برجمة متقدمة

احملاضرة احلادية عشر

مدخل إىل مفاهيم الربجمة الشيئية (غرضيه التوجه)
وراثة النماذج وإنشاء الفئات

وراثة منوذج ابستعمال مربع احلوار Inheritance Picker

يف الربجمة الشيئية أو غرضيه التوجه الوارثة تعين جعل فئة ما تتلقى الكائنات واخلصائص والطرق والسمات من فئة أخرى .

مثال -:
استخدام مربع احلوار  Inheritance Pickerإلنشاء نسخة عن مربع حوار يف مشروع .
 .1أنشئ مشروع جديد ابسم My Form Inheritance
غًي اخلاصية  Textللنموذج إىل . Dialog Box
 .2ر

 .3أضف زري أمر إىل النموذج .
غًي اخلاصية  Textللزرين  Button1و  Button2إىل  Okو  Cancelعلى التوايل .
 .4ر
ليظهر النموذج يف مرحلة التصميم ابلشكل التايل :

 .5انقر الزر  Okنقرار مزدوجار واكتب فيه الشفرة التالية :

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
)"MsgBox("You clicked OK
End Sub
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:  نقرار مزدوجار واكتب فيه الشفرة التاليةCancel  انقر الزر.6

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
MsgBox("You clicked Cancel")
End Sub

Build Form Inheritance  األمرBuild  اخرت من القائمة.7

.exe حيث يتم إنشاء ملف تنفيذي من املشروع
Add New Item  األمرProject  اخرت من القائمة.8

:  كالتايلAdd New Item عنها يظهر مربع حوار

Inherited Form مث انقر القالب
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يعطيك القالب  Inherited Formوصوالر إىل مربع احلوار Inheritance Picker

ميكنككك اسككتعماع مربككع الككنص  Nameيف أسككفل مربككع احل كوار أعككوذ إلعطككاء اوذجككك املككوروال ا كار سككيظهر ككذا االسككم يف
 Solution Explorerويف اسم ملف النموذج على القرص .
 .9يعرض  V B.Netمربع احلوار  Inheritance Pickerكما مبني ابلشكل التايل :

يسرد مربع احلوار أعوذ كل النماذج املمكن وراثتها يف املشروع احلايل
 .11انقر  Form1يف مربع احلوار  Inheritance Pickerمث انقر الزر . Ok
ينشي  VB.Netالنموذج املوروال  Form2.vbيف Solution Explorer
نوحظ أن النموذج املوروال عناصرذ حيتواين على رموز صغًية جدار للداللة على أهنما أيتيان من مصدر
موروال كم ابلشكل التايل :

إعداد أ.حذيفة عبد الرمحن
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إضافة عناصر جديدة إىل النموذج املوروث
 .1أضف زر أمر إىل  Button3إىل النموذج . Form2
غًي اخلاصية  Textللزر عند  Click Meعلى التوايل .
 .2ر
 .3انقر الزر  Click Meنقرار مزدوجار واكتب فيه الشفرة التالية :

Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
)"! MsgBox("This is the inherited form
End Sub

 .4اضبط كائن بدء التشغيل عند Form2
إضافة فئة جديدة إىل مشروعك
تعريف الفئة -:Class

يعرف بنية كائن واحد أو أكثر .
ي متثيل ر
تعرف كائنات خاصة بك يف الربانمج و ي كائنات متلك خصائص وطرق وحقوع وأحداال
يتيح لك إنشاء فئة أن ر

مثل

الكائنات اليت تنشئها بواسطة أدوات مربع األدوات .
إضافة فئة جديدة إىل املشروع

عرف الفئة ابستعماع الشفرة وبضع كلمات أساسية يف VB.Net
مث ر

مثال :

الربانمج التايل يطلب من موظف جديد إدخاع ا ه وكنيته واتريخ ميودذ .
ستخزن ذذ املعلومات يف خصائص فئة جديدة تدعى  Personوستنشئ طريقة يف تلك الفئة الحتساب العمر احلايل للموظف
اجلديد
.1
.2
.3

أنشئ مشروع جديد ابسم My Person Class
غًي اخلاصية  Textللنموذج إىل . Person Clas
ر
وغًي اخلاصية  Textهلا إىل
أضف أداة تسمية  Label1ر

.Enter employee firstname,last name,date of birth
وغًي اخلاصية  Textهلا إىل First name
 .4أضف أداة مربع نص  TextBox1ر
إعداد أ.حذيفة عبد الرمحن
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وغًي اخلاصية  Textهلا إىل Last name
 .5أضف أداة مربع نص  TextBox2ر

 .6استخدم األداة  DateTimePickerلرسم كائن منتقي اتريخ ووقت حتت مربعات النص .
وغًي اخلاصية  Textله إىل Display Record
 .7أضف زر أمر  Button1ر

وجيب أن يبدو النموذج ما يلي :

مالحظة:
النموذج غًي موصوع بقاعدة بياانت لذع ميكن ختزين سجل واحد فقط كل مرة .
 .8اخرت األمر  Add New Itemمن القائمة  Projectإلضافة فئة جديدة
 .9ى الفئة Person.vb
سنكتب اآلن تعريف الفئة يف الوحدة النمطية الفئوية
سنتبع أربعة خطوات ي تعريف متغًيات الفئة  ,إنشاء اخلصائص  ,إنشاء طريقة  ,إنشاء كائن يرتكز على الفئة اجلديدة
 )aتعريف متغريات الفئة

حتت اجلملة الربجمية  Public Class Personاكتب تعريف املتغًيات التالية :
Private Name1 As String
Private Name2 As String

 )bإنشاء اخلصائص
حتت تعريف املتغًيات اكتب اجلملة الربجمية التالية
Public Property FirstName() As String
مث اضغط على Enter
تنشئ اجلملة أعوذ خاصية يف الفئة تدعى  FirstNameمن النوع String
عندما تضغط على  Enterيزود الفيجواع بنية شفرة لبقية العناصر يف تصريح اخلاصية
إعداد أ.حذيفة عبد الرمحن
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Set  وكتلةFirstName

 اليت حتدد ما لذي يراذ املربجمون عندما يفحصون اخلاصيةGet العناصر املطلوبة ي كتلة
FirstName اليت حتدد ماذا جيري عند ضبط أو تغيًي اخلاصية
.  اليت تشًي اىل هناية إجراء اخلاصيةEnd Property ومجلة
اكتب شفرة إجراء اخلاصية لتبدو كما يلي

Public Property FirstName() As String
Get
Return Name1
End Get
Set(ByVal value As String)
Name1 = value
End Set
End Property

Last Name  اكتب اجراء اخلاصيةEnd Property حتت اجلملة
Public Property LastName() As String
Get
Return Name2
End Get
Set(ByVal value As String)
Name2 = value
End Set
End Property

) إنشاء طريقةc
 اكتب تعريف الدالة التاليةLast Name حتت إجراء اخلاصية
Public Function Age(ByVal Birthday As Date) As Integer
Return Int(Now.Subtract(Birthday).Days / 365.25)
End Function

 لتطرح اتريخ والدة املوظف اجلديد من الوقت احلايل يف الكمبيوتر وتعيد القيمة كأايمSubtract  الطريقةAge تستخدم الطريقة
.  ذذ القيمة إىل رقم صحيحInt  و ذا العدد التقرييب لألايم يف السنة الواحدة وحتوع الدالة-365.25 مقسمة على
) إنشاء كائن يرتكز على الفئة اجلديدةd
:  نقرار مزدوجار واكتب فيه الشفرة التاليةDisplay Record انقر الزر

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim Employee As New Person
Dim DOB As Date
Employee.FirstName = TextBox1.Text
Employee.LastName = TextBox2.Text
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DOB = DateTimePicker1.Value.Date
MsgBox(Employee.FirstName & " " & Employee.LastName
)"& "is" & Employee.Age(DOB) & "years old .
End Sub

ورثة فئة

املعرفة سابقار قي فئة جديدة
اآللية املتبعة لوراثة فئة (أب) ي ابستعماع اجلملة  Inheritsلشمل الفئة ر

ميكنك عند ا إضافة خصائص أو طرق إضافية إىل الفئة املشتقة (االبن) للتفريق بينها والفئة األب .
مثال :
عدع املثاع السابق لكي خيزن معلومات عن األساتذة اجلدد والصفوف اليت يعلموهنا

معرفة من قبل املستخدم تدعى  Teacherإىل الوحدة النمطية الفئوية  Personسرتال ذذ الفئة
سنضيف فئة جديدة ر
اجلديدة اخلاصية  First nameواخلاصية  Last nameوالطريقة  Ageمن الفئة  Personوستضيف
خاصية إضافية تدعى  Gradeلتسجيل اسم الصف الدراسي الذي يدرسه األستاذ اجلديد .
 .1أسفل شفرة الفئة  Personاكتب شفرة الفئة  Teacherو ي كما يلي
Public Class Teacher
Inherits Person
Private Level As Short
Public Property Grade() As Short
Get
Return Level
End Get
)Set(ByVal value As Short
Level = value
End Set
End Property
End Class

اجلملة  Inheritsتربط الفئة  Personهبذذ الفئة اجلديدة لتشمل كل متغًياهتا وخصائصها وطرقها .
لو كانت الفئة  Personموجودة يف وحدة اطية منفصلة أو مشروع منفصل لكان إبمكانك تعريف مكاهنا ابستعماع فضاء أ اء
متامار مثل ما تعرف الفئات عندما تستعمل اجلملة  Importsيف أعلى برانمج يستعمل فئات من مكتبات الفئات .NET
Framework
سنستعمل الفئة اجلديدة يف اإلجراء احلدثي Button_Click
 .2اعرض اإلجراء احلدثي Button_Click
بدالر من إنشاء متغًي جديد لتخزين الفئة  Teacherسأستعمل املتغًي  Employeeمها و الفرق الوحيد و أنين
أستطيع اآلن ضبط خاصية  Gradeللموظف اجلديد .
إعداد أ.حذيفة عبد الرمحن
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 كالتايلButton_Click  عدع االجراء احلدثي.3
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim Employee As New Teacher
Dim DOB As Date
Employee.FirstName = TextBox1.Text
Employee.LastName = TextBox2.Text
DOB = DateTimePicker1.Value.Date
Employee.Grade = InputBox("What grade do you teach?")
MsgBox(Employee.FirstName & " " & Employee.LastName
& " teaches grade " & Employee.Grade)
End Sub

 غًي مستعملة) لكنين فعلت ذلك فقط لكيAge لقد حذفت يف ذذ املثاع العملية اليت حتتسب العمر احلايل (الطريقة
تبقى املعلومات عند حد ا األدىن يف مرع الرسالة
. تعرف خصائص وطرق يف فئة لست مضطرار إىل استعماهلا يف سفرة الربانمج
ّ عندما
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