٌقة معالجة
األنواع المتوقعة من االستثناءات ثم ٌتبع آخر تعلٌمة  catchتعلٌمة  finallyوهً
اختٌارٌة وتستخدم لتحدٌد جزء من البرنامج ٌجب تنفٌذه بغض النظر هل حدث استثناء
فً جزء تعلٌمة  tryأم لم ٌحدث استثناء وٌكون الشكل العام للتعامل مع االستثناءات
فً لغة الجافا كالتالً:
try
// Tested statements
catch ( ExceptionType 1
)exob1
// exception handler for ExceptionType1
catch ( ExceptionType 2
)exob2
// exception handler for ExceptionType2
finally
// Statements that must be executed

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

- 104 -

ُـش حُـخكـخJava Language -

رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

مثال : 3
الشكل التالً ٌب ٌّن نفس البرنامج  ,قسمة رقمٌن الذى تم شرحه فً مثال سابق وفً هذا
الشكل ٌتم معالجة االستثناء  ArithmaticExceptionالذي حدث عندما أعطى
المقام  dقٌمة صفرٌة وٌتم ذلك باستخدام التعلٌمة-األمر إلحتواء الجمل التً تسببت
فً االستثناء كالتالً:
try
;int d=0
;int a=60/d

وٌتبع ذلك تعلٌمة  catchالتً تعالج هذا النوع من االستثناء كالتالً :
catch (ArithmeticException
)e
;)"System.out.println("divide by zero
;))(System.out.println(e.getMessage

وٌمكن تتبع تنفٌذ البرنامج حٌث تم حدوث استثناء عند تنفٌذ السطر رقم  8فً الشكل
التالً وهو محاولة القسمة على صفر فتم إنشاء كائن من الفئة
 ArithmaticExceptionوتم البحث عن معالج لهذا االستثناء فً البرنامج فوجد
معالج مطابق لئلستثناء فً سطر  10فتم انتقال تسلسل تنفٌذ البرنامج ألى معالج
االستثناء الذي ٌحتوي على جملتٌن األولى فً السطر  13إلظهار الرسالة divide by
 zeroوالثانٌة فً السطر  14إلظهار الرسالة التً ٌحتوٌها كائن االستثناء  eوهً
 /by zeroوبعد تنفٌذ المعالج تم تنفٌذ الجملة التً تتبع المعالج مباشرة فً سطر 16
إلظهار الرسالة  After Exception Handlingوتم إنهاء البرنامج بصفة طبٌعٌة.
الصورة التالٌة تبٌن نفس برنامج الذي تم شرحه فً مثال سابق  ,وفً هذا الشكل ٌتم
معالجة االستثناء

ArrayIndexOutOfBoundsException

الذي حدث عند

أعطاء عنصر المصفوفة ] a[2قٌمة ٌ . 6تم التقاط االستثناء باستخدام االمر try
إلحتواء الجمل التً تسببت فً اإلستثناء كالتالً :
try
;a[0]=2
;a[1]=4
;a[2]=6

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

- 105 -

ُـش حُـخكـخJava Language -

رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

الصورة التالٌة ٌتم معالجة االستثناء ArrayIndexOutOfBoundsException
عند أعطاء عنصر المصفوفة ] a[2قٌمة 6
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 ArrayIndexOutOfBoundsExceptionنستخدم االمر catch

كالتالً:
)catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e
;)System.out.println("Array Index out of bounds.."+ e

وفً هذا البرنامج تم استخدام االمر  finallyإلضاح كٌف ٌمكن إحتواء جزء البرنامج
الذي ٌجب تنفٌذه بعد االمر  tryسواء حدث إستثناء أم ال.
وبتتبع تنفٌذ هذا البرنامج فً الشكل السابق نجد أنه تم تنفٌذه بطرٌقة صحٌحة حٌث تم
التقاط اإلستثناء عند تنفٌذ السطر  10وتم البحث عن معالج االستثناء وبدأ تنفٌذه من
السطر  12وفٌه تم إظهار الرسالة  Array Index out of boundsباإلضافة إلى الذي
ٌحتوٌها هو الكائن ( )eوهو  java.lang.ArrauIndexOutofBoundsExceptionثم بعد
ذلك تم تنفٌذ جزء البرنامج الذى تحتوٌه التعلٌمة وهو إظهار الرسالة :
The code here must be executed
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الصورة السابقة تبٌن تنفٌذ البرنامج السابق بعد إلغاء الجملة التً تسببت فً االستثناء
فنجد أنه تم تنفٌذ الجملة داخل االمر  finallyكما ذكرنا سابقا أنه ٌتم تنفٌذ هذا الجزء
من البرنامج سواء كان هناك استثناء أم ال .
عند توقع حدوث أكثر من إستثناء فً جزء من البرنامج فٌمكن إحتواء هذا الجزء
باالمر  tryإللتقاط األنواع المختلفة من االستثناءات ثم نتبع ذلك باالمر  catchكبل
منها ٌعالج نوعا من أنواع اإلستثناءات المتوقعة.

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

- 108 -

ُـش حُـخكـخJava Language -

رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

الواجهـات –
Interfaces
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الواجهـات Interfaces -
الفئة المجردة بلغة الجافا Abstract Class in java
تستخدم الفئات المجردة للجافا " "Java Abstract classesلئلعبلن عن الخصائص
المشتركة للفئات الفرعٌة " ."subclassesالفئة المجردة ال ٌمكن أن تكون فئة مثٌل
" ."Instanceال ٌمكن إستخدامها إال بوصفها الفئة المتفوقة " "superclassللفئات األخرى
الآلتً إ َمتـد ّد َن من الفئة المجردةٌ .تم تعرٌف الفئات المجردة بالكلمة المجردة " abstract

 ."keywordوتستخدم الفئات المجردة لتوفٌر قالب أو تصمٌم لفئات فرعٌة محددة أسفل
شجرة الوراثة " ."inheritance tree


مثل أي فئة أخرىٌ ،مكن لفئة مجردة أن تحوي حقول التً تصف الخصائص
واألسالٌب التً تصف اإلجراءات التً ٌمكن أن تإدٌها الفئةٌ .مكن لفئة مجردة
" "abstract classأن تشمل الطرق التً ال تحتوي على التنفٌذ "."implementation

وتسمى هذه بالطرٌقة-الدالة التجرٌدٌة "ٌ ."abstract methodsجب اإلعبلن نهاٌة
الطرٌقة التجرٌدٌة بفاصلة منقوطة ";" " "semicolonبدال من كتلة .إذا كانت الفئة
لدٌها أي طرٌقة مجردة " ،"abstract methodsسواء المعلنة أو الموروثة ،فٌجب أن
تعلن الفئة كاملة كفئة مجردة .و تستخدم الطرٌقة التجرٌدٌة " "abstract methodsلتقدٌم
نموذج للفئات التً ترث المنهج المجرد " ."abstract methodsال ٌمكن أن ٌكون للفئات
المجردة مثٌل ،وٌجب أن ٌكونوا كفئات فرعٌة  ،وٌجب توفٌر التطبٌقات الفعلٌة للطرق
التجرٌدٌة " ."abstract methodsو بطبٌعة الحال ٌمكن ان ٌتم تجاوز أي تنفٌذ محدد،
من قبل فئات فرعٌة إضافٌة "ٌ ."subclassesجب أن ٌكون للكائن تنفٌذ لجمٌع طرقه.
تحتاج إلى إنشاء فئة فرعٌة لتوفر تنفٌذ للطرق-دوال التجرٌدي " ."abstract method
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" أن ٌتم تحدٌدها مجردة لتمثٌل التجرٌد العامVehicle" وٌمكن لفئة مجردة تسمى بــ
" من الفئة ال ٌكون ذا مغزىinstances"  كما أن خلق مثٌبلت،"Vehicle" لوسٌلة نقل
abstract class Vehicle
{
int numofGears;
String color;
abstract boolean hasDiskBrake();
abstract int getNoofGears();
}

: " تعتبر كفئة مجردةshape" مثال على فئة تسمى شكل
abstract class Shape
{
public String color;
public Shape()
{
}
public void setColor(String c)
{
color = c;
}
public String getColor()
{
return color;
}
abstract public double area();
}
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ٌمكننا أٌضا تنفٌذ الفئة أشكال عامة " "shapesكفئة مجردة حتى نتمكن من رسم خطوط
ودوائر ومثلثات الخ  ،جمٌع األشكال لها بعض الحقول المشتركة والطرق  ،ولكن لكل
واحد منها  ،بطبٌعة الحال ،المزٌد من الحقول والطرق .الفئة مجردة تضمن بؤن ٌكون
لكل شكل نفس الخصائص األساسٌة .ونقوم بإعبلن هذه الفئة مجردة ألنه ال ٌوجد شًء
ٌمثل شكل عامٌ .مكن أن ٌكون هناك فقط األشكال الملموسة مثل مربعات مثلثات
ودوائر الخ ....
public class Point extends Shape
{
;static int x, y
)(public Point
{
;x = 0
;y = 0
}
)(public double area
{
;return 0
}
)(public double perimeter
{
;return 0
}
)(public static void print
{
;)System.out.println("point: " + x + "," + y
}
)][public static void main(String args
Output
{
point: 0, 0
;)(Point p = new Point
;)(p.print
}
}

الحظ أنه  ،من أجل إنشاء كائن نقطة " ، "Pointففئتها ال ٌمكن أن تكون مجردة .هذا
ٌعنً أن كل المناهج المجردة للفئة شكل "ٌ "Shapeجب أن تنفذ من قبل الفئة نقطة
"."Point
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عرف الفئة الفرعٌة التنفٌذ لكل طرٌقة  -دالة تجرٌدٌة ""abstract method
ٌجب أن ُت ِ
للفئة المتفوقة المجردة  ،أو الفئة الفرعٌة نفسها سوف تكون أٌضا مجردة .وبالمثل ٌمكن
أن ٌتم إنشاء كائنات أخرى بإستخدام الشكل العام للفئة التجرٌدٌة.
العٌب الكبٌر فً استخدام الفئات المجردة هو عدم القدرة على استخدام وراثة متعددة.
بمعنى ،عندما تمتد فئة من فئة مجردة ،فإنه ال ٌمكنها تمدٌد أٌة فئة أخرى.

الواجهات بلغة الجافا Java Interface
لماذا الواجهات ?

نعرض مشكلة توا ِجه المبرمجٌن بلغات بر َمجة الكائنات الموجهـه
المشكلة االولى:
بسبب عملٌة الوراثة الفئة المشتقه ُتج َبر على أخذ كل المٌزات من الفئة الموروثة وأٌضا
جمٌع الدوال .فً بعض الحاالت نحتاج أن ُنجبـِر فئات معٌنة أن تبنً دوال – طرق
خاصة بها أي أن ٌكون بها دوال معٌنة محددة خاصة بها .
مثال:

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

- 113 -

ُـش حُـخكـخJava Language -

نفترض أن الفئات

رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

َ Derived11, Derived13و – Derived21

نرٌدها أن تحوي (تكـتب)

بداخلها دالة -طرٌقة ت َمكـّن طباعة المعلومات كـتـقـارٌر على شكل صفحات . HTML
ولكن ال حاجة على الفئات األخرى أن تضم هذه الطرٌقة-الدالة .
إقـتـراحات حلـول :

وضع هذه الدالة فً الفئة  Baseال ٌمكن أن ٌكون حل منطقً  ,ألن جمٌع الدوال
األخرى ٌمكنهم أن تستعمل هذه الدالة – الطرٌقة .
ال ٌمكن بناء فئة  Baseأخرى ووضع بها هذة الطرٌقة – الدالة ثم وجعل جمٌع الفئات
َ Derived11, Derived13و – Derived21

ترث هذه الفئة ألن لغة الجافا ال تدعم الوراثة

المتعددة ". "Multiple Inheritance
سؤال:

إذا كٌفٌة إجبار مجموعة من الفئات الموجودة داخل رسم تخطٌطً هرمً (كالموجود
فً الصفحة السابقة) على تنفٌذ دوال -طرق معٌنة  ,بٌنما ال نرٌد إجبار فئات أخرى
التً هً أٌضا موجودة داخل نفس رسم التخطٌط الهرمً على تنفٌذ هذه الدوال ؟؟
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المشكلة الثانٌة :
لبرمجة بـرنامج إلدارة كـلٌـة أو جامعة نحتاج الى تعـرٌف كم هائـل من الدوال منها :
 – Teacherكل ما ٌتعلق بتفاصٌل محاضر – أستاذ  ,كل ما ٌتعلق بتعٌن الحصص
لهذا المحاضر وكل ما ٌتعلق باألجرة الشهـرٌة للمحاضر.
 – Studentكل ما ٌتعلق بتفاصٌل الطالب  ,كل ما ٌتعلق بتعٌن الكورسات لهذا
الطالب وكل ما ٌتعلق بالعبلمات للطالب .
– Trainer

كل ما ٌتعلق بتفاصٌل ال ُمعٌد (مساعد محاضر)  ,كل ما ٌتعلق بتعٌن
الحصص لهذا ال ُمعٌد وكل ما ٌتعلق باألجرة الشهـرٌة لل ُمعٌد.

إقتراح رسم تخطٌطً هـرمً :

لكن ماذا عن الفـئة ? Trainer
اإلحتمال االول هو أن الفئة  Trainerترث الفئة  Teacherوأٌضا ترث الفئة
 , Studentألن ال ُمعٌد هو طالب وهو أٌضا محاضر َ Trainer is a Teacherو –
. Trainer is a Student
فً هذه الحالة الفئة  ,Trainerترث الدالة – الطرٌقة "حساب أجرة شهرٌة" من الفئة
 Teacherوترث الدالة – الطرٌقة "معالجة العبلمات" من الفئة . Student
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ٌٛح حإلكظٔخٍ ال  ٌٖٔ٣ططز٤و ٚرِـش حُـخكخ,
رٔزذ إٔ حُـخكخ ال طيػْ حٍُٞحػش حُٔظؼيىس
""Multiple Inheritance

اإلحتمال الثانً  :هو أن الفئة  Trainerترث الفئة  personمثل الفئة Student

والفئة . Teacher

طبعا تصبح لدٌنا مشكلة وهً تكرار دالة "حساب أجرة شهرٌة" التً سوف تتطبق
داخل الفئة  Teacherواٌضا داخل الفئة  , Trainerطبعا تصبح لدٌنا مشكلة أخرى وهً
تكرار دالة "معالجة العبلمات" التً سوف تتطبق داخل الفئة  Studentواٌضا داخل الفئة
. Trainer
الهدف من الوراثة هو تقلٌل تكرار دوال  -طرق وحل بهذه الطرٌقة لٌس بمفضل.
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اإلحتمال الثالث  :هو أن الفئة  Trainerترث الفئة  Studentأوالفئة  Teacherعندها
تكرار دوال ٌكون بشكل أقل .

أٌضا هذه الطرٌقة غٌر مفضلة .
إلعطاء حل جٌد لمثل هذه المشاكل نستعمل الواجهات (. )Interface

شـرح مـفـصـل :
فً جافاٌ ،تم حل مشكلة الوراثة " "inheritanceالمتعددة بإستعمال بناء قوي ٌسمى
الواجهات " ."interfacesوٌمكن استخدام واجهة لتحدٌد القالب العام " generic

 "templateومن ثم فئة مجردة أو أكثر لتحدٌد التطبٌقات جزئٌة للواجهة .الواجهات
تحدد فقط

اإلعبلن عن المنهج "( "methodالعام

و الضمنً

و المجردة

" ،)"implicitly public and abstractوٌمكن أن تحتوي فقط على الحقول (التً
هً ضمنٌة  ،العامة  ،نهائٌة  ،ثابتة " .)"implicitly public static finalتعرٌف
الواجهة ٌبدأ مع الكلمة الرئٌسٌة واجهة " ."interfaceواجهة لفئة مجردة مثل هذه ال
ٌمكن إنشاء مثٌل لها "."instantiated

الوراثة المتعددة "ٌ "Multiple Inheritanceسمح بها عند تمدٌد الواجهات .واجهة واحدة
ٌمكن أن تمتد الى واجهة أو أكثر .جافا ال تدعم " "Multiple Inheritanceالوراثة
المتعددة  ،ولكنها تسمح لك بتمدٌد " "extendفئة واحدة وتنفٌذ العدٌد من الواجهات.
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 فٌجب أن،إذا كانت الفئة التً ُتطبق الواجهة ال ُت َعرِّ فْ جمٌع (دوال) المناهج للواجهة
ًٌتم إعبلنها مجردة و تعرٌفات المناهج ٌجب ان تطبٌقها فً الفئات الفرعٌة االت
.دن من الفئة المجردة
َ ٌَمتـَ ِد

"interface" فٌما ٌلً مثال لواجهة بإسم شكل

:1 المثال

interface Shape
{
public double area();
public double volume();
}

."Shape interface" " التً تطبق الواجهة الشكلPoint class" ٌوجد أدناه الفئة نقطة
public class Point implements Shape
{
static int x, y;
public Point() {
x = 0; y = 0;
}
public double area() {
return 0;
}
public double volume() {
return 0;
}
public static void print()
{
System.out.println("point: " + x + "," + y);
}
public static void main(String args[])
{
Point p = new Point();
p.print();
}
}

 ٌمكن إنشاء الكائنات شكل األخرى بإستعمال واجهة برمجة،على نحو مماثل
. " عن طرٌق تنفٌذ واجهة شكل عامةinterface programming"
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مثال : 2
وفٌما ٌلً برنامج لواجهات جافا "ٌ "java interfaces programعرض قوة برمجة
الواجهة " "interface programmingلجافا
القائمة أدناه تضهر لنا  2من الواجهات و  4فئات واحدة منهم فئة مجردة.
مبلحظة  :المنهج  toStringفً الفئة  A1هو نسخة تجاوزناها للمنهج الذي تم تحدٌده
فً فئة تسمى كائن " ."Objectالفئات  B1و  C1تلبً متطلبات عقد الواجهة .ولكن بما
أن الفئة  D1ال تقوم بتعرٌف كافة المناهج لتطبٌق الواجهة  ، I2فإن الفئة  D1أعلنت
مجردة.
أٌضا ،
ُتنتج " "i1.methodI2خطؤ فً عملٌة التحوٌل البرمجً " "compilationألن هذا المنهج
لم ٌعلن فً  I1أو أي واحدة من الواجهات الفائقة لها هذا إذا كانت موجودة .بالتالً
المسبل او ما ٌسمى بالتحوٌل الى أسفل " "downcastلمرجعٌة الواجهة ٌ I1حل
المشكلة كما تظهر فً البرنامج .المشكلة نفسها تنطبق على " ، "i1.methodA1و تحل
اٌضا عن طرٌق المسبل او ما ٌسمى بالتحوٌل الى أسفل "."downcast
لتحوٌل
عندما نستدعً المنهج )( toStringالذي هو منهج للفئة كائن " ،"Objectال ٌبدو أن هناك
أي مشكلة باعتبار أن كل واجهة أو فئة تمتد من كائن " "Objectو أي فئة ٌمكن ان
تتجاوز )( toStringاالفتراضً لتتناسب مع احتٌاجات التطبٌق الخاص بك.
)( ((C1) O1). methodI1

لها تحوٌل برمجً ناجح  ،ولكن ٌُ ْنتِجْ  ClassCastExceptionفً وقت التشغٌل
" ."runtimeهذا ألن  B1لٌس لدٌها أي عبلقة مع  C1إال أنهم "األشقاء" .ال ٌمكنك
قولبة األشقاء واحدا فً اآلخر.
عندما ٌتم استدعاء منهج واجهة معٌنة على مرجع معٌن  ،السلوك الذي سوف ٌنتج
سٌكون مناسب للفئة التً منها تم إنشاء هذا الكائن المعٌنة .هذا هو تعدد أشكال وقت
التشغٌل " "runtime polymorphismاستنادا إلى الواجهات و هٌمنة المناهج.

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق
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interface I1
{
void methodI1(); // public static by default
}
------------------------------------------------------interface I2 extends I1
{
void methodI2(); // public static by default
}
------------------------------------------------------class A1
{
public String methodA1()
{
String strA1 = "I am in methodA1 of class A1";
return strA1;
}
public String toString()
{
return "toString() method of class A1";
}
}
------------------------------------------------------class B1 extends A1 implements I2
{
public void methodI1()
{
System.out.println("I am in methodI1 of class B1");
}
public void methodI2()
{
System.out.println("I am in methodI2 of class B1");
}
}
------------------------------------------------------class C1 implements I2
{
public void methodI1()
{
System.out.println("I am in methodI1 of class C1");
}
public void methodI2()
{
System.out.println("I am in methodI2 of class C1");
}
}
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------------------------------------------------------// Note that the class is declared as abstract as it does not
// satisfy the interface contract
abstract class D1 implements I2
{
public void methodI1()
{
}
//This class does not implement methodI2() hence declared abstract.
}
------------------------------------------------------public class InterFaceEx
{
public static void main(String[] args)
{
I1 i1 = new B1();
i1.methodI1(); // OK as methodI1 is present in B1
//i1.methodI2(); Compilation error as methodI2 not present in I1
//Casting to convert the type of the reference from type I1 to type I2
((I2) i1).methodI2();
I2 i2 = new B1();
i2.methodI1(); // OK
i2.methodI2(); // OK
//Does not Compile as methodA1() not present in interface reference I1
//String var = i1.methodA1();
//Hence I1 requires a cast to invoke methodA1

String var2 = ((A1) i1).methodA1();
System.out.println("var2 : " + var2);
String var3 = ((B1) i1).methodA1();
System.out.println("var3 : " + var3);
String var4 = i1.toString();
System.out.println("var4 : " + var4);
String var5 = i2.toString();
System.out.println("var5 : " + var5);
I1 i3 = new C1();
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String var6 = i3.toString();
// It prints the Object toString() method

System.out.println("var6 : " + var6);
Object o1 = new B1();
//
//
//
//

o1.methodI1(); does not compile as Object class does not define
methodI1()
To solve the probelm we need to downcast o1 reference. We can do it
in the following 4 ways

((I1) o1).methodI1(); // 1
((I2) o1).methodI1(); // 2
((B1) o1).methodI1(); // 3
/*
B1 does not have any relationship with C1 except they are "siblings".
Well, you can't cast siblings into one another.
*/

// ((C1)o1).methodI1(); Produces a ClassCastException
}
}

Output
I am in methodI1 of class B1
I am in methodI2 of class B1
I am in methodI1 of class B1
I am in methodI2 of class B1
var2
var3
var4
var5
var6
I am
I am
I am

: I am in methodA1 of class A1
: I am in methodA1 of class A1
: toString() method of class A1
: toString() method of class A1
: C1@190d11
in methodI1 of class B1
in methodI1 of class B1
in methodI1 of class B1
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وراثة متعددة للواجهات
.)interface( لكن ٌمكنها أن ترث عدة واجهات,فئة ٌمكنها وراثة فئة واحدة أخرى فقط
.الفئة الوارثة ٌجب علٌها تطبٌق كل الدوال – الطرق التً ُع ّرفـت داخل الواجهات
public interface IPrint
{
void Print();
}
public interface IMath
{
int Sum();
float Avg();
}
public class Sample implements
{
private int m_Num1;
private int m_Num2;
private int m_Num3;

IPrint1,IMath

وراثة متعددة
للواجهات

public Sample()
{
}
public Sample(int n1,int n2,int n3)
{
m_Num1 = n1;
m_Num2 = n2;
m_Num3 = n3;
}

IPrint -تطبٌق لل

@Override public void Print()
{
System.out.println("num1="+ m_Num1 + " num2=" + m_Num2 +
" num3=" + m_Num3);
}

IMath -تطبٌق لل

@Override public int Sum()
{
return m_Num1+m_Num2+m_Num3;
}

IMath -تطبٌق لل

@Override public float Avg()
{
return (float)Sum()/3;
}
}
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class App
{
)public static void main(String[] args
{
;)Sample s = new Sample(1,2,4
;)(s.Print
;))(System.out.println ("sum = " + s.Sum
;))(System.out.println ("avg = " + s.Avg
}
}

كما ذكرنا الفئة الوارثة ٌجب علٌها تطبٌق كل الدوال – الطرق التً ُع ّرفـت داخل
الواجهات  ,وأٌضا هنا إذا عرفنا موجّه – مإشر من احد الواجهات الموروثة ٌمكنه أن
ٌإشر على كائن من الفئات الوارثة ()polymorphism
مثال :
;)(IPrint p = new Sample
;)(Imath m = new Sample

بواسطة المُإشر  pنستطٌع أن نستدعً فقط الدالة  Printالموجودة فً الفئة ,Sample
بواسطة المُإشر  mنستطٌع أن نستدعً فقط الدالة  Sumوأٌضا .Avg
مبدأ تعدد األشكال  ,polymorphismمإشر من الفئة األساسٌة ٌ Baseمكنه أن ٌإشر
على كائنات من الفئة الوارثة  Derivedصحٌح هنا أٌضا فً الواجهات .

سؤال :
ماذا ٌحدث أذا ورثت فئة معٌنة واجهتٌن مختلفتٌن  ,لكن الواجهتان تحوٌان عنوان
متشابه لنفس الدالة؟
هنا ٌمكن كتابة دالة واحدة تخـدم الواجهتٌن .

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق
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: فً هذه الحالة
.  حتى وإن لم تكتب الكلمةpublic  الدوال تكون من نوع.1
. )virtual function(  تطبٌق للدالة ٌجب أن ٌكون كدالة وهمٌة.2
: مثال
public interface IPrint1
{
void Print();
}
public interface IPrint2
{
void Print();
}
class Sample:IPrint1,IPrint2
{
private int m_Num;

 بداخلهم,  ترث واجهتٌنSample الفبة
. عناوٌن لدوال متشابهه

public Sample()
{
}
public Sample(int num)
{
تطبٌق للدالة هذه الدالة تخدم كل
this.m_Num = num;
الواجهات التً بها عنوان بإسم
}
@Override public void Print()
Print
{
System.out.println("num = " + m_Num);
}
}
class Application
{
static void main(string[] args)
{
Sample s = new Sample(33);
((IPrint1)s).Print();
((IPrint2)s).Print();
IPrint1 i1 = new Sample(12);
i1.Print();
IPrint2 i2 = new Sample(13);
i2.Print();

المنادآة على الدالة تـفـرض
casting علٌنا التحوٌل

 ٌتعرّ ؾ علىIPrint1 مو ّجه من نوع
.IPrint ًالدوال الموجودة ف

}
}

: المخرج للبرنامج
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: مثال على وراثة واجهات لواجهات أخرى
//Filename: Sports.java
public interface Sports
{
public void setHomeTeam(String name);
public void setVisitingTeam(String name);
}
//Filename: Football.java
public interface Football extends Sports
{
public void homeTeamScored(int points);
public void visitingTeamScored(int points);
public void endOfQuarter(int quarter);
}
//Filename: Hockey.java
public interface Hockey extends Sports
{
public void homeGoalScored();
public void visitingGoalScored();
public void endOfPeriod(int period);
public void overtimePeriod(int ot);
}

: رسم تخطٌطً هرمً للواجهات
 الفئة التً ترث الواجهة الوارثة علٌها. واجهه ممكن أن ترث واجهة أخرى أو اكثر
.والوارثة
تطبٌق جمٌع الدوال التً بالواجهات كلها ال َموروثة
ِ
Sports

Football

Hockey

Inherit class
ىسٞؿُٞٔحٍ حٝغ حُي٤ٔن ؿ٤٘خ ططزٛ ٘خ٤ِػ
خصٜحؿُٞغ ح٤ٔ ؿ٢ك
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: رعـ ّزف عهً ثعض انىاخهبد ان ُم َعـ ّزفخ فٍ نغخ اندبفب
خصٜحؿُٞ حٌٙٛ ىٞؿٝ َس٤ش ًز٤ٔٛؿي أٞ٣ خصٜحؿُٞػش ٖٓ حٞٔخ ٓـِٜ ريحه١ُٞـش حُـخكخ طل
. خٍٜحػظٝ حٍ ػ٘يٝن رؼغ حُي٤ طِِٓ٘خ رظطز٢حُظ
: Comparable شٜحؿٍُٞ – حٝحُٔؼخٍ حأل
خ حُيحُشِٜش طؼَّف ريحهٜحؿُٞح
@Override public int compareTo(Object o)

 ٖٓ كجخص ٓوظِلشٝ أ, ٖ ٖٓ ٗلْ حُلجش٤ٖ٘ ًخث٤ّ رؼَٔ ٓوخٍٗش رٞ حُيحُش إٔ طوٌٙٛ يفٛ
. ش ٓشظًَش٤ْٓ كجش حٓخُٜ ٌُٖ
compareTo ن حُيحُش٤ ططز٠ِش طـزَ ػٜحؿُٞ حٌٙٛ  طَع٢ًَ حُلجخص حُظ

؟ٜٚحؿُٞ حٌٙٛ َ ٗٔظـ٠ٓظ
. ٘ش٤ِس ٓؼ٤ٓ كٔذٝ عُٞ٘ي إٔ ٗظ٘ق ًخث٘خص ٖٓ ٗلْ ح٣َٗ ػ٘يٓخ
ٖٓ ٚػٞٔ ػزخٍس ػٖ ٓـ٢ٛٝ , Arrays ٝ أList عٞٗ ٖٓ ُـش حُـخكخ طؼَّف كجش
. عُٞ٘ ًخث٘خص ٖٓ ٗلْ ح٠ِ طئشَ ػ٢حُٔئشَحص حُظ
ق حٌُخث٘خص٤ّ٘ رظظٞ طو٢ حُظ, Sort خ ىحُشِٜ ريحه١ٖٞ طل٤ٖ حُلجظ٤خطٛ ٖٓ حكيسٝ ًَ
Arrays.sort() ٝ أCollections.sort() ٘ش٤ِس ٓؼ٤ٓ كٔذ
public class Person implements Comparable
{
private int person_id;
private String name;
/**
* Compare current person with specified person
* return zero if person_id for both person is same
* return negative if current person_id is less than specified one
*return positive if specified person_id is greater than specified one
*/
@Override public int compareTo(Object o)
{
Person p = (Person) o;
return this.person_id - o.person_id ;
}
……………
}

- 127 -

 ٗلق- ٕٞ٘يّ ٓئْٗ هشؤُٜح
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: ٍٓؼخ
public class Circle implements Comparable<Object>
{
private int m_X;
private int m_Y;
private int m_R;
//------------------------------------public Circle()
{
}
public Circle(int m_X, int m_Y, int m_R)
{
this.m_X = m_X;
this.m_Y = m_Y;
this.m_R = m_R;
}
public Circle(Circle c1)
{
this.m_X = c1.m_X;
this.m_Y = c1.m_Y;
this.m_R = c1.m_R;
}
public void Print()
{
System.out.println("x =" +m_X + " y=" + m_Y);
System.out.println("radius =" + m_R);
}
public double CalcArea()
{
double x = (Math.PI * (Math.pow(m_R,2)));
return x;
}
public double CalcPerimeter()
{
return (double)(2 * Math.PI * m_R);
}
// Comparable implementation
@Override public int compareTo(Object obj)
{
Circle c = null;
تطبٌق الدالة
if(obj instanceof Circle)
Comparable.CompareTo(Object)
c = (Circle)obj;
else
return 1;
return this.m_R - c.m_R;
}
}
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class App
{
static void main(String[] args)
{
Random rnd = new Random();
Circle[] arr = new Circle[10];

Java Language -ُـش حُـخكـخ

.Circles بناء مصفوفة من

for(int i=0; i<10 ;i++)
{
int x1 = rnd.nextInt(200) ;
int y1 = rnd.nextInt(200) ;
int z1 = rnd.nextInt(200) ;
arr[i] = new Circle( x1, y1, z1);
}
System.out.println("Unsorted array.");
for(Circle o : arr)
{
System.out.println(o.CalcArea());
}
Arrays.sort(arr);

 للطباعة1 طرٌقة
casting ال حاجة للتحوٌل

 للطباعة2 طرٌقة

System.out.println("Sorted Array.");
for (int i=0; i< 10 ; i++)
{
if ( arr[i] instanceof Circle)
System.out.println( ((Circle)arr[i]).CalcArea() ) ;
}
}
}

ن ىحُش حُٔوخٍٗش٤خ ططزٜ٤ِـذ ػ٣ ٌحُٜٝ , Comparable شٜحؿُٞ طَع حCircle حُلجش
Comparable.compareTo(Object obj)

) كـُؼِّـِـض حُيحُشٚحٓطظٞ ر١ٌُ (حٌُخثٖ حthis ٖ٤ ر, ٖ٤ٖ٘ ًخث٤ّ رٔوخٍٗش رٞلش حُيحُش إٔ طو٤ظٝ
. )obj(  حُيحُشٙ طظِوخ١ٌُٖ حٌُخثٖ ح٤رٝ
 ولذلك ٌمكنة أن ٌكون من أي كابن معرّؾ لدٌنا (ٌمكنه أن ٌكونObject هذا الكابن هو من نوع
. Object من أي فبة نرٌد) ألن جمٌع الفبات ترث الفبة
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ك ٢حُزيح٣ش ٗللض ٗٞع حٌُخثٖ حٌُ ١طظِوخ ٙحُيحُش ٣ ,ـذ إٔ ٞٗ ٖٓ ٌٕٞ٣ع ٝ Circleرؼيٛخ
ٗٔظط٤غ إٔ ٗو ّٞرخُٔوخٍٗش.
)if(obj instanceof Circle

القٌمة المعادة من الدالة–الطرٌقة تكون على النحو التالً :
إذا كان الكائن  thisأكبر من الكائن  - objالقٌمة المعادة تكون عدد أكبر من . 0
إذا كان الكائن  thisمساو ٍ للكائن  - objالقٌمة المعادة تكون . 0
إذا كان الكائن  thisأصغر من الكائن  - objالقٌمة المعادة تكون عدد أصغر من . 0
المقارنة تكون حسب معاٌٌر نحن نقررها (مثبل مساحة ,نصف قطر ,محٌط الخ . )..
الدالة ) Arrays.Sort(arrتصنف مصفوفة الكائنات من نوع  .Circleالدالة
) Arrays.Sort(arrتتساعد (تستعمل) مع الدالة ) Circle.compareTo(Objectلكً
تقوم بالمقارنة بٌن الكائنٌن من  .Circleفً هذه الدالة نقرر حسب أي معاٌٌر تتم عملٌة
التصنٌف وحسب أي نوع تصنٌف تنازلً ( )Descendingأو تصاعدي (.)ascending

حُلَ ُِٔشٌِش حأل: ٠ُٝ
نعود الى السإال الذي ذكر فً بداٌة هذا الفصل  ,كٌفٌة إجبار مجموعة من الفئات
الموجودة داخل رسم تخطٌطً هرمً (كالموجود فً الصفحة السابقة) على تنفٌذ دوال-
طرق معٌنة  ,بٌنما ال نرٌد إجبار فئات أخرى التً هً أٌضا موجودة داخل نفس رسم
التخطٌط الهرمً على تنفٌذ هذه الدوال ؟؟
الحل ٌكون بواسطة واجهات  ,نبنً واجهة ترثها الثبلث فئات

Derived11,

 Derived13و –  Derived21هكذا ٌع ّرفن دالة مشتركة لهن وتكون غٌر معرفة
لباقً الفئات األخرى .
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مثال  – 2الواجهات >Iterator<T> , Iterable<T
استعمال االمر  forالذي ٌتحقق من الكائنات هً الطرٌقة االسهل لتمشٌط مصفوفة من
الكائنات ,بكلمات أخرى ال حاجة لعملٌة تحوٌل .casting
اذا اردنا تمشٌط مصفوفة من االعداد الصحٌحة  intالمعرفة فً الدالة الرئٌسٌة -
 ,mainاستعملنا االمر  forعلى النحو التالً :
;]int [] arr = new int [3
)for(int ob : arr
{
;) System.out.println( ob
}

أٌضا اذا اردنا تمشٌط مصفوفة من فئات مختلفة المع ّرفة فً الدالة الرئٌسٌة ,main -
نرٌد أن نستغل االمر  forلتمشٌط المصفوفة .
; ]Person[] arr = new Person[10
. . .
)foreach(Person p : arr
;)(p.Print

لكن هل نستطٌع استعمال  , forفً المثال التالً :

;)(PersonArr arr = new PersonArr
. . .
)foreach(Person p : arr
;)(p.Print

الكائن  ,arrلٌس مصفوفة انما مإشر -موجّه على فئة تحوي بداخلها مصفوفة كائنات
من الفئة .Person
هنا اذا اردنا ان نستعمل االمر  ,forعلى الفئة أن ترث الواجهه  ,Iterableوعلٌها أن
تتطبق الدالة . Iterator
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الحل للمشكلة الثانٌة:
حل هذه المشكلة معقد اكثر  .ألنه ٌستعمل فئات وواجهات اضافٌة .
نعرف بعض األساسٌات :
 .1مساعد محاضر ٌجب ان ٌكون طالب جامعً.
 .2المساعد ٌتلقى أجرته حسب ساعات العمل  ,المحاضر له أجرة عامة .لكن اذا
اشتغل المحاضر اكثر من  80ساعة شهرٌة ٌؤخذ زٌادة على المعاش.
 .3مساعد المحاضر (المعٌد) ال ٌستطٌع حساب عبلماته ,عبلمات المعٌد مثل أي
طالب جامعً ولٌس كمحاضر.
بؤستعمال الواجهات ٌمكن أن نطبق الثبلثة إمكانٌات للرسم التخطٌطً الهرمً التالٌة
بدون أن نكرر مقاطع كود :

الثبلثة إمكانٌات للرسم التخطٌطً الهرمً ٌمكن أن تكون مناسبة فً حاالت معٌنة .
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فً هذا المثال إخترنا أن نطبق الرسم التخطٌطً الهرمً التالً :

السبب هو أنه هنالك عوامل مشتركة أكثر بٌن الطالب والمعٌد (مساعد المحاضر) :
مساعد ٌجب أن ٌكون دائما طالب  ,الدوال المتعلقة بالعبلمات هً نفسها بٌن الطالب
وبٌن المساعد  ,ولكن بالنسبة لحساب األجرة الشهرٌة هً لٌست متشابهه بٌن المساعد
والمحاضر.
هذا ال ٌعنً أن الرسوم التخطٌطٌة الهرمٌة األخرى غٌر صحٌحة ٌ ,مكن أن نطبقهم
بنفس الدرجة من النجاعة .

فً المرحلة االولى هنالك دوال مشتركة بٌن بعض الفئات فنحددها :
 الدوال أو الطرق لحساب االجرة الشهرٌة الصافٌة (بدون ضرائب) هً
للمحاضر وهً نفسها لمساعد المحاضر .
 الدوال إلدارة العبلمات  ,مثل معدل  ,عدد العبلمات الفاشلة ,طباعة تقارٌر
الخ...
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ٌمكن تطبٌق الدوال المتعلقة بالعبلمات فً الفئة  ,Studentوتقوم الفئة Trainer
بوراثة هذه الفئة وكل الدوال بداخلها.
المشكلة عدم تكرار الدوال المتعلقة باألجرة الشهرٌة للمحاضر والمساعد,
نحساب االجشج انشٓشيح:
االجشج انكهيّح – انضشائة = االجشج انصافيح

حتى نمتنع من عدم تكرار الدوال المتعلقة باألجرة الشهرٌة للمحاضر والمساعد  ,نطبق
هذه الدوال فً فئة خاصة جدٌدة الموجودة فً خارج التخطٌط الهرمً .
الحسابات لؤلجرة الشهرٌة تكون خارج الفئات َ Trainerو. Teacher -
نضٌف فئة بإسم  ,Salaryهذه الفئة تحوي بداخلها الدوال المشتركة لحسابات األجرة
الشهرٌة بٌن المحاضر والمساعد  .تقوم الفئة بحساب األجرة للمحاضر واٌضا للمساعد
على حد سواء.
ٌمكن أن ٌكون لكل منهما دالة لحساب األجرة خاصة به.
هنا ٌؤتً دور الواجهة نعرف واجهة جدٌدة أٌضا نسمٌها  , ISalaryالتً نعرف بداخلها
الدوال البلزمة لحساب األجرة لكل من المحاضر والمساعد  ,وكل من الفئات
َ Teacherو Trainer -ترث هذه الواجهة .

الحل الكامل فً الصفحات التالٌة ,
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: المثال
public abstract class Person
{
private String m_FirstName;
private String m_LastName;
private int m_ID;

الفبة األساسٌة المشتركة
لجمٌع الفبات االخرى

public Person()
{
}
public Person(String first,String last,int id)
{
this.m_FirstName = first;
this.m_LastName = last;
this.m_ID = id;
}
 المعلومات المشتركة والمعلومات, طباعة المعلومات
public void Print()
الخاصة لكل فبة مشتقة
{
System.out.println("Name:" + m_LastName + " " + m_FirstName);
System.out.println("ID : "+ m_ID);
PrintDetails();
}
protected abstract void PrintDetails();
public String getFirstName()
{
return this.m_FirstName;
}
public String getLastName()
{
return this.m_LastName;
}
public int getID()
{
return this.m_ID;
}
}

public interface ISalary
{
float CalcBruto();
}
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public class Salary
{
الفبة التً تحسب الدوال العامة لألجرة
private Salary()
الشهرٌة للمحاضر والمساعد
{
}
public static float CalcSalary(ISalary obj)
حساب األجرة العامة
{
بدون الضرابب
float bruto = obj.CalcBruto();
return(bruto-CalcIncomeTax(bruto)-CalcSocialInsuranceTax(bruto));
}
private static
{
return
}
private static
{
return
}

float CalcIncomeTax(float bruto)
bruto * 0.3f;
float CalcSocialInsuranceTax(float bruto)
bruto * 0.1f;

}
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 عالمات,الفبة للطالب
 عالمات10 ًحت
ٌعالج كل ما ٌتعلق
بالطالب

public class Student extends Person
{
private int[] m_GradesArr = new int[10];
private int m_GradesCounter;
public Student()
{
}
public Student(int id, String fname, String lname)
{
super(fname, lname, id);
}

public boolean AddGrade(int grade)
{
if (grade >= 0 && grade <= 100 &&
m_GradesCounter < m_GradesArr.length)
{
m_GradesArr[m_GradesCounter++] = grade;
return true;
}
return false;
}
public int CalcAvg()
{
int avg = 0;
for (int i = 0; i < m_GradesCounter; i++)
avg += m_GradesArr[i];
return (int)(avg / m_GradesCounter);
}
public int FailuresNum()
{
int failures = 0;
for (int i = 0; i < m_GradesCounter; i++)
if (m_GradesArr[i] < 70)
failures++;
return failures;
}
protected @Override void PrintDetails()
{
System.out.println("Grades : ");
for (int i = 0; i < m_GradesCounter; i++)
{
System.out.println( m_GradesArr[i]);
}
System.out.println();
System.out.println("Average : " + CalcAvg());
System.out.println("Failures : " + FailuresNum());
}
}
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public class Trainer extends Student implements ISalary
{
private float m_SalPerHour;
ترث القدرة على ادارة العالمات من الفبة
private float m_Hours;
 تحسب األجرة حسب الواجهه, Student

. ISalary

public Trainer()
{
}
public Trainer(int id, String fn, String ln, float sal,float hours)
{
super(id, fn, ln);
this.m_SalPerHour = sal;
this.m_Hours = hours;
}
public void setSalaryPerHour(float sal)
{
this.m_SalPerHour= sal;
}
public float getSalaryPerHour()
{
return this.m_SalPerHour;
}
public void setHours(float h)
{
this.m_Hours= h;
}
public float getHours()
{
return this.m_Hours;
}
protected @Override void PrintDetails()
{
super.PrintDetails();
System.out.println("Salary: " + Salary.CalcSalary(this));
}
@Override public float CalcBruto()
{
return m_SalPerHour * m_Hours;
}
Salary – توجه الى

.لحساب المعاش الشهري
}
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public class Teacher extends Person implements ISalary
{
private float m_BaseSalary;
private float m_TeachingHours;
public Teacher()
{
}
public Teacher(int id, String fn,String ln, float sal, int hours)
{
super(fn, ln, id);
this.m_BaseSalary = sal;
this.m_TeachingHours = hours;
}
protected @Override void PrintDetails()
{
System.out.println("Base Salary :"+m_BaseSalary);
System.out.println("Hours: "+m_TeachingHours);
System.out.println("Salary:"+Salary.CalcSalary(this));
}
public void set_BaseSalary(float Bs)
{
Salary – توجه الى
this.m_BaseSalary= Bs;
لحساب المعاش
}
.الشهري
public float get_BaseSalary()
{
return this.m_BaseSalary;
}
public void set_TeachingHours(float TH)
{
this.m_TeachingHours= TH;
}
public float get_TeachingHours()
{
return this.m_TeachingHours;
}
@Override public float CalcBruto()
{
float extra_payment = 0;

 ٌتم بواسطة,ISalary تطبٌق
االستدعاء للدالة
. Salary.CalcSalary(...)

if (m_TeachingHours > 80)
{
float extra_hours = m_TeachingHours - 80;
float extra_payment_per_hour =m_BaseSalary/80*1.5f;
extra_payment = extra_hours*extra_payment_per_hour;
}
return m_BaseSalary + extra_payment;
}
}
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public class JavaApp
{
/**
* @param args the command line arguments
*/
public static void main(String[] args)
{
Teacher t1 = new Teacher(1234,"Yosef","Ben Yazed" 2346.34f, 120);
t1.Print();
System.out.println();
Trainer t2 = new Trainer(2345,"Rami","Ben Azez", 23.34f,87.5f);
t2.AddGrade(100);
t2.AddGrade(89);
t2.AddGrade(98);
t2.Print();
System.out.println();
Student s = new Student(4678,"Shadin","Ben Salih");
s.AddGrade(76);
s.AddGrade(85);
s.AddGrade(89);
s.Print();
}
}
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أسئلة عن الىاجهبت
: 1 سؤال
. حريٞ اشَف ربهظظخٍ ؿ.خٜطللٝ ٢ُ ؿي حألهطخء رخُزَٗخٓؾ حُظخ.أ
)َوز٣ ٕ شَف الٝ(ٓئحٍ ري
public interface Person

{
private void eat(int bananas);
void drink(int coffee){ }

}
-----------------------------------------------------------public class Employee extends Person {
@Override public void eat(int bananas) {
System.out.println ("I ate " + bananas + " bananas");
}
}
-----------------------------------------------------------public class Manager extends Employee
{
@Override public new void eat(int bananas) {
System.out.println ("I ate " + bananas * 2 + " bananas");
}
@Override public void drink(int coffee) {
System.out.println ("I drank " + coffee + " cups of coffee");
}
@Override public void shout() {
System.out.println ("I am the manager here");
}
}
-----------------------------------------------------------public static void main(String args[])
{
Person p = new Employee();
Employee e = new Manager();
Manager m = (Manager)e;
m.drink(10);
p.eat(11);
e.shout();
}
}

ق حألهطخء؟٤ٕ حُٔوَؽ رؼي طظلٌٞ٣ ٓخًح
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الحل
: األخطبء
public عٞٗ ٖٓ ٖ٣ٝ ًَ حُؼ٘خ,person شٜحؿُٞ ح٢ٍ كٝ حُوطؤ حأل
private

void eat(int bananas);

interface – َن ىحُش ىحه٤ٌٖٔ ًظخرش ططز٣  ال٢ٗ حُوطؤ حُؼخ
void drink(int coffee){

}

. ن٤ٕ ططزٝحٍ ريٖٝ حُي٣ٝش ٗؼغ ػ٘خٜحؿُٞىحهَ ح

drink ن حُيحُش٤ـذ ططز٣ Employee  حُوطؤ حُؼخُغ ىحهَ حُلجش
@Override public void drink(int coffee)
{
System.out.println("I drank " + coffee + " cups of coffee");
}

َ ٌٓٔ٘ش٤ش ؿ٤ٔ٤ حُيحُش ٖٓ حُلجش حَُث٠ِ ػe.shout()  ىحهَ حُٔ٘خىآس,  حُوطؤ حَُحرغ
Employee عٞٗ ٖٓ ٚٗ حُيحُش أل٠ِ حُٔ٘خىحس ػّٚؿٌٞٔ٘ش حُظ٣  ال, َألٕ حُٔئش

.)m.shout() ق ٌٗظذ٤ (ُِظظل. Manager عٞٗ ٖٓ ْ٤ُٝ
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:2 سؤال
: ٖأؿذ ػٝ ٢ُأ) اهَأ حُٔوطغ حُظخ
. ٖ حُلجخص٤ن حُؼالهش ر٤ىهٝ ق٤ظق رشٌَ طل٣ UML  أٍْٓ ٓوطؾ.i
. حٍ – حُطَم حُ٘خهظشٖٝ حُي٣ٝ ػ٘خ, Actor  أػق ُِلجش.ii
public interface Dancer {
public void dance();
public class Actor extends Dancer, Singer, Speaker
}
{
________________________
private String name;
public interface Singer {
public Actor(String name) { ..}
public void sing();
// … هنب ستظهر دوال أخري
}
public void danceWith(Dancer dancer) {..}
_________________________ }
public interface Speaker{
public void speak();
}

لش٤ اشَف ٌَُ ٖٓ حألٓطَ حُٔؼِّٔش د (*) حًح ًخٗض طل.Test أ) ٓؼطخس حُلجش
. حريٞكَّٔ ؿٝ لش٤َ طل٤أّ ؿ
public class Test
{
public static void main (String[] args)
{
Actor actor1 = new Actor (“Rebekka”);
Actor actor2 = new Actor (“Mark”);
Dancer dancer1 = actor1;
Dancer dancer2 = actor2;
* dancer1.danceWith( dancer2);
* Singer singer1 = new Singer();
* Singer singer2 = new Actor (“Tom”);
* Dancer dancer3 = (Actor)singer2;
* Actor actor3 = singer2;
* Singer singer4 = (Singer) dancer3;
}
} // end class Test
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األخطبء :
٣ ـذ ططز٤ن حُيٝحٍ – حُطَم حُٔٞؿٞىس ىحهَ حُلجخص حٍُٔٝٞػش ٣ .ؼ٘٣ ٢ـذ
ططز٤ن حُيٝحٍ )(dance() , speak() , sing
;)dancer1.danceWith( dancer2

ٌٛ ح حُٔطَ هخؽت ال ٞ٣ؿي طؼَ٣ق أٝ ٝط ٍٞحُ ٠حُيحُش حُٔٞؿٞىس ىحهَ
class Actor
;)(Singer singer1 = new Singer
ٌٛ ح حُٔطَ هخؽت ال  ٌٖٔ٣ر٘خء ًخثٖ ٖٓ حُٞحؿٜخص ()interface

;Actor actor3 = singer2

ٌٛ ح حُٔطَ هخؽت ال ٞ٣ؿي طل٣ .َ٣ٞـذ إٔ ٗو ّٞرؼِٔ٤ش طلٔٗ ٢ٌُ َ٣ٞظط٤غ ط٘لٌ٤
ٌٛح حألَٓ .
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:3 سؤال
: ٚ٤ِ ط٢أؿذ ػٖ حألٓجِش حُظٝ  أٓخٓي١ٌُ ح٢ط٤ حَُْٓ حُظوط٠ُأٗظَ ح
Fish

void swim()
AnimalBehavior(interface)

Bird
מנמממממחעיהח
יהחיהחיהחה
void fly()

void eat()
void sleep()

Mammal

void nurse()

! َّٔ  ك, ق٤ طل٢َُ حُٔوطغ حُظخٛ (أ

Cow

public interface AnimalBehavior
void
sayMoo()

{
public void eat()
{ System.out.println ( "I can eat"); }
public void sleep()
{ System.out.println (" I can sleep"); }
}

َٜـذ إٔ طظ٣ ٢حٍ حُظٖٝ حُي٣ٝػ٘خٝ , Cow - ٝ Bird د) أًظذ حُلجخص
. ٌس حُلجخصٛ َىحه
لش٤َ طل٤لش أّ ؿ٤) اشَف ٌَُ ٖٓ حألٓطَ حُٔؼِّٔش حَُٔهّـٔش حًح ًخٗض طلi )ص
.حريٞكَّٔ ؿٝ
َّٔ ؟ كZoo  حُلجش٢ كtestAnimals( ) ىس ىحهَ حُيحُشٞؿُٞٔ حُٔشٌِش ح٢ٛ ) ٓخii
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public static void main(String[ ] args)
{
AnimalBehavior[ ] animals = new AnimalBehavior[4];
......1
animals[0] = new Mammal();
.............................2
animals[1] = new AnimalBehavior (); ........................3
animals[2] = new Cow(); ....................................4
animals[3] = new Fish();
for(int i=0 ; i < 4; i++)
{
animals[i].sleep(); ..............................5
}
animals[2].sayMoo();
....................................6
{

public class Zoo
{
public static void testCow(Cow cow)
{
cow.nurse()....................................7
}
public static void testFish(AnimalBehavior animal)
{
animal.swim();..............................8
}
public static void testAnimals(AnimalBehavior animal)
{
(Bird)animal.fly();..........................9
(Fish)animal.swim();.........................10
}
{
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: 3 حم نهسؤال
: حل قسم أ

 ٗؼِْ إٔ حُلجش. خصٜحؿُٞحٍ – ؽَم ىحهَ حٝن ى٤ٌٖٔ ططز٣  ال, ق٤َ طل٤حُلَ ؿ
.ٖ٣ٝخ كجخص كوؾ ػ٘خٌِٜٖٔ إٔ ٗطزن ٌٗظذ ىحه٣ ٌح الُٜٝ شٜحؿٝ ٢ٛ AnimalBehavior
: حل قسم ة

ؼخ ً حُيحُش٣أٝ , eat( ) , sleep( ) ٍحٝن ُِي٤ٕ ططزٌٞ٣ ٕـذ أ٣ , fish ىحهَ حُلجش
.swim( )
. Bird ٗلْ حُشت ُِلجش
class fish implements AnimalBehavior
{
@Override public void eat()
{
System.out.println ("class Fish .. eat"); }
@Override public void sleep()
{
System.out.println ("class Fish .. sleep"); }
public void swim()
{
System.out.println ("class Fish .. Swim"); }
}
class Bird implements AnimalBehavior
{

@Override public void eat()
{
System.out.println ("class Bird .. eat"); }
@Override public void sleep()
{
System.out.println ("class Bird .. sleep"); }
public void fly()
{
System.out.println ("class Bird .. fly"); }
}

: حل قسم ج

. )شٜحؿُٞع حٞٗ ٖٓ( ش٤ٓع حُلجش حألٓخٞٗ ٖٓ كشٞ ر٘خء ٓظل, ق٤ طل1 َ حُٔط.1
عٞٗ ٖٓ ٖ ًخث٠ِئشَ ػ٣ )ٍٝ حالٚؿُٞٔ (ح٠ُٝش حال٤ِق حُو٤ طل, 2 َ حُٔط.2
ٍّ طؼيى حألشٌخٜٞ كبٕ كٔذ ٓلٚحؿُٞ٘خ كجش طَع ح٣ حًح ًخٕ ُي.Mamal
ٕ أٌٚ٘ٔ٣ )AnimalBehavior( ّع كجش حألٓخٞٗ ٖٓ ّٚؿٞٓ )polymorphism(
.)Mamal( ع حُلجخص حُٔشظوشٞٗ ٖٓ  ًخث٘خص٠ِ ػٚؿٞ٣ -َئش٣
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 .3حُٔطَ  , 3ؿ َ٤طل٤ق ال  ٌٖٔ٣ر٘خء ًخث٘خص ٖٓ حُ ُٔ َٞؿّٜخص .
 .4حُٔطَ  , 4طل٤ق ُٓٞؿّٓ – ٚئشَ ٖٓ ٗٞع حُلجش حألٓخٓ٤ش  ٌٚ٘ٔ٣إٔ َُٞ ٣ؿّ– ٚ
٣ئشَ ػًِ ٠خث٘خص ٖٓ حُلجخص حُٔشظوش .
 .5حُٔطَ  , 5طل٤ق رشَؽ إٔ ٌٗ ٕٞهي طلل٘خ حُوطؤ حُٔٞؿٞى ك ٢حُٔطَ , 3
الٗ ٚػ٘يٛخ ًَ حٌُخث٘خص ُٜخ حُيحُش – حُطَ٣وش ٍٝ .sleepحػش ٝحؿٜش طـزَ ػِ٠
ططزن حُيٝحٍ ريحهِٜخ .
 .6حُٔطَ  , 6ؿ َ٤طل٤ق ٣ـذ إٔ ٗظؤًي رؤٕ حٌُخثٖ ٖٓ ٗٞع ٝ .Cowرؼيٛخ ٗلٍٞ
حُٔٞؿّ – ٚحُٔئشَ حُٞٗ ٠ع حُلجش .Cow

;) (// ( (Cow)animal[2] ).sayMoo

)if (animals[2] instanceof Cow
{
;]Cow c1 = (Cow) animal[2
;)(c1.sayMoo
}

 .7حُٔطَ , 7طل٤ق حُزخٍحٓظَ ( )Cow cowحٌُ ١طظِوخ ٙحُيحُش ٖٓ ٗٞع ٌُُ .Cowي
 ٌٚ٘ٔ٣إٔ ٘٣خىٔ٣ – ١ظيػ ٢حُيحُش  nurseحُٔٞؿٞىس ك ٢حُلجش  Mammalرٔزذ
حٍُٞحػش.
 .8حُٔطَ  , 8ؿ َ٤طل٤ق ٣ـذ حُظؤًي ٖٓ إٔ حُٔٞؿّ–ٚحُٔئشَ  animalرخُلؼَ ٣ئشَ
ػًِ ٠خثٖ ٖٓ ٗٞع حُلجش .fish
ٓشخرُِٔ ٚطَ . 6
)if ( animal instanceof fish
;)(((fish)animal).swim

 .9حألٓطَ  , 10 ٝ 9ؿ َ٤طل٤لش ٣ـذ حُظؤًي ٖٓ ٗٞع حٌُخثٖ هزَ آظيػخء حُيحُش .
) if( animal instanceof Bird
;)(((Bird)animal).fly
) if (animal instanceof fish
;)(((fish)animal).swim

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق
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سؤال : 4
ك ٢اكي ٟحُٔئٓٔخص ٓـٔٞػظ ٖٓ ٖ٤حُطالد ٓ ,B -ٝ Aـٔٞػش حُظـخٍ طٌ ٖٓ ٕٞحُلجش
ٓٝ , AStudentـٔٞػش حٌُزخٍ حُلجش  .BStudentحُٔـٔٞػظخٕ طَـَػـخٕ حُٞحؿٜش Student
حُظ ٢طظ َٜرخالٓلَ ٌَُ ؽخُذ ٞ٣ؿي حْٓ ٍٝهْ ٣ٞٛش.
ٌَُ ٓـٔٞػش ٞ٣ؿي ُٓ ََ ًّـِ ُ ٌٜٙحُٔـٔٞػش ٓ ٞٛٝ .ؼِْ َٔ ُ٣ؼّـَ رٞحٓطش حُلجش .Teacher
حُؼالٓخص ك ٢حُٔئٓٔش طٌ ٕٞكٔذ حُٔـٔٞػش ٔ٤ُٝض كَى٣ش  ًَِٓٝ ,حُٔـٔٞػش ٣ُ ٌٚ٘ٔ٣خىس
أٗ ٝوظخٕ ُؼالٓخص حُٔـٔٞػش .
ُ ٌٖٔ٣طخُذ ٖٓ ٓـٔٞػ ش حُظـخٍ إٔ ٣ؤهٌ طؤشَ٤س ُِوَٝؽ ٖٓ حُٔئٓٔش حًح ًخٗض ػالٓخص
ٓـٔٞػظ ٚأًزَ ٖٓ ُٝ , 150ي ٚ٣إً ٖٓ ًَِٓ حُٔـٔٞػش .
ُ ٌٖٔ٣طخُذ ٖٓ ٓـٔٞػش حٌُزخٍ إٔ ٣ؤهٌ طؤشَ٤س ُِوَٝؽ ٖٓ حُٔئٓٔش حًح ًخٗض ػالٓخص
ٓـٔٞػظ ٚأًزَ ٖٓ .200
ٓؼط ٠حُٔوطغ حُظخُ: ٢
public interface Student
{
ذل عالياخ انًجًٕعح حسة يتغيش /* grade
 */دانح تع ّ
;)public void SetGroupGrade (int grade
*/
 */دانح تعيذ عالياخ انًجًٕعح
;)(public int GetGroupGrade
*/
 */دانح تعيذ يشكز انًجًٕعح تشكم كائٍ
;)(public Teacher GetGroupTeacher
*/
 */دانح تغيّش يشكز انًجًٕعح
;)public void SetGroupTeacher (Teacher newTeacher
*/
 */دانح تعهٍ عٍ حصٕل انطانة عهى إرٌ أو ال
;)(public bool HasPermission
}

أ .آٍْ ٓوطؾ  UMLحٌُ٣ ١ظق حُؼالهش ر ٖ٤حُلجخص ً٤لٔخ ًًَص رخُٔئحٍ .

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق
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ب.أٓخٓي ططز٤ن ُِيحُش )( bool HasPermissionحُٔٞؿٞىس ىحهَ حُلجش : AStudent
)(public bool HasPermission
{
)))if ((AStudent.grade > 150) && (AStudent.GroupTeacher.GivePermission (this
;return true
else
;return false
}

أًظذ ػ٘ٞحٕ حُيحُش (…)  GivePermissionحُظ ٢طظ َٜرخُلجش .Teacher

خ .أًظذ حُلجش  AStudentػِ ٠حُ٘ل ٞحُظخُ ٢حُِٔ٤حص ٝػ٘خ ٖ٣ٝحُيٝحٍ حُظ ٌٖٔ٣ ٢إٔ
طٌ ٕٞىحهَ حُلجش (ال كخؿش ٌُظخرش حُيحُش رشٌَ ًخَٓ كوؾ حُؼ٘خ. )ٖ٣ٝ
ث.ك ٢حُزَٗخٓؾ حَُثُ ٢ٔ٤ػـَّكض ٓظلٞكش حُظ ٢طل ١ٞؽالد ٖٓ حُٔـٔٞػظ ٖ٤ىحهَ
حُٔئٓٔش  .حُزَٗخٓؾ ٣للض حُطالد حٌُ ُْٜ ٖ٣طؤشَ٤س هَٝؽ ٖٓ حُٔئٓٔش  .أ١
ٓلٓ ٖٓ ّٜٞلخ ْ٤ٛرَٓـش حٌُخث٘خص حُٔٞؿُّ٣ ٜٚلـؼَّ ػ٘ي ػِٔ٤ش حُللض  .حشَف .

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق
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: 4 حم سؤال
٢ط٤ ٍْٓ طوط.أ

AStudent
Teacher

Student

BStudent

: حٕ حُيحُشٞ٘ ػ.د
public bool givePermission (Student std)

:ؼخ٣ٌح حُشٌَ أٜٕ رٌٌٖٞٔ إٔ ط٣ٝ
public bool givePermission (AStudent std)

. ٍ حُيحُش هخطش كوؾ ُِطالد حُظـخٌٙٛ
.َٓي رَٓـش حُٔئحٍ رشٌَ ًخ٣َ٣ ُٖٔ ٘خ ٌٗظذ حُلَ حٌُخَٓ كوؾٛ .ص
public class AStudent implements Student
{
private static int grade;
private static Teacher groupTeacher;
private String name;
private int idNumber;
public void setGroupGrade (int grade)
{
Astudent.grade = grade;
}
public int getGroupGrade()
{
return AStudent.grade;
}
public Teacher getGroupTeacher()
{
return AStudent.groupTeacher;
}
public Teacher setGroupTeacher (Teacher newTeacher)
{
AStudent.groupTeacher = newTeacher; // ال َثُي كائٍ يُسٕخ
}
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)(public bool hasPermission
{
)))if ((AStudent.grade > 150) && (AStudent.groupTeacher.givePermission (this
;return true
else
;return false
}
}

ػ٘ي كلض حٌُخث٘خص ٗٔظيػ ٢حُيحُش )(ٝ ٌَُ hasPermissionحكي ٖٓ حٌُخث٘خص
حُٔٞؿٞىس ىحهَ حُٔظلٞكش  ٌَُ ,ؽخُذ ٗٔظيػٗ–٢لؼّـَ ىحُش ُٜخ ٗلْ حالْٓ حُظ ٢طوّٞ
رخش٤خء ٓوظِلش كٔذ حُٔـٔٞػش حُظ٘٣ ٢ظٔ ٢حُٜ٤خ ٌٛ .ح حُٔلٓ ٞٛ ّٜٞل ّٜٞطؼيى
حألشٌخٍ كٔذ ٗٞع حٌُخثٖ ٗٔظيػ ٢حُيحُش – حُطَ٣وش حُٔالثٔش .

مالحظبت:

أ.

ب.
خ.
ث.

في انقسى ب ,يجة أٌ َفٓى اٌ انذانح تعيذ قيًح يُطقيح
( )True/Falseحسة َٕع انكائٍ ٔانذانح تتهقى طانة يٍ انًجًٕعتيٍ .
في انقسى خ  ,يجة انتشكيز عهى أٌ تكٌٕ انًيزاخ ستاتيح (. )static
في انقسى خ  ,انذٔال االجثاسيح ْي انًعشّفح انتي تظٓش تانٕاجّٓ  .Studentال
حاجح نتطثيق انذٔال .
في انقسى ج  ,يجة االَتثاِ نًفٕٓو تعذد االشكال .

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق
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:5 سؤال
لش٤غ حألٓطـَ طل٤ٔ اكَع إٔ ؿ٢ُ حُزَٗخٓؾ حُظخ٠ٓؼط

.أ

public static void main(String[ ] args)
{
B b1 = new A();
B b2 = new C();
A a1 = (C) b2;
D d1 = new C();
B b1 = new B();
D d2 = new A();
}

٢ ُػ َّكض ك٢ٖ حُلجخص حُظ٤ظلخٕ حُؼالهخص حٌُٔٔ٘ش ر٣ ,UML ٢) حٍْٓ ٓوطط1
.٢ٔ٤حُزَٗخٓؾ حَُث
ٍْٓ ح. لش٤َ طل٤َ ؿ٣ٞش طل٤ِّٔ رؼٞو٣  حُزَٗخٓؾ٢َ ك٤) حكَع إٔ حُٔطَ حأله2
 حُزَٗخٓؾ٢ ػَّكض ك٢ٖ حُلجخص حُظ٤ظق حُؼالهخص حٌُٔٔ٘ش ر٣ ي٣ ؿيUML ٓوطؾ
.٢ٔ٤حَُث
: ق٤ أٓخٓي ٓوطغ طل.ب
public class What
{
public static void main (String[] args)
{
A a = new A ( );
A m = new A ( );
m.SetColor ("Red");
System.out.println (m.toString( ));
*** a.SetColor ("Blue");
System.out.println (m.toString( ));
}
}

: ٢َُ حُٔوَؽ حُظخٜظ٣ َ حُزَٗخٓؾ٤ طشـ.1
A Red object
A Blue object

.  حشَف, A ـذ إٔ طُؼـَّف ىحهَ حُلجش٣ ٢ِس حُظ٤ُٔ ح٢ٛ ٓخ
.  حشَف ٓخًح كؼِض, ٍَٟس حهٞ أًظذ حُٔطَ *** رظ.2

- 153 -

 ٗلق- ٕٞ٘يّ ٓئْٗ هشؤُٜح
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أ.
D
B
B
B
D

A

A
A

D

C

C

C

٘ٛخُي ػيس اكظٔخالص ُِلَ :
 .1حُِٔ٤س حُظ٣ ٢ـذ إٔ طظ:٢ٛ َٜ
;protected static String color
ٝحػق إٔ ٘ٛخُي ِٓ٤س ُ ٕٞك ٢حُلجش  ,Aألٗٞ٣ ٚؿي ىحُش حُظ ٢طؼ ّيٍ ٝطـ َ٤حُِٔ٤س .
ٖٓ حٌُٞى ٝحػق إٔ طـ َ٤حُِٔ٤س  ٌٕٞ٣ػٖ ؽَ٣ن ٓئشَ ٝ ,aأ٣ؼخ ػٖ ؽَ٣ن ٓئشَ
أهَ ٌُٜٝ ,mح ٗل ْٜإٔ حُِٔ٤س طُـ َؼـَّف ًِٔ٤س ٓظخط٤ش .static
حُِٔ٤س حُٔظخط٤ش طٌ ٕٞطخرؼش ٌَُ حٌُخث٘خص  ٢ٛٝال طٌ ٕٞىحهَ حٌُخثٖ  ,حٗٔخ ِٓ٤س هخٍؿ٤ش
طخرؼش ٌَُ حٌُخث٘خص طويّ ًَ حٌُخث٘خص  ًَ .حٌُخث٘خص طٔظط٤غ حُٞط ٍٞحُ ٌٙٛ ٠حُِٔ٤س
ٝطؼيٍ هٔ٤ظٜخ أ ٝطؤهٌ  ٌٙٛحُؤ٤ش  ًَٝطـُ َ٤٤ؤ٤ش  ٌٙٛحُِٔ٤س ٓ ٌٕٞ٣ؼَٝف ٌَُ حٌُخث٘خص
حالهَ.ٟ
;)"A.setColor ("Blue
ً ٌٖٔ٣ .2ظخرش حُٔطَ رظٍٞس :
ألٕ حُِٔ٤س ٓ ٢ٛظخط٤ش ٌُٜح  ٌٖٔ٣طـ َ٤هٔ٤ش حُِٔ٤س رظٍٞس ٓزخشَس ٖٓ ىحهَ حُلجش .
أٌٖٔ٣ ٝ
ػٖ ؽَ٣ن ٓئشَ(ًخثٖ) أهَ  ٌٖٔ٣طؼي َ٣حُؤ٤ش .

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق
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ArrayList, Collections And Polymorphism
عادة الوزارات العامة فً أي دولة تقوم بحفظ كمٌات هائلة من المعطٌات  ,عن
األشخاص والعائبلت  ,عن المنازل وعناوٌن المنازل  ,عن الطبلب واسماء الطبلب ,
عن المدارس والمدرسٌن ,الخ..
اذا أخذنا وزارة المواصبلت فإنها تحفظ معطٌات ضخمة عن كل السٌارات فً الدولة ,
سٌارات خاصة ,سٌارات عامة  ,سٌارات أجرة بؤنواعها ,شاحنات  ,باصات  ,الخ ...
ٌمكن أن نقول بالتؤكٌد أن كل الفئات ترث الفئة األساسٌة المشتركة لكل السٌارات
ونفرض أننا أعطٌناها األسم .Vehicle
مثال :

كابنات من الفبات
المشتقة .
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:مثال على كٌفٌة عمل البرنامج
abstract class Vehicle
{
public abstract void Print();
}
------------------------------------------------

abstract class Car extends Vehicle
{
public @Override void Print()
{
System.out.println("Car class");
}
}

فبات مشتقة

------------------------------------------------

class Motorcycle extends Vehicle
{
public @Override void Print()
{
System.out.println ("Motorcycle class");
}
}
------------------------------------------------

class Track extends Car
{
public @Override void Print()
{
System.out.println ("Track class");
}
}
-----------------------------------------------class Semitrailer extends Car
{
public @Override void Print()
{
System.out.println ("Semitrailer class");
}
}
-----------------------------------------------class Bus extends Car
{
public @Override void Print()
{
System.out.println ("Bus class");
}
}
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class PrivateCar extends Car
{
public @Override void Print()
{
System.out.println ("PrivateCar class");
}
}
------------------------------------------------

class Van extends Car
{
public @Override void Print()
{
System.out.println("Van class");
}
}

------------------------------------------------

class VehiclesArr
{
private Vehicle[] m_Arr;
private int m_Counter;
public VehiclesArr(int size)
{
m_Arr = new Vehicle[size];
}
public void AddCar(Vehicle v)
{
if (m_Counter < m_Arr.Length)
m_Arr[m_Counter++] = v;
}
public void Print()
{
for (Vehicle v : m_Arr)
v.Print();
}
}

إضافة كابن من الفبات
.المشتقة الى المصفوفة

طباعة المصفوفة

------------------------------------------------

class App
{
static void main(String[] args)
{
VehiclesArr Arr = new VehiclesArr(6);
Arr.AddCar(new Bus());
Arr.AddCar(new PrivateCar());
Arr.AddCar(new Track());
Arr.AddCar(new Semitrailer());
Arr.AddCar(new Motorcycle());
Arr.AddCar(new PrivateCar());
Arr.Print();
}
}

٠ُاػخكش ًخث٘خص ح
كشٞحُٔظل

- 158 -

 ٗلق- ٕٞ٘يّ ٓئْٗ هشؤُٜح
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فً لغة الجافا وكما فً لغة ال  ،NETالمصفوفة األحادٌة هو مبنى معطٌات له حجم
ثابت عادة نحددهُ عند تعرٌف المصفوفة .
تح ّدد عند التعرٌف ،والوصول إلى محتواه ٌكون بواسطة
حجم (عدد العناصر) َ
المإشرات .مبنى المعطٌات هذا له حسنات عدة  ,منها الوصول إلى مكان فً المصفوفة
هو سرٌع جدا.
ومع ذلك ،لٌس دائما نرٌد أن ٌكون كبر المصفوفة ثابت وغالبا كبر المصفوفة ال ٌكون
معروف من قبل  ,انما ٌكون فً وقت التشغٌل (. )Run Time
عندما ٌكون حجم المصفوفة غٌر معروف  ،فإن االفد الحاجة ضلٌة إلستعمال مبان ٍ
جاهزة موجودة فً لغة الجافا تمكننا من تغٌر حدود أو حجم مبنى المعطٌات عن
.java.util.AbstractCollection
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الفئة ArrayList
فئة  ArrayListإمتداد للفئة  AbstractListوتطبق الواجهة .List
 ArrayListتدعم المصفوفات الدٌنامٌة (المتغٌّرة لٌست الثابتة) التً ٌمكن أن تكبر
حسب الحاجة .فً لغة الجافا ،المصفوفات األحادٌة ذات طول ثابت.
بعد أن ٌتم إنشاء مصفوفة عادٌة  ،فإنها ال ٌمكن أن تكبر أو تصغر ،وهو ما ٌعنً أنه
ٌجب أن نعرف مسبقا كم عدد عناصر المصفوفة .ولكن ،فً بعض األحٌان ،قد ال
تعرف حتى وقت التشغٌل بالضبط كبٌر المجموعة التً تحتاج إلٌها .للتعامل مع هذه
الحالةٌ ،حدد إطار مجموعات  .ArrayListفً جوهرها ،على  ArrayListهو
مجموعة متغٌرة الطول من المإشرات على الكائنات .وهذا هو ،على ArrayList
ٌمكن زٌادة أو نقصان حٌوي-دٌنامً فً الحجمٌ .تم إنشاء قوائم مجموعة مع الحجم
األولً .عندما ٌتم تجاوز هذا الحجمٌ ،تم تكبٌر تلقائٌا المجموعة .عندما تتم إزالة
الكائنات ،قد تتقلص المصفوف.
ثبلث بناءآت للفئة :
) (ArrayList
)ArrayList(Collection c
)ArrayList(int capacity
البناء ٌ 1بنً مجموعة فارغة البناء الثانً ٌتلقى مجموعة وٌبنً خبلٌاه من هذه
المجموعة  .البناء ٌ 3بنً المجموعه حسب قدرة استٌعاب أولٌة ,هذا الكبر هو حجم
المصفوفة األساسٌة التً تستخدم لتخزٌن العناصر .القدرة -الكبر تكبر تلقائٌا كلما تم
إضافة عناصر إلى المجموعة .
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 ثم ٌتم، ٌتم إنشاء مجموعة.ArrayList البرنامج التالً ٌوضح استخدام بسٌط من
 تتم إزالة بعض العناصر وٌتم. ثم ٌتم عرض القائمةString إضافة كائنات من نوع
.عرض المجموعة مرة أخرى
: مثال
public static void main(String[] args)
{
// create an array list
ArrayList al = new ArrayList();
System.out.println("Initial size of al: " +

al.size());

// add elements to the array list

al.add("C");

: حُٔوَؽ

al.add("A");
al.add("E");
al.add("B");
al.add("D");
al.add("F");

Initial size of al: 0
Size of al after additions: 7
Contents of al: [C, A2, A, E, B, D, F]
Size of al after deletions: 5
Contents of al: [C, A2, E, B, D]

al.add(1, "A2");

System.out.println("Size of al after additions:" +

al.size());

// display the array list
System.out.println("Contents of al: " + al);
// Remove elements from the array list
al.remove("F");
al.remove(2);
System.out.println("Size of al after deletions:" +

al.size());

System.out.println("Contents of al: " + al);
}
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 عندما. تبدأ فارغة من ثم تكبر كلما تم إضافة عناصر إلٌهاA1 نبلحظ أن المجموعة
.تتم إزالة عناصر ٌتم تقلٌص حجمها
 أن ٌزداد تلقائٌا كلما تم تخزٌن كائناتArrayList على الرغم من أن قدرة الكائن
 ٌدوٌا عنArrayList كبر الكائن- لكن ٌمكنك أٌضا زٌادة قدرة، جدٌدة فً المجموعة
.ensureCapacity() طرٌق

void ensureCapacity(int cap)
 بحٌث ٌكونArrayList إذا كنت ترغب فً تقلٌل حجم المصفوفة التً ترتكز علٌها
. بالضبط كبرها كعدد العناصر أو الكائنات الفعلٌة الموجودة فً المجموعة
. trimToSize()
:ArrayList الدوال والمٌزات الموجودة داخل الفئة

إضافى بمكان معٌن

void add(int index, Object element)

إضافة كائن

Inserts the specified element at the specified
position index in this list. Throws
IndexOutOfBoundsException if the specified index
is is out of range
(index < 0 || index > size()).
boolean add(Object o)

إضافة مجموعة معٌنة

Appends the specified element to the end of this
list.
boolean addAll(Collection c)
Appends all of the elements in the specified
collection to the end of this list, in the order
that they are returned by the specified
collection's iterator. Throws NullPointerException
if the specified collection is null.
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محً كل مكونات

void clear()

نسخ بشكل كامل

Removes all of the elements from this list.
Object clone()

هل الكائن موجود داخل

Returns a shallow copy of this ArrayList.
boolean contains(Object o)

زٌادة حجم ال
ArrayList

إرجاع كائن بخلٌة معٌنة

إعادة مكان لكائن معٌن
فً أول مكان ٌجده

إعادة مكان لكائن معٌن
فً آخر مكان ٌجده

Returns true if this list contains the specified
element. More formally, returns true if and only
if this list contains at least one element e such
that (o==null ? e==null : o.equals(e)).
void ensureCapacity(int minCapacity)
Increases the capacity of this ArrayList instance,
if necessary, to ensure that it can hold at least
the number of elements specified by the minimum
capacity argument.
Object get(int index)
Returns the element at the specified position in
this list. Throws IndexOutOfBoundsException if the
specified index is is out of range
(index < 0 || index >= size()).
int indexOf(Object o)
Returns the index in this list of the first
occurrence of the specified element, or -1 if the
List does not contain this element.
int lastIndexOf(Object o)

Returns the index in this list of the last
occurrence of the specified element, or -1 if the
list does not contain this element.
 محً كائن فً مكان محددObject remove(int index)
وإعادته
Removes the element at the specified position in
this list. Throws IndexOutOfBoundsException if
index out of range (index < 0 || index >= size()).
محً مجموعة من
protected void removeRange(int fromIndex, int
الكائنات من حد ال حد
toIndex)
آخر
Removes from this List all of the elements whose
index is between fromIndex, inclusive and toIndex,
exclusive.
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Object set(int index, Object element)
Replaces the element at the specified position in
this list with the specified element. Throws
IndexOutOfBoundsException if the specified index
is is out of range (index < 0 || index >= size()).
int size()
Returns the number of elements in this list.
Object[] toArray()
Returns an array containing all of the elements in
this list in the correct order. Throws
NullPointerException if the specified array is
null.
Object[] toArray(Object[] a)
Returns an array containing all of the elements in
this list in the correct order; the runtime type
of the returned array is that of the specified
array.
void trimToSize()
Trims the capacity of this ArrayList instance to
be the list's current size.
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أسئـهـخ مزـىـىعخ
وحـهـىل
من المهم جدا تطبيق األسئلة على الحاسوب لفهم الموضوع بشكل أفضل .
أسئلة عامة من اإلنترنت ومن امتحانات مدرسية وجامعية .
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: 1 سؤال
: ٢ُأٓخٓي حُٔوطغ حُظخ
public class Stam
{
public void B(int m, int n)
{
System.out.println(m * n);
}
public void f()
{
System.out.println ("inside Stam");
}
}
public class B extends Stam
{
protected int y;
public B(int x)
{
this.y = x;
}
}
public class C extends Stam
{
public int x;
public static void g()
{
System.out.println("inside C");
}
}
public class Test
{
public static void main(String[] args)
{
C temp = new C();
}
}
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أؿذ ػٖ حُز٘ٞى "أ" – "ى" ٓ ،ظطَّهخ ً اُ ٠حُزَٗخٓؾ حُٔؼط. ٠
أ.
 ٌٖٔ٣ َٛطـ َ٤٤هٔ٤ش حُظلش  xحُٔؼَّكش ك ٢حُلجش  ٖٓ ، Cىحهَ ؽَ٣وش ك٢
حُلجش Stam؟
اًح ًخٗض حإلؿخرش ٗؼْ  -حًظذ ً٤ق ،اًح ًخٗض حإلؿخرش ال – ػِّـَ ُٔخًح .
د.
( )iحًظذ أَٓحً أ ٝأٝحَٓ ك ٢حُطَ٣وش  ، mainإلٓظيػخء حُطَ٣وش B
حُٔؼَّكش ك ٢حُلجش .Stam
( )iiحًظذ أَٓحً أ ٝأٝحَٓ ك ٢حُطَ٣وش  ، mainإلٓظيػخء حُزّ٘خء B
حُٔؼَّف ك ٢حُلجش .B
ؽ.
أٓخٓي ػالػش أٝحَٓ .iii - i
رخُ٘ٔزش ٌَُ ٝحكي ٜٓ٘خ ،كيى اًح ًخٕ  ٌٖٔ٣اػخكظ ٚك ٢حُطَ٣وش .main
ػِّـَ طلي٣يحطي رٞحٓطش ِّٓٔ٤حص رَٓـش ّٓ ٞؿٜش ًخث٘خص .
i
ii
iii

;)Stam obj = new B(7
;)( Stam obj = new B
;)(B obj = new Stam

ى.
 ٌٖٔ٣ َٛحٓظيػخء حُطَ٣وش )( fحُٔؼَّكش ك ٢حُلجش  ٖٓ ،Stamىحهَ ؽَ٣وش
ك ٢حُلجش  B؟ اًح ًخٗض حإلؿخرش ٗؼْ  -حًظذ حإلٓظيػخء  ،اًح ًخٗض حإلؿخرش ال -
ػَِّ ُٔخًح .
ٛـ.
 ٌٖٔ٣ َٛحٓظيػخء حُطَ٣وش )( gحُٔؼَّكش ك ٢حُلجش  ٖٓ ،Cىحهَ ؽَ٣وش ك٢
حُلجش  main؟ اًح ًخٗض حإلؿخرش ٗؼْ  -حًظذ حإلٓظيػخء ،اًح ًخٗض حإلؿخرش ال -
ػَِّ ُٔخًح .
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حل سؤال :1
أ) حُـٞحد  ٞٛال  ,ال ُ ٌٖٔ٣يحُش أ ٝؽَ٣وش ٓؼّ٘٤ش ىحهَ حُلجش  stamإٔ طظٞؿّ ٚحُ٠
ًخثٖ ٓٞؿٞى ىحهَ حُلجش  .Cىحُش ريحهَ  baseال ٌُٜ٘ٔ٣خ إٔ طـ َّ٤٤هٔ٤ش ِٓ٤س
ىحهَ كجش  Derivedكظٝ ٠إ ًخٗض حُِٔ٤س ٓؼَكش ًـ .public
حًح ػَّك٘خ ًخثٖ ٖٓ ٗٞع ىحهَ حُلجش ٌ٘ٔ٣ stamش إٔ ٣ـ َ٤٤هٔ٤ش حُِٔ٤س ٓ xزخشَس
ألٜٗخ ٖٓ ٗٞع .public
د) ًظخرش ٓوطغ ىحهَ – Main
;)(Stam s1 = new Stam
حٓظيػخء حُيحُش  Bحُٔٞؿٞىس ىحهَ s1.B(5, 5); // stam
 ٌٙٛىحُش ىحهِ٤ش ك ٢حُلجش // stam
حٓظيػخء حُيحُش  Bحُٔٞؿٞىس ىحهَ // B
 ٌٙٛىحُش ىحهِ٤ش ك ٢حُلجش// B

;)B b1 = new B(4

ص)
( )iطل٤لش ٓ,ئشَ ٖٓ ٣ baseئشَ ػًِ ٠خثٖ ٖٓ ٗٞع .Derived
( )iiؿ َ٤طل٤لش ٣ ,ـذ حٍٓخٍ هٔ٤ش ٝحكيس ُِز٘خء . B
( )iiiؿ َ٤طل٤لشٓ ,ئشَ ٖٓ  Derivedال  ٌٚ٘ٔ٣إٔ ٣ئشَ ػًِ ٠خثٖ ٖٓ
ٗٞع  baseري ٕٝطل.َ٣ٞ
ع) حُـٞحد ٗؼْ ٌٗ ,ظذ  ٌٙٛحُلجش ىحهَ حُلجش . B
)(public void Call_f
{
;) (this.f
}

ؽ) حُـٞحد ٗ ٞٛؼْ ٌٗ ,ظذ حإلٓظيػخء ُِيحُش ك ٢حٍ  – Mainرخُظٍٞس حُظخُ٤ش
;)(C.g

حُٔزذ حٕ حُيحُش ٓظخط٤ش (ٓخً٘ش) ال كخؿش ُز٘خء ًخثٖ إلٓظيػخء حُيحُش .
 ٌٖٔ٣حٓظيػخء حُيحُش رشٌَ ٓزخشَ .

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

- 168 -

شٜ ّؿٞٓ رَٓـش ًخث٘خص

Java Language -ُـش حُـخكـخ

: 2 سؤال
. Test ش٤ٔ٤حُلجش حَُثٝ NameC , NameB , NameA : ٓؼطخس حُلجخص حُؼالع
. أًظذ حُٔوَؽٝ ,Test  حُلجش٢ كmain وش٣ٌَ حُط٤ٍ ٓظخرؼش ط٘لٝحٓطش ؿيٞطظزغ ر
ْٚ طلخط٤ ه- ٖرخُ٘ٔزش ٌَُ ًخثٝ ، َحص٤ْ حُٔظـ٤شَٔ ه٣ ٍٕ أٝ حُـي٠ِػ
public class NameA
{
protected int x;
public NameA(int x)
{ this.x = x; }
public int getX()
{
return x;
}
@Override public String toString()
{ return "NameA: x=" + x; }
public String display()
{ return "display NameA"; }
}
//-------------------------------------------public class NameB extends NameA
{
protected int y;
public NameB(int x, int y)
{
super(x);
this.y = y;
}
@Override public String toString()
{ return "NameB: x=" + getX() + "y= " + this.y; }
}
//-------------------------------------------public class NameC extends NameB
{
protected int z;
public NameC(int x, int y, int z)
{
super(x, y);
this.z = z;
- 169 -

 ٗلق- ٕٞ٘يّ ٓئْٗ هشؤُٜح
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}
@Override public String toString()
{ return " NameC: x=" + x + "y=" + y + "z=" + z; }
@Override public String display()
{ return "display NameC"; }
}
//-------------------------------------------public class Test
{
public static void main(String[] args)
{
NameC nc1 = new NameC(1, 2, 7);
System.out.println(nc1.toString());
NameA people[] = new NameA[4];
people[0]
people[1]
people[2]
people[3]

=
=
=
=

new
new
new
new

NameA(6);
NameB(8, 9);
NameC(4, 0, 11);
NameC(3, 2, 4);

people[3] = (NameA)people[2];
int count = 0;
for (int i = 0; i < people.length; i++)
{
System.out.println(people[i].display());
if (people[i].getX() > 5)
{
count++;
}
}
System.out.println(count);
count = 0;
for (int i = 0; i < people.length; i++)
{
if (people[i] instanceof NameC)
{
count++;
}
}
System.out.println(count);
}
}
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حل سؤال :2
ٓوطؾ ٣ظق ٝػؼ٤ش حٌُخث٘خص ٝحُٔئشَحص ك ٢حُزَٗخٓؾ :

حُٔظلٞكش ٓؼَّكش ٖٓ ٗٞع حُلجش حالٓخٓ٤ش ,NameA
حُٔوَؽ ُِزَٗخٓؾ  ٌٕٞ٣رخُظٍٞس حُظخُ٤ش .
طثاعح انكائٍ nc1

print NameC: x=1 y=2 z=7

طثاعح انكائٍ االٔل في انًصفٕفح  ,استعًال
انذانح  displayانخاصح تّ.

display NameA

انكائٍ يٍ َٕع  ,NameBال يٕجذ نّ دانح  displayنكُّ
استعًم انذانح انتي ٔسثٓا ٔانًٕجٕدج داخم . NameA

display NameA

انًؤششاٌ يؤششاٌ عهى َفس انكائٍ  ,تسثة أٌ
انذانح ْ displayي ًْٔيح( )virtualداخم NameA
نٓزا َـُ ّفزخ انذانح انًٕجٕدج في .NameC

ذ عٍ طشيق انحهقح االٔنى كى يٍ انكائُاخ قيًح ال
ع ّ
نٓى أكثش يٍ . 5
ذ عٍ طشيق انحهقح انثاَيح كى يٍ انكائُاخ يٍ َٕع
ع ّ
 NameCيٕجذ .

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

display NameC

display NameC

x

2

2
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سؤال : 3

هٍَص شًَش ّٓ٤خٍحص أؿَس َكَٓ ٞزش اىحٍس ّٓ٤خٍحطٜخ ٌُٜ .ح حُـَع ػ َّكٞح حُلجش ٓ٤خٍس

أؿَس ( ، )Taxiحُظُٜ ٢خ حُظلخص حُظخُ٤ش :
ٍ هْ حُظَه٤ض ()int taxiId
 حْٓ حُٔخثن ()String driverName
 ػيى ٓوخػي حَُ ًّخد (ػيح حُٔخثن)int numPass
٤ٓ َٛ خٍس حألؿَس ؿٓ َ٤شـُٞش – ()Boolean available

حُظلش ٓ availableزظيأس ُـ ِ .true
ًٌُي ُػـَّكض ػِٔ٤خص حإلػخىس :
)(getId() , getName() , getNumPass() , isAvailable
أ .ؽزّـن رِـش ؿخكخ ك ٢حُلجش  Taxiحُطَم حُز٘خث٤ش حُظخُ٤ش :
 ؽَ٣وش طظِوً ٠زخٍحٓظَ ٖ٣حْٓ حُٔخثن ٍٝهْ حُظَه٤ض ،طزظية رخُظالإّ
ٝ ، taxiId َٝ driverNameطزظية . 4 ٌٕٞ٤ُ numPass
 ؽَ٣وش طظِوً ٠زخٍحٓظَحص حْٓ حُٔخثن ٍٝهْ حُظَه٤ض ٝػيى ٓوخػي حَُ ًّخد ،
ٝطزظية رخُظالإّ. numPass َٝ ، taxiId َٝ driverName
د.
ؽزن رِـش ؿخكخ ك ٢حُلجش  Taxiؽَ٣وش  taxiBusyحُظ ٢طؼ ّيٍ ّٓ٤خٍس حألؿَس ُظٌٕٞ
ٓشـُٞش .

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق
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ؽ.
٣َ٣ي ٕٝك ٢حُشًَش طؼَ٣ق حُلجش ٓلطّش ٓ٤خٍحص أؿَس ( ، )TaxiStationحُظ ٢طٔظؼَٔ
حُلجش ٓ٤خٍس أؿَس ( .)Taxiطظزغ ُِٔلطّش ّ٤ٓ 80خٍس أؿَس ػِ ٠حألًؼَ.
طلخص حُلجش : ٢ٛ TaxiStation
 حْٓ حُٔلطّش
 ػيى ٓ٤خٍحص حألؿَس حُظخرؼش ُِٔلطّش .
ٓ ظلٞكش ٓ٤خٍحص حألؿَس حُظخرؼش ُِٔلطّش
ٓ٤خٍحص حألؿَس حُظخرؼش ُِٔلطّش ٓٔؼّـِش كٓ ٢ظلٞكش ٓ٤خٍحص حألؿَس رظٍٞس طِِٔٔ٤ش ٖٓ
ريح٣ش حُٔظلٞكش .
ؽزن رِـش ؿخكخ حُلجش  . TaxiStationططز٤ن حُلجش ٣شَٔ كوؾ حُز٘ٞى  iii-iحُظ ٢أٓخٓي:
 طؼَ٣ق طلخص حُلجش .
 حُطَ٣وش حُظ ٢طُؼ٤ق ٓ٤خٍس أؿَس اُ ٠حُٔلطّش  .طظِو ٠حُطَ٣وش حْٓ حُٔخثن ٍٝهْ
حُظَه٤ض ٝػيى ٓوخػي حَُ ًّخد .
حكظَع أ ّٕ ػيى ٓ٤خٍحص حألؿَس حُظخرؼش ُِٔلطّش أهَ ٖٓ . 80
 ؽَ٣وش طظِو ٠ػيى حَُ ًّخد ٝ ،طؼ٤ي ٍهْ طَه٤ض ٓ٤خٍس حألؿَس ؿ َ٤حُٔشـُٞش
حُٔالثٔش ُ٘وَ ػيى حًَُخد حُٔطِٞدٝ ،طؼ ّيٍ ٓ٤خٍس حألؿَس ُظٌٓ ٕٞشـُٞش  .اًح ُْ
طٞؿي ٓ٤خٍس أؿَس ؿٓ َ٤شـُٞش ٓالثٔش ،طؼ٤ي .-1

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

- 173 -

شٜ ّؿٞٓ رَٓـش ًخث٘خص

Java Language -ُـش حُـخكـخ

: 3 حم سؤال
public class Taxi
{
private int taxiId;
private String driverName;
private int numPass;
private boolean available = true ;
public Taxi(int tId, String dName)
{
this.taxiId = tId;
this.driverName = dName;
this.numPass = 4;
}
public Taxi(int tId, String dName, int nPass)
{
this.taxiId = tId;
this.driverName = dName;
this.numPass = nPass;
}
public int getnumPass()
{
return this.numPass;
}
public int gettaxiId()
{
return this.taxiId;
}
public boolean getavailable()
{
return this.available;
}
public void Busy()
{
this.available = false;
}
}
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public class TaxiStation
{
private String StationName;
private static int currentT=0;
private Taxi T[] = new Taxi[80];

public void AddTaxi(String dName, int tId, int nPass)
{
this.T[currentT++] = new Taxi(tId, dName, nPass);
}
public int checkAvailable(int N)
{
for (int i = 0; i < currentT; i++)
if((T[i].getnumPass() >= N) && (T[i].getavailable() != false))
{
T[i].Busy();
return (T[i].gettaxiId());
}
return -1;
}
}
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سؤال : 4

حُلجش  Rationalطُؼ َِّف ٗٔؾ حُٔؼط٤خص ًَٔ (ػيى ٗٔزَٔ ُ٣ . )٢ؼّـَ حٌَُٔ رٞحٓطش رَٔ ِط ِٚ

ٝرٞحٓطش ٓوخ ِٓ. ٚ
أٓخٓي ؿِء ٖٓ ؽَم حُلجش : Rational
ؽَ٣وش ر٘خث٤ش طؼ٤ي ًَٔح رٔطn1 ٚ
ََٓ ٝوَخ ُٓ. n2 ُٚ
ؽَ٣وش طؼ٤ي رٔؾ حٌَُٔ
ؽَ٣وش طؼ٤ي ٓوخّ حٌَُٔ

)Rational(int n1, int n2
)(int getN1
)(int getN2

حُلجش  Gطُ ِّؼـَف ٗٔؾ حُٔؼط٤خص ٓـٔٞػش ،حٌُ ٞٛ ١ؿٔغ ًخث٘خص ٖٓ ٗٔؾ .Rational
ػيى حٌُخث٘خص ك ٢حُٔـٔٞػش ؿ َ٤ػخرض  .ال طٞؿي أ٤ٔٛش ُظَِٔٔ ظ ٍٜٞحٌُخث٘خص ك٢
حُٔـٔٞػش .
أٓخٓي ؿِء ٖٓ ؽَم حُلجش : G
ؽَ٣وش طز٘ٓ ٢ـٔٞػش كخٍؿش
ؽَ٣وش طُيهَ حٌَُٔ  numاُ ٠حُٔـٔٞػش
ؽَ٣وش طؼ٤ي ًَٔحً ٓخ ٓٞؿٞىحً ك ٢حُٔـٔٞػش
ٝطلٌك ٖٓ ٚحُٔـٔٞػش
ؽَ٣وش طؼ٤ي "طيم" اًح ًخٗض حُٔـٔٞػش
كخٍؿش  ,أًٌ" ٝد" هالف ًُي

)(G
)void gInsert(Rational num
)(Rational gRemove
)(boolean gEmpty

ؽزن رِـش ؿخكخ ك ٢حُلجش  ,Gحُطَ٣وظ ٖ٤حُِظ ٖ٤ك ٢حُز٘ي ٖ٣أ  ٝد .
 ٌٖٔ٣حٓظؼٔخٍ حُطَم حُٔؼطخس ُِلجظ G َٝ Rational ٖ٤ري ٕٝططز٤وٜخ .
أ.
ؽَ٣وش طظِو ٠ػيىحً طل٤لخ ً ٞٓٝؿزخ ً ٝ ، nػيىحً
طل٤لخ ً ٞٓٝؿزخ ً . m
طؼ٤ي حُطَ٣وش ٓـٔٞػش طشَٔ ؿٔ٤غ حٌُٔ ٍٞحُظ٢
رٔطُٜخ  ٞٛػيى ر ( n ٝ 1 ٖ٤رٔخ كًُ ٢ي )n َٝ 1
ٓٝوخ ُٜٓخ .m ٞٛ
حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

)G buildG(int n , int m
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د.
ؽَ٣وش طظِو ٠ػيىحً طل٤لخ ً ٝ , mطؼ٤ي ًَٔحً ٞٛ
ػزخٍس ػٖ ٓـٔٞع حٌُٔ ٍٞحُظ ٢ك ٢حُٔـٔٞػش
ٝحُظٓ ٢وخ ُٜٓخ . m ٞٛ
حكظَع أّٗٞ٣ ٚؿي ك ٢حُٔـٔٞػش ػِ ٠حألهَ ًَٔ
ٝحكي ٓوخٓ. m ٚ
ٓالكظش  :رٔؾ حٌَُٔ حُٔؼـخى ٓ ٞٛـٔٞع رٔٞؽ
 ٌٙٛحٌُٔٓٝ , ٍٞوخٓ. m ٞٛ ٚ

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

)Rational sum(int m
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:4 حم سؤال
. List<Rational> عٞٗ ٖٓ Gr1 ْٓ ىحهَ حُلجش ٓؼ َّكش هخثٔش رب: ٓالكظش
G حُلجشٝ Rational  حُلجش٢حٍ كٝحُيٝ غ حٓظؼٔخٍ ًَ حُطَم٤ش حٗ٘خ ٗٔظط٤حُلَػ
. خٜٕ ًظخرظٝري
List<Rational> Gr1 = new List<Rational>();

: هْٔ أ
public G BuildG(int n, int m)
{
G gr2 = new G();
while (! Gr1.GEmpty())
{
Rational r1 = Gr1.GRemove();
if ((r1.GetN1() <= n) && (r1.GetN2() == m))
gr2.GInsert(new Rational(r1.GetN1(), m ));
}
return gr2;
}

:هْٔ د
public Rational Sum(int m)
{
int sum = 0;
while (!Gr1.GEmpty())
{
Rational r1 = Gr1.GRemove();
if (r1.GetN2() == m)
sum += r1.GetN1();
}
return (new Rational(sum, m));
}
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: 5 سؤال
. Test , MultiOne , SingleOne , Basis : ٓؼطخس أٍرغ حُلجخص
. حًظذ حُٔو ََؽٝ , Test  حُلجش٢ كmain ش٤ٍِٔ ٓظخرؼش حُؼٝحٓطش ؿيٞطظزغ ر
ْٚ طلخط٤ ه- ٖرخُ٘ٔزش ٌَُ ًخثٝ , َحص٤غ حُٔظ ّـ٤ْٔ ؿ٤شَٔ ه٣ ًٍ أٝ حُـي٠ِػ
public class Basis
{
protected int num1;
public Basis ()
{
}
public Basis (int n)
{
this.num1 = n ;
}
public void print ()
{
System.out.println(this.num1);
}
}

public class SingleOne extends Basis
{
protected int num2;
public SingleOne (int n1 , int n2)
{
super(n1);
this.num2 = n2;
}
public void Print()
{
super.print();
System.out.println(this.num2);
}

- 179 -

 ٗلق- ٕٞ٘يّ ٓئْٗ هشؤُٜح
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}

public class MultiOne extends Basis
{
private int count = 0;
private Basis[] arr;
public MultiOne ()
{
this.arr =

new Basis[5] ;

}

public void Print ()
{
for (int i=0 ; i <= count ; i++ )
arr[i].print ();
}
public void Add (Basis b)
{
arr[count] = b;
count++;
}
}
public class JavaApplication2
{
public static void main(String[] args)
{
MultiOne container = new MultiOne();
SingleOne s1 = new SingleOne(11, 35);
container.Add(s1);
s1 = new SingleOne(47, 22);
container.Add(s1);
s1 = new SingleOne(8, 17);
container.Add(s1);
MultiOne subContainer = new MultiOne();
s1 = new SingleOne(53, 40);
subContainer.Add(s1);
s1 = new SingleOne(21, 13);
subContainer.Add(s1);
s1 = new SingleOne(39, 62);
subContainer.Add(s1);
container.Add(subContainer);
container.Print();
}
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}

:5 حم سؤال
11 35 47 55 8 17 53 40 21 13 39 62
12

11

10

9

8

7 خطوة

6

3
address
of
SingleOne
object,
with
num1=11
num2=35
address
of
SingleOne
object,
with
num1=47
num2=22
address
of
SingleOne
object,
with
num1=8
num2=17
null
null
8
17
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5 خطوة

4

3 خطوة

2

: ـش حُطزخػش٤ٗظ

خطوة
1
0
null

container:count
Container:arr[0]

null

Container:arr[1]

: المٌزة

2
address
of
SingleOne
object,
with
num1=11
num2=35
address
of
SingleOne
object,
with
num1=47
num2=22
null

1
address
of
SingleOne
object,
with
num1=11
num2=35
null

null

null

Container:arr[2]

null
null

null
null

null
null
0

Container:arr[3]
Container:arr[4]
Container:num1
s1 : num1
s2 : num2
SubContainer: arr[0]
SubContainer: arr[1]
SubContainer: arr[2]
SubContainer: arr[3]
SubContainer: arr[4]
SubContainer: num1

47
22

11
35
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15 خطوة

14 خطوة

12 خطوة

13

11

10 خطوة

9
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8

7

6

5

4

3

2

1

4

address of
MultiOne
object,
SubContai
ner
0
39

21

62

13

5
3
4
0

8
1
7

4
7
2
2

1
1
3
5

المٌزة
container:count
Container:arr[0]
Container:arr[1]
Container:arr[2]
Container:arr[3]

Container:arr[4]
Container:num1
s1 : num1
s2 : num2

3

2

1

0

address of
SingleOne
object, with
num1=53
num2=40
address of
SingleOne
object, with
num1=21
num2=13
address of
SingleOne
object, with
num1=39
num2=62
null

address of
SingleOne
object, with
num1=53
num2=40
address of
SingleOne
object, with
num1=21
num2=13
null

address of
SingleOne
object, with
num1=53
num2=40
null

null

null

SubContainer:
arr[1]

null

null

SubContainer:
arr[2]

null

null

null

null

null

null

null

SubContainer:
arr[3]
SubContainer:
arr[4]
SubContainer:
num1

0
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: 6 سؤال
حُلجخصٝ , IFirst , ISecond, IThird ن٤خص حُظطزٜحؿٝ ٚ٤ع كَٝأٓخٓي ٓش
. Test حُلجشَٝ AAA, BBB, CCC
public interface IFirst
{
public boolean OpA (Object stam);
public void OpB (int num);
}
//--------------------------------------public interface ISecond extends IFirst
{
public int OpC ();
}
//--------------------------------------public interface IThird
{
public int OpD ();
}
//--------------------------------------public class AAA implements IFirst
{
}
//--------------------------------------public class BBB implements ISecond
{
}
//--------------------------------------public class CCC implements ISecond, IThird
{
}
//--------------------------------------public class Test
{
public static void main(String[] args)
{
}
}

AAA, BBB, حكيس ٖٓ حُلجخصٝ َّ ً ٢خ كٜو٤ـذ ططز٣ خص٤ِّٔـش ػ٣أ) أًظذ أ
. اشَف ُٔخًحٝ , CCC
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ُـش حُـخكـخJava Language -

رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

د) ٌَُ ٝحكيس ٖٓ ٓـٔٞػخص حألٝحَٓ  i-ivحُظ ٢أٓخٓي  ,ك ّيى اًح ًخٗض هخٗ٤ٗٞش أّ ال
؟ ػَِ
;)( ISecond s1 = new ISecond
; )( BBB b1 = new BBB
; )( AAA a1 = new AAA
; IFirst f1 = a1
; )( CCC c1 = new CCC
; IFirst f2 = c1

i.
ii.
iii.
iv.

ؽ .أٓخٓي حُٔظطِّـزخٕ ح٥ط٤خٕ:
 طشـ َ٤حُؼِٔ٤ش  OpBػِ ٠حٌُخثٖ ٖٓ حُ٘ٔؾ . BBB
 طلً َ٣ٞخثٖ ٖٓ حُ٘ٔؾ ٤ُ CCCظزق ًخث٘خ ً ٖٓ حُ٘ٔؾ .AAA
ٌَُ ٝحكي ٖٓ حُٔظطِّز , ٖ٤كـ ّيى اًح ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ ط٘ل ٌٙ٤رٞحٓطش ًظخرش أَٓ ك ٢حُؼِٔ٤ش
.main
اًح ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ ط٘ل – ٌٙ٤حًظذ حألَٓ حُٔالثْ .
اًح ُْ  ٖٓ ٌٖ٣حٌُٖٔٔ ط٘ل – ٌٙ٤ػِّـَ ُٔخًح .
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:6 حم سؤال
AAA -َن ىحه٤ؽَم ُِظطزٝ ٍحٝى
public bool opA(Object stam)
public void opB (int num)

BBB - َن ىحه٤ؽَم ُِظطزٝ ٍحٝى
public bool opA(Object stam)
public void opB (int num)
public int opC()

CCC - َن ىحه٤ؽَم ُِظطزٝ ٍحٝى
public
public
public
public

bool opA(Object stam)
void opB (int num)
int opC()
int opD()

.ب
. نحاول بناء كابن من نوع واجهة تطبٌق وهذا خاطا.ً ) ؼٌر قانونi (
BBB  إستدعاء العملٌّة البنابٌة اإلفتراضٌة للفبة.ً ) قانونii (
.BBB وب ّناء من نوع
. AAA  وٌؤ ّشر علٌه مؤ ّشر من نوعAAA  ِب َناء كابن من نوع.ً ) قانونiii (
)Ifirst  (قانونً ألنه ٌطبق الواجههIfirst نحوّ ل بعدها المؤشر الى نوع
َ
ISecond - َوIThird - َوISecond  تطبق الواجهاتCCC  ألن.ً ) قانونiv (
.ً وهذا قانونupcasting  ٌوجد هناIFirst ٌرث
.جـ
public static void main (String[] arg)
{
BBB b = new BBB();
b.opB(3);
Object c = new CCC();
AAA a = (AAA) c;
}

.RunTime Error َ٤هض حُظشـٝ  أهطخء٠َِ ٗلظَ ػ٤ ٌُٖ ػ٘ي حُظشـ,َ٣ٞؿي طلٞ٣
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سؤال :7

طق حُ٘وطش ك٤ٛ ٢جش ٓلخٍٝ
حُلجش  Pointطُؼـ َّف ٗٔؾ حُٔؼط٤خص ٗوطش ك ٢حُٔٔظ. ٟٞطَ ٞ
رٞحٓطش اكيحػـٜ٤ّ٤خ (ٔٛ y َٝ x .)x , yخ ػيىحٕ طل٤لخٕ .
ُِلجش  Pointحُظلظخٕ حُظخُ٤ظخٕ :
int x , int y
أٓخٓي ؿِء ٖٓ ٝحؿٜش ططز٤ن حُلجش : Point
ػِٔ٤ش ر٘خث٤ش ,طؼغ حُو ْ٤ك ٢حُِٔ٤حص ( ) x, y
ػِٔ٤ش طؼ٤ي هٔ٤ش ُِ٘ xوطش
ػِٔ٤ش طؼ٤ي هٔ٤ش ُِ٘ yوطش

)Point (int x, int y
)(int getX
)(int getY

حُلجش  Lineطـ ُؼ َّف ٗٔؾ ٓؼط٤خص هطؼش ك ٢حُٔٔظ . ٟٞطـ ُؼ َّف هطؼش ك ٢حُٔٔظٟٞ
رٞحٓطش حُ٘وطظ ٖ٤حُٔٞؿٞىط ٖ٤ك ٢ؽَكٜ٤خ .
ُِلجش  Lineحُظلظخٕ حُظخُ٤ظخٕ:
Point point1
Point point2
أٓخٓي ؿِء ٖٓ ٝحؿٜش ططز٤ن حُلجش : Line
ػِٔ٤ش ر٘خث٤ش طُؼ٤ي هطؼش ك ٢حُٔٔظٟٞ
ٓٞؿٞىس ر ٖ٤حُ٘وظط. p1 َٝ p2 ٖ٤
ػِٔ٤ش طُؼ٤ي حُ٘وطش ُِ point1وطؼش .
ػِٔ٤ش طُؼ٤ي حُ٘وطش ُِ point2وطؼش .

)Line (Point p1, Point p2
)(Point GetPoint1
)(Point GetPoint2

حُلجش ٓ ٢ٛ ،ٍْٓ Drawingـٔٞػش ٗوخؽ ٗ ٢حُٔٔظٓٝ ٟٞـٔٞػش ِهطَغ ك ٢حُٔٔظ. ٟٞ
ُِلجش  Drawingحُظلخص حُظخُ٤ش :





ٓظلٞكش ٗوخؽ
ٓظلٞكش هِـطغ .
ػيى حُ٘وخؽ حُٔٞؿٞىس ك ٢حَُْٓ .
ػيى حُوِطـ َغ حُٔٞؿٞىس ك ٢حَُْٓ .
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ؽزن رِـش ؿخكخ حُز٘ٞى "أ" – " "ٝك ٢حُلجش  . Drawingحٓظؼَٔ ٝحؿٜظ ٢ططز٤ن حُلجظٖ٤
 Point َٝ Lineري ٕٝططز٤ؤٜخ  ٌٖٔ٣ .اػخكش ػِٔ٤خص ُٞحؿٜظ ٢حُظطز٤ن ٛخط . ٖ٤اًح
أػلض ػِٔ٤خص ػِ٤ي ططز٤وٜخ .
أ  .ػ٘ٞحٕ حُلجش ٝطلخطٜخ .
د  .ػِٔ٤ش ر٘خث٤ش طظِو ٠ػيى حُ٘وخؽ حُظٌٜ٘ٔ٣ ٢خ إٔ طٌ ٕٞك ٢حَُْٓٝ ,np -ػيى
حُوطغ حُظٌٜ٘ٔ٣ ٢خ إٔ طٌ ٕٞك ٢حَُْٓ.n1 -
ط٘ل ٌ٤حُؼِٔ٤ش :
 حرظيحء ٓظلٞكش حُ٘وخؽ ُظٌ ٕٞرٌزَ np
 حرظيحء ٓظلٞكش حُوطغ ُظٌ ٕٞرٌزَ n1
 حرظيحء ػيى حُ٘وخؽ حُٔٞؿٞىس ك ٢حَُْٓ اُ. 0 ٠
 حرظيحء ػيى حُوطغ حُٔٞؿٞىس ك ٢حَُْٓ اُ.0 ٠
ؽ .ػِٔ٤ش طـ ُؼ٤ي حُ٘وطش حُٔٞؿٞىس ك ٢حٌُٔخٕ  nكٓ ٢ظلٞكش ٗوخؽ حَُْٓ  .حكظَع أٗٚ
طٞؿي ٗوطش ك ٢حٌُٔخٕ  nك ٢حُٔظلٞكش.
ى .ػِٔ٤ش طؼ٤ق ٗوطش اُ ٠حَُْٓ
حكظَع أٗٞ٣ ٚؿي ٌٓخٕ ُِ٘وطش كٓ ٢ظلٞكش حُ٘وخؽ .
ٛـ  .ػِٔ٤ش طظِوٗ ٠وطش ك ٢حَُْٓٝ ،طُؼ٤ي ػيى حُوطغ حُظ ٢طٞؿي حُ٘وطش ك ٢أكي أؽَحكٜخ .
 .ٝػِٔ٤ش طظِوٗ ٠وطش ك ٢حَُْٓٝ ،طؼ٤ي "طيم"  -اًح ُْ طٌٖ أّ٣ش هطؼش ٌٙٛ ،حُ٘وطش ٢ٛ
أكي أؽَحكٜخًٌ" ٝ ،د"  -هالف ًُي .
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:7 حم سؤال
class Drawing
{
private Line[] lines;
private Point[] points;
private int countpoints = 0;
private int countLines = 0;
public Drawing(int np, int nl)
{
lines = new Line[nl];
points = new Point[np];
}
public Point getPoint(int num)
{ return points[num]; }
public void addPoint(Point p)
{ points[countpoints++] = p; }
public int findPoints(Point p)
{
int sum = 0;
for (int i = 0; i < countLines; i++)
{
Point q = lines[i].getPoint1();
if((p.getX()==q.getX()) && (p.getY()==q.getY()))
sum++;
q = lines[i].getPoint2();
if ((p.getX()==q.getX()) && (p.getY()==q.getY()))
sum++;
}
return sum;
}
public boolean noLineWithPoint(Point p)
{
return findPoints(p) == 0;
}
}
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: 8 سؤال
ٌح حُـَع ػ َّفُٜ . ُشٝ حُي٢ ًَس حُِٔش ك٢َ الػز٤ َٓزَش طٔـٞه ٍَّ حطلخى ًَس حُِٔش َك
حطّلخى ًَس حُِٔشٝ ، )Team( ن٣َكٝ ، )Player(  الػذ ًَس ِٓش: حإلطلخى ػالع كجخص
. )Union(
: ش٤ُ حُظلخص حُظخPlayer ُِلجش
String playerName -  حْٓ الػذ ًَس حُِٔش
double height - ٍٍ الػذ ًَس حُِٔش رخألٓظخٞ ؽ
int points - ٌُْٓٞٔح حٛ ٢خ كَُٛ أك٢ ػيى حُ٘وخؽ حُظ
: يس٤خص حُ ُٔؼ٤ِٔ ُػ َّكض حُؼPlayer  حُلجش٢ك
getPlayerName() , getHeight() , getPoints()
: خص حُٔل ّيىس٤ِٔحُؼٝ
setPlayerName(String name) , setHeight(double height) ,
setPoints(int points)
: ش٤ُ حُظلخص حُظخTeam ُِلجش
String tramName - ن٣َحْٓ حُل
int num - ن٣َ حُل٢ٖ ك٤ػيى حُالػز
Player[] playerArray - ن٣َ حُل٢ ُالػز20 َكش رٌزٞٓظل
: يس٤خص حُ ُٔؼ٤ِٔ ُػَّكض حُؼTeam  حُلجش٢ك
getTeamName() , getNum() , getPlayersArray()
: ش حُٔل ّيىس٤ِٔحُؼٝ
setTeamName(String name)
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ؽزن رِـش ؿخكخ حُلجش  ،Unionحُظ ٢طٔظؼَٔ حُلجظ.Team َٝ Player ٖ٤
ك ٢حطّلخى ًَس حُِٔش ٞ٣ؿي  30كَ٣وخ ً .
ُِلجش  Unionحُظلش ٓ :ظلٞكش كَِم ًَس حُِٔش .
٣شَٔ ططز٤ن حُلجش حُز٘ي ٖ٣حُلَػ i-ii ٖ٤٤حٌُِ  ٖ٣أٓخٓي :
 .iػ٘ٞحٕ حُلجش
 .iiطؼَ٣ق طلش حُلجش
د .ؽزّـن رِـش ؿخكخ حُؼِٔ٤ش حُظ ٢أٓخٓي ك ٢حُلجش .Union
ططزغ حُؼِٔ٤ش ٌَُ كَ٣ن ك ٢اطلخى ًَس

)(Void printTeamsDetails

حُِٔش ،حْٓ حُلَ٣ن ٝػيى حُالػز ٖ٤ك.ٚ٤
ؽ)
٣ؼ٘ ٠حطلخى ًَس حُِٔش رخُلظ ٍٞػِٓ ٠ؼط٤خص ػٖ ػيى حُ٘وخؽ حُظ ٢أكَُٛخ ً َّ ٝحكي ٖٓ
حُالػز ٖ٤ك ٢حُٔ ْٓٞحُٔخػُٔ ,٢ؼَكش ًْ الػزخ ً ػؼ٤لخ ً  ًْٝ ,الػزخ ً ٓظٓٞطخ ً  ًْٝ ,الػزخ ً
ٓٔظخُحً ك ٢اكَحُ حُ٘وخؽ ٞ٣ؿي ك ٢حالطّلخى.
حُالػذ حُؼؼ٤ق ك ٢اكَحُ حُ٘وخؽ  ٞٛالػذ أكَُ ك ٢حُٔ ْٓٞأهَ ٖٓ ٗ 100وطش .
حُالػذ حُٔظٓٞؾ ك ٢اكَحُ حُ٘وخؽ  ٞٛالػذ أكَُ ك ٢حُٔ ْٓٞرٗ 200 َٝ 100 ٖ٤وطش
(رٔخ كًُ ٢ي . )200 َٝ 100
حُالػذ حُٔٔظخُ ك ٢اكَحُ حُ٘وخؽ  ٞٛالػذ أكَُ ك ٢حُٔ ْٓٞأًؼَٖٓ ٗ 200وطش.
حًظذ حُؼِٔ٤خص حُظ٣ ٢ـذ اػخكظٜخ اُٝ ًَ ٠حكيس ٖٓ حُلجخص حُؼالع Team َٝ Player
َُِ . Union ٝلظ ٍٞػِ ٠حُٔؼِٓٞخص حُٔطِٞرش  .كٝ ًَ ٢حكيس ٖٓ حُٔجخص ػِ٤ي اػخكش
ػِٔ٤ش ٝحكيس ػِ ٠حأله َّ  .رخُ٘ٔزش ٌَُ ػِٔ٤ش أػلظٜخ ،حًظذ طٞه٤ؼٜخ رِـش ؿخكخٝ ،طٞػ٤وٜخ،
ٝك ٢أ٣ش ف ثش ٣ـذ ططز٤وٜخ .

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

- 190 -

شٜ ّؿٞٓ رَٓـش ًخث٘خص

Java Language -ُـش حُـخكـخ
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public class player
{
private String playerName;
private double height;
private int points;
public player(String pN, double h, int pont)
{
this.playerName = pN;
this.height = h;
this.points = pont;
}
public void SetPlayerName(String pN)
{
this.playerName = pN;
}
public String GetPlayerName()
{
return this.playerName;
}
public void SetHeight(double height)
{
this.height = height;
}
public double GetHeight()
{
return this.height;
}
public void SetHeight(int pont)
{
this.points = pont;
}
public int GetPoints()
{
return this.points;
}
@Override public String toString()
{
String st = "";
st += "PlayerName:" + this.playerName + "\n";
st += "Height:" + this.height + "\n";
st += "Points:" + this.points + "\n";
return st;
}
}
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public class Team
{
private String teamName;
private int num;
private player[] playersArray = new player[20];
public Team(String TN, int n1)
{
this.teamName = TN;
this.num = n1;
}
public void SetTeamName(String TN)
{
this.teamName = TN;
}
public String GetTeamName()
{
return this.teamName;
}
public void SetNum(int n1)
{
this.num = n1;
}
public int GetNum()
{
return this.num;
}
public void SetPlayersArray(player [] arr)
{
this.playersArray = arr;
}
public player[] GetPlayersArray()
{
return this.playersArray;
}
@Override public String toString()
{
return "\nTeam:" + this.teamName+" No.Players:" + this.num;
}
}
public class Union
{
private Team[] TArr = new Team[30];
public Union()
{
}
public void PrintTeamsDetails()
{
for (int i = 0; i < TArr.length; i++)
if (TArr[i] != null)
TArr[i].toString();
}
}
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.  لكن طـلب فً السؤال أن نضٌؾ دالة بكل واحدة من الفبات, ج) هنالك ع ّدة طرق للحل
: االقتراح
. تعٌد قٌمة حسب عدد النقاط التً أحرزها الالعب, player أن تكتب دالة داخل الفبة
public int GetStatus()
{
if (this.points < 100) return 0;
else if ((this.points >=100) && (this.points <= 200)) return 1;
else return 2;
}

.  مصفوفة عدادات3  نعرّ ؾ مصفوفة بحجم, Team وأٌضا ً دالة تكتب داخل الفبة
 وحسب القٌمة المعادةGetStatus  مع مناآداه للدالةplayersArray نمشط المصفوفة
. ) نعدل المكان فً المصفوفة العدادات0,1,2(
public int[] GetTeamStatus()
{
int[] A = new int[3];
for (int i = 0; i < this.num; i++)
{
int j = this.playersArray[i].GetStatus();
A[j]++;
}
return A;
}

 نمشط كل, )c1, c2 , c3(  متؽٌرات3  نعرّؾ,Union وأٌضا ً دالة تكتب داخل الفبة
 نع ّدل, GetTeamStatus المجموعات وحسب مصفوفة الع ّدادات الذي نحصل علٌه من الدالة
.الثالثة متؽٌرات
public void PrintTeamsStatus()
{
int[] B;
int c1=0, c2=0, c3=0;
for (int i = 0; i < TArr.length; i++)
{
if (TArr[i] != null)
{
B = TArr[i].GetTeamStatus();
c1 += B[0];
c2 += B[1];
c3 += B[2];
}
}
System.out.println("\nNo. of Weeks: " + c1);
System.out.println("\nNo. of Acceptable: " + c2);
System.out.println("\nNo. of Goods: " + c3);
}
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ُـش حُـخكـخJava Language -

رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

سؤال : 9
كٞٓ ٢هغ "حُإلٓظطالع حألٓزٞػُ٣ "٢ـ٘شَ ًَ أٓزٞع حٓظطالع ؿي٣ي كٓ ٚ٤ئحٍ ٝحكي .
٣للع حُٔٞهغ حإلٓظطالػخص حٍ 50 -حألهَ٤س  ,رٔخ كًُ ٢ي حالٓظطالع حُـي٣ي .
ٓؼط٤خص ًَ حٓظطالع  : ٢ٛطخٍ٣ن ٗشَ , ٙحُٔئحٍ حٌُُ٣ ١طَف ك , ٚ٤أٍرغ اؿخرخص ٌٓٔ٘ش
ػٖ حُٔئحٍ ٝ ,رخُ٘ٔزش ٌَُ اؿخرش  -ػيى حُٔشظًَ ٖ٤حٌُ ٖ٣حهظخٍٛٝخ .
ربٌٓخٕ حُٔشظَى حإلؿخرش كوؾ ػٖ حُٔئحٍ ك ٢حالٓظطالع حأله َ٤حٌُٗ ١ـ ُش٣ٝ ,ٞـُٚ ُٞ
حهظ٤خٍ اؿخرش ٝحكيس كوؾ .
أ) ػ َّف حُلجخص حُالُٓش ُظطز٤ن حُٔٞهغ "حإلٓظطالع حألٓزٞػ. "٢
رخُ٘ٔزش ٌَُ ٝحكيس ٖٓ حُلجخص حُظ ٢طؼ َّكٜخ :
.i

حًظذ ٓخًح طٔؼّـَ .

.ii

حًظذ ػ٘ٞحٜٗخ رِـش . Java

.iii

ػَّف طلخطٜخ رِـش ٝ , Javaحًظذ طٞػ٤وخ ً ٌَُ طلش .

د)  .اىحٍس حُٔٞهغ "حإلٓظطالع حألٓزٞػ "٢طشَٔ :
 اػخكش حٓظطالع ؿي٣ي
 ؽزخػش ٓئحٍ حالٓظطالع حُـي٣ي ٝ ,ؽزخػش حإلؿخرخص حألٍرغ حٌُٔٔ٘ش ػ٘. ٚ
 حٓظوزخٍ حإلؿخرش حُظ ٢حهظخٍٛخ حُٔشظَى ك ٢حالٓظطالع حُـي٣ي ٝ ,طؼي َ٣ػيى
حُٔشظًَ ٖ٤حٌُ ٖ٣حهظخٍٝح  ٌٙٛحإلؿخرش .
 حٓظوزخٍ طخٍ٣ن ٗشَ حالٓظطالع ٝ ,رخُ٘ٔزش ُٔئحٍ حالٓظطالع حٌُٗ ١شَ كٌٛ ٢ح
حُظخٍ٣ن  ,ؽزخػش حُٔؼط ٖ٤٤حُظخُ:ٖ٤٤
 ػيى حُٔشظًَ ٖ٤حٌُ ٖ٣حهظخٍٝح ًَ ٝحكيس ٖٓ حإلؿخرخص .
ٓ خًح ًخٗض حإلؿخرش حُظ ٢حهظخٍٛخ أًزَ ػيى ٖٓ حُٔشظًَ. ٖ٤
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ػ َّف حُؼِٔ٤خص حُالُٓش إلىحٍس حُٔٞهغ "حالٓظطالع حألٓزٞػ. "٢
حكظَع إٔ حُؼِٔ٤ظٓ set َٝ get ٖ٤ؼ َّكظخٕ رخُ٘ٔزش ُ ٌَّ طلش كٝ ًَّ ٢حكيس ٖٓ حُلجخص
حُظ ٢ػَكظٜخ ك ٢حُز٘ي أ .
رخُ٘ٔزش ٌَُ ٝحكيس ٖٓ حُؼِٔ٤خص  ,حًظذ :
.i

ك ٢أ ١كجش ٣ـذ طؼَ٣لٜخ .

.ii

ػ٘ٞحٜٗخ رِـش .Java

.iii

طٞػ٤وخ ً ُٜخ .

ؽ.
ؽزن رِـش  Javaػِٔ٤ش طؼ٤ي ػيى حالٓظطالػخص حُظ ٢حشظَى كٜ٤خ أًؼَ ٖٓ 1000
ٓشظَى .حًًَ ك ٢أ ١كجش ٖٓ حُلجخص حُظ ٢ػ َّكظٜخ ك ٢حُز٘ي "أ" ٣ـذ ططز٤ن ٌٙٛ
حُؼِٔ٤ش  .حكظَع إٔ حُؼِٔ٤ظٓ set َٝ get ٖ٤ؼ َّكظخٕ رخُ٘ٔزش ٌُ َّ طلش كًَ ٢
ٝحكيس ٖٓ حُلجخص حُظ ٢ػ َّكظٜخ ك ٢حُز٘ي "أ" .
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حم سؤال : 9

أ .فبة ّ
تمثل إستطالع واحد:
public class OneOpinionPoll
{

تارٌخ نشر االستطالع بالشكل // dd/mm/yyyy
سؤال االستطالع//
االجوبة لسؤال االستطالع//

; private string date
; private string question

;]private String[] answer = new String [4

مصفوفة كل خلٌه تمثل كمٌة//
; ]private int[] numberOfAnswers = new int [4

مشتركون اختاروا جواب معٌّن//
……..
}

 .2فبة ّ
تمثل  50االستطالعات االخٌرة :
public class FiftyOpinionPolls
{
;]private OneOpinionPoll[] opinionPolls=new OneOpinionPoll [50

مصفوفة ل  50االستطالعات االخٌرة//
; private int indexOfNewestOpinionPoll

الرقم التسلسلً لألستطالع الجدٌد من بٌن ال  50استطالع//
...
}

مالحظة :
نفترض أن  50االستطالعات االخٌرة خ ّ
ـزنت وحفِـظت .
لمعالجة  50االستطالعات ٌجب معرفة اماكن االستطالع الجدٌد والقدٌم .
مساو ل  49اذاً االستطالع القدٌم
اذا كان الرقم التسلسلً indexOfNewestOpinionPoll
ِ
الذي خزن داخل المصفوفة موجود فً المكان . 0
. indexOfNewestOpinionPoll + 1
خالؾ ذلك حسب

 . 1فً الفبة : OneOpinionPoll
الطرٌقة – الدالة تتلقى رقم الجواب للمشترك فً االستطالع ( )4-1كبارامتر وتقوم بزٌادة عدد
المشتركٌن لهذا الجواب بواحد .
) incNumberOfAnswers( int i
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ب) فً الفبة : FiftyOpinionPolls
الدالة تستقبل رقم الجواب للمشترك باالستطالع االخٌر (الجدٌد) كبارامتر وتقوم بزٌادة عدد
المشتركٌن لهذا الجواب بواحد .
)public void incNumberOfAnswers(int i

الدالة تتلقى تارٌخ نشر االستطالع  dateكبارمتر  , dd/mm/yyyyوتتلقى سؤال االستطالع
 ,qومصفوفة بكبر  4هً االجوبة لالستطالع .m
الدالة تقوم بتبدٌل االستطالع القدٌم (ذو االقدمٌة االكبر) باستطالع جدٌد تكون معطٌاته  0اختٌارات
لألجوبة االربعة .
باالضافة الدالة تع ّدل الرقم التسلسلً لالستطالع الجدٌد .
)public void UpdateOpinionPoII(string date,string q, String[] m

الدالة تطبع السؤال واألجوبة لالستطالع الجدٌد :
; )( public void printNewestOpinionPoll

الدالة تتلقى تارٌخ نشر االستطالع  dateكبارمتر  , dd/mm/yyyyوتطبع سؤال االستطالع
الذي نشر بهذا التارٌخ  ,وعدد المشتركٌن الذٌن اختاروا بكل واحدة من االجوبة االربعة ,ورقم
الجواب الذي أختٌر بواسطة األكثرٌة من المشتركٌن .
(public void printOpinionPoll (string date

ج) فً الفبة : FiftyOpinionPolls
)( public int numOfOpinionPolls
{
; int counter=0
) for(int i=0; i<50; i++
{
;)(int num = opinionPolls[i].sum
; if ( num>1000 ) counter++
}
; return counter
}

الدالة  numOfOpinionPollsتستعمل الدالة  Sumمن الفبة . OneOpinionPoll
الدالة تعٌد عدد المشتركٌن الذٌن اختاروا االجوٌة لالستطالع الحالً
)( public int sum
{
; int help=0
)for (int i = 0 ; i < 4; i++
; ] help += numberOfAnswers [ i
return help
}
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: 11 سؤال
. حُٔظلق٢ػخص كََٝ حُٔؼ٤ع ُظٔـٍَٝ ٓشّٞ ُي" ؽ٣حُـيٝ ْ٣ حُٔظلق "حُوي٢ك
:Java  ُِلجخص رِـش٢ق ؿِث٣َأٓخٓي طؼ
-ٍسٞ ط, Statue -ٍ طٔؼخ, Painting - ٍٓٔش, Exhibit -عَٝٓؼ
.Photograph
public class Exhibit
{
protected string creator;
protected string name;
protected int year;
protected double height;
protected double width;

//
//
//
//
//

اسى انًجدع
اسى انًعروض
اسى انعًم انفُي
طىل انًعروض
عرض انًعروض

public Exhibit()
{
//...
}
public Exhibit(string creator, string name, int year,
double h, double w)
{
//...
}
/** العملٌة ُتعٌد مساحة العرض الالزمة لعرض المعروض فً المعرض
public virtual double ExhibitionSpace()
{
return this.height * this.width;
}

*/

}
public class Painting extends Exhibit
{
private string style;
// اسهىة انرسًخ
}
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public class Statue extends Exhibit
{
private string[] materials;// انًىاد انزي رجُى يُهب انزًثبل
private string technique; // رمُيخ انُحذ
private double depth;
// عًك انزًثبل
public override double ExhibitionSpace()
{
return this.height * this.width * this.depth;
}
}
public class Photograph extends Exhibit
{
private string kind;
// َىع انصىرح
}

٠ طظِو٢ش حُظ٤ش حُزخث٤ِٔ طٔظؼَٔ حُؼ، Painting  حُلجش٢ش ك٤ش رخث٤ِٔ ػJava ) ؽزّـن رِـش.أ
.Exhibit  حُلجش٢رخٍحٓظَحص ك
ش٤ِٔق حُؼ٣َ طؼ٢ش ًخث٘خص ط٘ؼٌْ كٜ ّؿٞٓ ش رَٓـش٤ُّـش آ٣) حًًَ أ.د
٢ حُظexhibitionSpace() ش٤ِٔحُؼٝ Exhibit  حُلجش٢ ك٢ حُظexhibitionSpace()
.Statue  حُلجش٢ك
 رٔٔخػيسStatue  حُلجش٢ كexhibitionSpace() ش٤ِٔن حُؼ٤ٌٖٔ ططز٣ َٛ ).ؽ
اًحٝ خ؟ٌٜٖٔ – ؽزّـو٣ ً ؟ اًح ًخExhibit  حُلجش٢ ك٢ حُظexhibitionSpace() ش٤ِٔحُؼ
 ػَِ ُٔخًح ؟- ً ٌٖ ٌٓٔ٘خ٣ ُْ
٠ّٕ كظٌٞ٣ ٌٕٖٔ أ٣  حُـَكش٢ٗ .  حُٔظلق٢ طٔؼّـَ ؿَكش ك، Room - ) حُلجش ؿَكش.ى
. ٍٞ ط،َ٤ طٔخػ، ٕ ٍٓٔخصٌٌٖٞٔ إٔ ط٣  حُـَكش٢ ك. ً ػخَٝ ٓؼ25
٢ حُظi-iii ىٞ٘ن حُلجش حُز٤شَٔ ططز٣ ٕـذ أ٣ . Room –  حُلجش ؿَكشJava ؽزّـن رِـش
: أٓخٓي
. خٜق طلخط٣َطؼٝ , حٕ حُلجشٞ٘ ػ.i
.  حُـَكش٢ىس كٞؿُٞٔي ػيى حَُٓٔخص ح٤ش طؼ٤ِٔ ػ.ii
عٌَٝح حُٔؼُٜ ؿيٞ٣ ّٚٗ حكظَع أ.  حُـَكش٠ُ حٚل٤طؼٝ ً ػخَٝ ٓؼ٠ش طظِو٤ِٔ ػ.iii
.  حُـَكش٢ٌٓخٕ ك
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ٛـ )
حُلجش ٓؼَع  ،Exhibitionطٔؼـ َّ ٓؼَػخ كّ٘٤ـخ ً ُ٣وخّ ك ٢حُٔظلق ك 10 ٢ؿـَف
َٓهـ ّٔش ٖٓ  1كظ.10 ٠
طبّـق بلؽة  Javaالفبة ٣ , Exhibitionـذ إٔ ٣شَٔ ططز٤ن حُلجش حُز٘ٞى i-iii
حُظ ٢أٓخٓي :
.i

ػ٘ٞحٕ حُلجش ٝ ،طؼَ٣ق طلخطٜخ .

.ii

ػِٔ٤ش طظِوٍ ٠هْ ؿَكش رٝ ، 10 ٝ 1 ٖ٤طؼ٤ي ػيى حَُٓٔخص حُٔٞؿٞىس كٌٙٛ ٢
حُـَكش.

.iii

ػِٔ٤ش طظِوٍ ٠هْ ؿَكش رٓٝ , 10 ٝ 1 ٖ٤ؼَٝػخ ً ٝ ،طؼ٤ق حُٔؼَٝع اُ٠
حُـَكش حُٔالثٔش  .حكظَع أّٗـٞ٣ ٚؿي ٌُٜح حُٔؼَٝع ٌٓخٕ ك ٢حُـَكش .
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: 11 حم سؤال
public class Painting(String creator, String name,
double height, double width, String style)
{
super(creator, name, year, height, width);
this.style = style;
}

int year,

.  تعرٌؾ من جدٌد للدالة او العملٌة داخل الفبة الوارثة- )overriding(  دهس.ب
.ج
public double exhibitionSpace ()
{
return super.exhibitionSpace () * this.depth;
}
//-----------------------------------------------------------public class Room
//25 يصفىفخ انًعروضبد ثكجر
{
private Exhibit [] items = new Exhibit[25];
private int num;
// عدد انًعروضبد ثبنغرفخ
public int numOfPaints()
{
int counter=0 ;
for (int i=0; i < num; i++ )
if ( items[i] instanceof Painting ) counter++ ;
return counter ;
}
public void addItem ( Exhibit ex )
}
items[num]=ex ;
num++ ;
{
……
} // َهبيخ انفئخRoom
. هـ
public class Exhibition
{
private Room[] rooms=new Room [10] ; // غرف انعرض
public int numOfPaints (int i)
{
retun rooms[ i - 1 ].numOfPaint() ;
}
public void addltem ( int i, Exhibit ex)
{
rooms[ i - l].addltem (ex) ;
}
. . .
} // َهبيخ انفئخExhibition
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سؤال : 11

طُط ٍٞشًَش ٞٛحطق ٓشَٝػخ ً ٓؼ٘٤خ ً
حُظوط٤ؾ حٌُ ١أٓخٓي ٝ ٞٛطق ؿِثُِ ٢لجخص حُظ ٢ك ٢حُٔشَٝع

ٞ٣ؿي ُِشًَش ٞٛحطق ر٤ظ٤ش ٞٛٝحطق هِ٣ٞش
حُلجش  Phoneطٔؼّـَ ٛخطلخ ً ر٤ظ٤خ ً ٝ ،حُلجش  CellPhoneطٔؼَ ٛخطلخ ً هِ٣ٞخ ً .
طٞؿي ٞٛحطق هِ٣ٞش ٖٓ ٗٞػ. Type2 , Type1 : ٖ٤
أٓخٓي ٓؼِٓٞخص ػٖ حُؼِٔ٤خص حُظ ٌٖٔ٣ ٢اؿَحإٛخ كٝ ًَ ٢حكي ٖٓ حألٗٞحع
ك ٢حُٜخطق حُز٤ظ:٢
 حطّظخٍ
 طِوٌٓ ٢خُٔش
ك ٢حُٜخطق حُوِ ٖٓ ١ٞحُ٘ٞع :Type1
 حطّظخٍ
 طِوٌّٓ ٢خُٔش
 اىحٍس ًحًَس أٍهخّ حُٜٞحطق  :اػخكش ٍهْٓ ،لٍ ٞهْ .
 حُظوخؽ طٍٞس
 ػَع طٍٞس
 ػَع حُٔخػش
 ػزؾ حُٔخػش
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ك ٢حُٜخطق حُوِ ٖٓ ١ٞحُ٘ٞع :Type2
 حطّظخٍ
 طِوٌّٓ ٢خُٔش
 اىحٍس ًحًَس أٍهخّ حُٜٞحطق  :اػخكش ٍهْٓ ،لٍ ٞهْ .
 ػَع حُٔخػش
 ػزؾ حُٔخػش

كٝ ٢حؿٜش حُظطز٤ن ٓ IntraAؼ َّكش حُؼِٔ٤خص حُِظخٕ طؼخُـخٕ حُٔخػش  :ػَع حُٔخػش،
ػزؾ حُٔخػش .
كٝ ٢حؿٜش حُظطز٤ن ٓ IntraBؼ َّكش حُؼِٔ٤خص حُِظخٕ طؼخُـخٕ حُظ :ٍٞحُظوخؽ طٍٞس،
ػَع طٍٞس.
أ)
ُظٌٔ ٖ٤اػخىس حٓظؼٔخٍ حٌُٞى (٣ ,)code reuseـذ اػخكش كجش اُ ٠حُٔشَٝع كٜ٤خ
ٓؼخُـش ٌَُ حُظلخص ٝحُؼِٔ٤خص حُٔشظًَش ر ٖ٤حُٜٞحطق حُز٤ظ٤ش ٝحُٜٞحطق حُوِ٣ٞش
رخُ٘ٔزش ُ ٌٜٙحُلجش :
.i

حًظذ ػ٘ٞحٕ حُلجش رِـش . Java

.ii

حًظذ رخٌُِٔخص حُؼِٔ٤خص حُظ٣ ٢ـذ إٔ طُش ََٔ كٜ٤خ ٝ ,أّ٣ش طلخص ٣ـذ
طؼَ٣لٜخ ك ٢حُلجش  ,رل٤غ  ٌٕٞ٣رخإلٌٓخٕ ططز٤ن  ٌٙٛحُؼِٔ٤خص .

د)
حٗٔن حُظوط٤ؾ حُٔؼط ( ٠ك ٢حُظللش حُٔخروش ) اُ ٠ىكظَى ٝ ,أػق اُ ٚ٤حُلجش
حُظ ٢ػ َّكظٜخ ك ٢حُز٘ي أ  .حٍْٓ ك ٢حُظوط٤ؾ حٌُ ١ك ٢ىكظَى حَُٝحرؾ حُـي٣يس حُظ٢
طٌٗٞض ٝحشَكٜخ رخٌُِٔخص .
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رخكظَحع أّٗ ْٜأػخكٞح اُ ٠حُٔشَٝع حُلجش حُظ ٢ػ َّكظَٜخ ك ٢حُز٘ي "أ"
رخُ٘ٔزش ٌَُ ٝحكيس ٖٓ حُلجخص حُظ ٢ك ٢حُظوط٤ؾ ( ال ٣شَٔ ٝحؿٜخص حُظطز٤ن ٝ ,ال
٣شَٔ حُلجش حُظ ٢ػَكظٜخ ك ٢حُز٘ي أ ) .
.i

حًظذ ػ٘ٞحٕ حُلجش رِـش .Java

.ii

حًظذ رخٌُِٔخص حُؼِٔ٤خص حُظ٣ ٢ـذ إٔ طُشَٔ كٜ٤خ ٝ ,أّ٣ش طلخص ٣ـذ
طؼَ٣لٜخ ك ٢حُلجش ء رل٤غ  ٌٕٞ٣رخإلٌٓخٕ ططز٤ن  ٌٙٛحُؼِٔ٤خص .

ى)
ك ٢كخٓٞد ًَِٓ هيٓخص حُشًَش ٔٓ ,ؼّـِش حُٜٞحطق ٖٓ ًَ حألٗٞحع حُٔٞؿٞىس ك٢
حُظظِ٤ق ٣ .ـذ اػخكش حُلجش حُالُٓش ٌُٜح حُظٔؼ َ٤اُ ٠حُٔشَٝع.
حًظذ رِـش  Javaػ٘ٞحٕ حُلجش ٝ ,طلخطٜخ ٝ ,حًظذ طٞػ٤وخ ً ُِظلخص .
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: 11 حم سؤال

)٢ٓخطق أٓخٛ( ١خطق ػخىٛ َّ حُلجش طٔؼ.أ
) i(
public class BasePhone

(ii)
: المٌزات
string numberOfPhone
int status ;

;

// رقم الهاتؾ
// -1 - مكالمة واردة
// -2 – مكالمة خارجٌة
// -3 ٌتصل
// -4 اتصال
// متوفر

: ٍحٝحُي
ٍ حطّظخo
 ٌٓخُٔش٢ّ طِوo
.د

. BasePhone  طـ َ َِػخٕ حُلجشCellPhone َٝ Phone حُلجخص

.ؽ
(i)
public
public
public
public
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class
class
class

Phone extends BasePhone
CellPhone extends BasePhone
Type1 extends CellPhone implements InterA, InterB
Type2 extends CellPhone implements InterA
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)  ( iiالفبة : Phone

ال كخؿش إلػخكش ِٓ٤حص أ ٝىٝحٍ حُ ٠حُلجش  ًَ Phoneحألش٤خء حُظٗ ٢لظخؿٜخ
ٓظٞكَس ىحهَ حُلجش . BasePhone
الفئة
CellPhone
Type1

Type2

المٌزة
مصفوفة ألرقام التلفونات

دوال  -طرق
إضافة رقم
حذؾ رقم
عرض الساعة
تعدٌل الساعة
تصوٌر صورة
عرض الصورة
عرض الساعة
تعدٌل الساعة

ٓالكظش :
ك ٢كَع (أ) ؽـُِذ كجش ؿي٣يس  ,حػظوي إٔ حُٞحؿ٣ InterA ٜٚـذ إٔ طٌ ٕٞكجش .
حُٔزذ  :حًح ٝؿيص ػِٔ٤خص أ ٝؽَم ُظؼي َ٣حُٔخػش  ,حًح ٘ٛخُي كخؿش ُللع ٓؼط٤خص
حُٔخػش رخُِٔ٤حص.
ٝكٔذ ٓخ ًًَ ك ٢حُٔئحٍ ٣ـذ طَط٤ذ حُلجخص كٔذ  UMLحُظخُ: ٢

حُلجش  CellPhoneطلٌُ reference ١ٞخثٖ ٖٓ ٗٞع ٝ , Clockطَع ٖٓ حُلجش
.Phone
حُلجش  Type1ططزن حُٞحؿ. InterB ٜٚ
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رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

ُـش حُـخكـخJava Language -

دوال  -طرق
المٌزة
اتصال
رقم الهاتؾ //
;  string numberOfPhoneاستقبال مكالمة

الفئة
Phone

مكالمة واردة // -1 -
مكالمة خارجٌة – // -2
ٌتصل // -3 -
اتصال // - 4 -
;int status
CellPhone

مصفوفة ألرقام التلفونات
ساعة

إضافة رقم
حذؾ رقم

CIock

ساعات
دقابق
ثوان

عرض الساعة
تعدٌل الساعة
تصوٌر صورة
عرض الصورة

Type1

د)
مجمع دٌنامً لجهاز الهاتؾ//
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public class Service
{
; private ArrayList v
………
}
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: 12 سؤال
: ش٤ُ حُلجخص حُظخٚ٤كٝ أٓخٓي رَٗخٓؾ
MainApp - َوDerived3 , Derived2 , Derived1, Base
public class Base
{
protected static int[] arr;
protected Base successor;
public void SetSuccessor(Base b)
{
this.successor = b;
}
public static void SetArr(int[] arr)
{
Base.arr = arr;
}
public void Opp()
{ System.out.println("Good Luck !"); }
}
public class Derived1 extends Base
{
public void opp()
{
int sum = 0;
for (int i = 0; i < Base.arr.Length; i++)
{
if (Base.arr[i] > 0)
{
sum += Base.arr[i];
}
}
System.out.println ("Sum :" + sum);
if (this.successor != null)
this.successor.opp();
}
}
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public class Derived2 extends Base
{
public void Opp()
{
int counter = 0;
for (int i = 0; i < Base.arr.Length; i++)
{
if (Base.arr[i] <= 0)
{
counter++;
}
}
System.out.println ("Counter : " + counter);
if (this.successor != null)
this.successor.Opp();
}
}

public class Derived3 extends Base
{
public void opp()
{
int counter = 0;
for (int i = 0; i < Base.arr.Length; i++)
{
if (Base.arr[i] % 2 == 0)
{
counter++;
}
if (Base.arr[i] == 0)
System.out.println ("*");
else
System.out.println (Base.arr[i]);
}
System.out.println ("Counter : " + counter);
if (this.successor != null)
this.successor.Opp();
}
}
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public class MainApp
{
public static void main(String[] args)
{
Derived1 d1 = new Derived1();
Derived2 d2 = new Derived2();
Derived3 d3 = new Derived3();
d1.SetSuccessor(d2);
d2.SetSuccessor(d3);
int[] arr = { 12, 13, -5, 0, -56, 34, 22, -30 };
Base.SetArr(arr);
d1.opp();
}
}

. حًظذ حُٔو ََؽٝ ،MainApp  حُلجش٢ كmain ش٤ِٔحًظذ ٓظخرؼش ُِؼ
. ْٚ طلخط٤رخُ٘ٔزش ٌَُ ًخثٖ هٝ ،َّحص٤ْ حُٔظـ٤ حُٔظخرؼش ه٢ـذ إٔ طٌظذ ك٣

)د
:  أٓخٓي٢ حُظmain ش٤ِٔ رخُؼMainApp  حُلجش٢ ك٢ حُظmain ش٤ِٔٗٔظزيٍ حُؼ
public static void Main(string[] args)
{
Derived1 d4 = new Derived1();
d4.SetSuccessor(d4);
int[] arr = { 12, 13, -5, 0, -56, 34, 22, -30 };
Base.SetArr(arr);
d4.Opp();
}

. ٢ٜ٘ظ٣  الmain ش٤ٌِٔ حُؼ٤ ط٘ل: أٓخٓي حإلىػخء
 ػَِ ؟, ق٤َ طل٤لخ ً أّ ؿ٤ٌح حإل ّىػخء طلٛ ٕك ّيى اًح ًخ
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رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

حم سؤال : 12
أ)

ٝطق ٌُِخث٘خص حُظٗ ٢ظَ َـض رؼي ط٘ل ٌ٤حُزَٗخٓؾ .
حُٔوَؽ:
4

6

Sum: 81
Counter:
12
13
-5
*
-56
34
22
-30
Counter:

د)
حُزَٗخٓؾ ال ٘٣ظ ٢ٜألٕ حُٔٞؿّ – ٚحُٔئشَ  successorال  ٌٖٔ٣حٕ طٌ ٕٞهٔ٤ظ. null ٚ
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: 13 سؤال
:ش٤ُشَٔ حُلجخص حُظخ٣ٝ حطالصٞٓ َٓخثٝ ٍٝظ٘خ٣ عَٝأٓخٓي ؿِء ٖٓ ٓش
حطالصٞٓ ِش٤ٓٝ َطٔؼ
حطالصٞٓ ِش٤ٓٝ ٞٛ ١ٌُطٔؼَ هطخٍحً ح
حطالصٞٓ ِش٤ٓٝ ٞٛ ١ٌُطٔؼَ هخٍرخ ً ح
حطالصٞٓ ِش٤ٓٝ ٢ٛ ٢طٔؼَ ؽخثَس حُظ
ٖٓ حطالصٞٓ َٓخثٝ خٜ٣طٔؼَ شًَش ُي
حع ٓوظِلشٞٗأ

Vehicle
Train
Boat
Airplane
TransportationCompany

حُلجش
حُلجش
حُلجش
حُلجش
حُلجش

public class Vehicle
{
private String type;
// ) ّٞ  ؿ/ ٙخ٤ٓ / هغ ( أٍعُٞٔح
private String way;
// ) َٜٗ / ي٣ ٓ ٌّش كي/ ن ( شخٍع٣َع حُطٞٗ
private int maxSpeed; // ٟٞحَُٔػش حُوظ
public Vehicle(String type, String way, int maxSpeed)
{
this.type = type;
this.way = way;
this.maxSpeed = maxSpeed;
}
}
//--------------------------------------------------------public class Train extends Vehicle
{
private int numOfCarriages;
// ٍػيى ػَرخص حُوطخ
public Train(int maxSpeed, int numOfCarriages)
{
super("land", "tracks", maxSpeed);
this.numOfCarriages = numOfCarriages;
}
//ٍ حُوطخ٢ ػيى حُؼَرخص كn -طٌُزَّ د//
public void IncNumOfCarriages(int n)
{
this.numOfCarriages = this.numOfCarriages + n;
}
}
//--------------------------------------------------------public class Boat extends Vehicle
{
public Boat(string way, int maxSpeed)
{
super("water", way, maxSpeed)
}
}
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public class Airplane extends Vehicle
{
private int maxHeight;
// ٠َحٕ حالهظ٤حالٍطلخع ُِط
public Airplane(int maxSpeed, int maxHeight)
{
super("sky", "air", maxSpeed)
this.maxHeight = maxHeight;
}
}
//--------------------------------------------------------public class TransportationCompany
{
//  حُشًَش٢حطالص كُٞٔٓخثَ حٝ كشٞٓظل
private Vehicle[] vehicles = new Vehicle[50];
// ً خ٤ِىس كؼٞؿُٞٔحطالص حُٞٔٓخثَ حٝ ػيى
private int counter = 0;
public TransportationCompany()
{
}
//  حُشًَش٢حطالص كُٞٔٓخثَ حٝ كشٞ ٓظل٠ُحطالص حٞٓ ِش٤ٓٝ ق٤طُؼ
// حطالصٞٓ ِش٤ٓٝ ؿي ٌٓخٕ إلػخكشٞ٣ ٚٗحكظَع أ
public void AddVehicle(Vehicle v)
{
this.vehicles[counter] = v;
this.counter++;
}
}

: ٖ٤ظ٤ُٖ حُظخ٤ٔظُٜٔ ط٘لٌّ ح,ش٤ٔ٤ش ٍث٤ِٔخ ػٜ٤ كProgram ش٤ٔ٤ كجش ٍثJava ؽزّـن رِـش
TransportationCompany - حطالصٞٓ َٓخثٝ  ر٘خء ًخثٖ ٖٓ ٗٔؾ شًَش
. company1 ٠ُٔٔ٣
. company1  حُشًَش٠ُحكي حٝ  اػخكش هخٍد
.ٔخ ً ُِظلخص ًٔخ طشخء٤حهظَ ه
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د) ك ٢حُلجش ُ TransportationCompanyػَّكض حُؼِٔ٤ش :
)(public void display
{
)for (int i=0; i< this.counter ; i++
{
;)]System.out.println((i+1) + ":" + this.vehicles[i
}
}

ؽزّـن رِـش  Javaػِٔ٤خص طُٔ ٌّٖ ط٘لٌ٤حً ِٓٔ٤خ ً ُِؼِٔ٤ش )( ,displayرل٤غ طُطزغ ٌُ َّ
ِ٤ٓٝش ٓٞحطالص ؿٔ٤غ طلخطٜخ  .ػ َّف حُؼِٔ٤خص رخُطَ٣وش حألًؼَ ٓالءٓش ُٔزخىة
حُزَٓـش حُّٔ ٞؿٜش ًخث٘خص :
(طـِ٤ق  ،encapsulationط٣ٍٞغ  ,inheritanceطؼيى حألشٌخٍ . )polymorphism
رخُ٘ٔزش ٌَُ ػِٔ٤ش ططزّـوٜخ  ،حًظذ اُ ٠أ ١كجش طظزغ .
ال  ٌٖٔ٣طـ َ٤٤حُؼِٔ٤ش )(.display

ؽ)
ؽزّـن رِـش  Javaػِٔ٤ش  ,طظِو ٠ػيىحً طل٤لخ ً ٝ nطؼ٤ق  nػَرخص اُ َّ ً ٠حُوطخٍحص
حُظ ٢طظزغ ُِشًَش حُظُ ٢يٜ٣خ ٓٝخثَ ٓٞحطالص ٖٓ أٗٞحع ٓوظِلش ٝ .ػـ ّن حُؼِٔ٤ش ٝ ,حًظذ
ك ٢أ ١كجش ٣ـذ طؼَ٣لٜخ  .ال  ٌٖٔ٣طـ َ٤٤حُؼِٔ٤خص حُٔٞؿٞىس ك ٢حُٔشَٝع .
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: 13 حم سؤال
َٓخثَ ٗوٞكجخص طظؼِن ر
)أ
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
TransportationCompany company1 = new
TransportationCompany();//  كبئٍ يٍ َىع شركخ//
Vehicle boat = new Boat("SEA", 50);
Vehicle train = new Train(100, 5);
company1.AddVehicle(boat);//  اضبفخ يركت//
company1.AddVehicle(train);//  اضبفخ لطبر//
}
}

. ساعة/ كم50  وسرعتة القصوىSEA  اضافة مركب ٌبحر فً ال َبحر, بناء شركة لوسابل النقل
.  مركبات5 ساعة وبه/ كم100 اضافة قطار وسرعتة القصوى
)ب
.) وكل الفبات الوارثة(المشتقةVehicle  فً الفبة االساسٌةtoString() دهس الدالة الوهمٌة
 نطبق الدالةVehicle  فً الفبة االساسٌة. حسب نوع الكابن, الدالة تعٌد نص مناسب
.  بالصورة التالٌةtoString()
@Override public String toString()
{
return " Type : " + this.type + " ; Way : " +
this.way + " MaxSpeed : " + this.maxSpeed;
}

.  بالصورة التالٌةtoString()  نطبق الدالةTrain فً الفبة
@Override public String toString()
{
return "Train == >" + super.toString() + " numOfCarriages :
" + this.numOfCarriages;
}

 بالصورة التالٌةtoString()  نطبق الدالةBoat فً الفبة
@Override public String toString()
{
return "Boat == >" + super.ToString();
}

 بالصورة التالٌةtoString()  نطبق الدالةAirplane فً الفبة
@Override public String toString()
{
return "Airplane == >" + super.toString() + " maxHeight : "
+ this.maxHeight;
}
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)ؽ
 طظزغ٢ ً َّ حُوطخٍحص حُظ٠ُ ػَرخص اn ق٤طؼٝ n ً لخ٤ ػيىحً طل٠ٗطزن ىحُش طظِو
خ ىحهَ حُلجشٜحع ٓوظِلش ٗطزوٞٗحطالص ٖٓ أٞٓ َٓخثٝ خٜ٣ ُي٢ُِشًَش حُظ
.TransportationCompany
. ٖٓ حًَُٔزخصn ُْٜ ق٤ٌَُ حُوطخٍحص ٗؼٝ , َٓخثَ حُ٘وٝ كشٞ حُيحُش ٗٔشؾ ٓظل٢ك
.is َٓحٓطش حالِٞش حُ٘وَ طظْ ر٤ٓٝ عٞٗ كلض
public void AddCarriagesToTrains(int n)
{
for (int i = 0; i < this.counter; i++)
{
if (this.vehicles[i] instanceof Train)
((Train)this.vehicles[i]).IncNumOfCarriages(n);
}
}

, حػخكش ػَرخص ُوطخٍ حُشًَشٝ ,Display)( ُؼَع ىحُش حُؼَع
.  بالصورة التالٌة, AddCarriagesToTrains
static void main(String[] args)
{
TransportationCompany company1 = new
TransportationCompany();
Vehicle boat = new Boat("SEA", 50);
Vehicle train = new Train(100, 5);
Vehicle airplane = new Airplane(10000, 3000);
company1.AddVehicle(boat);
company1.AddVehicle(train);
company1.AddVehicle(airplane);
company1.Display();
company1.AddCarriagesToTrains(2);
Console.WriteLine();
company1.Display();
}

: المخرج للبرنامج
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سؤال :14

ٞ٣ؿي كٌٓ ٢ظزش رِ ّي٣ش ٓـ ّٔغ ٓؼِٓٞخص ػٖ حٌُظذ حُظ ٢كٜ٤خ  .رخُ٘ٔزش ٌُ َّ ًظخد ُ٣للَع
حُظيٍ٣ؾ حٌُ ١أػطخ ٙه َّحء حٌُظخد كٓ ٍٞي ٟطٔظّؼ ْٜر . ٚػ٘يٓخ ُ٣ؼ٤ي حُوخٍة ًظخرخ ً اُ٠
حٌُٔظزش ٣و ّٞرٌظخرش طيٍ٣ـ ٚك ٢حُلخٓٞدٌ٣ ،ظذ ػيىحً طل٤لخ ً ر ، 4 َٝ 0 ٖ٤رل٤غ ٣شَ٤
 4اُ ٠أًزَ ٓيُِ ٟظٔظغ .طُللع حُٔؼِٓٞخص ك ٍٞطيٍ٣ؾ حٌُظذ ك ٢حُٔـ ّٔغ رل٤غ ٌٕٞ٣
رخإلٌٓخٕ ٓؼَكش ػيى حُو َّحء حٌُ ٖ٣ى ٍّؿٞح ًَ ًظخد رٌ َّ ٝحكيس ٖٓ حُيٍؿخص حُؤْ
حٌُٔٔ٘ش .
طٞؿي كٓ ٢ـ ّٔغ حُٔؼِٓٞخص كجش طٔؼّـَ حٌُظخد (ٝ )Bookكجش طٔؼَّ حٌُٔظزش (. )Library
أٓخٓي ٓوططخٕ ٣ UMLظلخٕ حُلجظ. Library َٝ Book ٖ٤
Book
ًٞى حٌُظخد
حْٓ حٌُظخد
ٗٞع حٌُظخد ( ٍٝح٣ش ،اػخٍس ،أؽلخٍ ) . . .
ػيى ٗٔن حٌُظخد حُٔٞؿٞىس ح ٕ٥ك ٢حٌُٔظزش
ُٔ٤ض ٓٔظؼخٍس
ٓظلٞكش اكظخث٤ش ُيٍؿخص طٔظّغ حُوَحء
رخٌُظخد
ٌَُ طلش ٓ ّؼَكش حُؼِٔ٤ظخٕ get ٝ set
ػِٔ٤ش طٌزَ د 1 -ػيى ُٗٔن حٌُظخد
حُٔٞؿٞىس ح ٕ٥ك ٢حٌُٔظزش (ُٔ٤ض ٓٔظؼخٍس)
ػِٔ٤ش طؼ٤ي ػالٓش ٌُِظخد  ،طُلٔزذ ٝكوخ ً
ُـٔ٤غ ىٍؿخص حُظٔظغ حُظ ٢كظَ ػِٜ٤خ
حٌُظخد .

private int code
private String name
private String genre
private int numOfCopies
private int[] rating
….
)(public void incNumOfCopies
)(Public double score

Library
ٓظلٞكش حٌُظذ ك ٢حٌُٔظزش ٣ .ظَّ ً َٜ
ًظخد م ّرة واحدة فً المصفوفة .
حكظَع إٔ ػيى حٌُظذ ك ٢حٌُٔظزش ٞٛ
رط ٍٞحُٔظلٞكش .
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ػ٘يٓخ ُ٣ؼ٤ي هخٍة ٓ ّؼً ٖ٤ظخرخ ً اُ ٠حٌُٔظزش ٣ ,ـذ ط٘ل ٌ٤حُٜٔٔخص حُظخُ٤ش :
حٓظوزخٍ ًٞى حٌُظخد رٜيف طشو٤ظ. ٚ
طؼي َ٣ػيى ٗٔن حٌُظخد حُٔٞؿٞىس ح ٕ٥ك ٢حٌُٔظزش ( حُظٔ٤ُ ٢ض ٓٔظؼخٍس ) .
حٓظوزخٍ حُظيٍ٣ؾ حٌُ ١أػطخ ٙحُوخٍة ٌُِظخدٝ ،طؼي َ٣حُٔظلٞكش حإلكظخث٤ش rating
ٌُِظخد ٝكوخ ً ٌُُي .
ؽزخػش رالؽ ٣ش َ٤اًح ُحىص ػالٓش حٌُظخد أّ حٗولؼض أّ ُْ طظـ َ٤ك ٢أػوخد طيٍ٣ؾ ٌٛح
حُوخٍة .
ؽزن رِـش  Javaك ٢حُٔلجخص حُٔؼطخس  ,حُؼِٔ٤خص حُٔطِٞرش ُٔؼخُـش اػخىس ًظخد اُ٠
حٌُٔظزش  .ػِ٤ي طؼَ٣ق حُؼِٔ٤خص رخُطَ٣وش حألًؼَ ٓالءٓش ُٔز٘ ٠حُلجخص ك ٢حُٔشَٝع .
رخُ٘ٔزش ٌَُ ػِٔ٤ش حًظذ حُلجش حُظ ٢طُؼَف كٜ٤خٓٝ ،خًح طظِوٓٝ ،٠خًح طؼ٤ي .
حكظَع إٔ ٌَُ حُؼِٔ٤خص حٌُٔظٞرش كٓ ٢وطّطٞ٣ UML ٢ؿي ططز٤ن ك ٢حُلجخص .
ٓالكظش  :ال كخؿش ُللض طلش حُ ُٔيهالص .
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سؤال :14

ٞ٣ؿي كٌٓ ٢ظزش رِ ّي٣ش ٓـ ّٔغ ٓؼِٓٞخص ػٖ حٌُظذ حُظ ٢كٜ٤خ  .رخُ٘ٔزش ٌُ َّ ًظخد ُ٣للَع
حُظيٍ٣ؾ حٌُ ١أػطخ ٙه َّحء حٌُظخد كٓ ٍٞي ٟطٔظّؼ ْٜر . ٚػ٘يٓخ ُ٣ؼ٤ي حُوخٍة ًظخرخ ً اُ٠
حٌُٔظزش ٣و ّٞرٌظخرش طيٍ٣ـ ٚك ٢حُلخٓٞدٌ٣ ،ظذ ػيىحً طل٤لخ ً ر ، 4 َٝ 0 ٖ٤رل٤غ ٣شَ٤
 4اُ ٠أًزَ ٓيُِ ٟظٔظغ .طُللع حُٔؼِٓٞخص ك ٍٞطيٍ٣ؾ حٌُظذ ك ٢حُٔـ ّٔغ رل٤غ ٌٕٞ٣
رخإلٌٓخٕ ٓؼَكش ػيى حُو َّحء حٌُ ٖ٣ى ٍّؿٞح ًَ ًظخد رٌ َّ ٝحكيس ٖٓ حُيٍؿخص حُؤْ
حٌُٔٔ٘ش .
طٞؿي كٓ ٢ـ ّٔغ حُٔؼِٓٞخص كجش طٔؼّـَ حٌُظخد (ٝ )Bookكجش طٔؼَّ حٌُٔظزش (. )Library
أٓخٓي ٓوططخٕ ٣ UMLظلخٕ حُلجظ. Library َٝ Book ٖ٤
Book
ًٞى حٌُظخد
حْٓ حٌُظخد
ٗٞع حٌُظخد ( ٍٝح٣ش ،اػخٍس ،أؽلخٍ ) . . .
ػيى ٗٔن حٌُظخد حُٔٞؿٞىس ح ٕ٥ك ٢حٌُٔظزش
ُٔ٤ض ٓٔظؼخٍس
ٓظلٞكش اكظخث٤ش ُيٍؿخص طٔظّغ حُوَحء
رخٌُظخد
ٌَُ طلش ٓ ّؼَكش حُؼِٔ٤ظخٕ get ٝ set
ػِٔ٤ش طٌزَ د 1 -ػيى ُٗٔن حٌُظخد
حُٔٞؿٞىس ح ٕ٥ك ٢حٌُٔظزش (ُٔ٤ض ٓٔظؼخٍس)
ػِٔ٤ش طؼ٤ي ػالٓش ٌُِظخد  ،طُلٔزذ ٝكوخ ً
ُـٔ٤غ ىٍؿخص حُظٔظغ حُظ ٢كظَ ػِٜ٤خ
حٌُظخد .

private int code
private String name
private String genre
private int numOfCopies
private int[] rating
….
)(public void incNumOfCopies
)(Public double score

Library
ٓظلٞكش حٌُظذ ك ٢حٌُٔظزش ٣ .ظَّ ً َٜ
ًظخد م ّرة واحدة فً المصفوفة .
حكظَع إٔ ػيى حٌُظذ ك ٢حٌُٔظزش ٞٛ
رط ٍٞحُٔظلٞكش .
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ػ٘يٓخ ُ٣ؼ٤ي هخٍة ٓ ّؼً ٖ٤ظخرخ ً اُ ٠حٌُٔظزش ٣ ,ـذ ط٘ل ٌ٤حُٜٔٔخص حُظخُ٤ش :
حٓظوزخٍ ًٞى حٌُظخد رٜيف طشو٤ظ. ٚ
طؼي َ٣ػيى ٗٔن حٌُظخد حُٔٞؿٞىس ح ٕ٥ك ٢حٌُٔظزش ( حُظٔ٤ُ ٢ض ٓٔظؼخٍس ) .
حٓظوزخٍ حُظيٍ٣ؾ حٌُ ١أػطخ ٙحُوخٍة ٌُِظخدٝ ،طؼي َ٣حُٔظلٞكش حإلكظخث٤ش rating
ٌُِظخد ٝكوخ ً ٌُُي .
ؽزخػش رالؽ ٣ش َ٤اًح ُحىص ػالٓش حٌُظخد أّ حٗولؼض أّ ُْ طظـ َ٤ك ٢أػوخد طيٍ٣ؾ ٌٛح
حُوخٍة .
ؽزن رِـش  Javaك ٢حُٔلجخص حُٔؼطخس  ,حُؼِٔ٤خص حُٔطِٞرش ُٔؼخُـش اػخىس ًظخد اُ٠
حٌُٔظزش  .ػِ٤ي طؼَ٣ق حُؼِٔ٤خص رخُطَ٣وش حألًؼَ ٓالءٓش ُٔز٘ ٠حُلجخص ك ٢حُٔشَٝع .
رخُ٘ٔزش ٌَُ ػِٔ٤ش حًظذ حُلجش حُظ ٢طُؼَف كٜ٤خٓٝ ،خًح طظِوٓٝ ،٠خًح طؼ٤ي .
حكظَع إٔ ٌَُ حُؼِٔ٤خص حٌُٔظٞرش كٓ ٢وطّطٞ٣ UML ٢ؿي ططز٤ن ك ٢حُلجخص .
ٓالكظش  :ال كخؿش ُللض طلش حُ ُٔيهالص .
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حم سؤال :14
ػِٔ٤خص إلػخىس ًظخد حُ ٠حٌُٔظزش طل ١ٞحُٜٔخّ حُظخُ٤ش :
حٓظوزخٍ ٍِٓ(ٍهْ) حٌُظخد حُٔؼخى .
رلغ ػٖ حٌُظخد كٔذ حَُهْ حُٔٔظوزَ
طؼي َ٣ػيى حُ٘ٔن رخٌُٔظزش
حٓظوزخٍ طيٍ٣ؾ حُٔظؼش ٌُِظخد ٖٓ حُشوض
طؼيٓ َ٣ظلٞكش ػيحىحص طيٍ٣ؾ حُٔظؼش ٌُِظخد
ؽزخػش ٓالكظش طش َ٤حُُ ٠حىص ػالٓش حٌُظخد أّ حٗولؼض.
كٔذ ٓخ ًًَ ٗو ّٞرخُؼِٔ٤خص ٝحُيٝحٍ حالط٤ش :
حٓظوزخٍ ٍِٓ(ٍهْ) حٌُظخد حُٔؼخى ىحهَ ,main
;)"System.out.println("Enter a Code of The Returned Book
;)(int code = input.nextInt

حٓظوزخٍ طيٍ٣ؾ حُٔظؼش ٌُِظخد ٖٓ حُشوض ىحهَ ,main
;)"]System.out.println ("Enter a Rank: [0-4
;)(int rating = input.nextInt

اػخىس ًظخد حُ ٠حٌُٔظزش :
)public void ReturnBookToLibrary(int code, int rating

ح٣ـخى حٌُظخد ٝطؼي َ٣ػيى حٌُظذ رٞحكي ػْ طؼي َ٣ىٍؿش حُٔظؼش ٖٓ حٌُظخد ٝططزغ ٓالكظش
ٓ٘خٓزش .
ا٣ـخى ًظخد ك ٢حٌُٔظزش :
ح٣ـخى حٌُظخد حٝال ٓ ,ؼ َّكش ىحهَ حُلجش ٌٓظزش  .Libraryطظِوً ٠زخٍحٓظَ ٍهْ حٌُظخد
ٝطؼ٤ي ًخثٖ ٖٓ ٗٞع حُلجش ٣ Bookظق حٌُظخد .
)private Book LocateBookInLibrary(int code
{
;int index
;boolean found = false
)for(index=0; (index < counter) && found != true; index++
{
)if (this.books[index].Code == code
;found = true
}
;]return this.books[index - 1
}
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: َ ػيى حُ٘ٔن ٌُِظخد رخٌُٔظزش٣طؼي
. ن٤ ال كخؿش ُِظطز, lncNumOfCopies حٓطش حُيحُشٞر
ؾ حُٔظؼش ٌُِظخد٣ٍكش ػيحىحص طيَٞ ٓظل٣طؼي
.  وتعدل المصفوفة4-0  تتلقى تدرٌج االستمتاع بالكتاب. Book طؼَّف رخُلجش
public void UpdateRating(int rating)
{
this.rating[rating]++;
}

:َ٣كلض ػالٓش حٌُظخد رؼي حُظؼي
طللض ُحىص ػالٓش حٌُظخد أّ حٗولؼضٝ َحُيٍؿش هز
public void CheckScoreStatus(double prevScore, double newScore)
{
if (newScore > prevScore)
System.out.println("The Books's Score Has Been Increased");
else if (newScore < prevScore)
System.out.println("The Books's Score Been Decreased");
else
System.out.println("The Books's Score Not Been Changed")
}

:  حٌُٔظزش٠ُاػخىس ًظخد ح
public void ReturnBookToLibrary(int code, int rating)
{
Book b = LocateBookInLibrary(code);
b.IncNumOfCopies();
double beforeUpdateRating = b.Score();
b.UpdateRating(rating);
double AfterUpdateRating = b.Score();
b.CheckScoreStatus(beforeUpdateRating, AfterUpdateRating);
}

 طلٔذ ىٍؿش, َ ػيى حُ٘ٔن٣ طؼي, LocateBookInLibrary حٓطش حُيحُشًٞخثٖ ر
خىس ػالٓش حٌُظخد أّ حٗولؼض٣ُ كش ىٍؿخص حُٔظؼش طللضٞحٌُظخد طؼيٍ ٓظل
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: ٍٓؼخ
class Program
{
static void main(String[] args)
{
Library lib = new Library();
Book b1 = new Book(1, "Programming In Java", "Computer", 3);
lib.AddBook(b1);
System.out.println("Enter a Code of The Returned Book");
int code = input.nextInt();
System.out.println("Enter a Rank of Pleasure for The
Returned Book: Between 0 - 4");
int rating = input.nextInt();
lib.ReturnBookToLibrary(code, rating);
}
}

:  حُٔوَؽ٠ ٗظِو3  ىٍؿش حُٔظؼش ٌُِظخد,  حٌُٔظزش٠ُ ح1 ٚٔحػخىس ًظخد ٍه

- 223 -

 ٗلق- ٕٞ٘يّ ٓئْٗ هشؤُٜح
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سؤال : 15

ك ٢شزٌش ٓل ّالص "ؿخىٓ٘ظَ" ٓ 50لالً  .طز٤غ حُشزٌش حُٔ٘ظـخص حُظخُ٤ش :
أؿِٜس  , MP3أؿِٜس ّٔ ٓ , MP4خػخص الٌِٓ٤ش.

ّ
حُٔلالص .
طلظخؽ حُشزٌش اُ ٠رَٗخٓؾ كخٓٞد  ٌٖٔ٣رٞحٓطظ ٚاىحٍس ٓوِٝ ًَ ٕٝحكي ٖٓ
رخُ٘ٔزش ٌَُ ٝحكي ٖٓ حُٔ٘ظـخص ٣ـذ ػِ ٠رَٗخٓؾ حُلخٓٞد ٓؼخُـش حُٔؼط٤خص حُظخُ٤ش:
 أؿِٜس  :MP3حُِٔ٘ظؾ  ,حُٔٞى , َ٣حُٔؼَ ّ٤ًٔ ,ش حُٔوِ َٛ , ٕٝكٍ ٚ٤حىٗ ( ٞ٣ؼْ \
ال)  َٛ ,كٔٓ ٚ٤خػش ىحهِ٤ش ( ٗؼْ \ ال) .
 أؿِٜس  :MP4حُٔ ِ٘ظؾ  ,حُٔٞى , َ٣حُٔؼَ ّ٤ًٔ ,ش حُٔوِ َٛ , ٕٝكٍ ٚ٤حىٗ ( ٞ٣ؼْ \
ال)  َٛ ,كٔٓ ٚ٤خػش ىحهِ٤ش ( ٗؼْ \ ال)  ,ؽ ٍٞحُٔٔخػش .
ّٔ ٓ خػخص الٌِٓ٤ش :حُٔ ِ٘ظؾ  ,حُٔٞى , َ٣حُٔؼَ ّ٤ًٔ ,ش حُٔوِٓ , ٕٝـخٍ حالٓظوزخٍ

ً َّ ٝحكي ٖٓ  ٌٙٛحَُٔ٘ظـخص ٓٞؿٞى كٓ ٢وِٝ َّ ً ٕٝحكي ٖٓ ّ
ٓلالص حُشزٌش َّ ً ٖٓٝ ,
ٓ٘ظَؾ طٞؿي ٓٞى٣الص ٓوظِلش رٌٔ٤خص ٓوظِلش .
حُٔظطِّزخص ٖٓ رَٗخٓؾ حُلخٓٞد ط٘ؤْ أُٓ ٠ظٔٓ : ٖ٤٣ٞظ ٟٞحُٔل َّ ٔٓ ,ظ ٟٞحُشزٌش.
انمزطهّجبد مه ثزوبمح انحبسىة عهً مسزىي انمح ّم :
 اػخىس هٔ٤ش حُٔوِ ٕٝحٌُ ١ك ٢حُٔل َّ .
 اػخىس هخثٔش ٓٞى٣الص حُٔ٘ظَؾ حُظ٤ّٔ ً ٢ظٜخ ك ٢حُٔوِ ٕٝحُٔلَ أطـَ ٖٓ ػيى
ٓطِٞد . limit
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انمزطهّجبد مه ثزوبمح انحبسىة عهً مسزىي انشجكخ:
 اػخىس هٔ٤ش حُٔوِ ٕٝحٌُ ١ك َّ ً ٢حُشزٌش .
 اػخىس هخثٔش ٓٞى٣الص حُٔ٘ظَؾ حُظ٤ّٔ ً ٢ظٜخ ك ٢حُٔوِ ٕٝك َّ ً ٢حُشزٌش أطـَ ٖٓ
ػيى ٓطِٞد . limit ,
ػِ٤ي طوط٤ؾ حُلجخص حُٔطِٞرش ٌُظخرش رَٗخٓؾ حُلخٓٞد ٣ .ـذ إٔ  ٌٕٞ٣طوط٤ؾ حُلجخص
رخُطَ٣وش حألًؼَ ٓالءٓش ُٔزخىة حُزَٓـش حٌُخث٘خص حُّٔ ٞؿٜش .oop
(طـِ٤ق  ،encapsulationط٣ٍٞغ  ,inheritanceطؼيى حألشٌخٍ )polymorphism
أ .حٍْٓ ٤َٓٛش حُلجخص حُٔطِٞرش  .حٓظؼَٔ كٍٔٓ ٢ي حإلشخٍط ٖ٤حُظخُ٤ظ:ٖ٤

د .رخُ٘ٔزش ٌَُ كجش شِٔظَٜخ ك ٢حَُْٓ ،ػ َّف طلخطٜخ ٝػِٔ٤خطٜخ .
٣ـذ َشَٔ حُؼِٔ٤خص حُؼَ٣ٍٝش كوؾ ُإل٣لخء رخُٔظطِّزخص ٖٓ رَٗخٓؾ حُلخٓٞد حُظ٢
ُٝطلض ك ٢ريح٣ش حُٔئحٍ .
رخُ٘ٔزش ٌُ َّ طلش ،حًظذ طؼَ٣لٜخ رِـش ٝ Javaطٞػ٤وٜخ .
رخُ٘ٔزش ٌُ َّ ػِٔ٤ش ،حًظذ ػ٘ٞحٜٗخ رِـش ٝ ، Javaحًظذ طٞػ٤وخ ً ٣شَٔ ٓخًح طظِوّٓٝ ٠خًح
طُؼ٤ي .ال كخؿش ُظطز٤ن حُؼِٔ٤ش .
ال كخؿش ٌُظخرش ػِٔ٤خص رخث٤شٝ ،ػِٔ٤خص ٓل ّيىس (ػِٔ٤خص ٝ )setػِٔ٤خص ُٓؼ٤يس (ػِٔ٤خص
ُِ )getظلخص حُظ ٢طُؼ َّكٜخ .
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حم سؤال : 15
أ)
الفئة
الفبة MediaProduct
الفبة MediaPlayer
الفبة MP3
الفبة MP4
الفبة WireLessHeadPhones
الفبة Store
الفبة StoresChain

شرح عن الفئة
فبة اساسٌة مجردة انواع من اجهزة الموسٌقى
والؽناء
فبة مشتقة (ترث  )MediaProductتمثل
اجهزة ؼنابٌة من نوع  MP3او MP4
فبة مشتقة (ترث  )MediaPlayerتمثل
اجهزة ؼنابٌة من نوع MP3
فبة مشتقة (ترث  )MediaPlayerتمثل
اجهزة ؼنابٌة من نوع MP4
فبة مشتقة (ترث  )MediaPlayerتمثل
اجهزة ؼنابٌة من نوع س ّماعات السلكٌة
فبة تمثل دكان  ,به َ MP3و َ MP4و
س ّماعات السلكٌة
ّ
محالت الشبكة
فبة تمثل

ٌمكن رؤٌة كل الفبات ترث الفبة االساسٌة . MediaProduct
الفبة دكان تحوي كابنات من الفبات . WireLessHeadPhones , MP3, MP4
فبة الدكان تحوي كابنات من الفبات االخرى .
رسم تخطٌطً هرمً للفبات (إلحتواء والوراثة) نصفة بالرسم التالً :
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ب)
الفئة : MediaProduct
abstract class MediaProduct
المنتج
اسم النوع (الجهاز)
سعر
كمة بالمخزون
لكل مٌزة ٌوجد دوال-عملٌاتget/set
للفبة تعرّ ؾ عملٌة بنابٌة
عملٌة تعٌد سعر االجهزة بالمخزون
دالة تتلقى عدد صحٌح ٌ ,مثل الحد االدنى
لفحص الكمٌة بالمخزون  ,وتعٌد صدق اذا
كان كمٌة بالمخزون اصؽر من العدد
المتلقى  .خالؾ ذلك تعٌد كذب

String producer
String model
double price
int quantity

protected
protected
protected
protected

…
…
)(public double ProductStockValue
public boolean
)IsProductQuantityBelowLimit(int limit

الفئة MediaProduct
abstract class MediaPlayer : MediaProduct
هل ٌوجد مذٌاع (منطقً)
هل ٌوجد سماعات (منطقً)

protected boolean hasRadio
protected boolean
hasInternalSpeaker

…
…

لكل مٌزة ٌوجد دوال-عملٌاتget/set
للفبة تعرّ ؾ عملٌة بنابٌة

الفئة MP3
class MP3 : MediaPlayer
…

للفبة تعرّ ؾ عملٌة بنابٌة
الفئة Store
class Store
مصفوفة انواع الجهاز MP3
مصفوفة انواع الجهاز MP4
مصفوفة انواع الجهاز س ّماعات السلكٌة

private MP3[] MP3productModels
private MP4[] MP4productModels
][private WireLessHeadPhones
WLHPproductModels

ٌمكن ان نحدد كبر المصفوفة من البداٌة  ,او نستعمل الفبة ٌ ArrayListمكن ان ٌؽٌر كبر هذة
الفبة حسب عدد الكابنات.
….
لكل مٌزة ٌوجد دوال-عملٌات get
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تعرّ ؾ عملٌة إلضافة انواع المنتوجات
لمصفوفة االنواع .
للفبة تعرّ ؾ عملٌة بنابٌة
عملٌة تعٌد سعر االجهزة بالمخزون

….
….
)(public double StoreStockValue

public ArrayList
ModelsInStoreBelowLimit(string mediaType,
)int limit

عملٌة تتلقى نص نوع الجهاز  ,وعدد صحٌح ٌمثل الحد االدنى لفحص الكمٌة بالمخزون وتعٌد
مصفوفة من نوع  ArrayListمن نصوص تمثل اسماء نماذج للنوع الذي كمٌة له بالمخزون اقل
من الحد االدنى .
الفئة MP4
class MP4 : MediaPlayer
طول الشاشة
لكل مٌزة ٌوجد دوال-عملٌاتget/set
للفبة تعرّ ؾ عملٌة بنابٌة

private double screenLength

…
…

الفئة StoresChain
class StoresChain
مصفوفة كابنات من الفبة التً ّ
تمثل دكان .كبر
المصفوفة ٌكون . 50
رقم الدكان حسب كبر المصفوفة .
لكل مٌزة ٌوجد دوال-عملٌات get
تعرّ ؾ دالة تمكن اضافة دكان الى الشبكة .
للفبة تعرّ ؾ عملٌة بنابٌة
دالة تعٌد سعر االجهزة بالمخزون بالشبكة

private Store[] stores

…
…
…
public double
)(ChainStockValue

public ArrayList ModelsInChainBelowLimit
)(string mediaType, int limit

دالة تتلقى نص نوع الجهاز وعدد صحٌح ٌمثل الحد االدنى لفحص الكمٌة بالمخزون
وتعٌد مصفوفة من نوع  ArrayListمن نصوص تمثل اسماء نماذج للنوع الذي كمٌة
له بالمخزون اقل من الحد االدنى .
private Store
دالة مساعدة التً توحد جمٌع دكاكٌن الشبكة لدكان
)(BuildChainStore
واحد .العملٌة تستعمل كدالة مساعدة للعملٌات التً
تعٌد سعر االؼراض بالمخزونات .
واسماء االنواع التً كمٌتها بالمخزون اصؽر من
المسموح .
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الفئة WireLessHeadPhones
class WireLessHeadPhones :MediaProduct
مدى االستقبال
لكل مٌزة ٌوجد دوال-عملٌات get/set
للفبة تعرّ ؾ عملٌة بنابٌة

private double receptionRange

…
…

مثال :
نبنً شبكة بها دكانٌن بكل دكان نموذجٌن من االجهزة  ,ولهم نفس السعر .
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: 16 سؤال
َٝ Derived2 َٝ Derived1 َٝ Base : ش٤ُ حُلجخص حُظخٚ٤ع كَٝأٓخٓي ٓش
.Program َٝ Derived3
public class Base
{
protected int num;
public Base(int n)
{
this.num = n;
}
protected void doSomeWork()
{
System.out.println("num = " + this.num);
}
public void run()
{
if (this.num % 2 == 0)
doSomeWork();
}
}
//-------------------------------------------------------------

public class Derived1 extends Base
{
private int num1;
public Derived1(int n, int n1)
{
super(n)
this.num1 = n1;
}
protected void doSomeWork()
{
multiplication();
}
public void multiplication()
{
super.doSomeWork();
System.out.println("num1 = " + this.num1);
System.out.println("num*num1=" +this.num*this.num1);
}
}
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public class Derived2 extends Base
{
private int num2;
public Derived2(int n, int n2)
{
super(n);
this.num2 = n2;
}
protected void DoSomeWork()
{
division();
}
public void division()
{
Base.DoSomeWork();
System.out.println("num2 = " + this.num2);
System.out.println("num/num2=" + this.num/this.num2);
}
}
//-------------------------------------------------------------

public class Derived3 extends Base
{
private int num3;
public Derived3(int n, int n3)
{
super(n);
this.num3 = n3;
}
protected void doSomeWork()
{
multiplication();
division();
}
public void multiplication()
{
super.doSomeWork();
System.out.println("num3 = " + this.num3);
System.out.println("num*num3=" +this.num*this.num3);
}
public void division()
{
super.doSomeWork();
System.out.println("num3 = " + this.num3);
System.out.println("num/num3=" + this.num/this.num3);
}
}
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public class Program
{
public static void main(String[] args)
{
Base[] arr = new Base[5];
arr[0] = new Derived1(12, 22);
arr[1] = new Derived2(33, 44);
arr[2] = new Derived3(54, 34);
arr[3] = new Derived1(51, 72);
arr[4] = new Derived2(58, 99);
for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
arr[i].run();
if (arr[2] instanceof Derived3)
{
arr[2].run();
}
if (arr[3] instanceof Derived2)
{
arr[3].run();
}
}
}

. حًظذ حُٔو ََؽٝ ، Program  حُلجش٢ ك,main ش٤ِٔحًظذ ٓظخرؼش ُِؼ
. ْٚ طلخط٤ ه- ٖرخُ٘ٔزش ٌُ َّ ًخثٝ ،َحص٤ْ حُٔظـ٤ حُٔظخرؼش ه٢ـذ إٔ طشَٔ ك٣
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حم سؤال : 16
حُظوط٤ؾ حُُِ ٢َٜٓزَٗخٓؾ :

حٍُٞحػش ٓٝزيأ طؼيى حالشٌخٍ  ,حُيحُش )( DoSomeWorkرخُلجش حالٓخٓ٤ش ٤ٔٛٝ ٢ٛش .
ٝططز٤وٜخ ٣ي )override(ْٛرظٍٞس ٓـخَ٣س كٝ ًَ ٢حكيس ٖٓ حُلجخص حُٔشظوش .
ُٗل ّؼـَ حُؼِٔ٤ش )( ,Runػِ ٠حٌُخث٘خص ك ٢حُٔظلٞكش  ٌٙٛحٌُخث٘خص ً ٢ٛخث٘خص ٖٓ حُلجخص
حُٔشظوش  .حُؼِٔ٤ش )( Runطٔظيػ ٢حُيحُش ٝ DoSomeWorkالٜٗخ ىحُش ٤ٔٛٝش طلؼَ
حُيحُش حُيحٔٛش ٖٓ حُلجخص حُٔشظوش .

( )  MUltiplication( ) / Divisionمن الدالة الداهسة .
( ) DoSomeWorkفً الفبة المشتقة المناسبة حسب الكابن .
نتتبع المقطع:
[  - a ] 0كابن من نوع
[  - a ] 1كابن من نوع
[  - a ] 2كابن من نوع
[  - a ] 3كابن من نوع
[  - a ] 4كابن من نوع

 Derived1قٌم مٌزاته num=12, num1= 22
 Derived2قٌم مٌزاته num = 33, num2= 44
 Derived3قٌم مٌزاته num = 54, num2= 34
 Derived1قٌم مٌزاته num = 51, num2= 22
 Derived2قٌم مٌزاته num = 58, num2= 99

الموجهات–المؤشرات هً من نوع  ,Baseلكن كل موجّ ه ٌؤشر على كابنات من الفبات المشتقة.
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arr[i].Run )( الحلقة
arr [ i ]
مخرج

num = 12
num1 = 22
num * num1 =
264
אין פלט

num = 54
num3 = 34
num * num3=
1836
num = 54
num3= 34
num / num3 = 1
بدون مخرج

this.num%2 == 0

i

arr.Length

num1
22

0

5

33

num2
44

1

Derived3

54

num3
34

2

False

Derived1

51

num1
72

3

true

Derived2

58

num2
99

4

نمط

num

true

Derived1

12

false

Derived2

true

num = 58
num2 = 99
num / num2 = 0

num
x

if (arr [ ] instanceof Derived) - الشرط
مخرج

num = 54
num3 = 34
num * num3= 1836
num = 54
num3= 34
num / num3 = 1
بدون مخرج

num % 2 == 0

true

arr [ ] is Derived

arr [2] is Derived3

num

54

num x

num3

نمط

arr [ i ]

Derived3

arr [2]

Derived1

arr [3]

34
true

بدون فحص

arr [3] is Derived2

51

num1
72

false
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سؤال : 17

أمامك الفبة مضلّع Polygon -
قسم من مٌزات المضلع وعملٌاته موصوفة أمامك بالفبة ,
public class Polygon
{
عدد االضالع األكبر//
;public static int maxSides = 100
مصفوفة أطوال أضالع //
;]private int[] values = new int[maxSides
عدد االضالع بالمضلع//
;private int numSides = 0
 */عملٌة بنابٌة تعٌد مضلع فارغ */
)(public Polygon
} {
 */عملٌة تعٌد عدد االضالع بالمضلع */
)(public int GetNumSides
{
;return this.numSides
}
 */عملٌة تعٌد مصفوفة أطوال األضالع للمضلع */
)(public int GetValues
{
;return this.values
}
 */دالة تعدل القٌمة /* maxSides
)public static void SetMaxSides(int maxSides
{
;Polygon.maxSides = maxSides
}
 */دالة تتلقى عدد صحٌح اكبر من 0-وتضٌؾ الى المضلع ضلع بهذا الطول */
 */الفرضٌةٌ :وجد مكان بالمصفوفة لإلضافة */
)public void AddSides(int x
{
;this.values[this.numSides] = x
;this.numSides++
}
 */دالة تستقبل من المستخذم عذد االضالع التي يجب اضافتها للمضلع */
 */وطىل كل ضلعىاضافة االضالع للمضلع */
 */الفرضٌةٌ :وجد مكان بالمصفوفة إلضافة االضالع لمصفوفة االطوال */

)(public void ReadToPolygon
} {
}
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ٓخ  ٢ٛىالُش طؼـَ٣ق حُظلش  maxSidesرٔؼخرش static؟ ك َّٔ.
ٓخًح طٌ ٕٞىالُش طؼَ٣ق حُظلش ُ ُٞ maxSidesػ َّكض رٔؼخرش  static final؟
ػِ٤ي ططز٤ن ،رِـش  ،Javaحُؼِٔ٤ش حُظ ٢طؼ٤ق اُ ٠حُٔؼِّغ أػالع ٓؼِّغ آهَ ،كًَ ٢
ٝحكيس ٖٓ حُلخُظ i-ii ٖ٤حُِظ ٖ٤أٓخٓي :
 .iطُؼ َّف حُؼِٔ٤ش  expandرٔؼخرش ػِٔ٤ش ىحهِ٤ش ك ٢حُلجش .Polygon
 .iiطُؼ َّف حُؼِٔ٤ش  expandرٔؼخرش ػِٔ٤ش ٓخً٘ش هخٍؿ٤ش (ُ ْ٤ك ٢حُلجش )Polygon
ٓالكظش  :حكظَع إٔ ٘ٛخى ٌٓخٗخ ً ًخك٤خ ً كٓ ٢ظلٞكش أؽٞحٍ أػالع حُٔؼِّغ إلػخكش
ؿٔ٤غ أػالع حُٔؼِغ ح٥هَ.
أٓخٓي ُ ٌَ٤ٛؼِٔ٤ش ٍث٤ٔ٤ش :
)(public static void main
{
;)(Polygon p1 = new Polygon
;)(p1.readToPolygon
;)(Polygon p2 = new Polygon
;)(p2.readToPolygon
__________________________ )*(
}

٣ـذ إٔ طٌظذ ك ٢حُٔطَ حُٔشخٍ اُ ٚ٤رـ ِ (*) ،أَٓحً ٣ئ ّى ١اُ ٠اػخكش أػالع حُٔؼِّغ p2
اُ ٠أػالع حُٔؼِغ . p1
حًظذ حألَٓ ك ٢ىكظَى رخُ٘ٔزش ٌَُ ٝحكيس ٖٓ حُلخالص : i-iii
 ٖٓ .iهالٍ حٓظؼٔخٍ حُؼِٔ٤ش حُيحهِ٤ش ًٔ expandخ ُػ َّكض ك ٢حُلجش polygon
كٔذ حُز٘ي ؿـ . i
 ٖٓ .iiهالٍ حٓظؼٔخٍ حُؼِٔ٤ش حُٔخً٘ش (حُٔظخط٤ش) ًٔ expandخ ُػ َّكض ك ٢حُز٘ي ؿـ
 iiاًح ًخٗض ٓؼ َّكش ىحهَ حُلجش حُظ ٢طظٞحؿي كٜ٤خ حُؼِٔ٤ش .main
 ٖٓ .iiiهالٍ حٓظؼٔخٍ حُؼِٔ٤ش حُٔخً٘ش (حُٔظخط٤ش) ًٔ expandخ ُػ َّكض ك ٢حُز٘ي ؿـ
 iiiاًح ًخٗض ٓؼ َّكش ك ٢كجش أهَ ٟطُيػ.PolygonOperations ٠
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: 17 حم سؤال
َحص ػ٘ي٤ حُٔظـٌٙٛ خس٤ كظَس ك١) أstatic( ًٖع ٓخٞٗ ٖٓ maxSides َّ٤أ) حُٔظـ
( Polygons - ٘ش٤غ حٌُخث٘خص ٖٓ كجش ٓؼ٤َٔ ُِلجش ٌُِحًَس ٓشظًَش ُـ٤ٔش حُظل٤ِٔػ
خٌُٜٔ٘٘خ آظؼٔخ٣ )َٖ ٓظؼِن رخٌُخث٤ؿٝ  ػِغ100 ُٚ ٌٕٞ٣ ٌٕٖٔ أ٣ Polygon ًَ
٢ع حُلجش حُظٞٗ ٖٓ ٖٕ ر٘خء ًخثٝخ ٓزخشَس ريُٜ حٓظؼٔخ١َ آظ٘ٔخم ُِلجش أ٤ٖٓ ؿ
خ حُلجشٜحؿي رٞطظ
. ش٣ٔش ريح٤ هٚٔش رؼي حػطخث٤َ حُو٤٤ٌٖٔ حٕ ٗـ٣  ال-final ٚل٣َيف طؼُٜب) ح
َؽ) حُل
public void Expand (Polygon p)
{
if (p.numSides + this.numSides <= Polygon.maxSides)
{
for (int i= 0; i < p.numSides; i++)
addSides( p.values[i]);
}
}
public static void Expand (Polygon p1, Polygon p2)
{
if (p1.getNumSides()+p2.getNumSides() <= Polygon.maxSides)
{
for (int i = 0 ; i < p2.getNumSides( ) ; i++)
p1.addSide (p2.getValues()[i]);
}
}

)د
i .
ii.
iii.
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p1.Expand (p2);
Expand (p1,p2);
PolygonOperations.Expand (p1, p2);
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سؤال : 18

رٔلَ ُز٤غ حُي ٍّحؿخص حُٜٞحث٤ش  ٌٖٔ٣حُيكغ رٓٞخثَ حُيكغ حُظخُ٤شٗ :ويحً ,رش٤ي ,رزطخهش حػظٔخى.
 ٌٖٔ٣طؤ ْ٤حُٔزِؾ حٌُُ٣ ١يكغ رشٌ٤خص اُ ٠ػ ّيس أهٔخؽ  ْ٤ُٝ ,رخُؼٍَٝس إٔ طٌٕٞ
حألهٔخؽ ٓظٔخ٣ٝش .
 ٌٖٔ٣إٔ ٣ظْ حُيكغ ٓوخرَ ًَ شَٝس رِ٤ٓٞش ىكغ ٝحكيس أ ٝأًؼَ  ,رل٤غ ٣ل ٢حُيٓؾ رٖ٤
ٓٝخثَ حُيكغ رخُٔزِؾ حُٔطِٞد .
حكظَع ّ
إٔ ٓزِؾ حُيكغ ٝ َّ ًٝحكي ٖٓ حألهٔخؽ  ٢ٛأػيحى طل٤لش .
ٓؼالً :
أٓخٓي ػيس ؽَم ٌٓٔ٘ش ُيٓؾ رٓٝ ٖ٤خثَ حُيكغ ٓوخرَ شَٝس رٔزِؾ  1000ش٤وَ.
 ىكغ ًَ حُٔزِؾ رِ٤ٓٞش ىكغ ٝحكيس ٗ :ويحً أ ٝرش٤ي أ ٝرزطخهش حػظٔخى.
 ىكغ  200ش٤وَ ٗويحً  800 ٝش٤وَ رزطخهش حػظٔخى .
 ىكغ  100ش٤وَ ٗويحً َ 500 ٝش٤وَ رش : ٖ٤ٌ٤هٔ٤ش حأل 200 ٍٝش٤وَ ٝهٔ٤ش حُؼخٗ٢
 300ش٤وَ  400 َٝ ,ش٤وَ رزطخهش حػظٔخى .
٣لظخؽ حُٔل َّ اُ ٠رَٗخٓؾ كخٓٞد إلىحٍس ٓيكٞػخص حُٔشظَ.ٖ٣
حُٔؼِٓٞخص حُظ٣ ٢ظِوّخٛخ حُٔلَ رخُ٘ٔزش ٌُ َّ شَٝس : ٢ٛ
طخٍ٣ن حُشَٝس ٓٝ ,زِؾ حُيكغ ٓوخرَ حُشَٝس ٝ ,طلظ َ٤حُيٓؾ رٓٝ ٖ٤خثَ حُيكغ.
رخُ٘ٔزش ُِيكغ ٗويحً ٓ -زِؾ حُيكغ.
رخُ٘ٔزش ُِيكغ رش٤ي ٓ -زِؾ حُيكغ ٍٝ ,هْ حُش٤ي ٝ ,حْٓ حُز٘ي ٝ ,حُظخٍ٣ن حُٔٔ ّـَ ػِ٠
حُش٤ي .
رخُ٘ٔزش ُِيكغ رزطخهش حػظٔخى ٓ -زِؾ حُيكغ ٍٝ ,هْ رطخهش حالػظٔخى ٝ ,طخٍ٣ن حٗظٜخء َٓ٣خٕ
حُزطخهش ٝ ,طخٍ٣ن ؿزخ٣ش حُٔزِؾ ٖٓ طخكذ رطخهش حالػظٔخى .

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

- 238 -

ُـش حُـخكـخJava Language -

رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

حُؼِٔ٤خص حُٔطِٞرش ٖٓ رَٗخٓؾ حُلخٓٞد : ٢ٛ
 حٓظوزخٍ ٝكلع حُٔؼِٓٞخص حُظ٣ ٢ظْ طِوٜ٤خ رخُ٘ٔزش ٌَُ شَٝس .
 كلض ّ
إٔ ٓـٔٞع ًَ حألهٔخؽ ٓوخرَ شَٝس ٝحكيس ٔ٣خٓ ١ٝزِؾ حُشَٝس.
 ؽزخػش َٝطَ ُِشَٝس.
 رخُ٘ٔزش ُظخٍ٣ن ٓؼ , ّٖ٤كٔخد ٓـٔٞع أٓؼخٍ ًَ حُي ٍّحؿخص حُٜٞحث٤ش حُظ ٢ط ّْ ر٤ؼٜخ
كًُ ٢ي حُظخٍ٣ن .
أٓخٓي طوط٤ؾ ُ٤َٜٓش حُلجخص حُالُٓش ٌُظخرش رَٗخٓؾ حُلخٓٞد

رخُ٘ٔزش ٌَُ كجش ك ٢حُظوط٤ؾ  ،ػ َِّف طلخطٜخ ٝػِٔ٤خطٜخ رخُطَ٣وش حأل ًؼَ ٓالءٓش ُٔزخىة
حُزَٓـش ّٓ ٞؿٜش حٌُخث٘خص
(طـِ٤ق  ،encapsulationط٣ٍٞغ  ,inheritanceطؼيى حألشٌخٍ )polymorphism
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٣ـذ كوؾ َشَٔ حُؼِٔ٤خص حُؼَ٣ٍٝش ُإل٣لخء رخُٔطِٞد ٖٓ رَٗخٓؾ حُلخٓٞد حٌُُٝ ١طق
ك ٢حُٔئحٍ .
ال كخؿش ٌُظخرش ػِٔ٤خص رخث٤ش ٝػِٔ٤خص ٓل ّيىس (ػِٔ٤خص ٝ )setػِٔ٤خص ُٓؼ٤يس (ػِٔ٤خص
. )get
حكظَع ّ
إٔ ٘ٛخى كجش  ، Dateطٔؼَ حُظخٍ٣ن .
رخُ٘ٔزش ٌَُ طلش ،حًظذ طؼَ٣لٜخ رِـش ٝ ، Javaحًظذ طٞػ٤وٜخ .
رخُ٘ٔزش ٌَُ ػِٔ٤ش ،حًظذ ػ٘ٞحٜٗخ رِـش ٝ ، Javaحًظذ طٞػ٤وخ ً ٣شَٔ ٓخًح طظِوٓٝ ٠خًح
طُؼ٤ي .ال كخؿش ُظطز٤ن حُؼِٔ٤ش .
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: 18 حم سؤال
class Cash extends Payment
{
}
class Credit extends Payment
{
private int creditCardNumber;
private Date expiryDate;
private Date debitDate;
}
class Cheque extends Payment
{
private int chequeNumber;
private String bankName;
private Date chequeDate;
}
class Payment
{
private int sum;
}

// ٕفبة رطخهش اثظٔخ
// رقم بطاقة اإلبتمان
// تارٌخ انتهاء صالحٌة
// تارٌخ السحب

// رقم الشٌك
// اسم البنك
// تارٌخ الشٌك

// المبلػ للدفع

class Buy
{
private
private
private
private

int total;
// مبلػ المشترٌات
Date purchaseDate;
// تارٌخ الشراء
Payment[ ] payments;
// دفعات مختلفة
int count;
// عدد الدفعات
// ًمساو للمبلػ الكل
الدؼعات
جمٌع
ثمن
هل
ِ
public bool Check ()
public void PrintReceipt;

}
class Store
{
private Buy[] purchases;
// كل مشترٌات الدكان
private int count;
// عدد المشترٌات
//  مبلػ الدفع وطرٌقة الدفع,دالة تتلقى تارٌخ الشراء
public void AddPurchase
(Date day, int total, Payment[] payments);
public int DaySum (Date date) // مجموع المشترٌات فً ٌوم معٌّن
}
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IPrintBinary, IPrintHtml : ن٤ظخ حُظطزٜحؿٝ أٓخٓي
CreateReport, Page2, Page1, Page : حُلجخصٝ
public interface IPrintHtml
{
public void createHlml();
}
//---------------------------------------public interface IPrintBinary
{
public void createBinary();
}
//---------------------------------------public class Page implements IPrintBinary
{
protected int num;
public Page()
{ }
public Page(int n)
{
this.num = n;
}
public void print ()
{
System.out.println(this.num);
}
public void createBinary()
{}
}
//---------------------------------------public class Page1 extends Page
{
protected int numl;
public Page1 (int n, int n1)
{
super(n);
this.num
= n1 ;
}
public void print()
{
super.print();
System.out.println(this.num1);
}
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public void createBinary()
{
System.out.println("Binary Data: num =" +
this.num + " numl =" + this.num1);
}
}
//---------------------------------------public class Page2 extends Page implemetns IPrintHtml
{
protected int num2;
public Page2(int n, int n2)
{
super(n);
this.num2 = n2;
}
public void print()
{
super.print();
System.out.println(this.num2);
}
public void createHtml()
{
System.out.println("Html Data: num=" + this.num +
", num2 =" + this.num2);
}
}
//---------------------------------------public class CreateReport
{
public static void createBinaryDoc (IPrintBinary doc)
{
System.out.println("*** Binary Doc ***");
doc.createBinary();
}
public static void CreateHtmlDoc(IPrintHtml doc)
{
System.out.println("*** Html Doc ***");
doc.createHlml();
}
}
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.Java رش رِـشٞ ٌٓظi-iii أٓخٓي ػالع هطغ
يحطي٣ ػَِّ طلي.ش٤َٗٞٗ هخ٤ش أّ ؿ٤ٗٞٗ ك ّيى أًح ًخٗض هخ،حكيس ٖٓ حُوطغٝ ٌَُ رخُ٘ٔزش
i

Page1 doc1 = new Page1 (10 ,20);
CreateReport.createHtmlDoc (doc1);

ii

Page doc2 = new Page1 (30, 40);
CreateReport.createHtmlDoc(doc2);

iii

IPrintBinary doc3 = new Page1 (50 ,60);
CreateReport.createBinaryDoc (doc3);

)د
.CreateReport  حُلجش٠ُلض ا٤ أٓخٓي أػ٢ حُظ, writeHtmlDoc ش٤ِٔحُؼ
ٚطلِّ لٝ ،  حُوطؤٞٛ  حشَف ٓخ. َِ ػٖ هطؤ٣ٓزخٌُٞرؼي حإلػخكش أرِؾ ح
public static void WriteHtmlDoc(Page doc)
{
if (doc instatceof Page2)
doc.createHtml();
}

: أٓخٓي٢حًظذ ُٓو ََؽ هطؼش حُزَٗخٓؾ حُظ
Page2 doc1 = new Page2 (11 , 22);
CreateReport.createHtmlDoc(doc1);
doc1.print();
Page2 doc2 = new Page1 (33 , 44);
CreateReport.createBinaryDoc(doc2);
doc2.print();
Page2 doc3 = new Page2 (55 , 66);
CreateReport.createBinaryDoc(doc3);
doc3.print();
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حم سؤال : 19
أ)
.i

ؼٌر قانونً  doc1هو كابن من نوع ٌ Page1 .Page1رث من  Page -الذي هو
بدوره ٌرث . IPrintBinary -ال ٌوجد وراثة من  IPrintHtml -لهذا ال ٌمكن ارساله
الى الدالة . CreateReport.createHtmlDoc

.ii

ؼٌر قانونً .الفبة  Pageال ترث  IPrintHtml -لهذا ال ٌمكن ان ٌنجح الكومباٌلٌر
بترجمة االمر .

.iii

قانونً ٌ .حفظ كابن من نوع ٌ Page1رث من  Page -الذي ٌطبق . IPrintBinary
المنادآة على الدالة  CreateReport.createBinaryDocتتلقى كابن من نوع
. IPrintBinary

ب)
الخطأ ٌكون بالدالة  doc.createHtml )( -ألن للكابن  Pageال ٌوجد الدالة
 createHtmlلذلك نحتاج أن نحوّ ل ( )casting downالى األسفل بالصورة التالٌة :
) ( ((Page2)doc2).createHtml
ج)
11 , num1 = 22

*** *** Html Doc
= Html Data : num
11
22

*** *** Binary Doc
Binary Data : num = 33 , num1 = 44
33
44
*** *** Binary Doc
55
66
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سؤال : 20
طٞكَّ ٓي٘٣ش ٓال ٍّٝ ُِ ٙحٍٛخ ٓال ٖٓ ٢ٛأٗٞحع ٓوِظلش  .هْٔ ٖٓ  ٌٙٛحُٔال ٞٛ ٢ٛأُؼخد
(ًخَُٔحؿ٤ق أ ٝحُوطخٍ حُـزِٝ )٢هْٔ ٖٓ حُٔال ٞٛ ٢ٛػَٝع .
ٓؼط ٠حُٔوطّؾ ُ UMLؤْ ٖٓ حُلجخص ك ٢حُٔ٘ظٓٞش حُٔلَٓ ٞزش حُظخرؼش ُٔي٘٣ش حُٔال.٢ٛ
حُلجش ُِِٜٔ Attractionخسٝ ،حُلجش ُِّ Rideؼزشٝ ،حُلجش ُِ Showؼَع .
حُلجظخٕ  Show َٝ Rideطَ َِػخٕ ٖٓ حُلجش . Attraction

حكظَع أٗ ٚكٝ ًَ ٢حكيس ٖٓ حُلجخص حُؼالع ُػ َِّكض :
 ػِٔ٤ظخ ُ get َٝ setـٔ٤غ حُظلخص.
 ػِٔ٤ش ر٘خث٤ش طظِوّ ٠رخٍحٓظَحص ٌَُ طلشٝ ،طزظية طلخص حٌُخثٖ كٔذ ٌٙٛ
حُزخٍحٓظَحص .

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

- 246 -

ُـش حُـخكـخJava Language -

رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

أ) ٣ـذ اػخكش كجش  Parkاُ ٠حُٔ٘ظٓٞش حُٔلٓٞزش ٝكٜ٤خ حُظلخص:
حْٓ ٓيٗ٤ش حُٔالٓ ،٢ٛظلٞكش حُٔال ٢ٛكٓ ٢ي٘٣ش حُٔال. ٢ٛ
ؽّزن رِـش  Javaحُز٘ٞى  i-iiiك ٢حُلجش :
.i

ػ٘ٞحٕ حُلجش ٝطلخطٜخ.

.ii

ػِٔ٤ش ر٘خث٤ش طظِو ٠حْٓ ٓي٘٣ش حُٔالٝ ٢ٛػيى حُٔال ٢ٛحُظ ٌٖٔ٣ ٢إٔ طلظٜ٣ٞخ ٓي٘٣ش
حُٔال . ٢ٛطزظية حُؼِٔ٤ش حْٓ ٓي٘٣ش حُٔالٝ ٢ٛطزظية ٓظلٞكش حُٔال ٢ٛكٓ ٢ي٘٣ش
حُٔالُ ٢ٛظٌ ٕٞرخُ ٌِزَ حٌُ ١ط ّْ طِوّ. ٚ٤

.iii

ػِٔ٤ش ططزغ أٓٔخء حُؼَٝع حُظ ٢كٜ٤خ طَؿٔش اُ ٠حإلٗـِ٣ِ٤ش.

د)
ك ٢حُلجش ٓ Parkؼطخس حُؼِٔ٤ش  addAttractionحُظ ٢طظِوِّٜٓ ٠خس ٝ aطؼ٤لٜخ اُ٠
ٓظلٞكش حُٔال .٢ٛكٓ ٢ي٘٣ش حُٔال . ٢ٛػ٘ٞحٕ حُؼِٔ٤ش :ٞٛ

)public void addAttraction (Attraction a
حًظذ  ،رِـش  ، Javaػِٔ٤ش ٍث٤ٔ٤ش طًٌ ٕٞخث٘خ ً ٔٗ ٖٓ pؾ  Parkحٓٔlunafun ٚ
كٌٓ ٚ٤خٕ ُـ ِ ِٜٓ 30خس ًٌُ .ي طٌ ّ ٕٞحُؼِٔ٤ش حَُث٤ٔ٤ش ًخثَ٘ : ٖ٤أكئٛخ ٖٓ ٗٔؾ Ride
ٝح٥هَ ٖٓ ٗٔؾ ٝ , Showطؼ٤لٜٔخ آُ ٠ظلٞكش حُٔالُ ٢ٛـ ِ . p
حهظَ هٔ٤خ ً ًٔخ طشخء إلرظيحء حٌُخث٘.ٖ٤
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: 20 حم سؤال
class Park
{
private string parkName;

// اسم متنزه االلعاب

// عدد االلعاب الحالٌة
private int currentNumberOfAttractions;
private Attraction [] attractions ; // االلعاب المتوفرة
public Park (string name, int maxAttractions)
{
this.parkName = name;
attractions = new Attraction [maxAttractions];
currentNumberOfAttractions = 0;
}
public void PrintShowsWithTranslation( )
{
for (int i=0; i < currentNumberOfAttractions; i++)
if (attractions[i] instanceof Show)
if ((Show)attractions[i]).getTranslation())
System.out.println(attractions[i]);
{
{
.ج
public static void Main (string[] args)
{
Park lunafun = new Park ("lunafun", 30);
Attraction a = new Ride ("DareDevil", 10,14,5, 1);
lunafun.Add(a);
a = new Show ("Snow White", 100,0, "Childen", true);
lunafun.Add(a);
}
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سؤال : 21
ك ٢كي٣وش حُلٞ٤حٗخص " "ZOOZOOحُلٞ٤حٗخص طـ٤ي "حٌُالّ"  .حُلٞ٤حٗخص حُـخثؼش
طُظيٍ طٞطخ ً ؽِزخ ً ُِطؼخّ  .ػ٘يٓخ ٣ظَ حَُٔرّ ٢إلؽؼخّ حُلٞ٤حٗخص ،طٔظوزِ ٚحُلٞ٤حٗخص
ر٘يحءحص كَف  .طُظيٍ حُلٞ٤حٗخص طٞطخ ً ػ٘يٓخ ط٘ظ ٖٓ ٢ٜط٘خ ٍٝحُطؼخّ.
أٓخٓي ٓشَٝع ٣لخً ٢كي٣وش حُلٞ٤حٗخص (ٝ ،)ZOOZOOحُلٞ٤حٗخص ك ٢كي٣وش
حُلٞ٤حٗخص" َٝ ،أهٞحٍ حُلٌٔش" حُظ ٢طُظيٍٛخ .
حُلٞ٤حٕ ( ٌٖٔ٣ )Animalإٔ ُ ٌٕٞ٣حكلخ ً ( )Reptileأ ٝكٞ٤حٗخ ً رلَ٣خ ً (. )Marine
حُِحكق ( ٌٖٔ٣ )Reptileإٔ  ٌٕٞ٣ػُؼزخٗخ ً ( )Snakeأ ٝطٔٔخكخ ً (، )Crocodile
حُلٞ٤حٕ حُزلَ ٌٖٔ٣ )Marine( ١إٔ ٌٔٓ ٌٕٞ٣ش ًٛز٤ش (. )GoldFish
ُ٣للع ٌَُ كٞ٤حٕ حٓٔ . )name( ٚرخُ٘ٔزش ُِِحكق ُ٣للع أ٣ؼخ ً ؽٝ ،)len( ُٚٞرخُ٘ٔزش
ُِلٞ٤حٕ حُزلَ٣ ١للع أ٣ؼخ ً ػؼٔن ؿَط ٚحألهظ. )depth( ٠
حُؼِٔ٤ش ( )hungryطُؼ٤ي أهٞحٍ حُلٞ٤حٕ حُـخثغ.
حُؼِٔ٤ش ( )caretakerطُؼ٤ي أهٞحٍ حُلٞ٤حٕ حٌُٔ٣ ١ظوزَ َٓرّ. ٚ٤
حُؼِٔ٤ش ( )satisfiedطُؼ٤ي أهٞحٍ حُلٞ٤حٕ حٌُ ١حٗظ ٖٓ ٠ٜط٘خ ٍٝؽؼخٓ. ٚ
اسم الحٌوان //
عدّاد الحٌوانات //

public class Animal
{
;private String name
;public static int count = 0
)public Animal(String name
{
;this.name = name
;count++
}

جبئع//

انًرثيٍ//
اسزمجبل
ّ
إَهبء رُبول انطعبو//

)(public String hungry
};"!{return this.name + "is hungry
)(public String caretaker
} ;"{ return "Yammi
)(public String satisfied
} ;"{ return "Finish eating
}
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//---------------------------------------------------------public class Reptile extrnds Animal
{
private int len;
//انطىل
public Reptile(String name, int len)
{
super(name);
this.len = len;
}
public String caretaker()
{ return "Crawling: " + super.careraker(); }
}
//---------------------------------------------------------public class Snake extends Reptile
{
public Snake(String name, int len)
{
super(name, len);
}
public String satisfied()
{
return "Tssss";
}
}
//---------------------------------------------------------public class Crocodile extends Reptile
{
public Crocodile(int len)
{
super("crocki" + count, len)
}
public String satisfled()
{
return base.Sarisfied() + " whaamn";
}
}
//---------------------------------------------------------public class Marine extends Animal
{
private double depth;
public Marine(String name, double depth)
{
super(name);
this.depth = depth;
}
public String caretaker() { return "Swimming"; }
}
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//---------------------------------------------------------public class Goldfish extends Marine
{
public Goldfish(string name)
{ super(name, 0.2) }
public using satisfied()
{ return "Bloop bloop"; }
}
//---------------------------------------------------------public class ZooZoo
{
private Animal[] animals;
public ZooZoo()
{
this.animals = new Animal[4];
this.animals[0] = new Snake("snaki", 50);
this.animals[1] = new Crocodile(78);
this.animals[2] = new Goldfish("goldi");
this.animals[3] = new Crocodile(103);
}
public void print()
{
for (int i = 0; i < this.animals.length; i++)
{
System.out.println(this.animals[i].hungry());
System.out.println(this.animals[i].caretaker());
System.out.println(this.animals[i].satisfied());
System.out.println("****");
}
}
}
public class Test
{
public static void Main(String[] args)
{
ZooZoo zoo = new ZooZoo();
zoo.print();
}
}

:ٖ٤ظ٤ُٖ حُظخ٤حٓظؼَٔ حإلشخٍط. عَٝ حُٔش٢ش حُلجخص حُٔؼَكش ك٤َٓٛ ٍْٓح

)أ

. حًظذ حُٔوَؽٝ ، Test  حُلجش٢ ك٢ حُظmain ش٤ِٔد) حًظذ ٓظخرؼش ُِؼ
ْٚ طلخط٤ ه- ٖرخُ٘ٔزش ٌَُ ًخثٝ ، َحص٤ْ حُٔظ ّـ٤ـذ إٔ طشَٔ حُٔظخرؼش ه٣
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: 21 حم سؤال
)أ

)د

: حُٔوَؽ
snaki is hungry !
Crawling: Yammi
Teeee
****
Crocki1 is hungry !
Crawling: Yammi
Finish eating Whaamm
****
goldi is hungry !
Swimming
Bloop bloop
****
Crocki3 is hungry !
Crawling: Yammi
Finish eating Whaamm
****
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أٓخٓي حُٔوطّؾ  UMLحُـِث: ٢

 َٛططز٤ن حُؼِٔ٤ش ) public int calculate1(int pك ٢حُلجش ٣ , WhatClassل٢
رٔظطِّذ ططز٤وٜخ ك ٢حُلجش  WhatIn1؟ ػَِ اؿخري .
ططز٤ن حُؼِٔ٤ش حُز٘خث٤ش ك ٢حُلجش :ٞٛ WhatIn1
)public WhatIn1 (int number, int num
{
; this.number = number
; this.num = num
}

 َٛحُؼِٔ٤ش ِٓٔ٤ش؟ اًح ًخٗض ِٓٔ٤ش  -طق ط٘ل ٌ٤حُؼِٔ٤ش؟ اًح ُْ طٌٖ ِٓٔ٤ش  -ط ّلق
حُؼِٔ٤ش (ال ط ّـ َ٤ش٤جخ ً رخٓظؼ٘خء حُؼِٔ٤ش ٗلٜٔخ)  .حًظذ حُؼِٔ٤ش حُٔظلّلش ك ٢ىكظَى.

ك ٢حُلجش  WhatIn1ؽُزّوض حُؼِٔ٤ش )( ، calculate2حُظ ٢طُؼ٤ي حُؤ٤ش حُظل٤لش ُٔؼ ّيٍ
طلخص حٌُخثٖ .
)(Public int calculate2
{
;) return (int) ( (this.number + this.num) / 2
}
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 طلق- ٔش٤ِٓ ٌٖ اًح ُْ ط,ش٤ٌِٔ حُؼ٤ طق ط٘ل- ٔش٤ِٓ ٔش؟ اًح ًخٗض٤ِٓ ش٤َِٔ حُؼٛ
. ىكظَى٢ش حُٔظلّلش ك٤ِٔ حًظذ حُؼ. )خٜٔش ٗل٤َِّٔ رخٓظؼ٘خء حُؼ٤ش (ال طـ٤ِٔحُؼ
:WhatIn2  ُِلجش٢طق ؿِثٝ أٓخٓي
Class WhatIn2 extends WhatIn1
private int sum
public WhatIn2(int number, int num, int sum)
public int Calculate3(int p1, int p2, int p3)

ً) ريالdefault( ٢خٍ حالكظَحػ٤ش حالهظ٤ش حُزخث٤ِٔ حُؼ٠ٌِٖٔ حالػظٔخى ػ٣ َٛ

)1(

. ؟ ػَِ اؿخريWhatIn2  حُلجش٢ش ك٤ش رخث٤ِٔق ػ٣َٖٓ طؼ
WhatIn1 َٝ WhatClass  حُلجخص حُؼالع٢ ؽُزّوض كcalculate3 ش٤ِٔ) حُؼ2(
:٢ط٥ حٞ حُ٘ل٠ِػ
class WhatClass public int claculate3(int p)
{ return this.number * p ; }
class WhatIn1
public int claculate3(int p1, int p2)
{
return this.claculate3(p1) + this.num * p2 * p2 ;
}
class WhatIn2
public int claculate3(int p1, int p2)
{
return this.claculate3(p1, p2)+this.sum *p3*p3*p3 ;
}

: ٢ٛ ْٚ طلخط٤هٝ , WhatIn2  ٖٓ ٗٔؾٞٛ obj ٖحكظَع إٔ حٌُخث
number = 1
num = 2
sum = 3

: ش٤ٔ٤ش حَُث٤ِٔ حُؼ٢د كٞأٓخٓي أَٓ ٌٓظ
System.out.println(obj.calculate3(1000, 100, 10));
ْ طلخص٤َ  هـ٠ُاٝ خص٤ِٔ حٓظيػخء حُؼ٠ُ حُٔظخرؼش ا٢ طط َّم ك.ٌَٓ حأل٤ّٖ ٓظخرؼش ط٘ل٤ر
.٘ظؾ٣ ١ٌُ حًظذ حُٔوَؽ ح.ٖحٌُخث
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حم سؤال : 22
أ) نعم
 WhatIn1ترث WhatClass -لذلك جمٌع الدوال والعملٌات داخل  WhatClassهن
جزء من الدوال والمٌزات للفبة  , WhatIn1لذلك هً علٌها ان تطبق الدوال والعملٌات
المعرّ فة داخل الواجهة .
تتصرّؾ مثل. WhatOp -
أي أنWhatIn1 -
َ
د) العملٌة ؼٌر سلٌمة  ,الفبة وارثة من  WhatClassلذلك ٌجب علٌها ان تفعل العملٌة
البنابٌة للفبة االساسٌة (الموروثة)  .بالصورة :
)public WhatIn1(int number, int num
{
;)super(number
;this.num = num
}

ج) العملٌة ؼٌر سلٌمة.
المٌزة  numberهً  , privateاذا ال ٌسمح باستعمالها اال فً عملٌات داخلٌة للفبة أي
انها مخفٌة على الفبات االخرى .
التصحٌح – استدعاء الدالة () : getNumber
)(public int calculate2
{
;)return (int)((this.getNumber() + this.num)/2
}

د)
(  ) 1ال ٌمكن االعتماد على عملٌة بنابٌة االفتراضٌة  .من اللحظة التً بنِـٌت عملٌات
بنابٌة فً الفبة االساسٌة  ,WhatIn2ابطلت االمكانٌة لعملٌة بنابٌة افتراضٌة .
اذا حذفنا العملٌات البنابٌة للفبات َ WhatClassو  WhatIn1تش ّؽـل العملٌة البنابٌة
االفتراضٌة .
()2
; ) )Console.WriteLine ( obj.calculate3 (1000, 100, 10
)calculate3(p1, p2

)calculate3( p1,p2, p3

p3

p2

p1

21000 + 3*10*10*10

10

100

1000

24000
)Calculate3(p1

1000 + 2*100*100
21000

1*1000
1000

المخرج 24000 :
كل العملٌات معروفة فً الفبة  WhatIn2التً ترث كل الفبات االخرى.
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: 23 سؤال
: ش حٌُخث٘خصٜؿّٞ ٓ أٓخٓي ػيس ٓزخىة ُِزَٓـش
encapsulation - )ق٤ِذ (طـ٤ِ طؼ
overloading - َ ُحثي٤ٔ طل
inheritance - ٍحػشٝ 
overriding - َْٛ ى
polymorphism - ٍ طؼيى حألشٌخ
. خٜ٘ٓ  ؿِء٠ٌُح حُٔئحٍ ططَّم اٛ ٢ٕ كٌٞ٤ٓ
.Stam , Davar :ٖ٤ ُِلجظ٢ن ؿِث٤أٓخٓي ططز
public class Stam
{
private char x;
public
public
public
public

Stam() { this.x = '*' ; }
Stam(char c) { this.x = c; }
Stam getStam() { return this; }
string toString() {return "x=" + this.x;}

public boolean isSame1(Stam other)
{ //ً في انسؤال
رطرق انى انزطجيك الحمب

}

public bool isSame2(Stam other)
{ //ً في انسؤال
رطرق انى انزطجيك الحمب

}

public void same (Stam other)
{
if ( this.ssSame1 (other))
System.out.println(this + " same1 as " + other);
else
System.out.println(this + " not same1 as " + other);
if ( this.isSame2(other))
System.out.println(this + " same2 as " + other);
else
System.out.println(this + " not same2 as " + other);
}
public void print()
{ System.out.println( this.toString()); }
public void print (Stam other) { this.Same(other) ; }
}
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public class Davar extends Stam
{
private int y;
public Davar ()
{ super(); this.y = 0; }
public Davar (char c)
{ super(c); this.y = 0; }
public Davar (char c , int num)
{ super(c); this.y = num; }
public string toString()
{return "Davar: " + base.ToString(); }
}

. ٕظخ٤ظخٕ ر٘خثِـ٤ِٔ َػStam  حُلجش٢أ) ُػ َّكض ك
ش٣ ريح٢ ًًَص ك٢ٖ حُٔزخىة حُظ٤ش حٌُخث٘خص (ٖٓ رٜؿّٞ ٓ  ٓزيأ حُزَٓـشٞٛ ) ٓخ1(
ٔ ٌّٖ ًُي؟٣ ١ٌُحُٔئحٍ) ح
خ؟ِٜ٤ـذ طلؼ٣ ش٤ش رخث٤ِّٔش ػ٣َِ أ٤ٓزٌُٞوظخٍ ح٣ ق٤ً )2(
)ٍش حُٔئح٣ ريح٢ ًًَص ك٢ٖ حُٔزخىة حُظ٤ش حٌُخث٘خص (ٖٓ رٜؿّٞ ٓ  ٓزيأ ُِزَٓـش١د) أ
َِّ؟ ػDavar  حُلجش٢ كtoString() ش٤ِٔ حُؼ٢ٓطّزن ك
: ش٤ُش حُظخ٤ٔ٤ حُلجش حَُثٙؽ) ٓؼطخ
public class Program
{
public static void main(String[] args)
{
Stam[] s = new Stam[6] ;
s[0] = new Stam();
s[1] = new Davar();
s[2] = new Stam('b');
s[3] = new Davar('b');
s[4] = new Davar('a' , 0);
s[5] = s[2].getStam();
for (int i = 0; i < s.Length; i++)
{
s[i].print();
}
s[l].print(s[0]);
s[2].print(s[5]);
s[3].print(s[4]);
}

1 انمطعخ

2 انمطعخ

3 انمطعخ

}
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 )1حػَع حُٔظلٞكش حُظ ٢طُز٘ ٠ك ٢حُوطؼش ( 1ك ٢حُلجش حَُث٤ٔ٤ش حُٔؼطخس) .رخُ٘ٔزش
ٌُ َّ ٝحكي ٖٓ حٌُخث٘خص ،حًظذ هَ ْ٤طلخط. ٚ
 )2حًظذ ٓوَؽ حُلِوش ك ٢حُوطؼش . 2
 )3أٓ ١زيأ ُِزَٓـش حٌُخث٘خص حُّٔ ٞؿٜش (ٖٓ ر ٖ٤حُٔزخىة حُظًًَ ٢ص ك ٢ريح٣ش
حُٔئحٍ) ٘٣ؼٌْ ك ٢حُوطؼش  2؟
 )4ؽزّـن حُؼِٔ٤ظ isSame2() , isSame1() ٖ٤حُِظ ٖ٤ك ٢حُلجش  Stamرل٤غ
 ٌٕٞ٣حُٔوَؽ حٌُ٘٣ ١ظؾ ٖٓ حُوطؼش  ، 3حُٔوَؽ حُظخُ:٢
*
* = x
Davar: x = a
Duvar: x = a

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

= Davar: x = * same1 as x
Davar: x = * not same2 as
x = b samel as x = b
x = b same2 as x = b
Davar: x = b not same1 as
Davar: x = b not same2 as
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حم سؤال : 23
أ)
(ٓ )1زيأ حُزَٓـش ٓ ّٞؿٜش حٌُخث٘خص  ٞٛىَٛـْ overloading -
( )2البرنامج ٌختار العملٌة المناسبة حسب عدد البارمترات التً تتلقاها العملٌة او نوع البارمترات.
ب) العملٌة  toStringت َعـرّ ؾ من جدٌد (دهس  )overridingالعملٌة التً و ِرثت .داخل
العملٌة ٌوجد استدعاء للعملٌة التً ورثت (. )inheritance
()1

()2
مخرج الحلقة فً المقطع : 2
* = x
* = Davar: x
x = b
Davar: x = b
Davar: x = a
Xx = b

()3

هذا العامود ال ٌطبع
:
:
:
:
:
:

]
]
]
]
]
]

0
1
2
3
4
5

[
[
[
[
[
[

s
s
s
s
s
s

تعدد األشكال – مصفوفة من نوع الفبة االساسٌة ٌمكنه أن ٌؤشر على كابنات من الفبات
المشتقة .
كابن من الفبة المشتقة ٌمكنه أن ٌفعّـل دالة او عملٌة ورثها والموجودة فً الفبة الموروثة
مثل الدالة )(.print

()4
)public boolean isStam1 (Stam other
{
; return this.x == other.x
}
)public boolean isStam2 (Stam other
{
;) return this.equals( other
}
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سؤال : 24
كٓ ٢ظ٘غ إلٗظخؽ حُشٔٞع ٞ٣ؿي ٌٓخٕ ُـ ِ  12هؾّ اٗظخؽ ػِ ٠حألًؼَُ٘٣ .ظـ ٕٞك ًَ ٢هؾّ
اٗظخؽ ؽَحُحً ٝحكيحً ٖٓ حُشٔٞع  .طٞؿي ٌَُ ؽَحُ ػ ّيس أُٞحٕ  ٌٖٔ٣اٗظخؽ حُشٔٞع ٜٓ٘خ ك٢
ٌٛح حُطَحُ .
ًَ شٔؼش  ٢ٛرِٝ ٕٞحكي كوؾ ٖٓ ر ٖ٤حألُٞحٕ حُظ ٢ك ٢ؽَحُٛخ.
رخُ٘ٔزش ُ ٌَّ ؽَحُ شٔٞع طللع حُٔؼِٓٞخص  :حْٓ حُطَحًُٞٝ ،ى حُطَحُٝ ،أٓٔخء حألُٞحٕ
حُظ٘٣ ٢ظؾ ٜٓ٘خ ٤ًّٔ ٝ ,ش حُشٔٞع حُٔٞؿٞىس ك ٢حُٔوِٕ ٖٓ ًَّ ٝحكي ٖٓ أُٞحٕ حُطَحُ،
٤ّٔ ًٝش حُشٔٞع حُوظ ٟٞحُظ ٌٖٔ٣ ٢هِٜٗخ ٖٓ ٌٛح حُطَحُ (ٖٓ ًَ حأل ُٞحٕ ٓؼخً).
ٓؼخٍ ُطَحُ شٔٞع :
 حالْٓ ٘ٓٞٓ" :ش" .
 حٌُٞى . 11 :
 أٓٔخء حألُٞحٕ حُظُ٘٣ ٢ظَؾ ٜٓ٘خ  :أكَٔ  ,أر٤غ  ,أطلَ .
٤ّٔ ً ش حُشٔٞع ك ٢حُٔوِٕ  200 :شٔؼش كَٔحء َ 350 ٝشٔؼش ر٤ؼخء َ 70 ٝشٔؼش
طلَحء .
 حٌُ ّٔ٤ش حُوظُِ ٟٞشٔٞع ٖٓ ٌٛح حُطَحُ (ٖٓ ً َّ حألُٞحٕ ٓؼخً) حُظ ٌٖٔ٣ ٢هِٜٗخ:
. 100000
طُللع ك ٢حُٔظ٘غ ٓؼِٓٞخص رخُ٘ٔزش ٌُ َّ ؽَحُ شٔٞع ُ٘٣ظؾ ك.ٚ٤
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: ٖ٤٤ُٖ حُظخ٤ حُشَؽ٠ُـذ حُظطَّم ا٣ , ّٖ٤خ اٗظخؽ شٔؼش ٖٓ ؽَحُ ٓؼٜ٤ٕ كٝي٣َ٣ ًَ َّٓس
عٞٔش حُش٤ّٔ ً ١ٌُٕ حُِٞ ح: ٗشِٝع حُٔوٞٔش حُش٤ًٔ ٕ حُشٔؼش كٔذُٞ ٍخ٤ظّْ حهظ٣ 
ٍٙخ٤ظّْ حهظ٣ ١ٌُٕ حُِٞ حٞٛ ،ُ حألهَ ٖٓ ٗلْ حُطَح٢ٛ ِٕ حُٔو٢ كٚ٘ٓ ٢حُظ
. )خٛخٍ أكي٤ظّْ حهظ٣ ٌحًٜ حكيٝ ُٕٞ ٖٓ َ٘خى أًؼٛ ٕإلٗظخؽ حُشٔؼش (اًح ًخ
ش٤ٌُِّع حٞٔش حُش٤ّٔ ً ي٣ٌِٖٔ إٔ ط٣  ٌُٖ ال, َّخٍ حُٔشــ٤ش حإلٗظخؽ طوؼغ الهظ٤ًٔ 
ٖٓ ٟٞش حُوظ٤ّٔ ٌُٗش) ػٖ حِٝع حُٔوٞٔحُشٝ  طُ٘ظؾ٢ع حُظّٖٞٔ (حُش٤ٖٓ ؽَحُ ٓؼ
. خٜ٘٣ٌِٖٔ طو٣ ٢ٌح حُطَحُ حُظٛ
: ػالع كجخصٚ٤ػخ ً كَٝ حُٔظ٘غ ٓش٢٘يّ حُزَٓـش كٜٓ ٠٘ر
CandleKind
Factory
Run

عٞٔكجش طٔؼَّ ؽَحُ حُش
كجش طٔؼَّ حُٔظ٘غ
ش٤ٔ٤كجش ٍث

: CandleKind أمبمك أخشاء مه انفئخ
public class CandleKind
private String name ;
//ُحْٓ حُطَح
private int code ;
//ُى حُطَحًٞ
private String[ ] colcors ; //ػشّٞ ٘حٕ حُطَحُ حُٔظُٞكش أٞٓظل
private int [ ] amounts; //ّ حُٔوِٕ رخُظالإ٢ٕ كُٞ َّ ً ّش٤ًٔ
private int maxTotalAmount ; //ِٕ ُِوٟٞش حُوظ٤ٌُٔح
public CandleKind( String name, int code, String [ ]
colors, int maxTotalAmount)
{
this.name = name ;
this.code = code ;
this.colors = colors ;
this.amounts = new int [ colors.Length ] ;
for ( int i=0 ; i< amount.length; i++)
{
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;this.amounts[i] = 0
}
;this.maxTotalAmount = maxTotalAmount
}
)public void Update( String color, int amount
حُؼِٔ٤ش طِ٣ي رٌ ّٔ٤ش ّ٤ًٔ amountش حُشٔٞع رخُ color ٕٞحُظ ٢ك٢
حُٔوِٕ//
أ) حًظذ أَٓحً  /أٝحَٓ ُز٘خء ًخثٖ رخْٓ  ٖٓ kind1حُلجش  CandleKindرخُ٘ٔزش
ُطَحُ ؿي٣ي ُِشٔٞع حٌُ٣ ١زيأ ٕٝك ٢اٗظخؿ ٚك ٢حُٔظ٘غ ُ٘٣ .ظؾ حُطَحُ حُـي٣ي
رؼالػش أُٞحٕ ٓوظِلش .
حهظَ هٔ٤خ ً ُِظلخص ًٔخ طشخء  .حًظذ ه ْ٤طلخص حٌُخثٖ رؼي ر٘خث. ٚ
د) حًظذ ػ٘ٞحٕ حُلجش ٝ Factoryطلظٜخ  /طلخطٜخ  .حًظذ طٞػ٤وخ ً ٌُ َّ طلش .
ؽ) أٓخٓي ؿي٣ ٍٝظؼ ّٖٔ طٞػ٤وخ ً ُِؼِٔ٤خص  3-1حُظ٣ ٢ـذ اػخكظٜخ اُ ٠حُٔشَٝع.
حًظذ ٌُ َّ ػِٔ٤ش:
.i

ك ٢أّ٣ش كجش (ٖٓ ر ٖ٤حُلجخص حُؼالع) ٖٓ حُٔالثْ طؼَ٣لٜخ .حشَف حهظ٤خٍى.

.ii

ػ٘ٞحٕ حُؼِٔ٤ش.

1

ػِٔ٤ش طُؼ٤ي ُ ٕٞحُشٔؼش ٖٓ ؽَحُ شٔٞع ٓؼ٣ ٖ٤زي أ ٕٝك ٢اٗظخؿ. ٚ

2

ػِٔ٤ش طُؼ٤ي ً ّٔ٤ش حُشٔٞع حُظ ٌٖٔ٣ ٢اٗظخؿٜخ ٖٓ ؽَحُ شٔٞع ٓؼ.ّٖ٤

3

ػِٔ٤ش طُؼ٤ي ًٞى ؽَحُ حُشٔؼش حٌُ ١رخُ٘ٔزش ُ ٚحُلَم ر ٖ٤حُ ٌّٔ٤ش حُظ٢
طٞؿي ٖٓ ٌٛح حُطَحُ ك ٢حُٔوِٕ ٝر ٖ٤حٌُ ّٔ٤ش حُظ ٌٖٔ٣ ٢طوِٜ٘٣خ ٞٛ
حأل ًزَ .اًح ُٝؿيص ػ ّيس ؽَحُحص شٔٞع ً٣ , ٌٜٙؼخى أكيٛخ  .اًح ًخٗض
ًّٔ٤ش ًَ ٝحكي ٖٓ ؽَحُحص حُشٔٞع حُظ ٢ك ٢حُٔوِٕ  ٢ٛحٌُ ّٔ٤ش
حُوظ ٟٞحُظ ٌٖٔ٣ ٢طوِٜ٘٣خ٣ ،ؼخى حٌُٞى ًٞ( 999ى ؿٞٓ َ٤ؿٞى)
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ى)
أٓخٓي ػِٔ٤ش ٍث٤ٔ٤ش طُطّزن ك ٢حُلجش  . Runحُؼِٔ٤ش طُي َ٣ػِٔ٤ش حإلٗظخؽ  .أًَٔ هِطَغ
حٌُٞى حَُٔهّٔش رخألٍهخّ ( )4(-)1كٔذ طلظ َ٤حُٔظطِّزخص حٌُ٣ ١ظ َٜرؼي حٌُٞى .
إٔ حُؼِٔ٤خص حُظ ٢ػَّكـَظٜخ ك ٢حُز٘ي "ؿـ" ٓٞؿٞىسّ ،
حكظَع ّ
ٝإٔ حُؼِٔ٤ظget ، set ٖ٤
ٓؼَّكظخٕ ٌُ َّ طلش ك ٢حُلجش  CandleKindحُٔؼطخس ٝك ٢حُلجش  Factoryحُظً ٢ظزظَٜخ
ك ٢حُز٘ي "د"  .اًح ػ َّكض ػِٔ٤خص اػخك٤ش ،حًظذ ك ٢أّ٣ش كجش ػ َّكظٜخ ٝؽزّوٜخ رظٍٞس
ًخِٓش .
)static void Main(String[] args
{
;Factory fty
٘ٛ ٖٓ //خ كظخػيحً حكظَع إٔ حٌُخثٖ ٞٓ flyؿٞى ٓغ ه//ْ٤
//
 //حُظلخص حُظ ٢طظق كخُش حُٔوِ ٕٝك ٢حُٔظ٘غ
__________)int code = __________(1
) while( code != 999
{
;CandleKind ck
________________)________________(2
; String colorToProduce
_________________)________________(3
; int amount
________________ )________________(4
;)ck.update(colorToProduce, amount
________________)code = _________(1
}
}

طلظ َ٤حُٔظطِّزخص :
( )1حٓظيػخء حُؼِٔ٤ش  ٖٓ 3حُـي ٍٝحٌُ ١ك ٢حُز٘ي "ؿـ" .
( )2هطؼش ًٞى طئ ّى ١اُ ٠حكظٞحء حُٔظـ ck َّ٤ؽَحُ حُشٔؼش حًٌُٞ ١ى.code ٞٛ ٙ
( )3هطؼش ًٞى طئ ّى ١اُ ٠حكظٞحء حُٔظـ colorToProduce َّ٤حُِ ٕٞحٌُ٣ ١ـذ اٗظخؿٚ
ٖٓ ؽَحُ حُشٔؼش حًٌُٞ ١ى. code ٞٛ ٙ
( )4هطؼش ًٞى طئ ّى ١اُ ٠حكظٞحء حُٔظـّ٤ًٔ amount َّ٤ش حُشٔٞع حُظ ٌٖٔ٣ ٢اٗظخؿٜخ
ٖٓ ؽَحُ حُشٔؼش حًٌُٞ ١ى.code ٞٛ ٙ
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حم سؤال : 24
أ) ٓوطغ حُزَٗخٓؾ ُز٘خء ًخثٖ ربْٓ ٞٗ ٖٓ kind1ع : CandleKind
حُطَحُRose :
حُِٓ : ٕٞظلٞكش  colors1طل ًَ ١ٞحألُٞحٕ :أكَٔ  ,أطلَ  ,أهؼَ .
ٍهْ حُطَحُ500800 :
ًّٔ٤ش هظ2010 : ٟٞ
;} "String [ ] colors1 = {"red", "yellow" , "green
;)CandleKind kind1 = new CandleKind ("Rose", 500800, colors1, 2010

ب) عنوان ومٌزات الفبة : Factory
 - prodLineمصفوفة خطوط االنتاج .
 - maxLineعدد االقصى لخطوط االنتاج .
 - currentعدد خطوط االنتاج الحالً .
(فً البرنامج دابما نفرض ) current < maxLine :
public class Factory
{
;private CandleKind[] prodLine
;public static int maxLine = 12
;private int current
)(public Factory
{
;]this.prodLine = new CandleKind[maxLine
;this.current = 0
}
}

ج) دوال وعملٌات تضاؾ الى الفبة : CandleKind
قسم ج1 -
عملٌة تعٌد لون الشمعة من طراز معٌّن سٌبدأون بإنتاجها

//
//

} public string startColorProduction { ...

قسم ج2 -
عملٌة تعٌد كمٌّة الشمع االقصى
الذي ٌمكن انتاجه من الطراز الحالً

//
//
//

} public int posibileProductAmount() { ...

عملٌة تضاؾ الى الفبة : Factory
قسم ج3 -
عملٌة تعٌد رقم الشمعة من طراز معٌّن سٌبدأون بإنتاجها
الشمعة الموجودة بأقل كمٌة بالمخزن والتً ٌمكن انتاجها
اذا ال نستطٌع انتاج هذا النوع تعٌد الدالة 999

//
//
//
//

} public int getCodeMinimumAmounts () { ...
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)د
: main () مقطع البرنامج
Factory fty = new Factory();

int code = fty.getCodeMinimumAmounts();

//(1)

while (code != 999)
{
CandleKind ck = fty.getProdLine(code);

//(2)

String colorToProduce = ck.startColorProduction(); //(3)
int amount = ck.posibileProductAmount();
ck.update(colorToProduce,
code

=

//(4)

amount);

fty.getCodeMinimumAmounts();

//(1)

}
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: 25 سؤال
: BB َٝ AA ٕأٓخٓي حُلجظخ
class AA
{
private String st;
public
public
public
public
public

AA()
AA(String st)
String GetSt()
void SetSt(String st)
string ToString()

{
{
{
{
{

this.st = "excellent"; }
this.st = st;
}
return this.st;
}
this.st = st;
}
return "st=" + this.st;}

}
class BB extends AA
{
private int num;
public BB
{ super(); this.num = 1; }
public BB(int num, String st)
{ super(st); this.num = Math.Abs(num); }
public int GetNum()
{ return this.num; }
public void SetNum(int num)
{ this.num = num; }
public String ToString()
{ return super.toString() + "num=" + this.num; }
}

ً  ًخث٘خ٠ طظِو، isLike(Object obj) ْٓش رخ٤ٗخ٤ُٞش ر٤ِٔ ػAA  حُلجش٢أ) ػ َّف ك
 حُ٘ضًٌُٟٞي ٓلظٝ AA  ٖٓ ٗٔؾobj ٖ اًح ًخٕ حٌُخث. Object عٞٗ ٖٓ obj
ش٤ِٔي حُؼ٤ طُؼ- ٢ُ حُظخرغ ٌُِخثٖ حُلخst  حُ٘ضٟٞ ٓطخروخ ً ُٔلظobj ِ  حُظخرغ ُـst
. false ي٤ طؼ-  هالف ًُي, true
." حُز٘ي "أ٢خ كٜ ػ َّكظ٢ش حُظ٤ِٔ) حُؼoverride( ْٛش طي٤ِٔ ػBB  حُلجش٢د) ػ َّف ك
ٔش حُظلش٤ش ُو٣ٝ ٓٔخnum ٚٔش طلظ٤ًٌُي هٝ BB  ٖٓ ٗٔؾobj ٖاًح ًخٕ حٌُخث
.false ي٤ طؼ-  هالف ًُي, true ش٤ِٔي حُؼ٤ طؼ- ٢ُ حُظخرؼش ٌُِخثٖ حُلخnum
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ؿـ) أٓخٓي هطؼش ٖٓ ػِٔ٤ش ٍث٤ٔ٤ش:
;)"AA a = new AA("excellent
;)(BB b = new BB
;a = b
;)if (a.IsLike(b)) System.out.println(a

 َٛهطؼش حُزَٗخٓؾ ِٓٔ٤ش ؟
اًح ًخٗض ِٓٔ٤ش ٓ -خًح ٓ ٌٕٞ٣وَؽ حُوطؼش؟ حًظذ أ٣ش ط٤ـش ُِؼِٔ٤ش  isLikeطُل ّؼَ -
حُظ٤ـش حُظخرؼش ُـ ِ  AAأّ حُظ٤ـش حُظخرؼش ُـ ِ .BB
اًح ًخٗض ؿٔ٤ِٓ َ٤ش -حشَف ٓخ  ٞٛحُوطؤ ٓٝظ٤ٓ ٠ظ :َٜأػ٘خء حُظـٔ٤غ ٝحُظلُِ َ٣ٞـش
حُ٥ش أّ أػ٘خء حُظشـ.َ٤
ى) أٓخٓي هطؼش ٖٓ ػِٔ٤ش ٍث٤ٔ٤ش :
;)(aa = new AA
;)"bb = new BB(2 , "excellent
;= aa
;)(bb.isLike(aa)) System.out.println(bb

AA
BB
bb
if

 َٛهطؼش حُزَٗخٓؾ ِٓٔ٤ش؟
اًح ًخٗض ِٓٔ٤ش ٓ -خًح ٓ ٌٕٞ٣وَؽ حُوطؼش؟ حًظذ أّ٣ش ط٤ـش ُِؼِٔ٤ش  isLikeطُل ّؼَ -
حُظ٤ـش حُظخرؼش ُـ ِ  AAحُظ٤ـش حُظخرؼش ُـ ِ . BB
اًح ًخٗض ؿٔ٤ِٓ َ٤ش  -حشَف ٓخ  ٞٛحُوطؤ ٓٝظ٤ٓ ٠ظ :َٜأػ٘خء حُظـٔ٤غ ٝحُظلُِ َ٣ٞـش
حُ٥ش أّ أػ٘خء حُظشـ. َ٤
ٛـ) حًظذ ػِٔ٤ش هخٍؿ٤ش رخْٓ  longStringطظِوٓ ٠ظلٞكش ٌُخث٘خص ٖٓ ٗٔؾ .Object
طُؼ٤ي حُؼِٔ٤ش ٗ ّ
ظخ ً ًَٓزخ ً ٖٓ ىٓؾ حُظلش ٌُ stخث٘خص ٖٓ ٗٔؾ  AAك ٢حُٔظلٞكش ,
ػِ ٠حُ٘ل ٞحُظخُ: ٢
 اًح ًخٗض ٌُِخثٖ حُظلش  stكوؾ  ،حُ٘ض حٌُ ١ك ٢حُظلش ُ٣ stيٓؾ َٓس ٝحكيس.
 اًح ًخٗض ٌُِخثٖ حُظلش  numأ٣ؼخ ً،حُ٘ضّ حٌُ ١ك ٢حُظلش ُ٣ stيٓؾ َٓ numحص.
 اًح ُْ  ٌٖ٣ك ٢حُٔظلٞكش أً ١خثٖ ٖٓ ٗٔؾ ُ٣ ،AAؼخى ٗض كخٍؽ .
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حم سؤال : 25
أ)

فً الفبة : AA
public virtual bool IsLike(Object obj
{
;))(return obj is AA ((AA)obj).GetSt().Equals(this.GetSt
}

ب)

فً الفبة : BB
)@Override public bool IsLike(object obj
{
;)(return (obj is BB) && ((BB)obj).GetNum()==this.GetNum
}

ج)

مقطع البرنامج صحٌح ,عملٌة تحوٌل لألعلى لمتؽٌرات من نوع االبن (االساس) لموجّ هات
من نوع االب (مشتقة)  .كل موجّ ه من نوع االساس ٌمكنه ان ٌؤشر الى كابنات من نوع
المشتقة  .المخرج ٌكون :
num=1

د)

st=excellent

قطعة البـرنامج خاطبة .ال ٌمكن ان نحوّ ل لألسفل ( )downcastingمؤشر من نوع
المشقة أن ٌكون من نوع األساس  .ال ٌمكن لمؤشر من نوع  BBأن ٌؤشر على كابن من
نوع  .AAخطأ المترجم .compiler

هـ)
)public static String LongString(Object[] a
{
;"" = String st
)for (int i = 0; i < st.Length; i++
{
)if (a[i] is BB
{
)for (int j = 1; j < ((BB)a[i]).GetNum(); j++
;)(st+=((BB) a[i]).GetSt
}
else
;)(if (a[i] is AA) st+=((AA)a[i]).GetSt
}
;return st
}

حل آخرٌ :مكن ان نفحص فً البداٌة اذا كان من
نوع  AAوأٌضا ً لٌس من  , BBخالؾ ذلك اذا
كان . AA
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: 26 سؤال
. OopTest َٝ A َٝ D َٝ B  حُلجخصٚ٤ع كَٝأٓخٓي ٓش
class B
{
private static int numB = 0;
private int m1;
private int m2;
public B(int m1, int m2)
{
this.m1 = m1;
this.m2 = m2;
numB++;
System.out.println("B(" +m1+ "," +m2+ "), #" + numB);
}
}
class D extends B
{
private static int numD = 0;
private double d;
public D(double d, int x)
{
super(x , x);
this.d = d;
numD++;
System.out.println("D(" + d + "," + x + "),#" + numD);
}
public D(double d, int x, int y)
{
super(x , x);
this.d = d;
numD++;
System.out.println("D("+d+","+x+", "+y+"),#" + numD);
}
}
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class A
{
private static int numA = 0;
private A a;
private B b;
public A(A a, B b)
{
this.a = a;
this.b = b;
numA++;
System.out.println("A Constructor, #" + numA);
}
}

class OopTest
{
static void main(String[] args)
{
B w1 = new B(2, 3);
B w2 = new D(15, 6);
B w3 = new D(2.3, 8, 9);
A w4 = new A(null, w1);
A w5 = new A(w4, w3);
}
}

. حًظذ حُ ُٔوَؽٝ , OopTest  حُلجش٢ كmain ش٤ِٔحًظذ ٓظخرؼش ُِؼ
. ْٚ طلخط٤رخُ٘ٔزش ٌُ َّ ًخثٖ – هٝ ,َّحص٤ْ حُٔظـ٤ حُٔظخرؼش ه٢ـذ إٔ طٌظذ ك٣
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: 26 حم سؤال
W1 : B
B
m1=2 m2=3

W2 : B
D
m1=6 m2=3 d=1.5

W3 : B
D
m1=8 m2=9 d=2.3

W4 : A
A
a=null

b=

W5 : A
A
a=

b=

: المخرج
B(2 , 3) , #1
B(6 , 6) , #2
D(1 , 5, 6) , #1
B( 8, 9) , # 3
D(2.3 , 8 , 9) , #2
A Constructor , #1
A Constructor , #2
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: 27 سؤال
خص حألػيحى٤ُحٍٞ ٓظٝظ٘خ٣ دٞٓد رَٗخٓؾ كخٞٓغ رَحٓؾ حُلخ٣ٍُٞص شًَش ُظّٞ ؽ
.َ َٓحك٠ِٓش ػَٞ حُٔ٘ظ٣ٞ طْ طط. لش٤حُظل
: ٠ُٕ اٞظط َّه٣ ،ش أػيحى٤ُحٞرخُ٘ٔزش ٌَُ ٓظ
.1 ٞٛ ٢ِِٔٔ حُظٚٔ ٍه١ٌُش ح٤ُحٞ حُٔظ٢ٍ كٝ) حُل ّي حأل1(
.n ٞٛ ش٤ُحٞ حُٔظ٢ ك٢ِِٔٔ حُظٚٔ ٍه١ٌُ) حُل ّي ح2(
. ش٤ُحٞ حُٔظ٢ ك٠ُٝى حألٝ حُليn ) ؽزخػش3(
:ٕ كجظخ٠ُٝ حَُٔكِش حأل٢ٍص كّٞ ُؽ
.ٔش ػخرظش٤ هٞٛ ِٚ هز١ٌُحُل ّي حٝ ٖ ًَ ك ّي٤خ رٜ٤ش حُلَم ك٤ُحٞ ٓظ-)ASeq( ش٤ش كٔخر٤ُحٞٓظ
١ٌُحُل ّي حٝ ٖ ً َّ كي٤خ رٜ٤ش كخطَ حُؤٔش (حألٓخّ) ك٤ُحٞ ٓظ-)GSeq( ش٤ٓ٘يٛ ش٤ُحٞٓظ
. ٔش ػخرظش٤ هٞٛ ِٚهز
:٠ُٝ حَُٔكِش حال٢ٍطخ كِّٞ ُٖ ؽ٤ٖ حُِظ٤ى حُلجظًٞ ٢ِ٣ ٔخ٤ك
public class ASeq
{
private int first;
private int difference;
public ASeq(int first, int diff)
{
this.first = first;
this.difference = diff;
}
public int TheNElement(int n)
{
return this.first + (n - 1) + this.difference;
}
public void DisplyNElements(int n)
{
System.out.println("The Sequence elements:");
for (int i = 0; i < n - 1; i++)
System.out.println(this.theNElement(i + 1) + ",");
System.out.println(this.theNElement(n));
}
}
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public class GSeq
{
private int first;
private int product;
public GSeq(int first, int product)
{
this.first = first;
this.product = product;
}
public int TheNElement(int n)
{
return this.first * (int)Math.Pow(this.product, n - 1);
}
public void DisplyNElements(int n)
{
System.out.println("The Sequence elements:");
for (int i = 0; i < n - 1; i++)
System.out.println(this.TheNElement(i + 1) + ",");
System.out.println(this.TheNElement(n));
}
}

ٚطلخطٝ ٠ُ٘ز٣ ١ٌُ حُٔظخرؼش حٌُخثٖ ح٢ حػَع ك. أٓخٓي٢أ) طظزغ هطؼش حُزَٗخٓؾ حُظ
. حُ ُٔوَؽٝ
ASeq aSeq = new ASeq(2, 3);
System.out.println(aSeq.TheNElement(4));
aSeq.displyNElements(5);

ش٤ُحٞيس طظق ٓظ٣َ كجش ؿي٣ٞ ٖٓ حُٔ٘خٓذ ططَّٚٗ أ٣ٞش ٖٓ حُظط٤ٗ حَُٔكِش حُؼخ٢طوَ ٍَ ك
٢ ك. يس٣ ٖٓ حُلجش حُـيGSeq َٝ ASeq ٕطَع حُلجظخ
ِ غ٤) رلSequence( ػخرظش
.ٍٝش ُِل ّي حأل٣ٝى ٓٔخٝغ ٓخثَ حُلي٤ٔؿٝ ،ٍٝٔش حُل ّي حأل٤ش حُؼخرظش ٓؼ َّكش ه٤ُحٞحُٔظ
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ُـش حُـخكـخJava Language -

رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

د) أًَٔ طط َ٣ٞحَُٔكِش حُؼخٗ٤ش رخُطَ٣وش حألًؼَ ٓالءٓش ُٔزخىة حُزَٓـش ّٓ ٞؿٜش
حٌُخث٘خص ٝ ,كٔذ حُظؼِٔ٤ظ: )i-ii( ٖ٤
)(iؽزن رشٌَ ًخَٓ حُلجش حُؼِ٤خ ٣ .Sequenceـذ إٔ طظطَّم حُلجش اُ: ٠
( )1حُل ّي حأل ٍٝك ٢حُٔظٞحُ٤ش حٌٍُ ١هٔ ٚحُظِِٔٔ.1 ٞٛ ٢
( )2حُل ّي حٌٍُ ١هٔ ٚحُظِِٔٔ ٢ك ٢حُٔظٞحُ٤ش .n ٞٛ
( )3ؽزخػش  nحُليٝى حأل ٠ُٝك ٢حُٔظٞحُ٤ش.
( )iiؽزن حُلجش  ٖٓ ASeqؿي٣ي رل٤غ طَ َِع ٖٓ حُلجش .Sequence

طوٍَ ك ٢حَُٔكِش حُؼخُؼش ٖٓ حُظط َ٣ٞط٤ٓٞغ حُٔشَٝع حٌُ٣ ١شَٔ ػالع حُلجخص حُظ ٢ط ّْ
ططَٛ٣ٞخ ك ٢حَُٔكِش حُؼخٗ٤ش ( , )Sequence, ASeq, GSeqرل٤غ  ٌٕٞ٣رخإلٌٓخٕ
رخُ٘ٔزش ٌُ َّ ٓظٞحُ٤ش  ,طلؼ َ٤ػِٔ٤ش طلٔذ ٝطُؼ٤ي ٓـٔٞع  nحُليٝى حأل ٠ُٝك ٢حُٔظٞحُ٤ش.
حكظَع ّ
إٔ حُلجش  GSeqهي ط ّْ ططز٤وٜخ ٖٓ ؿي٣ي رل٤غ طَ َِع ٖٓ حُلجش .Sequence
ؿـ) رخُ٘ٔزش ٌُ َّ ٝحكيس ٖٓ حُلجخص  , Sequence, ASeq, GSeqحًظذ ٣ َٛـذ اؿَحء
طـَ٤٤حص كٜ٤خ رل٤غ ٣ل ٢حُٔشَٝع رٔظطِّزخص حُظط َ٣ٞك ٢حَُٔكِش حُؼخُؼش رخُطَ٣وش حألًؼَ
ٓالءٓش ُٔزخءة حُزَٓـش حُٔ ّٞؿٜش ًخث٘خص.
اًح ًخٕ ٣ـذ اؿَحء طـَ٤٤حص  -ك ّ
ظِٜخ ٝؽزّـوٜخ .
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: 27 حم سؤال
)أ

aSeq: ASeq
Aseq
first=2 difference=3

:المخرج
11
The sequence elements

2 , 5, 8, 11 ,14
)ب

public class Sequence
{
protected int first;
public Sequence(int first) {
this.first = first; }
public virtual int TheNElement(int n)
{
return this.first; }
public virtual void DisplayNElement(int n)
{
System.out.print("The sequence elements");
for (int i = 0; i < n; i++)
System.out.print(this.first + ",");
}
}

)2(
public class ASeq extends Sequence
{
private int difference;
public ASeq(int first, int difference)
{
super(first);
this.difference = difference;
}
@Override public int TheNElement(int n)
{
return this.first + (n - 1) * this.difference;

}

@Override public void DisplayNElement(int n)
{
Console.Write("The sequence elements");
for (int i = 0; i < n - 1; i++)
System.out.print(this.TheNElement(i + 1) + ",");
System.out.println(this.TheNElement(n));
}
}
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شٜ ّؿٞٓ رَٓـش ًخث٘خص

Java Language -ُـش حُـخكـخ

:  بالصورةSequence  العملٌة تكتب داخل, (ج) ال حاجة ألي تؽٌٌر
public int SumSeq(int n)
{
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++)
sum += TheNElement(i);
return sum;
}

 كل واحدة تحسب القٌمة العددٌة للحد حسب العملٌة, بالفبتٌن الوارثتٌن ال حاجة بكتابة مرة اخرى
. ) ٌفعّلoverriding(  الن هنا مبدأ الدهس, المكتوبه بها
)(د
public static char Bigger(int n, ASeq a, Gseq g)
{
int s1 = a.SumSeq(n);
int s2 = g.SumSeq(n);
if (s1 > s2)
return 'A';
if (s2 > s1)
return 'G';
return 'E';
}
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سؤال : 28
طَ ًِّ ػ٤خىس ر٤طَ٣ش ُِلٞ٤حٗخص حُز٤ظ٤ش ٓؼِٓٞخص طظؼِّن رخالؽزخء  ،حُز٤طَ ٖ٤٣حٌُ٣ ٖ٣ؼِٕٔٞ
ك ٢حُؼ٤خىس ٝرخُلٞ٤حٗخص حُز٤ظ٤ش حُظ ٢طظِو ٠حُؼالؽ كٜ٤خ  .ػيى حألؽزخء حُز٤طَ ٖ٤٣حٌُٖ٣
٣ؼِٔ ٕٞك ٢حُؼ٤خىس ( 10 ٞٛػِ ٠حألًؼَٝ ,ػيى حُلٞ٤حٗخص حُز٤ظ٤ش حُظ ٢طؼخُؾ ك ٢حُؼ٤خىس ٞٛ
 500ػِ ٠حالًؼَ.
حُ٘وخؽ حُّٔ ٞؿٜش كٓ ٢ؼخُـش حُٔؼِٓٞخص : ٢ٛ
ُ٣ للع ٌُ َّ ؽز٤ذ ر٤طٍَ : ١هْ حُ٣ٜٞش ٝحالْٓ ٝحألهيٓ٤ش ك ٢حُؼَٔ رخُٔ٘ٞحص .
ُ٣ للع ٌَُ كٞ٤حٕ ر٤ظٍ : ٢هْ حَُهظش ٝحالْٓ ٝحُ٘ٞع (ٓؼالًًِ :ذ أ ٝهطش أٝ
أٍٗذ) ٝ ,حُؼَٔ ٝ ,طلظ َ٤كظّ 50 ٠حُِ٣خٍحص حالهَ٤س ك ٢حُؼ٤خىس ٝػيى حُِ٣خٍحص
حُٔللٞظش.
ُ٣ للع ٌُ َّ ُ٣خٍس اُ ٠حُؼ٤خىسٍ :هْ ٣ٞٛش حُطز٤ذ حُز٤طَ ١حٌُ ١ػخُؾ حُلٞ٤حٕ
حُز٤ظ ٢ك ٌٙٛ ٢حُِ٣خٍس ٗٝ ,ضّ ٖٓ ٍٓ٣ ُٞل ١ٞأًٞحى حُؼالؿخص حُظ ٢كظَ
ػِٜ٤خ حُلٞ٤حٕ حُز٤ظ ٢ك ٢طِي حُِ٣خٍس ًٞ .ى حُؼالؽ  ٞٛكَف ًز َٖٓ٤ر ٖ٤ؿٔ٤غ
أكَف حألرـي٣ش .ABC
ؿِء ٖٓ حُؼِٔ٤خص حُظ ٢طٔظط٤غ حُٔ٘ظٓٞش ط٘لٌٛ٤خ :٢ٛ
 اػيحى طوَ َ٣ػٖ ؿٔ٤غ حُلٞ٤حٗخص حُز٤ظ٤ش ٖٓ ٗٞع ٓؼٓ( ٖ٤ؼالً ؿٔ٤غ حألٍحٗذ) .
٣شَٔ حُظوَ َ٣رخُ٘ٔزش ٌَُ كٞ٤حٕ ٍهْ ٍهظظٝ ٚحٓٔٝ ٚػَٔ. ٙ
 ك ٢ريح٣ش ً َّ ٓ٘ش  :طؼي َ٣ػَٔ ً َّ كٞ٤حٕ ر٤ظ , ٢أ ١طٌزَ٤حُؼَٔرـ ِ ٝ , 1طؼيَ٣
أهيٓ٤ش ً َّ ؽز٤ذ ر٤طَ ،١أ ١طٌز َ٤حألهيٓ٤ش رـ ِ . 1
 اػخىس حْٓ حُطز٤ذ حُز٤طَ ١كٔذ ٍهْ ٣ٞٛظ. ٚ
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أٓخٓي ٓوطؾ ُ٤َٜٓش حُلجخص حُالُٓش ُٔؼخُـش حُٔؼِٓٞخص ك ٢حُؼ٤خىس:

أ)
رخُ٘ٔزش ٌُ َّ كجش ك ٢حُٔوطّؾ  ،ػ َّف طلخطٜخ ٝػِٔ٤خطٜخ .
ػِ٤ي كوؾ طؼَ٣ق حُؼِٔ٤خص حُالُٓش ُإل٣لخء رخُٔظطِّزخص حُظٝ ٢طلض كٓ ٢ويٓش حُٔئحٍ
(حُظ ٢ك ٢طللش ٝ )44ك ٢حُٔوطّؾ .
حكظَع أّٗٓ ٚؼطخس ػِٔ٤خص ر٘خث٤ش طظِو ٠رخٍحٓظَحً ٌَُ طلش ٝ ,ػِٔ٤خص ُٓؼ٤يس
(ػِٔ٤خص ٝ ,)getال كخؿش ٌُظخرظٜخ  .ػِٔ٤خص ٓل ّيىس (ػِٔ٤خص  )setؿَٓ٤ؼطخس .
رخُ٘ٔزش ٌُ َّ طلش  -حًظذ طؼَ٣لٜخ رِـش ٝ Javaحًظذ طٞػ٤وٜخ.
رخُ٘ٔزش ٌَُ ػِٔ٤ش  -حًظذ ػ٘ٞحٜٗخ رِـش ٝ, Javaحًظذ طٞػ٤وخ ً ٣شَٔ ٓخًح طظِوٓٝ ٠خًح طؼ٤ي.
ال كخؿش ُظطز٤ن حُؼِٔ٤ش .

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

- 278 -

ُـش حُـخكـخJava Language -

رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

د)
حكظَع إٔ حُٔ٘ظٓٞش ؽُ ٍّٞص كٔذ حُظوط٤ؾ حٌُ ١ػَػظ ٚك ٢حُز٘ي أ ٝ ,إٔ ؿٔ٤غ
حُؼِٔ٤خص حُٔؼطخس ٝطِي حُظ ٢ػَكظٜخ هي طْ ططز٤وٜخ.
ك ٢حُلجش ٗ clinicؼ٤ق حُؼِٔ٤ش:
)Public void addAppointment(Animal p, String t, Vet v
حُظ ٢طظِو ٠كٞ٤حٗخ ر٤ظ٤خ ٗٝ ,pظخ ً  tألًٞحى حُؼالؿخص حُظ ٢كظَ ػِٜ٤خ حُلٞ٤حٕ حُز٤ظ ٢ك٢
حُِ٣خٍس حُلخُ٤شٝ ،حُطز٤ذ حُز٤طَ v ١حٌُ ١ػخُـ . ٚطؼ٤ق حُؼِٔ٤ش حُِ٣خٍس اٗ ٠حُلٞ٤حٕ
حُز٤ظ. ٢
ؽزّـن حُؼِٔ٤ش رشٌَ ًخَٓ .

حكظَع إٔ ػيى حُِ٣خٍحص حُٔخروش ُِلٞ٤حٕ ك ٢حُؼ٤خىس  ٞٛأطـَ ٖٓ . 50
اًح حٓظؼِٔض ػِٔ٤خص أهَ ٟرخإلػخكش اُ ٠حُؼِٔ٤خص حُٔؼطخس ٝحُؼِٔ٤خص حُظ ٢ػَكظٜخ ك٢
حُز٘ي أ  ,ػِ٤ي إٔ ططزوٜخ رشٌَ ًخَٓ ٝإٔ طًٌَ رخُ٘ٔزش ٌَُ ػِٔ٤ش ك ٢أّ٣ش كجش ٣ـذ
ططز٤وٜخ .
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public class Vet
{
private int id;
private string name;
private int vetek;
public void SetVetek() // 1 رعدَم سىىاد انعمم نهطجُت انجُطزٌ ة
{
this.vetek++;
}
}

public class Animal
{
private int numR;
private String name;
private String sug;
private int age;
private int numVet;
private Appointement[] lastVisits;
public void SetAge()
{
this.age++;
}

//

رعدَم عمز انحُىان ثىاحد

public Appointment[] GetLastVisits()
{
return this.lastVisits;
}
}

public class Appointement
{
private String kodes;
private int idVet;
}
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public class Clinic
{
private Vet [] veterinarians;
private Animal [] animals;
// اندانخ رزهقً وىع حُىان ورطجع رقزَز كم انحُىاوبد مه هذا انىىع
public void AllAnimalsSameKind(string kind)
{
int i = 0;
while (i < 500 && animals[i] != null)
{
if (animals[i].GetType().Equals(kind))
System.out.print(animals[i].GetName() + "," +
animals[i].GetNumR() + "," + animals[i].GetAge());
i++;
}
}

// انعمهُخ رعدّل ثسىخ سىىاد انعمم نكم طجُت
public void UpdateVetek()
{
int i = 0;
while (i < 10 && veterinarians[i] != null)
{
this.veterinarians[i].SetVetek();
i++;
}
}
// انعمهُخ رعدّل عمز انحُىان ثسىخ
public void UpdateAgeAnimals()
{
int i = 0;
while (i < 50 && animals[i] != null)
{
this.animals[i].SetAge();
i++;
}
}
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// انعمهُخ رزهقً رقم هىَخ انجُطزٌ ورعُد اسمه
public String GetVet(int id)
{
int i = 0;
while (i < 10 && veterinarians[i] != null)
{
if (veterinarians[i].GetId() == id)
return veterinarians[i].GetName();
i++;
}
return null;
}
// انعمهُخ رزهقً حُىان وثُطزٌ معبنح ورقم انعالج ورضُف سَبرح
// مدمع انشَبراد نهذا انحُىان
public void AddAppointment(Animal p, string t, Vet v)
{
int i=0;
while (i < 50 && !animals[i].Equals(p))
i++ ;
Appointment[] a = animals[i].GetLastVisits();
i = 0 ;
while (a[i] != null)
i++;
a[i] = new Appointment(v, t);
}
}
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سؤال : 29
ٓؼط:٠
public class A
{
;private int myVal
};public A (int val) {myVal = val
)( public int f
};{return 1
}
public class B extends A
{
;private double x
} ;public boolean validCode() { return x > 8.0
}

أ)
أٓخٓي أٍرؼش أهٞحٍ  . i-ivك ّيى رخُ٘ٔزش ٌُ َّ ٝحكي ٜٓ٘خ اًح ًخٕ طل٤لخ ً أّ ؿَ٤طل٤ق ,
ٝػِّـَ طلي٣يى .
حُلجش  Aطََع حُؼِٔ٤ش  ٖٓ validCodeحُلجش . B
حُلجش  Bطََع ؿٔ٤غ طلخص ٝؿٔ٤غ ػِٔ٤خص حُلجش .A
حُلجش ٌٜ٘ٔ٣ Bخ حُظّ ٞؿٓ ٚزخشَس ًاُ ٠طلخص حُلجش . A
حُلجش ٌٜ٘ٔ٣ Aخ حُظّ ٞؿ ٚاُ ٠حُظلش ُِ xلجش . B
د) .ؽزّن ك ٢حُلجش  Bػِٔ٤ش ر٘خث٤ش طظِوًّ ٠زخٍحٓظَ ػيىحً طل٤لخ ً ٝػيىحً كو٤و٤خ ً ( رٌٜح
حُظَط٤ذ) ٝ ,طزظية حُظلخص ٝكوخ ً ٌُُي .
ؿـ) .أٓخٓي طؼَ٣لخٕ ٖٓ حُزَٗخٓؾ حَُث: ٢ٔ٤
;)A code = new B(127 , 1.4
;)A num = new A(613
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رخُ٘ٔزش ٌُ َّ ٝحكي ٖٓ حألٝحَٓ  i-ivحُظ ٢أٓخٓي ،ك ّيى اًح ًخً ِٓٔ٤خ ً أّ ؿ. ْ٤َِٓ٤
اًح ُْ ٔ٤ِٓ ٌٖ٣خ ً ،ػِـ َّ طلي٣يىٝ ،حًظذ اًح ًخٕ حُوطؤ هطؤ طشـ َ٤أّ هطؤ طـٔ٤غ.
;)(boolean myBool = code.validCode

i.

;)(boolean myBool = num.validCode

ii.

;)(boolean myBool = (B) code.validCode

iii.

;)(boolean myBool = (B) num.validCode

iv.

ى)
َٗ٣ي إٔ ٗؼَف  ,أػ٘خء حُظشـَّ ٓ ًْ , َ٤س ط ّْ طشـ َ٤حُؼِٔ٤ش ً ٖٓ fخثٖ ٖٓ حُ٘ٞع  Aحٌُ١
َُّ ٓ ًْٝ ,B ْ٤س طْ طشـِٜ٤خ ٖٓ ًخثٖ ٖٓ حُ٘ٞع . B
اًح ًخٕ  ٌٖٔ٣حُلظ ٍٞػِ ٌٙٛ ٠حُٔؼِٓٞش  -أػق حألَٓ حُالُّ أ ٝحألٝحَٓ حُالُٓش
ُِلظ ٍٞػِ ٠حُٔؼِٓٞش  .حٗٔن اُ ٠ىكظَى حُلجش أ ٝحُلجخص حُظ ٢أػل َ
ض اُٜ٤خ حألَٓ/
حألٝحَٓ.
اًح ًخٕ ال  ٌٖٔ٣حُلظ ٍٞػِ ٠حُٔؼِٓٞش  -ك َّٔ ُٔخًح !!
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: 29 حم سؤال
.B َ ٓؼَّكش ىحهvalidCode ش٤ِٔ حُؼ.ش٤ٓ كجش حٓخ٢ٛ A ,ق٤َ طل٤ؿ
. خص٤ًَِٔ حُؼٝ ِحص٤ُٔؼخ ً ًَ ح٣ طَع ح٢ٛ.A  طَعB ,ق٤طل
. protected ٔض٤ُٝ private ٢ٛ A َ حُٔؼَّكش ىحهmyVal ,ق٤َ طل٤ؿ
 ًخٗضُٞ ٠ْ (كظٜ٤ٌُٖٔ حٕ طظطَم ح٣  ٌُُي ال, ِحص٤ٓ  ال طؼَفA ,ق٤َ طل٤ؿ
.)private ِحص هخطش٤ُٔح

)أ
.i
.ii
.iii
.iv
)د

public B (int val, double x)
{
super(val);
this.x = x;
}

٠ٍُ حٞش طل٤ِٔ رؼي حُؼB عٞٗ ٖٓ ٖ ًخثٞٛ code , )debugger( هطؤ ٓظلق
. ق٤َ طل٤ ؿB َ ىحُش ىحه٠ٌُُِي ٓ٘آىحس ػ. A عٞٗ ٖٓ ٠ِحالػ
validCode  ٌُُيA عٞٗ ٖٓ ٖ ًخثٞٛ num , )debugger( هطؤ ٓظلق
. ق٤َ طل٤ ؿB َش ىحه٤ِٔ حُؼٌٙٛ ٠ٌُُِي ٓ٘آىحس ػ.  حُلجشٌُٜٙ ٔض طظزغ٤ُ
.ش٤ِٔـش حُؼ٤ ٗظ٠ِليع ػ٣ B عُٞ٘ َ٣ٞ طل, )debugger( هطؤ ٓظلق
َ٤ ٓظـ٠ُش ح٤ٔش ٓ٘طو٤َ ه٣ٌٖٞٔ طل٣  ال,)i ْٔق (ه٤ هطؤ طظل٠ُ ح١ش طئى٤ِٔحُؼ
: ٍسٕٞ رخُظٌٞـذ حٕ ط٣.٢ٓ٘طو
iv. boolean myBool = ((B)code).validCode()
٠ُ حٌُٖٚٞٔ حٕ ٗل٣  ٌُُي الA عٞٗ ٖٓ ْ٤ُ num , )debugger( هطؤ ٓظلق
: ٍسٕٞ رخُظٌٞـذ حٕ ط٣.B
vi. boolean myBool = ((B) num).validCode()
A  رخُلجشf ش٤َِٔ حُؼ٤٤طـ
public int f()
{
if (this instanceof
return 1;
return 0;
}
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B)

)ؽ
.i
.ii
.iii

.v

)ى
main َحُٔوطغ ىحه
A[] arr = new A[5];
arr[0] = new A (1);
arr[1] = new B (2, 2.2);
arr[2] = new B (3, 3.3);
arr[3] = new A(4);
arr[4] = new B (5, 5.5);
int countA = 0, countB = 0;
for (int i=0 ; i<arr.length ; i++)
{
if (arr[i].f() == 1) countB++;
else
countA ++;
}
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: 30 سؤال
. Run َٝ B َٝ A  حُلجخصٚ٤ع كَٝأٓخٓي ٓش
public class A
{
private int n;
private char ch;
public
public
public
public
public
public
public
public
{

A()
A(int n)
A(int n , char ch)
A(A other)
int getN()
char getCh()
void inc()
String toString()

{
{
{
{
{
{
{

n = 2; ch =
this.n = n;
this.n = n;
n = other.n;
return n;
return ch;
n++; ch++;

'G '; }
ch = 'M'; }
this.ch = ch; }
ch = other.ch; }
}
}
}

String s = "";
for (int i = 0; i < n; i++)
s = s + ch;
return s;
}
}

//---------------------------------------------------------------------------public class B extends A
{
private A a;
public
public
public
public
public

B()
B(int n)
B(A other)
B(A other , int n)
void inc()

{
{
{
{
{

super(); a = new A();
}
super(n); a = new A();
}
super(); a = new A(other); }
super(other); a = new A(n); }
a.inc(); }

public A makeA()
{
return new A(one(this.a.getN(), this.getN()), one(this.a.getCh(),
this.getCh()));
}
private int one(int n, int m)
{
if(n > m) return n;
return m;
}
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private char one(char ch1, char ch2)
{
if (ch1 < ch2)
return ch1;
return ch2;
}
public String toString()
{
return a.toString();
}
}
//-----------------------------------------------------------------public class Run
{
public static void main()
{
A a1 = new A(4 , 'E');
A a2 = new A(3);
B b1 = new B(a1);
a1.inc();
System.out.println(a1);
System.out.println(a2);
System.out.println(b1);
B b2 = new B(b1, 1);
System.out.println(b2);
A a3 = b2.makeA();
System.out.println(a3);
}
}

. حًظذ حُٔوَؽٝ ، Run  حُلجش٢ كmain ش٤ِٔحًظذ ٓظخرؼش ُِؼ
. ْٚ طلخط٤ ه- ٖرخُ٘ٔزش ٌَُ ًخثٝ ،َّحص٤َْ حُٔظـ٤ حُٔظخرؼش ه٢ـذ إٔ طٌظذ ك٣
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: 30 حم سؤال
A a1
A

int n
char ch

4 5
E F

A a2
A

int n
char ch

3
M

B b1
B

int n
char ch
A a

2
G

A

int n
char ch

B b2

4
E

B

int n
char ch
A a

2

G

A

int n
char ch

1
M

A a3
A

int n
char ch

2
G

حُٔوَؽ
FFFFF
MMM
EEEE
M
GG
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سؤال : 31

طٔظِي ٌٓظزش ػخ ّٓش ٓٞهؼخ ً اكظَحػ٤خ ً .
ٞ٣ؿي ك ٢حُٔٞهغ  3أٗٞحع ٓٞح ّى :
ً ظذ ً َّ ً :ظخد ٣شَٔ ًٞى حُٔخىس (حٌُظخد) ،حُؼ٘ٞحٕ ،حْٓ حُٔئُّق ،ػيى حُٔٞط ٖ٤ر.ٚ
ً ظذ طؼِ٤ٔ٤شً َّ ً :ظخد طؼِ٣ ٢ٔ٤شَٔ ًٞى حُٔخ ّىس (حٌُظخد حُظؼِ ،)٢ٔ٤حُؼ٘ٞحٕ ،حْٓ
حُٔئُق َٛ،حٌُظخد حُظؼِٓ ٢ٔ٤ظخ َىم ػُِٝ ٖٓ ٚ٤حٍس حُٔؼخٍف،ػيى حُٔٞط ٖ٤ر.ٚ
 رَحٓؾ كخٓٞد طؼِ٤ٔ٤ش  ًَ :رَٗخٓؾ كخٓٞد طؼِ٣ ٢ٔ٤شَٔ ًٞى حُٔخ ّىس (رَٗخٓؾ
حُلخٓٞد حُظؼِ , )٢ٔ٤حُؼ٘ٞحٕ ،حْٓ حُٔٞػٞع  َٛ ,رَٗخٓؾ حُلخٓٞد حُظؼِ٢ٔ٤
ٓظخ َىم ػِ ٖٓ ٚ٤هزَ ُٝحٍس حُٔؼخٍف ،ػيى حُٔٞط ٖ٤ر. ٚ
ك ٢حٌُظذ ٝحٌُظذ حُظؼِ٤ٔ٤ش حُؼ٘ٞحٕ  ٞٛحْٓ حٌُظخد .
ك ٢رَحٓؾ حُلخٓٞد حُظؼِ٤ٔ٤ش  ,حُؼ٘ٞحٕ  ٞٛحْٓ حُزَٗخٓؾ .
ٔ٣ظط٤غ حُٔشظًَ ٕٞحُيه ٍٞاُٞٓ ٠هغ حٌُٔظزش ػٖ ؽَ٣ن حإلٗظَٗض.
 ٌٖٔ٣ك ٢حُٔٞهغ ط٘ل ٌ٤حُؼِٔ٤خص حُظخُ٤ش:
 حُزلغ كٔذ ٓليى حُٔٞطُ٣ - ٖ٤ؼ٤ي ٓظلٞكش ألًٞحى حُٔٞح ّى حُظُٜ ٢خ ػيى
حُٔٞط ٖ٤حُٔطِٞد .
 هَحءس ًظخد .
 طلؼ َ٤رَٗخٓؾ كخٓٞد طؼِ. ٢ٔ٤
 طٞط٤ش رؼ٘ٞحٕ .
أٓخٓي طوط٤ؾ ُ٤َٜٓش حُٔـؼخص رخُ٘ٔزش ُِٔٞهغ حالكظَحػ ٢حُظخرغ ٌُِٔظزش حُؼخٓش
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رخإلػخكش اُ ٠حُلجخص حُٔٞطٞكش ك ٢حُظوط٤ؾ ٓ ,ؼطخٝ 3 ٙحؿٜخص ططز٤ن :
لراءح//
رىصيخ ثعُىاٌ//
يصبدق او ال//

} ;)(read

interface IReadable {void

} ;)(interface IRankable {void rank

};)( interface IApprovable {boolean isApproved

ػق اُٝ ٚ٤حؿٜخص حُظطز٤ن ك ٢حألٓخًٖ
حٗٔن اُ ٠ىكظَى طوط٤ؾ ٤َٓٛش حُلجخص ٝ ,أ ِ
حألًؼَ ٓالءٓش كٔذ ٓزخىة حُزَٓـش حُّٔ ٞؿٜش ًخث٘خص .
حٓظؼَٔ  ٌٙٛحإلشخٍس
د)

ُإلشخٍس اُ ٠ططز٤ن ٝحؿٜش ططز٤ن .

رخُ٘ٔزش ٌُ َّ كجش  ,أًظذ:
ػ٘ٞحٜٗخ رِـش ٝ Javaطلخطٜخ ٝػِٔ٤خطٜخ .
رخُ٘ٔزش ٌَُ طلش  ,حًظذ طؼَ٣لٜخ رِـش ٝ , Javaطٞػ٤وٜخ .
رخُ٘ٔزش ٌَُ ػِٔ٤ش حًظذ :
ػ٘ٞحٜٗخ رِـش ٝ Javaطٞػ٤وخ ً ٣شَٔ ٓخًح طظِوّٓٝ ٠خًح طُؼ٤ي .ال كخؿش ُظط٤زن حُؼِٔ٤ش.
ال كخؿش ٌُظخرش ػِٔ٤خص ر٘خث٤ش ٝػِٔ٤خص ٓل ّيىس (ػِٔ٤خص ٝ )setػِٔ٤خص ُٓؼ٤يس
(ػِٔ٤خص . )get
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سؤال : 32
٣ؼَػ ٕٞكُِ ًَِٓ ٢ل٘ ٕٞػالػش أٗٞحع ٍٝشخص ٍٝ :شش هَُحص  ٍْٓ ,ػِ ٠حُوشذ ,
ٍْٓ ػِ ٠حُؤخٕ  .طُـَ ٟك ٢حًَُِٔ ٍٝشخص ٓ٘٣ٞش ٍٝٝشخص طشَٔ ُ 10وخءحص
ٍٝٝشخص ُٔ َّس ٝحكيس .
طُـَ ٟحٍُٞشخص ك ٢حُظزخف ٝك ٢حُٔٔخء ٞٗ َّ ٌُ .ع ٍٝشش ٓؼَ ٓوظِق ّٝ ِ٣ .ى حًَُِٔ
حُٔٞح ّى حُالُٓش ٌَُ ٍٝشش ري ٕٝحُلخؿش ُيكغ ٓزِؾ اػخك. ٢
حٍُٞشخص ٓليٝىس ُؼيى أهظ ٖٓ ٠حُٔشظًَ. ٖ٤
ٔ٣ظط٤غ حُٔشظَى إٔ ّ ٔ٣ــَ ألًؼَ ٖٓ ٍٝشش ٝحكيس .
ك٘ٓ ٢ظٓٞش اىحٍس حٍُٞشخص طُللع ٌَُ ٍٝشش حُظلخط َ٤حُظخُ٤ش ًٞ :ى حٍُٞشش  ,حْٓ
حٍُٞشش ٞٗ ,ع حٍُٞشش (هَُحص  ٍْٓ ,ػِ ٠حُوشذ  ٍْٓ ,ػِ ٠حُؤخٕ) ّ ٓ ,يس حٍُٞشش
(ٓ٘٣ٞش ُ 10 ,وخءحص َُٔ ,س ٝحكيس) ء ٓٞػي حٍُٞشش (ك ٢حُظزخف  ,ك ٢حُٔٔخء) ٓ ,ؼَ
ُِٔشظَى  ,حُؼيى حألهظُِٔ ٠شظًَ , ٖ٤هخثٔش حُٔشظًَ ٖ٤ك ٢حٍُٞشش.
حٍُٞشش
ِ
ٓشظَى ُ٣للـ َع حٍٓٔٝ ٚهْ ٛخطل. ٚ
ٌُ َّ
ِ
 ٌٖٔ٣ك٘ٓ ٢ظٓٞش اىحٍس حٍُٞشخص أ٣ؼخ ً ط٘ل ٌ٤حُؼِٔ٤خص حُظخُ٤ش :
 )1طٔـٓ َ٤شظَى ٍُِٞػش .
 )2كلض اًح ًخٕ ٘ٛخى ٌٓخٕ ك ٢حٍُٞشش .
 )3كٔخد ٓـٔٞع حُٔيهٞالص ٖٓ ٍٝشش ٝحكيس .
أ) حٍْٓ ٤َٓٛش حُلجخص رخُ٘ٔزش ُٔ٘ظٓٞش اىحٍس حٍُٞشخص  .حًظذ كٍٔٓ ٢ي رخُ٘ٔزش ٌَُ
كجش حْٓ حُلجش ٝطلخطٜخ ٝػ٘خ ٖ٣ٝحُؼِٔ٤خص ٝطٞػ٤وخ ً ُِظلخص ُِٝؼِٔ٤خص  .أشَ كٍٔٓ ٢ي
اُ ٠حألٍرطش ر ٖ٤حُلجخص.
حكظَع أُٗ ٚػ َّكض ٌُ َّ طلش ػِٔ٤خص ٝ , set\getأُٗ ٚػ َّكض ٌَُ كجش ػِٔ٤ش ر٘خث٤ش.
ال كخؿش ٌُظخرش  ٌٙٛحُؼِٔ٤خص .
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د) ػِ ٠أػَ حٍطلخع حألٓؼخٍ ك ٢حُٔٞم  ,طو ٍَّ إٔ ال طُُّ ٞع حُٔٞح ّى ٓ ّـخٗخ ً ك ٢هْٔ ٖٓ
حٍُٞشخص.
٣ظّ ٞؿذ ػِ ٠حُٔشظًَ ٖ٤إٔ ٣يكؼٞح ٓوخرَ حُٔٞح ّى  ,كٔذ هخثٔش حُٔٞح ّى حُظ٤ٓ ٢ظ ّْ طلظِٜ٤خ
أػ٘خء حُظٔـٍُِٞ َ٤شش ٓ َّ ٌُ .خ ّىس ٣للع حٜٓٔخ ٓٝؼَٛخ رخُ٘ٔزش ٌُِ ّٔ٤ش حُالُٓش ٍُِٞشش .
٣شَٔ ٓؼَ حٍُٞشش حُٔؼَ حألٓخٍُِٓٞ ٢شش ٝطٌِلش حُٔٞح ّى حُالُٓش ٍُِٞشش .
( )1أػق كجخص اُ ٠حَُْٓ حٌٍُٔٓ ١ظ ٚك ٢حُز٘ي "أ" (ري ٕٝاػخكش أ ٝاٗوخص طلخص
ٝػِٔ٤خص ك ٢حُلجخص حُظُ ٢ػ َّكض ك ٢حُز٘ي "أ" )  ,رل٤غ ٓ ٌٕٞ٣الثٔخ ً ُٔ٘ظٓٞش اىحٍس
حٍُٞشخص رؼي حُظـ ,َ٤٤رخُطَ٣وش حألًؼَ ٓالثٔش ُٔزخىة حُزَٓـش ّٓ ٞؿٜش حٌُخث٘خص  .رخُ٘ٔزش
ٌَُ كجش أػلظَٜخ  ,حًظذ رِـش  Javaطلخطٜخ ٝػِٔ٤خطٜخ ٝطٞػ٤وخ ً ُِظلخص ُِٝؼِٔ٤خص .
ال كخؿش ٌُظخرش ػِٔ٤خص ر٘خث٤ش ٝػِٔ٤خص ٓل ّيىس (ٝ , )setػِٔ٤خص ُٓؼ٤يس (.)get
( )2ؽزن رِـش  Javaحُؼِٔ٤خص حُظً ٠ظزظٜخ ك ٠حُز٘ي حُلَػ" ٠د . " 1
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public class sadna
{
private int code ;
private String name;
private int sug;
private int duration;
private char time;
protected double price;
private int max;
private Participant [] arr;
private int lastPosition;
public sadna(int code, String name, int sug, int duration,
char time, double price, int max)
{
}
public void add(Participant p)
{
}
public boolean isFull()
{
}
public double getPrice()
{
}
public int numOfParticipant()
{
}
public String getName()
{
}
}
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public class PaidSadna extends sadna
{
private List<Materials> lst;
private double TotalMatirialPrice;
public PaidSadna(int code, String name, int sug, int duration,
char time, int price, int max)
{
}
public void add(Materials mat)
{
}
public double getPrice()
{
}
}
public class Participant
{
private String name;
private String phone;
}
public class Materials
{
private String name;
private double price;
}
public static void main(String[] args)
{
sadna[] sd = new sadna[3];
sd[0] = new PaidSadna(123, "Beads - Adults", 1, 2, 'e', 800, 4);
((PaidSadna)sd[0]).add(new Materials("Cristal", 34.75));
((PaidSadna)sd[0]).add(new Materials("Svaro", 52.50));
((PaidSadna)sd[0]).add(new Materials("FireLn", 34));
sd[0].add(new Participant("noor", "0545-443221"));
sd[0].add(new Participant("sofia", "0245-443221"));
sd[1] = new Sadna(234 , "Drawing on wood" , 2,1, 'm' , 50 , 5);
sd[1].add(new Participant("jmal", "0325-444543"));
sd[1].add(new Participant("fatima", "0344-466543"));
sd[1].add(new Participant("fozi", "0655-477883"));
sd[1].add(new Participant("slima", "0443-993343"));
}
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 .1تقنٌة البرمجة العلٌا  ,المؤسسة العامة للتعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً  .المملكة
العربٌة السعودٌة 2010
 .2كتاب برمجة كابنات موجّهة الٌرز كلر (بالعبرٌة) 2001 .
 .3موقع شركة  SUNللؽة الجافا .
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/
http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp135888.html
 .4موقع شركة  netbeansللؽة الجافا .
http://netbeans.org/kb/articles/learn-java.html
 .5برمجة الكابنات الموجّ هة  ,الموسوعة العربٌة للكمبٌوتر واالنترنت 2002
 .6اسس برمجة الكابنات المو ّجهة ,االستاذ خلٌل ابو شنب ,المكر 2008
 .7مواقع باللؽة العربٌة لتعلٌم لؽة الجافا .

حُٜٔ٘يّ ٓئْٗ هشوٗ - ٕٞلق

- 297 -

ُـش حُـخكـخJava Language -

رَٓـش ًخث٘خص ٓٞؿّ ٜش

ملحق :
لكً تقوم بكتابة برنامج بلؽة الجافا ثم تنفٌذه ال بد من وجود:
أوال  Java 2 Software Development Kit :والعروفة اختصاراً ب JDK -أو
 ، SDKوهً عبارة عن تعلٌمات اللؽة نفـسها.
ثانٌا  Integrated Development Environment :والمعروفة اختصارا ً بIDE -

وهً عبارة عن البٌبة التً نكتب فٌها البرنامج أو المحرر .
برنامج  eclipse/netbeansهو أحد البرامج التً أنتجتها وطورتها شركة  Sunلكً
ٌستخدمه مبرمجو لؽة الجافا أي هو . IDE
اذا ً ننصب ونحمل برنامج  JDKأو  SDKأوال ً  ,ثم بعد ذلك نقوم
بتحمٌل برنامج  , eclipse/netbeansوأثناء عملٌة التحمٌل ٌطلب منا أن نحدد مسار
 JDKأو .SDK
بالتفصٌل :
تحتاج لتحمٌل وتثبٌت البرامج التالٌة بالترتٌب( :أٌضا لبرمجة الهواتؾ النقالة)
ٌ : jdk7مكن إنزال الملؾ من الموقع
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/ja
va-se-jdk-7-download-432154.html
حسب نوع ال  Windowsالذي لدٌك أو أي برنامج تشؽٌل ,
jdk-7-windows-i586.exe
79.48 MB
Windows x86

netbeans 7.0.1
http://netbeans.org/downloads/index.html
علٌك تحمٌل البرنامج تحت النوعALL :
أو eclipse -
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