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والصالة والسالم على اشرف اخللق حممد
وعلى ال بيته احلجج املعصومني الطاهرين

:اخوتي الكرام 
++Cاضع بين ايديكم هذا الدرس المترجم ليكون ملحق مع الكتيب الذي اطلقته بعنوان الدوال 

Objectنيه ليكون مدخل الى البرمجة الكائ Oriented والتي ساحاول قدر االمكان الخوض فيها 
عسى اهللا ان ينفعنا واياكم به سائلكم الدعاء الى المولى عز وجل ان يفرج في كتيب او درس الحق 
.غمة العراق الجريح 
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:structuresالتراكيب 

فقد نحتاج ان نعبر عن شئ له  الطرق المعهودة سابقا   لتعريف متغيرات بطرق مختلفة عنتاتي اهميه التراكيب
 مثال لو كنت تعمل في محل واحتجت ان تعبر عن سلعك المعروضه  او انه ليس له نوع بياني محدداكثر من متغير

 فكيف ستعرف السلعة الواحدة هل ستعرفها من النوع ٬فكل سلعة لها اسم وسعر ورقم تسلسلي و منشا مثال
 للسلعة الواحدةمل مع اكثر من نوع بيانيفانت تحتاج هنا الى التعا...يح ام الحقيقي ام الرمزي ام الصح

. مجموعة تحت تعريف واحد يانية ب انواعو التركيب بمفهومه العام هو القيد فهو يعبر عن عدة

:الصيغة العامة 

struct name {
type1 element1;
type2 element2;
type3 element3;
.
.

} object_name;

Struct:هي كلمة محجوزة للداللة على انك تعلن عن تركيب.
name: سم الذي نريد ان نطلقه على التركيب وهو أي اسم خاضع لقواعد التسمية ويمكن في بعض االهو

.االحيان اهماله كما سياتي الحقا 
Type:كان يكون ركيبهو النوع البياني الذي ستعرف فيه عناصر الت long ,int ,charاو غيرها .

Element:أي (هو العنصر المراد تعريفه وهو يمكن ان يكون أي اسم تضعه شرط ان ال يكون كلمة محجوزة
. ولعدد غير محدد من العناصر وحسب حاجتك )انه المتغير الذي سيكّون عناصر التركيب

Object_name:ويمكن تعريفها في هذا الموضع )وهي هنا اختيارية(هي معرفات من نوع هذا التركيب
.مباشرة او داخل الدالة الرئيسية كانها متغير من نوع تركيب 

headersيقع التركيب بين جزء ملفات الهيدر  files وبين جزء االعالن عن الداله الرئيسية 

كيف نعرف متغيرات من نوع تركيب 
عن التركيب وكما قلنا هناك طريقتين لتعريف المتغيرات من نوع هذا نستطيع عمل ذلك وطبعا بعد االعالن 

التركيب وهما
اعلنا عن التركيب التالي االولى داخل جسم الدالة الرئيسية وكأنها متغير عادي مثال أ

# include<iostream.h>

struct products {
char name [30];
float price;

} ;

int main ( )
{

products radio;
products TV, Freezer;
.
.

}
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 اما الطريقة االخرى لتعريف المتغيرات فتتم مباشرة بعد االعالن عن التركيب كما ياتيبـ 

struct products {
char name [30];
float price;

}TV,radio ;

بعد جسم التركيب مباشرة بدون الحاجة الى تالحظ هنا اننا قمنا بتعريف المتغيرات خارج جسم الدالة الرئيسية 
تعريفهم داخل الدالة الرئيسية

وال فرق بين الطريقتين سوى انك لن تقوم بتعريف المتغيرات من نوع التركيب داخل الدالة الرئيسية كما وانك 
 او تتركه الفرق في الحالتين productsان تهمل اسم التركيب )الثانية(تستطيع بهذه الطريقة 

struct {
char name [30];
float price;

}TV,radio ;

:كما يمكنك تعريف متغيرات بالجمع بين الطريقتين على شرط ان يكون للتركيب اسم 
struct products {
char name [30];
float price;

}TV,radio ;

int main( )
{

Products Freezer;
.
.

}

:ب التعامل مع التركي
 من النوع name يضم داخل جسمه عنصرين بيانيين هما productsاسمهالتركيب في االمثله السابقة 

char و price من النوع float وهنا نستطيع التعامل مع المتغير كاالتي مثال اردنا ادخال قيم للمتغير TV
:فيكون بالشكل التالي

cin>>TV.name ;
cin>>TV.price;

)(نقطة كر المتغير اوال متبوع ـبهنا يذتالحظ  nameثم اسم العنصر المراد استخدامه مثال . , price وتاتي 
)اهمية النقطة  .  للتركيب عناصر ويذكر بعد هذه النقطة اسم العنصر و الذي يكون هو  وكماقلنا انههي انه(

.ير الفعلي الذي يتم التعامل معه المتغ
)radio.price ليس له عالقة بـ TV.price(متغير مستقل بقيم عناصره فمثالان كل  ايضا اود االشارة الى 

.radio او TVفلكل قيمته ويتبع متغير مستقل هو المتغير الرئيسي 

ايضا لو اردت طباعة عنصر المتغير فيتم بالشكل 
cout<<radio.price ;
cout <<Freeze.name ;
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:على عناصر التركيب مثال ابية و المنطقية ويمكنك اجراء كافة العمليات الحس
Example
Float total_price;
total_price = TV.price + Freeze.price + radio.price;

Example
if (Freeze.price < TV.price ) { do something};

أخذ مثال متكامل ومختلف اما االن اعتقد ان الفكرة من التركيب وطرق التعامل معه قد اتضحت وبناء علية سن
قليال 

// example about structures
#include <iostream.h>
#include <string.h>

struct movie {
char title [50];
int year;

};

int main ()
{
movie mine,yours;
strcpy(mine.title,"Space Odyssey");
mine.year=1968;
cout<<"Enter title\n";
cin>>yours.title;
cout<<"Enter year\n";
cin>>yours.year;

cout << "My favourite movie is:\n ";
cout << mine.title;
cout << " (" << mine.year << ")\n";

cout << "And yours:\n ";
cout << yours.title;
cout << " (" << yours.year << ")\n";
return 0;
}

Enter title: Alien
Enter year: 1979

My favourite movie is:
2001 A Space Odyssey (1968)

And yours:
Alien (1979)

المثال يبين كيفية التعامل مع التركيب وعناصره 
ثم ابتدا البرنامج )year وتاريخه titleاسم الفيلم (ليعبر عن االفالم moveهنا تم االعالن عن تركيب اسمة 

mineالرئيسي بتعريف متغيرين من نوع هذا التركيب هما  , yours وتم ادخال القيم الى عناصر المتغير 
mineولذلك استخدمنا =الحظ ان المتغير الرمزي النستطيع اسناد القيم اليه بالعالمة (ل البرنامج  مباشرة داخ
strcpy(mine.title,"Spaceالدالة  Odyssey") لنسخ محتوى الخيط الرمزي الى المتغير 

mine.title)(
د ان تدخل القيم يقوم البرنامج  وبعyoursبعد التنفيذ يطلب البرنامج من المستخدم ادخال قيم الى المتغير الثاني 

.بطباعة قيم المتغيرين على الشاشة 
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كما يمكنك استخدام التراكيب مع الدوال ايضا حيث بامكانك تمرير متغير التركيب كامال الى الدالة مثال في المثال 
هصر ونرسل لها متغير التركيب وتقوم بطباعة عناprintاعاله نستطيع عمل دالة للطباعة اسمها 

 اكثر الى دالة على ان يعرف باراميتر الدالة من نفس نوع العنصر داخل كما يمكنك ايضا تمرير عنصر واحد او
التركيب وليس من نوع التركيب 
 فقط الى الدالة لطباعته فسيكون البرنامج بالصورة التاليه titleمثال لو اردنا تمرير العنصر 

// example about structures
#include <iostream.h>
#include <string.h>

struct movie {
char title [50];
int year;

} mine, yours;

void print ( movie mymovie);

int main ()
{
movie mine;
strcpy(mine.title,"Space

Odyssey");
mine.year=1968;
cout<<"my favorite movie is :\n";
print(mine);
return 0;

}

// define function
void print (movie mymovie)
{
cout << mymovie.title;
cout << " (" << mymovie.year <<

")\n";
}

my favorite movie is :
Space Odyssey (1968)
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// example about structures
#include <iostream.h>
#include <string.h>

struct movie {
char title [50];
int year;

} mine, yours;

void print_title ( char
s_title[50]);

int main ()
{
movie mine;
strcpy(mine.title,"Space

Odyssey");
cout<<"my favorite movie is :\n";
print_title(mine.title);
return 0;

}

void print_title (char
s_title[50])
{
cout <<s_title<<endl;

}

My favourite movie is:
Space Odyssey

احدى خصائص التراكيب هو انه يمكن استخدام جميع عناصرها او جزء منها ففي المثال اعاله استخدمنا فقط 
. وذلك حسب حاجتنا في البرنامج year واهملنا titleالعنصر 

ال سننشئ قاعدة بيانات باالعتماد على التراكيب في هذا المث
قمنا سابقا بتعريف متغيرات من نوع تراكيب مثال التركيب التالي يعرف طالب على اساس معلوماته

struct info{
char name [50];
int age;
long no;
};

واالن لو اردنا ان نعرف طالب من هذا النوع فسنعرفه كالتالي
info student;

ليست هناك أي مشكلة ولكن ٬ لو اردنا تعريف عشرة طالب فهل سنكتب عشر متغيرات كما في الشكل 
info student1, student2, student3, student4, ……, student10

وتخيل لو انك اردت ادخال العناصر للطالب االول فسيتحتم عليك ان تكتب 
cin>>student1.no>>student1.name>>student1.no;
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ولو اردت ادخال البيانات لجميع الطالب فسوف يتحتم عليك كتابتها عشر مرات وكذلك لو اردت طباعتهم ناهيك عن 
عمليات المعالجة و المقارنات و التعديل و و و و 

فهل هذه طريقة عملية في البرمجة وهل تدل على مهارة او احتراف ؟ بالتاكيد ال 
ابسط واقصر وهي باستعمال المصفوفة وال شئ سيختلف سوى انك لن تعرف اذن ال بد من وجود طريقة اخرى 

 وكما يليinfo ولكنك ستعرف مصفوفة من هذا النوعinfoمتغير من نوع 
info student[10];

 والدخال بيانات الى العنصر االول من المصفوفة infoاصبحت لدينا مصفوفة من نوع تركيب 
cin>>student[0].name;
cout<<student[0].age;

.…,0,1,2,3والذي سيختلف فقط دليل المصفوفه وهكذا بقية العناصر 
ولطباعة العمر مثال 

cout<<student[0].age;

وهكذا بقية العناصر 

وكما تعرف انك تستطيع استخدام العدادات مع المصفوفة ولذلك تستطيع التعامل مع كل عناصر المصفوفة بسهولة 
ويسر

لمثال التالي شاهد ا

// example about structures
#include <iostream.h>
#include <string.h>

#include <iostream.h>

struct info{
char name [50];
int age;
long no;
};

int main ()
{
info student[10];
for(int i=0;i<10 ;i++)
cin>>student[i].no>> student [i].name>> student [i].age;

for( i=0;i<10 ;i++)
{
cout<< student [i].no<<" "<< student [i].name<<" "<<
student [i].age <<endl;
cout<<"-----------------\n";
}

return 0;
}
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ت اخرى اليه مثل  البرنامج الضافة ميزاتعديلوبذلك تستطيع انشاء قاعدة بيانات كاملة بهذه الطريقة كما يمكنك 
البحث عن اسم طالب او معرفة الطالب ذوي اعمار محددة و الكثير الكثير 

التراكيب المتداخلة 

أي انه يكون هناك تركيب يحتوي على عنصر هذا العنصر (يمكن ان يكون هناك تركيب يحتوي على تركيب اخر 
 وهذه تسمى التراكيب المتداخلة )من نوع تركيب ايضا

مثال

#include<iostream.h>

struct s_name{
char first[20];
char father[20];
char family[20];

};

struct s_student{
s_name name;
int av;

};

int main()
{
s_student stud[3];

for (int i=0;i<3;i++)
{
cout<<"Enter student name ";
cin>>stud[i].name.first;
cout<<"Enter family name ";
cin>>stud[i].name.family;
cout <<"Enter av ";
cin>>stud[i].av;

}
cout<<"------------------------\n";
for (i=0;i<3;i++ )
{
cout<<stud[i].name.first;
cout<<" "<<stud[i].name.family;
cout<<" "<<stud[i].av<<endl;

}
return 0;
}
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 و father و اسم االب first تتكون عناصرة من االسم االول s_nameالمثال ابتدا باالعالن عن تركيب اسمه 
 تم فيه تعريف عنصرين االول هو االسم s_studentثم تم تعريف تركيب اخر اسمة  ٬ familyاسم العائلة 

name من نوع التركيب s_nameذ العنصر  المعلن عنه وبذلك يمكن ان ياخname احد القيم التالية 
name.first
name.father
name.family

)مثال في مثالنا استخدمنا االسم االول واسم العائلة فقط (وحسب حاجتنا في البرنامج 
 من نوع name والذي يحتوي على عنصرين العنصر االول s_studentبعدها تم االعالن عن تركيب اسمه 

 من النوع الصحيح avو العنصر الثاني ٬ الذي من الممكن ان ياخذ ثالث عناصر كما ذكرنا  وs_nameالتركيب 
وتم s_student من نوع التركيب studاما في الدالة الرئيسية فقد ابتدئنا باالعالن عن مصفوفه اسمها ٬ 

. الدخال القيم اليها وكما تالحظ counter)(استخدام عداد 

) ينبغي وضع نقطة stud[i] من المعرف nameحيث للتعامل مع العنصر  .  وبعدها كلمة stud[i]بعد (
name ولما كان name فانه يتبع بنقطة اخرى الننا اصبحنا االن داخل التركيب  من نوع تركيب ايضا

s_name ثم بعد النقطة نكتب العنصر المراد وهو في مثالنا first او family
cin>>stud[i].name.first

 متبوع stud[1] فانه الدخال القيم اليه يذكر العنصر المعرف مثال s_student التابع للتركيب avما العنصر ا
:مثالavبنقطة ثم 

stud[i].av;

:ويمكن توضيحه بمخطط كالتالي 

Struct s_student
{

S_name name;
int av;

}

كننا القول االن ان هذا الموضوع انتهى ونحن مستعدين االن بهذا الموضوع وموضوع الدوال للدخول اعتقد انه يم
.oopالى البرمجة الكائنية المنحى 

تم بحمد اهللا

.First

.Father

.Family
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الفرطوسيمثنى عبد الرسول محسن 
كلية شط العرب الجامعة
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