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بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ 

 ايجاْٞادتص٤ 

 

ستُد ستُٛد ابساِٖٝ  

 

داَع١ ايصعِٝ االشٖسٟ  

 

ن١ًٝ عًّٛ اذتاضٛب ٚتكا١ْ املعًَٛات  
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: -  اٖدا٤ 

 ايٞ طالب ن١ًٝ عًّٛ اذتاضٛب ٚتكا١ْ املعًَٛات داَع١ ايصعِٝ االشٖسٟ ايٞ 

 ايٞ نٌ َٔ ضاِٖ يف ٚصٍٛ ٖرا ايعٌُ ايٞ ٖرا ايػهٌ ٚازدٛا إ ٜٓاٍ ايدفع١ 

 .زضا٤نِ  
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:-  ايربزت١ بايها٥ٓات 

 Object Oriented Programmingتعترب يػ١ دافا َٔ أغٗس يػات ايربزت١ بايها٥ٓات 

Languages تكّٛ ايربزت١ بايها٥ٓات ع٢ً َبدأ إٔ نٌ فهس٠ أٚ َٛضٛع يف ايٓعاّ املعني 

 ٜعٗس بٗا يف ايٓعاّ behavior ٚضًٛى properties ي٘ صفات objectٖٛ عباز٠ عٔ نا٥ٔ 

ٚتكّٛ ع٢ً َبدا إٔ ايٓعاّ ٖٛ . ٜٚتفاعٌ عٔ طسٜكٗا َع ايها٥ٓات األخس٣ يف ايٓعاّ

زتُٛع١ َٔ ايها٥ٓات اييت حتتٟٛ ع٢ً صفاتٗا ارتاص١ ٚاييت ال تطُح ايها٥ٓات 

ٖٚرٙ ايها٥ٓات تتفاعٌ َع بعطٗا ايبعض بٛاضط١ طسم ستدد٠ . األخس٣ بايٛصٍٛ إيٝٗا

 .ضًفا ٖٚٞ ايدٚاٍ ارتاص١ بايها٥ٔ

 ٚدٚاٍ attributes ٖٛ عباز٠ عٔ ٖٝهٌ بسزتٞ حيتٟٛ ع٢ً بٝاْات classايصٓف 

methodsٖرا .  تصف َعا ايػهٌ ايرٟ ضتهٕٛ عًٝ٘ ايها٥ٓات عٓد تػػٌٝ ايربْاَر

 ميجٌ قايبًا تصٓع َٓ٘ ايها٥ٓات يف ايربْاَر، أٟ أْ٘ ٜتِ تصُِٝ ايصٓف classٜعين إٔ ايـ 

ميهٔ إٔ ٜتِ إْػا٤ . َس٠ ٚاسد٠ ثِ اغتكام اٟ عدد َٔ ايها٥ٓات َٔ ٖرا ايصٓف

ٚألٕ .  أٚ بداخٌ نا٥ٔ آخس إذا نإ ٜتعاٌَ َعmain٘ايها٥ٓات داخٌ ايداي١ ايس٥ٝط١ٝ 

 ، نإ َٔ ايالشّ تعسٜف classيػ١ دافا ال تطُح بتٓفٝر أٟ بسْاَر إال إذا است٣ٛ ع٢ً 

class يهٌ بسْاَر قُٓا بتٓفٝرٙ َٔ قبٌ زغِ أْٓا مل ْطتددَ٘ بايطسٜك١ ايكٝاض١ٝ، ٚاألَس 

ٚفُٝا ًٜٞ َجاٍ يصٓف .  ٚاييت ٜبدأ َٓٗا ايتٓفٝرmainنريو بايٓطب١ إىل ايداي١ ايس٥ٝط١ٝ 

 .ٚنٝف١ٝ اضتدداَ٘ الغتكام عدد َٔ ايها٥ٓات ٚايتعاٌَ َعٗا

: -  َجاٍ 
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ارتسز َٔ ايربْاَر  

 

  ٚاييت حتت٣ٛ ع٢ً عطٛ بٝاْٞ ٚاسد َٔ ايٓٛع  studentٜعسف ٖرا ايربْاَر ايف١٦ 

String   ِٚداي١ يطباع١ ٖرا االض 

  std حيٌُ االضِ  studentقُٓا باْػا٤ نا٥ٔ َٔ ايف١٦  13يف ايططس زقِ   mainيف ايداي١ 

 حبذص َٛقع ددٜد بايرانس٠ باذتذِ ايرٟ حيتاد٘ ايها٥ٔ newتكّٛ ايه١ًُ احملذٛش٠ 

يتدصٜٔ بٝاْات٘ ٚدٚاي٘، ٜٚػاز هلرا املٛقع يف ايرانس٠ باضِ ايها٥ٔ يٓطتطٝع ايتعاٌَ َع 

باضتدداّ اضِ ايها٥ٔ َتبٛعًا بٓكط١ ْطتطٝع ايٛصٍٛ إىل ستتٜٛات . ٖرا املٛقع فُٝا بعد
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 ٚقُٓا بتفٝر name ٚضعٓا ق١ُٝ يف املتػري 14يف ايططس زقِ ايها٥ٔ َٔ بٝاْات ٚدٚاٍ، 

 .  std يًها٥ٔ printNameايداي١ 

 : - ستددات ايٛصٍٛ 

 Public  ٔعٓدَا ٜتِ االعالٕ عٔ ستدد ايٛصٍٛ عاّ فإ ٖرا ايعطٛ ميه 

ايٛصٍٛ ايٝ٘ َٔ مجٝع ايف٦ات االخس٣  

 Private  ٌعٓدَا ٜعٔ عٔ ستدد ايٛصٍٛ خاص فإ ٖرا ايعطٛ ٜطتددّ داخ 

ايف١٦ فكط ٚالتطتطٝع ايف٦ات االخس٣ اضتدداَ٘  

 Protected  ٌعٓدَا ٜهٕٛ ستدد ايٛصٍٛ ستُٞ فإ ٖرا ايعطٛ ٜطتددّ داخ 

 ايف١٦ ٚايف٦ات املػتك١ فكط 

: -   Constructor املػٝدات 

 ٖٞ داي١ حتٌُ ْفظ اضِ ايف١٦  .1

 ٜتِ تٓفٝرٖا تًكا٥ٝا عٓد اْػا٤ نا٥ٔ َٔ ايف١٦ .2

تطتددّ ٖرٙ ايداي١ إلدسا٤ ايعًُٝات اييت ْسغب يف تٓفٝرٖا ابتدا٥ًٝا ذتع١ إْػا٤  .3

 ايها٥ٔ ٚقبٌ تعاٌَ أٟ د١ٗ َع ٖرا ايها٥ٔ  

 .  voidميهٔ يًُػٝدات إ حتٌُ ٚضا٥ط يهٓٗا ال تسدع اٟ ق١ُٝ ست٢  .4

َػٝد  يتعسٜف ايصٝػ١ ايعا١َ 
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 : - َجاٍ 

 

ارتسز َٔ ايربْاَر  
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  ٚ name ٚاير٣ حيت٣ٛ ع٢ً ارتاص١ٝ  student مت تعسٜف ايف١٦ 12 اىل 1ايططٛز َٔ 

.   name  ٚايرٟ ٜتِ فٝ٘ اعطا٤ قُٝ٘ اٚي١ٝ يًداص١ٝ  ()student ٚاملػٝد ()printnameايداي١

.     std باالضِ  student  مت اْػا٤ نا٥ٔ َٔ ايف١٦ 17يف ايططس 

ٚميهٔ إ حتت٣ٛ ايف١٦ ع٢ً انجس َٔ َػٝد ختتًف يف عدد ْٚٛع بٝاْات ايٛضا٥ط ٚيف 

 .  constructor overloadingٖرٙ اذتاي١ ٜعسف بايتشٌُٝ ايصا٥د يًُػٝدات 

   :- thisاملؤغس 

 this  إٔ ٜػري إىل ستتٜٛات٘ َٔ َتػريات ٚدٚاٍ باضتدداّ املؤغس classٜطتطٝع نٌ 

   thisٚاملجاٍ ايتايٞ ٜٛضح نٝف اضتدداّ املؤغس 

 

:-  ٖٚرا ارتسز َٔ ايربْاَر 
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 Circle يف ايف١٦  radius تػري ايٞ ايعطٛ ايبٝاْٞ  this.raduis ايعباز٠ 10يف ايططس زقِ 

 .   radius املُسز يًُػٝد  radiusٚيٝظ ايٛضٝط 

 : - ايٛزاث١ 

تعترب ايٛزاث١ ٚاسد٠ َٔ أِٖ املُٝصات اييت تٛفسٖا يػات ايربزت١ بايها٥ٓات، ٚتطُح 

باالضتفاد٠ َٔ خصا٥ص ٚدٚاٍ ايف٦ات َطبك١ ايتعسٜف يتعسٜف ف٦ات ددٜد٠، حبٝح ال 

ٜططس املربَر إىل إعاد٠ نتاب١ تًو ارتصا٥ص ملس٠ ثا١ْٝ، ٚيعٌُ عالقات ددٜد٠ تسبط 

عٓدَا تسخ ف١٦ َع١ٓٝ خصا٥ص ف١٦ أخس٣ تط٢ُ ايف١٦ ايٛازث١ باالبٔ . بني ايها٥ٓات

subclass ٚتط٢ُ ايف١٦ املٛزٚث١ باألب supercalss .  ميهٔ إٔ تهٕٛ ايف١٦ األب أٟ ف١٦

ٚيهٞ تسخ ف١٦ َع١ٓٝ ف١٦ . َعسف١ ضابكا ٚتأخر غهٌ ايف٦ات اييت تعسضٓا هلا ضابكا

 اييت تعٗس بعد اضِ ايف١٦ extendsَعسف١ ضًفا ٜتِ حتدٜد ٖرٙ ايعالق١ بايه١ًُ احملذٛش٠ 

 َباغس٠ ًٜٝٗا اضِ ايف١٦ اييت ضرتثٗا ٖرٙ ايف١٦،

: ايػهٌ ايعاّ يع١ًُٝ ايٛزاث١ 
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ايػهٌ اعالٙ ٜٛضح ع١ًُٝ ايٛزاث١ 

  : -ستددات ايٛصٍٛ يف ايٛزاث١ 

1. public :  ميهٔ ايٛصٍٛ يًُتػريات ٚايدٚاٍ املعسف١public داخٌ ايف١٦ املعسف١ َٔ 

بٗا َٚٔ داخٌ ايف٦ات اييت تسخ تًو ايف١٦ ٚباضتدداّ أمسا٤ ايها٥ٓات املعسف١ َٔ 

.  ْٛع تًو ايف١٦

2. private :  ميهٔ ايٛصٍٛ يًُتػريات ٚايدٚاٍ املعسف١private داخٌ ايف١٦ املعسف١ َٔ 

بٗا ، ٚيهٔ ال ميهٔ ايٛصٍٛ إيٝٗا َٔ داخٌ ايف٦ات اييت تسخ تًو ايف١٦ ٚال 

.  باضتدداّ أمسا٤ ايها٥ٓات املعسف١ َٔ ْٛع ايف١٦ ، أٟ أْٗا خاص١ بايف١٦ فكط



Mohammed.aau@gmail.com  mohammed mahmoud  
10 

3. protected :  ميهٔ ايٛصٍٛ يًُتػريات ٚايدٚاٍ املعسف١protected داخٌ ايف١٦ َٔ 

املعسف١ بٗا َٚٔ داخٌ ايف٦ات اييت تسخ تًو ايف١٦، ٚيهٔ ال ميهٔ ايٛصٍٛ إيٝٗا 

باضتدداّ أمسا٤ ايها٥ٓات املعسف١ َٔ ْٛع ايف١٦، أٟ أْٗا خاص١ بايف١٦ ٚايف٦ات اييت 

 . تسخ َٓٗا

: -  َجاٍ 
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ارتسز َٔ ايربْاَر  

 

 ْٚالسغ ع٢ً ايسغِ َٔ إ ايداي١  person تسخ ايف١٦  studentيف املجاٍ ايطابل ايف١٦ 

set()  َعسف١ يف ايف١٦  person ٔاال آْا اضتطعٓا اضتدداَٗا بٛاضط١ ايها٥ std  ايتابع يًف١٦ 

student  ٚذيو الٕ ايف١٦ student  ٚزثت َتػريات ٚدٚاٍ ايف١٦ person  .  

:-    Abstractionايتذسٜد 

ال ميهٔ اْػا٤ نا٥ٔ َٔ ايف١٦ اجملسد٠ الٕ ايف١٦   super classٖٞ ف١٦ اب ايف١٦ زتسد٠ 

ٚيعٌُ ف١٦ زتسد٠ .   incompleteاجملسد٠ حتت٣ٛ ع٢ً االقٌ ع٢ً داي١ ٚاسد٠ غري َهت١ًُ 

  abstract حتت٣ٛ ع٢ً االقٌ ع٢ً داي١ ٚاسد٠ زتسد٠  abstractْطتددّ ايه١ًُ احملذٛش٠ 

 اَها١ْٝ تعدٌٜ ايداي١ يف ايف٦ٝات  overrideٚتعين .  عًٝٗا  overrideٜٚتِ عٌُ حتٌُٝ

.  اييت تسخ ايف١٦ اجملسد٠ 

:-  املجاٍ ايتايٞ ٜٛضح َفّٗٛ ايتذسٜد  



Mohammed.aau@gmail.com  mohammed mahmoud  
12 

 

 : - ارتسز َٔ ايربْاَر 
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:  ايف٦ات ٚايدٚاٍ ايجابت١ 

 ٖٞ  staticعًٝٗا اٟ داي١ َعسف١   override ال ميهٔ عٌُ  final methodايدٚاٍ ايجابت١ 

.   ٖٞ اٜطا ثابت١  privateثابت١ ٚاٟ داي١ َعسف١ 

 ٚاٟ داي١ َعسف١ داخٌ  superclassال ميهٔ إ تهٕٛ ف١٦ اب final class ايف١٦ ايجابت١ 

. ايف١٦ ايجابت١ تهٕٛ ثابت١ 

:-  ايٛادٗات 

 ، ٚتعين اْ٘ single inheritance languagesتعترب يػ١ دافا َٔ ايًػات ٚسٝد٠ ايٛزاث١ 

َٔ ممٝصات ٖرا ايٓٛع ضٗٛي١ . ميهٔ يًف١٦ إٔ تسخ خصا٥ص ف١٦ ٚاسد٠ ع٢ً األنجس

إداز٠ ايها٥ٓات ٚحتدٜد عالقتٗا ٚصالسٝتٗا، ٚي٘ عٝب ٖٛ عدّ ايتُهٔ َٔ ٚزاث١ 

 multipleتدعِ بعض ايًػات ايٛزاث١ املتعدد٠ . خصا٥ص َعسف١ يف عدد َٔ ايف٦ات

inheritanceَٚٝص٠ ٖرا .  ، ٚفٝٗا ميهٔ يًف١٦ إٔ تسخ خصا٥ص أنجس َٔ ف١٦ ٚاسد٠

ايٓٛع َٔ ايٛزاث١ ٖٛ االضتفاد٠ َٔ خصا٥ص عدد أنرب َٔ ايف٦ات، ٚعٝبٗا صعٛب١ 

ٚضعت يػ١ دافا سال يتاليف عٝب ايٛزاث١ ايٛسٝد٠ . إداز٠ ايها٥ٓات ٚحتدٜد صالسٝاتٗا

 ، ٖٚٛ ٖٝهٌ ٜػب٘ يف تسنٝب٘ ايف١٦، إال إٔ مجٝع دٚاي٘ Interfaceباضتدداّ ايٛادٗات 
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ميهٔ يًف١٦ إٔ تطتفٝد َٔ ارتصا٥ص املعسف١ . خاي١ٝ َٔ ايتعًُٝات ٚمجٝع بٝاْات٘ ثٛابت

 .  implementation ٚيهٔ ال ٜطًل عًٝٗا ٚزاث١ بٌ تط٢ُ تعسٜفًا interfaces باٍ

 :املجاٍ ايتايٞ ٜٛضح تعسٜف ٚاد١ٗ ٚنٝف١ٝ اضتدداّ ايف١٦ هلرٙ ايٛاد١ٗ 

 

 :- ارتسز َٔ ايربْاَر 
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 Interface ٚاييت تكّٛ بتعسٜفٗا ايف١٦ Operationsيف ٖرا ايربْاَر تعسٜف يًٛاد١ٗ 

ٜٚهٕٛ ٖرا االضتدداّ عٔ طسٜل تعسٜف  . implementsباضتدداّ ايه١ًُ احملذٛش٠ 

مجٝع ايدٚاٍ املٛدٛد٠ بايٛاد١ٗ، سٝح ٜؤدٟ عدّ تعسٜف أٟ داي١ َٓٗا بٓفظ ايطسٜك١ 

.  املٛدٛد٠ بٗا يف ايٛاد١ٗ إىل سدٚخ خطأ يف تسمج١ ايربْاَر

 ميهٔ نتاب١ تسٜٚط١ ايداي١ داخٌ ايف١٦ ثِ تسنٗا خاي١ٝ إذا مل ٜهٔ ٖٓاى ساد١   

مت تعسٜف ايدٚاٍ األزبع داخٌ ايف١٦ ثِ . الضتدداَٗا، ٚيهٔ البد َٔ ٚدٛدٖا بايف١٦

ميهٔ . نتاب١ ٚظا٥فٗا َٚٔ ثِ اضتدداَٗا بٛاضط١ نا٥ٔ مت إْػاؤٙ داخٌ ايداي١ ايس٥ٝط١ٝ

تعسٜف أٟ عدد َٔ ايٛادٗات بايف١٦ ايٛاسد٠، ٜٚفصٌ بني أمسا٥ٗا يف تسٜٚط١ ايف١٦ 

:  ٚضح ذيو تبٛاضط١ ايفاص١ً ٚايصٝػ١ ايتاي١ٝ 

 

ال ٜكتصس َفّٗٛ ايٛادٗات ع٢ً تعسٜف أمسا٤ ايدٚاٍ ٚايجٛابت الضتدداَٗا داخٌ 

ايف١٦ فشطب، بٌ تطتددّ نٛاد١ٗ بني ايها٥ٔ َٚطتددّ ٖرا ايها٥ٔ، فتشدد ي٘ ادتص٤ 

ٚهلرا . املصسح ي٘ باضتدداَ٘ َٔ ايها٥ٔ، ٚ متٓع٘ َٔ ايٛصٍٛ إىل بك١ٝ ستتٜٛات ايها٥ٔ
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ايطبب مسٝت ايٛاد١ٗ بٗرا االضِ، ألْٗا تعٌُ نٛاد١ٗ أٚ ٚضٝط بني ايها٥ٔ 

:-  ٚاملجاٍ ايتايٞ ٜٛضح ذيو .َٚطتددَ٘
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 :- ارتسز َٔ ايربْاَر 

 

 

 

يف ٖرا ايربْاَر تعسٜف ٚادٗتإ متجٌ نٌ َٓٗا َطتددًَا شتتًفًا ٜتعاٌَ َع ايبٝاْات 

 ع٢ً بٝاْات ايطايب إضاف١ إىل مجٝع ايدٚاٍ StudentDataحتتٟٛ ايف١٦ . بطسٜك١ َع١ٓٝ

ادتدٜد يف ٖرا ايربْاَر ٖٛ عدّ ْدا٤ ايدٚاٍ َباغس٠ عٔ . اييت ٜتعاٌَ َعٗا املطتددَٕٛ

 َٔ references ، ٚبداًل عٔ ذيو قُٓا بتعسٜف َؤغسٜٔ stdطسٜل اضتدداّ اضِ ايها٥ٔ 

ٜتعاٌَ املؤغس . أْٛاع ايٛادٗتني، ثِ دعًٓاٖا تػري إىل ايها٥ٔ ايرٟ حيتٟٛ ع٢ً ايبٝاْات

 سطب تعسٜف٘ َع داي١ ايطباع١ فكط، ٚيريو ال ٜطتطٝع ْدا٤ داي١ Studentَٔ ْٛع 

بايٓطب١ . ادخاٍ املعًَٛات، ألْ٘ ٜتعاٌَ َع ايبٝاْات عرب ٚاد١ٗ شتصص١ يًطايب
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يألضتاذ فٝطتطٝع ايتعاٌَ َع ايدزدات قسا٠ً٤ ٚنتاب١ً، ألٕ ٚاد١ٗ األضتاذ تطُح ي٘ 

بريو،  

 تؤدٟ ستاٚي١ تٓفٝر أٟ غدص يداي١ ال تٛفسٖا ي٘ ٚادٗت٘ ارتاص١ ب٘ إىل خطأ   

 .بايربْاَر، مما ٜطُٔ خصٛص١ٝ ٚضس١ٜ ايبٝاْات، ٚايتشهِ يف ايٛصٍٛ هلرٙ ايبٝاْات

 :- تعدد االغهاٍ 

ف ٖرٙ ارتاص١ٝ ٟٖٓاى خاص١ٝ ٖا١َ ددًا تٛفسٖا بعض يػات بسزت١ ايها٥ٓات، تض

ْطتطٝع عٔ  . Polymorphismاملس١ْٚ ع٢ً ايٛزاث١، تعسف ٖرٙ ارتاص١ٝ بتعدد األغهاٍ 

 ٚاسد referenceطسٜل ٖرٙ ارتاص١ٝ ايتعاٌَ َع نا٥ٓات َٔ أْٛاع شتتًف١ باضتدداّ 

َعسف َٔ ْٛع ايف١٦ األب هلرٙ ايف٦ات أٚ ايٛاد١ٗ املػرتن١ بِٝٓٗ بدٕٚ َعسف١ ْٛع 

 .ايها٥ٔ بايتشدٜد

:  املجاٍ ايتايٞ ٜٛضح تعدد االغهاٍ 
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:  ارتسز َٔ ايربْاَر 

 

     Square ٚاملسبع  Circleايدا٥س٠ Shapes حيتٟٛ ٖرا املجاٍ ع٢ً ْٛعني َٔ االغهاٍ 
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َِّ تعسف نٌ ف١٦ ستتٜٛات ايداي١ Shapes تعسف نٌ َٔ ٖرٙ ايف٦ات ايٛاد١ٗ      َٚٔ ث

printArea يهٌ ف١٦ طسٜكتٗا ارتاص١ يف سطاب َّٕ  املطتدد١َ املطاس١ ْٚالسغ أ

.  املطاس١

 تعٗس خاص١ٝ تعدد األغهاٍ يف ايداي١ ايس٥ٝط١ٝ، سٝح مت تعسٜف َصفٛف١ َٔ ْٛع    

 ، ألَّْ٘ ميهٔ abstract ، ٖٚٛ ممهٔ بايٓطب١ يًٛادٗات ٚايف٦ات املعسف١ Shapesايٛاد١ٗ 

. تعسٜف َؤغسات َٔ ٖرٙ األْٛاع ٚيهٔ ال ميهٔ تعسٜف نا٥ٓات َٔ ْٛعٗا

 :- Packegesاذتصّ 

  packageتٛضع زتُٛع١ ايف٦ات ٚايٛادٗات اييت تٓتُٞ يٓفظ ايتطبٝل يف ٚسد٠ تط٢ُ 

ٜتِ نتاب١ ايه١ًُ .  اييت تٓتُٞ إيٝٗا ف١٦ َعpackage١ٓٝٚحتفغ يف ًَف حيٌُ اضِ ايـ 

ِّ نتاب١ اضِ ايـ packageاحملذٛش٠   . package يف بدا١ٜ املًف ايرٟ حيتٟٛ ع٢ً ايف١٦ ث

:  َجال 

 

 packagesٜٛدد عدد نبري َٔ ايـ . ًٜٚٞ ذيو تعسٜف ايف١٦ أٚ ايٛاد١ٗ بايطسٜك١ املعسٚف١

َٔ ٖرٙ ايٛادٗات . املعسف١ يف يػ١ دافا يٝطتعني املربَر بف٦اتٗا ٚٚادٗاتٗا عٓد اذتاد١

java.lang ٌٚحيتٟٛ ع٢ً ايف٦ات األضاض١ٝ يف دافا َج System ٚ Object ٚ Math ، 
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أَا ايـ . يريو ٜتِ تطُٝٓٗا داخٌ أٟ بسْاَر دافا دٕٚ اذتاد١ يهتاب١ عباز٠ صسحي١

packages األخس٣ فٝذب تطُٝٓٗا يف ايربْاَر بعباز٠ صسحي١ يًتُهٔ َٔ اضتدداَٗا  .

:  ٚذيو ناالتٞ 

 

 يف ايربْاَر، أَا يتطُني ف١٦ أٚ packageتع٢ٓ تطُني مجٝع ستتٜٛات ايـ * ٚعال١َ 

.  ٚاد١ٗ َع١ٓٝ فٝتِ نتاب١ امسٗا 

 : -  االضتجٓا٤ات

عٓد تٓفٝر بسْاَر َعني ع٢ً دٗاش ساضٛب، ٖٓاى بعض اذتاالت غري املسغٛب١ اييت قد 

حتدخ أثٓا٤ تٓفٝر ايربْاَر تؤدٟ إىل اذتصٍٛ ع٢ً ْتا٥ر غري صشٝش١ أٚ إىل اْكطاع 

 ٚيف run time errorsتعسف ٖرٙ اذتاالت عَُٛا بأخطا٤ شَٔ ايتٓفٝر . تٓفٝر ايربْاَر

تٓكطِ االضتجٓا٤ات َٔ سٝح أضباب سدٚثٗا إىل  . exceptionsيػ١ دافا باالضتجٓا٤ات 

 : ثالث١ أقطاّ

 : اضتجٓا٤ات ألضباب خازد١ٝ- أ
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 ٖٚٞ أضباب حتدخ بطبٍب ال عالق١ ي٘ بايربْاَر ْفط٘، بٌ بربْاَر آخس أٚ ْعاّ    

َجاٍ يريو إٔ حياٍٚ املطتددّ تػػٌٝ ايربْاَر، ٚيهٔ ْعاّ . ايتػػٌٝ أٚ دٗاش آخس

أٚ إٔ حياٍٚ ايربْاَر . ايتػػٌٝ ال ٜطتطٝع تٛفري ايرانس٠ ايالش١َ يتػػٌٝ ايربْاَر

. ايٛصٍٛ إىل ًَف أٚ دٗاش آخس، ٚيهٓ٘ َػػٍٛ أٚ غري داٖص يالضتدداّ ألٟ ضبب

 . َٔ ايصعب ايتٓبؤ حبدٚخ ٖرا ايٓٛع َٔ األخطا٤ يهْٛ٘ خازدًا عٔ ٜد املربَر متاًَا

 : اضتجٓا٤ات ألضباب تتعًل بهتاب١ ايربْاَر- ب

 ٖٚرٙ األخطا٤ صادز٠ عٔ املربَر ْفط٘، سٝح ال ٜٓتب٘ إىل بعض ايعبازات يف    

ايربْاَر ٚاييت تهٕٛ صشٝش١ يػًٜٛا فال ٜعرتض عًٝٗا املرتدِ، يهٓٗا تؤدٟ إىل َػانٌ 

َٔ أَج١ً ٖرا ايٓٛع َٔ األخطا٤ إٔ ٜكّٛ املربَر بتعسٜف . أثٓا٤ تٓفٝر ايربْاَر

reference دٕٚ تعسٜف object ثِ حياٍٚ شتاطب١ ايــ ، object٘ايرٟ ال ٚدٛد ي  . 

 : اضتجٓا٤ات تتعًل مبطتددّ ايربْاَر- ز

. ٖٚرا ايٓٛع ٜتعًل بايبٝاْات اييت ٜدخًٗا املطتددّ يًربْاَر

:-  َعادت١ االضتجٓا٤ 

 اييت تعرب عٔ األخطا٤، ٚٚضعت ايطسم املال١ُ٥ classesصُُت يػ١ دافا عددًا َٔ ايــ 

 exceptionتعسف ٖرٙ ايطسم بايـ . ملعادت١ ٖرٙ األخطا٤ عٓد سدٚثٗا ٚايتعاٌَ َعٗا
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handling ٚايػسض األضاضٞ َٓٗا ٖٛ أال تتأثس صش١ ٚاضتُساز١ٜ ايربْاَر حبدٚخ ، 

 . األخطا٤

 عٔ خطأ class ، ٜعرب ٖرا ايـ Exception امس٘ class ع٢ً java.lang packageحتتٟٛ       

 تعسف٘ يػ١ دافا classesٖٓاى عدد نبري َٔ ايـ . َٔ أٟ ْٛع حيدخ أثٓا٤ تٓفٝر ايربْاَر

تٛفس دافا آي١ٝ  . Exception classيتُجٌٝ األخطا٤ املدتًف١، ٚمجٝعٗا تسخ خصا٥ص ايـ 

ملعادت١ أخطا٤ شَٔ ايتٓفٝر عٔ طسٜل َساقب١ ايعبازات املتٛقع سصٍٛ ارتطأ أثٓا٤ تٓفٝرٖا 

. ٚاالضتذاب١ هلرٙ األخطا٤ يف ساٍ سدٚثٗا

: ايصٝػ١ ايعا١َ يس٢َ االضتجٓا٤ 
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ٜتِ ٚضع أٟ عبازات ْتٛقع سدٚخ خطأ فٝٗا أثٓا٤ ايتٓفٝر بداخٌ َٓطك١ ستصٛز٠ بني 

 . (نت١ً احملاٚي١) try block ، تعسف ٖرٙ املٓطك١ بـ tryقٛضني تبدأ بايه١ًُ احملذٛش٠ 

ٜعترب تٓفٝر َا بداخٌ ٖرٙ املٓطك١ بايهاٌَ ٖٛ املسغٛب، سٝح ٜهٕٛ قد انتٌُ تٓفٝر 

 ، فإْ٘ ٜٓتر عٔ ذيو exceptionأَا إذا سدخ  . exceptionمجٝع ايعبازات دٕٚ سدٚخ 

 يٝٓتكٌ ايتشهِ بعدٖا إىل tryٜٚٓكطع تٓفٝر َٓطك١  exception َٔ ْٛع ايـ objectتٛيٝد 

 اييت مت تٛيٝدٖا، ٚيريو صتد إٔ exception ٚاملتدصص١ باإلَطاى بٗرٙ ايـ catchَٓطك١ 

catch block (نت١ً االيتكاط)  تطتكبٌ بني قٛضٝٗاobject ْٛع َٔ exception ستدد 

 َٓاضب١ catch ستدد، فإْ٘ ٜبشح عٔ َٓطك١ exception َٔ ْٛع objectٚعٓدَا ٜتٛيد 

. الضتكباي٘ َٚعادتت٘

 َٔ عد٠ أْٛاع exceptions ٚاسد٠ الضتكباٍ catchميهٔ إٔ تٛدد أنجس َٔ َٓطك١ 

يف ٖرٙ اذتاي١ عٓد سدٚخ خطأ، ٜتِ ايبشح عٔ أٍٚ َٓطك١ .  ٚاسدtry٠َكابٌ َٓطك١ 

catch َٓاضب١ الضتكباٍ ْٛع ارتطأ ايرٟ سدخ، ٜٚتِ تٓفٝرٖا يٛسدٖا ٚال ٜتِ تٓفٝر 

 ٚاسد٠ َال١ُ٥ catch block ست٢ إذا نإ ٖٓاى أنجس َٔ catchأنجس َٔ َٓطك١ 

 بٓذاح، فإْ٘ ال ٜتِ tryْالسغ اْ٘ إذا مت تٓفٝر َٓطك١ . الضتكباٍ ارتطأ ايرٟ سدخ

 ، فٗٞ َٓطك١ finallyأَا َٓطك١ .  ْطب١ يعدّ سدٚخ أٟ خطأcatchتٓفٝر أٟ َٓطك١ 

اختٝاز١ٜ ٜتِ تعسٜفٗا إذا ناْت ٖٓاى عبازات ْسغب يف تٓفٝرٖا يف ساٍ سدخ خطأ أٚ 

 tryأٟ أْ٘ إذا انتٌُ تٓفٝر ايربْاَر دٕٚ أخطا٤، فإْ٘ ٜتِ تٓفٝر َٓطك١ . مل حيدخ
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 ، ٜٓكطع try ، ٚإذا سدخ خطأ أثٓا٤ تٓفٝر َٓطك١ finallyبايهاٌَ إضاف١ إىل َٓطك١ 

إذا  . finallyثِ تٓفٝر َٓطك١ - إٕ ٚددت -  املٓاضب١ catchتٓفٝرٖا ٜٚتِ تٓفٝر َٓطك١ 

ٜططس ايربْاَر إىل .  َٓاضب١ ملعادت١ ارتطأcatchسدخ خطأ بايربْاَر ٚمل تٛدد َٓطك١ 

 .قطع ايتٓفٝر ٚارتسٚز

 األخس٣، ٚمجٝعٗا تسخ exceptions دتُٝع ايــ class Exception ٖٛ suber classٜعترب 

 هلا املكدز٠ ع٢ً catchـ(Exception ex)ايعباز٠  . class exceptionصفات َٚكدزات 

. َعادت١ أٟ خطأ حيدخ بايربْاَر 

:-   َجاٍ ع٢ً االضتجٓا٤ 
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:  ارتسز َٔ ايربْاَر 

 

: - املًفات 

ٚتهُٔ أ١ُٖٝ املًفات . املًفات ٖٞ إسد٣ ٚضا٥ٌ ختصٜٔ ايبٝاْات اهلا١َ يف اذتاضٛب

يًػات ايربزت١ يف إَها١ْٝ ختصٜٔ ايبٝاْات ارتاص١ بايربْاَر ٚاالستفاظ بٗا ست٢ بعد تٓفٝر 

ايربْاَر، َع إَها١ْٝ ايٛصٍٛ إيٝٗا ٚاضتدداَٗا عٓد إعاد٠ تػػٌٝ ايربْاَر أٚ بٛاضط١ 

.  بساَر أخس٣ 

 ، ٚميهٔ بٛاضطتٗا package java.io ٚاملٛدٛد٠ يف classesتٛفس دافا عددًا نبريًا َٔ ايـ 

تعاٌَ دافا . تعسٜف املًفات ٚنتاب١ ايبٝاْات املدتًف١ فٝٗا ٚقسا٠٤ ايبٝاْات املٛدٛد٠ بٗا

 streamايـ .  َٔ ايبٝاْاتStreamايبٝاْات ايداخ١ً إىل املًفات ٚارتازد١ َٓٗا ع٢ً أْٗا 

ٖٛ زتس٣ يتدفل ايبٝاْات يف اجتاٙ ٚاسد، َٔ املًف إىل ايربْاَر خالٍ ع١ًُٝ ايكسا٠٤ َٔ 

ميهٔ ايتعاٌَ َع املًفات . املًف، أٚ َٔ ايربْاَر إىل املًف خالٍ ع١ًُٝ ايهتاب١

بأْٛاعٗا باضتدداّ يػ١ دافا، سٝح ميهٔ قسا٠٤ ٚنتاب١ أْٛاع ايبٝاْات املدتًف١ مبا يف 

. ذيو ايها٥ٓات
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 اضتعدادًا الضتدداَ٘ يف ايربْاَر، Fileميهٔ تعسٜف ًَف يف يػ١ دافا باضتدداّ ايف١٦ 

.  ٚذيو بتشدٜد اضِ املًف عٓد إْػا٤ ايها٥ٔ

: -  ايتعاٌَ َع املًفات يف يػ١ ادتافا 

  ْطتفٝد َٔ ايداي١exists يف ايتأند َٔ إٔ املًف احملدد َٛدٛد 

  ميهٔ اذتصٍٛ ع٢ً َطاز املًف ايهاٌَ باضتدداّ ايداي١getPath  

  يكسا٠٤ بٝاْات ستفٛظ١ يف ًَف َعني، ٜتِ تعسٜف نا٥ٔ َٔ ْٛع

FileInputStreamٜطُح .  عٔ طسٜل حتدٜد اضِ املًف ايرٟ حيتٟٛ ع٢ً ايبٝاْات

. ايها٥ٔ َٔ ٖرا ايٓٛع بفتح املًف يًكسا٠٤ َٓ٘ ٚاضتدداّ ايبٝاْات يف ايربْاَر

 عٓد تعسٜف املًف

  ٜتِ اضتدداّ نا٥ٔ َٔ ْٛعFileOutputStream َٟع حتدٜد اضِ املًف اير 

إذا مل ٜهٔ ٖرا املًف َٛدٛدًا َطبكًا، ٜتِ إْػاؤٙ . ْسغب حبفغ ايبٝاْات فٝ٘

ٚسفع٘ يف اجملًد احملدد ٚإذا مل ٜتِ حتدٜد ٖرا اجملًد، ٜتِ سفغ املًف يف اجملًد 

 .املٛدٛد فٝ٘ ايربْاَر

  تطتددّ ايداي١read يكسا٠٤ byte ٚاسد َٔ املًف املفتٛح يًكسا٠٤، ٚايداي١ write 

 .املجاٍ ايتايٞ ٜٛضح ٖرٙ ايع١ًُٝ.  ٚاسد يف املًف املفتٛح يًهتابbyte١يهتاب١ 
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 داٖصًا يٝكّٛ ايربْاَر welcome.java ٜصبح املًف fiيف ٖرا ايربْاَر عٓد تعسٜف املتػري 

تتِ  . class FileInputStream اييت ٜٛفسٖا readبكسا٠٤ ايبٝاْات َٓ٘ باضتدداّ ايداي١ 

 ثِ ختصٜٔ ٖرٙ ايك١ُٝ باملًف g تًٛ اآلخس باملتػري byteقسا٠٤ ستتٜٛات املًف 

welcome.txt تبدأ ايكسا٠٤ َٔ املًف َٔ بداٜت٘، ٜٚٓتكٌ َؤغس ايكسا٠٤ أثٓا٤ ع١ًُٝ ايكسا٠٤ 

يتتٛقف سٝٓٗا سًك١ - 1 ايك١ُٝ readست٢ ٜصٌ املًف إىل ْٗاٜت٘، ٚعٓدٖا تعٝد ايداي١ 

بعد ايفساغ َٔ ايتعاٌَ َع أٟ ًَف، جيب إٔ ٜتِ إغالق٘ باضتدداّ  . whileايكسا٠٤ 

 يف welcome.javaٜٓتر عٔ تٓفٝر ٖرا ايربْاَر ْطخ ستتٜٛات املًف  . closeايداي١ 

.  welcome.txtاملًف



Mohammed.aau@gmail.com  mohammed mahmoud  
29 

تٛفس يػ١ دافا ايهجري َٔ ايطسم يًتعاٌَ َع املًفات، َجٌ إَها١ْٝ قسا٠٤ ايها٥ٓات َٔ 

 ، ٚسفغ ايها٥ٓات يف املًفات باضتدداّ ObjectInputStreamاملًفات باضتدداّ 

ObjectOutputStream .  ٞٚايتعاٌَ َع املًفات ذات ايٛصٍٛ ايعػٛا٥random access 

filesٚغريٖا  .

 :-  Multi threadsايربزت١ املتعدد٠ 

 ، thread أٚ processتعسف ايرباَر اييت ٜتِ تٓفٝرٖا ع٢ً ايتٛاشٟ َع بساَر أخس٣ بايـ 

-multi أٚ multi-programmingنُا تعسف بسزت١ ٖرا ايٓٛع َٔ ايرباَر بايربزت١ املتعدد٠ 

threading .  تدعِ يػ١ دافا ٖرا ايٓٛع َٔ ايربزت١  .

 :-   Threadدٚز٠ سٝا٠ اٍ 
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 Threadايػهٌ ٜٛضح دٚز٠ سٝا٠ اٍ 

1. Born :  تبدأ دٚز٠ سٝا٠ ايـthread بإعدادٖا يًعٌُ، سٝح ٜتِ حتدٜد املطًٛب َٓٗا 

.  إصتاشٙ، ٚذيو ٜتُجٌ يف تعسٜفٗا ٚإْػا٥ٗا يف ايربْاَر

2. Ready :  بعد إْػا٤ ايـthread ٜبدأ تػػًٝٗا بٛاضط١ ايداي١ start سٝح تٓتكٌ إىل ، 

 ، ٖٚٞ تعرب عٔ ايرباَر اييت تٓتعس دٚزٖا يف املعادت١، َٚت٢ َا دا٤ readyساي١ 

  . runningدٚزٖا ٚتٛفس املعاجل، ٜبدأ تػػًٝٗا ٚتصبح يف ساي١ 

3. Running :  تهٕٛ ايـthread يف ساي١ running سُٝٓا تهٕٛ تعًُٝاتٗا قٝد ايتٓفٝر 

 يف ٖرٙ اذتاي١ يفرت٠ ش١َٝٓ ستدد٠، ٚبعدٖا ٜٓتكٌ threadبٛاضط١ املعاجل، ٚتهٕٛ ايـ 
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ميهٔ إٔ  . ready إىل ساي١ thread أخس٣، ٚتعٛد سٝٓٗا ٖرٙ ايـ threadاملعاجل يتٓفٝر 

 ، ٚاييت حتٍٛ ايـ yield ستدد٠ باضتدداّ ايداي١ threadْتعُد قطع تٓفٝر املعاجل يـ 

thread إىل ساي١ ready ٜٚكّٛ املعاجل بتٓفٝر ، thread أخس٣ َٛدٛد٠ يف ساي١ ready 

 . 

4. Blocked :  ميهٔ إٕ ٜتِ إٜكاف تٓفٝر ايـthread يفرت٠، ٚذيو بطبب عًُٝات 

ٚتعٛد ايـ .  نُا ضٓعسف السكاsynchronized codeإدخاٍ ٚإخساز أٚ يٛدٛد 

thread إىل ساي١ ready بعد ايفساغ َٔ عًُٝات اإلدخاٍ ٚاإلخساز أٚ ايتصسٜح 

 .  synchronizedبدخٍٛ املٓطك١ املعسف١ 

5. Sleeping :  ميهٔ إٕ ٜتِ قطع تٓفٝرthread َّع١ٓٝ يفرت٠ ش١َٝٓ ستدٚد٠ باضتددا 

تعٛد .  ، ٚاييت ضتدد هلا ايفرت٠ ايص١َٝٓ اييت ْسغب باْكطاع ايتٓفٝر خالهلاsleepايداي١ 

 .  عٓد ْٗا١ٜ تًو ايفرتready٠ إىل ساي١ threadايــ 

6. Waiting :  قد ْسغب بإٔ ٜتٛقف تٓفٝرthreadميهٔ ذيو .  َع١ٓٝ يفرت٠ غري ستدد٠

 يف ساي١ تٛقف عٔ ايتٓفٝر ست٢ تكّٛ thread ، ٚتبك٢ ايـ waitباضتدداّ ايداي١ 

thread أخس٣ بتػػًٝٗا عٔ طسٜل ايداي١ notify ٌٚاييت تٓك thread ٚاسد٠ َٔ ساي١ 

waiting إىل ساي١ ready أٚ باضتدداّ ايداي١ ، notifyAll يتٓتكٌ مجٝع ايـ treads 

 .  ready إىل اذتاي١ waitingاملٛدٛد٠ يف اذتاي١ 
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7. Dead :  عٓد اْتٗا٤ تٓفٝر ايـthread ْٗا٥ٝا، تهٕٛ قد أدت ٚادبٗا ٚأنًُت املطًٛب 

.  َٓٗا، فتصٌ إىل آخس ساي١ يف دٚز٠ سٝاتٗا ٜٚتٛقف تٓفٝرٖا

 : يًربزت١ املتعدد٠ ثالخ ساالت

إٔ تهٕٛ ايرباَر َطتك١ً ٜٚتِ تٓفٝرٖا بايهاٌَ يف ْفظ ايٛقت، َجاٍ يريو  .1

 .  أثٓا٤ تصفح اإلْرتْتCDتػػٌٝ ستتٜٛات قسص َدَر 

أٟ إٔ تهٕٛ ٖٓاى قٝٛد . إٔ تهٕٛ ايرباَر َستبط١ أٚ َعتُد٠ ع٢ً بعطٗا ايبعض .2

ع٢ً تستٝب تٓفٝرٖا، َجال املدسدات َٔ بسْاَر َعني ٖٞ املدخالت يربْاَر 

يف ٖرٙ اذتاي١ جيب ايتأند َٔ اْتٗا٤ تٓفٝر ايربْاَر األٍٚ قبٌ بدا١ٜ تٓفٝر . ثاْٞ

.  ايربْاَر ايجاْٞ

 threadsإٔ تهٕٛ ايرباَر عباز٠ عٔ ْطخ َتعدد٠ َٔ ْفظ ايربْاَر، َجال عد٠  .3

.  تبشح عٔ زقِ َعني َٛدٛد بني ًَٕٝٛ زقِ

  Threadsأٚي١ٜٛ تٓفٝر ايـ 

 َٔ سٝح أٚي١ٜٛ ايتٓفٝر، نإٔ ٜهٕٛ تٓفٝر أسدٖا أِٖ threads ميهٔ إٔ ختتًف ايــ    

َجال انتػاف َطاد ايفريٚضات يفريٚع يف ًَف ٖٛ أَس طازئ ميهٔ إٔ . َٔ اآلخس

بُٝٓا . ٜكطع ألدً٘ بسْازتًا آخس إلخطاز املطتددّ بٛدٛدٙ ٚإدسا٤ ايالشّ يًتدًص َٓ٘
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 يتشسٜس خاْات ايرانس٠ غري املطتػ١ً garbage collectorتػػٌٝ بسْاَر داَع ايٓفاٜات 

 threadيريو صتد إٔ . بٛاضط١ ايرباَر ال ٜعترب أَسا َُٗا ٜكطع ألدً٘ بسْاَر املطتددّ

َٔ ْٛع ايربْاَر األٍٚ ذات ايٛظٝف١ ايعاد١ً ضتهٕٛ هلا أٚي١ٜٛ أع٢ً َٔ بساَر 

 َٔ ْٛع ايربْاَر ايجاْٞ ٚاييت ميهٔ تأدٌٝ threadاملطتددّ ذات ايطبٝع١ ايعاد١ٜ، بُٝٓا 

. تٓفٝرٖا ذتني فساغ املطتددّ َٔ تٓفٝر بسازت٘ تهٕٛ هلا أٚي١ٜٛ أقٌ َٔ بساَر املطتددّ

إذا نإ ٖٓاى عدد َٔ ايــ  . set Priority بٛاضط١ ايداي١ threadٜتِ حتدٜد أٚي١ٜٛ ايـ 

threads بأٚيٜٛات شتتًف١ داٖص٠ يًتٓفٝر، ٜكّٛ املعاجل بتٓفٝر ايـ thread ذات األٚي١ٜٛ 

إذا نإ ٖٓاى .  ذات األٚي١ٜٛ األقthreadٌاألع٢ً ست٢ تٓتٗٞ، ثِ ٜبدأ يف تٓفٝر ايـ 

 تػرتى يف األٚي١ٜٛ، ٜكطِ املعاجل شَٔ ايتٓفٝر عًٝٗا بايتطاٟٚ نُا ضبل threadأنجس َٔ 

تعترب .  ذات األٚيٜٛات األقthreadsٌغسس٘، ٚبعد انتُاٍ تٓفٝرٖا مجٝعا ٜٓتكٌ يًـ 

. (  0 ) يف يػ١ دافا، ٚأع٢ً أٚي١ٜٛ ممه١ٓ threadٖٖٞٞ أقٌ أٚي١ٜٛ يًــ (  1)األٚي١ٜٛ 

بسْاَر داَع . ( 0,5 ) ، تعط٢ أٚي١ٜٛ عادthread١ٜٚإذا مل ٜتِ حتدٜد أٚي١ٜٛ َع١ٓٝ يًـ 

 هلا أٚي١ٜٛ َٓدفط١، ألْ٘ َصُِ يًعٌُ عٓدَا ال garbage collector ٖٛ threadايٓفاٜات 

حيتاز بسْاَر املطتددّ إىل املعاجل، فٛظٝفت٘ َطاعد٠ بساَر املطتددّ ٚشٜاد٠ نفا٤تٗا 

 بًػ١ دافا، threadفُٝا ًٜٞ بسْاَر ٜػسح نٝف١ٝ تعسٜف  .ٚيٝظ تعطًٝٗا ٚتأخريٖا

 . َٚالسع١ ضًٛنٗا خالٍ َساسٌ سٝاتٗا املدتًف١
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 class املعين class ، جيب إٔ ٜسخ ايــ thread يهٞ ٜهٕٛ ايربْاَر عباز٠ عٔ    

thread ايرٟ ٜعطٝ٘ مجٝع ارتصا٥ص اييت جتعً٘ قادزًا ع٢ً ايتٓفٝر آًْٝا َع بساَر ٖٛٚ ، 

 ، package java.lang يف class threadٜٛدد . أخس٣ ٚتكاضِ شَٔ املعاجل فُٝا بٝٓٗا

 تطتددّ ناضِ ميهٔ إٔ ٜطتددّ يًتفسٜل string ٜطتكبٌ constructorٚحيتٟٛ ع٢ً 

.   املدتًف١، خاص١ إذا ناْت َتػاب١ٗ نُا يف ٖرا املجاthreadsٍبني ايــ 
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 ْطع نٌ َا getName. ميهٔ ايٛصٍٛ إىل ٖرا االضِ فُٝا بعد باضتدداّ ايداي١    

 ، ٚاييت ٜتِ تٓفٝر عبازاتٗا run عٓد تػػًٝٗا بداخٌ ايداي١ threadْسغب إٔ تكّٛ ب٘ ايـ 

 أٚ قد ٜٓكطع runقد ٜٓتٗٞ تٓفٝر مجٝع عبازات ايداي١  . startتًكا٥ًٝا عٓد ْدا٤ ايداي١ 

 إىل االْتكاٍ threadتٓفٝرٖا بطبب أسد األضباب اييت ٚزدت ضابكًا، ٚاييت تؤدٟ بايـ 

.  يتصبح داٖص٠ ملٛاص١ً ايتٓفٝرreadyإىل ساي١ أخس٣ يفرت٠ َع١ٓٝ قبٌ إٕ تعٛد إىل ساي١ 

 تٓفٝر عبازاتٗا ابتدا٤ َٔ املهإ runٚعٓدَا حيني دٚزٖا يف املعادت١، ضتٛاصٌ ايداي١ 

 ذات أٚي١ٜٛ thread أٜطا إذا ظٗست runقد ٜتٛقف تٓفٝر . ايرٟ اْكطع عٓدٙ ايتٓفٝر

 يف ٖرا املجاٍ بطباع١ threadتكّٛ ايـ  . threadأع٢ً، يتطتُس بعد ْٗا١ٜ تٓفٝر تًو ايـ 

 املع١ٓٝ ٚايصَٔ ايرٟ ضتتٛقف خالي٘ عٔ threadًٜٝٗا اضِ ايــ : Starting threadعباز٠ 

 يصَٔ عػٛا٥ٞ مت sleep عٔ طسٜل ْدا٤ ايداي١ sleepingبعدٖا تٓتكٌ إىل اذتاي١ . ايتٓفٝر

.  ٚاييت تٛيد زقًُا عػٛا٥ًٝا بني صفس ٚٚاسدMath.randomتٛيٝدٙ باضتدداّ ايداي١ 

 . 10000 ٚ 0 عدد عػٛا٥ٞ بني Math.random * 10000يريو ٜٓتر عٔ ايعباز٠ 

 عٔ ايتٓفٝر thread تطتكبٌ عددًا صشٝشًا ميجٌ شَٔ تٛقف تٓفٝر ايــ sleepٚألٕ ايداي١ 

 10 ٚ 0 يصَٔ عػٛا٥ٞ بني thread ، يرا ٜتٛقف عٌُ ايــ millisecondباملًٞ ثا١ْٝ 

 ايتٓفٝر، تكّٛ threadٚبعد إٔ تعاٚد ايــ .  أخسthreads٣ثٛاْٞ ميهٔ خالهلا تٓفٝر 

 mainحيتٟٛ ايربْاَر ع٢ً ايداي١  . thread َع تٛضٝح اضِ ايــ finishedبطباع١ ايعباز٠ 

بعد ذيو ٜتِ تػػًٝٗا  . first , second, third باألمسا٤ threadsٚفٝٗا ٜتِ تٛيٝد ثالث١ 
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ْٓٛٙ  . thread ٚبدا١ٜ تٓفٝر ايـ run ٚاييت تكّٛ تًكا٥ٝا مبٓادا٠ ايداي١ startبتٓفٝر ايداي١ 

 ٜهٕٛ تٓفٝرٖا َطتكاًل عٔ بك١ٝ ايــ thread ٖٞ ْفطٗا عباز٠ عٔ mainإىل إٔ ايداي١ 

threadsٜصبح ايربْاَر أعالٙ عباز٠ عٔ أزبع١ .  ٚتتٓافظ َعٗا ع٢ً شَٔ املعاجل

threadsٚمبا إٔ دتُٝعٗا ْفظ األٚي١ٜٛ، ميهٔ ألٟ َٓٗا إٔ ٜطتٌٗ .  ٜتِ تٓفٝرٖا آْٝا

 ، ٚخيتًف thread يهٌ sleepTimeايتٓفٝر، ٜٚعتُد إْٗا٤ ايتٓفٝر ع٢ً ق١ُٝ املتػري 

 .  نٌ َس٠ ٜتِ فٝٗا تػػٌٝ ايربْاَرthreadsتستٝب ٚشَٔ تٓفٝر ايــ 

:  شتسدات ايربْاَر 

 

:  عٓد ايتٓفٝر َس٠ اخس٣ 
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 ، thread يٝطت ٖٞ ايطسٜك١ ايٛسٝد٠ دتعٌ ايربْاَر class thread إٕ ايٛزاث١ َٔ    

 آخس، َٚٔ class أٚ أٟ JApplet أٚ JFrameٚقد ٜهٕٛ ايربْاَر ٚازثًا أضاضا َٔ 

 Runnable ٖٛ interface.  آخسclass ٚازث١ َٔ threadاملتٛقع غايبا إٔ تهٕٛ ايــ 

 إٔ ٜسخ thread َع إتاس١ ايفسص١ يًـ threadميهٔ يًربْاَر إٔ ٜكّٛ بتعسٜف٘ فٝصبح 

 جيب run ع٢ً داي١ ٚاسد٠ ٖٞ interface Runnableحيتٟٛ .  آخسclassخصا٥ض 

 .  تعسٜفٗا
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:-  املسادع 

  داَع١ ايطٛدإ املفتٛس١ –ايربزت١ بًػ١ دافا 
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ايفٗسع  

زقِ ايصفش١  املٛضٛع  ايسقِ  

  ايربزت١ بايها٥ٓات  يفَكد١َ 

  ددات ايٛصٍَٛح 

  املػٝدات 

 املؤغس  

 ايٛزاث١  

  ستددات ايٛصٍٛ يف ايٛزاث١ 

 ايتذسٜد  

 ايٛادٗات  

 تعدد االغهاٍ   

 اذتصّ  

 االضتجٓا٤ت  

  املًفات  

  ايربزت١ املتعدد٠  

 املسادع   

 


