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 المحبضرة الثبلثت

 OOPبرمجت الكبئنبث 

Functions with Empty Pararmeter Lists 

 :  وسيطبث بدون دوال

 ٔتبعبن انذٔه بٕه انقُسٕه voidبكتببت  إمب َسٕطبث تمتهك ال انتٓ انذانت تكتب   ++C  ال نغت فٓ

 اإلعلن  فمثلا  ، فبرغٕه تزكٍمب أَ انذانت اسم

void print ( ); 

 . قٕمت تزخع ال ٌَٓ َسٕطبث أْ تأخذ ال  Printانذانت  أن إنّ ٔشٕز

#include <iostream.h> 

main( ) 

{ 

f1 ( ); 

f2 ( ); 

} 

void f1 ( ) 

{ 

cout << "Function f1 takes no arguments" << endl; 

} 

void f2 () 

{ 

cout << "Function f2 also takes no arguments" << 

endl; 

} 

 ح انخزج مه انبزوبم

Function f1 takes no arguments 

Function f2 also takes no arguments 

-------------------------------------------------------------------------- 
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main( ) 

{ 

product ( ) ; 

} 

void product ( )  

{ 

int a, b, c, result; 

cout << “ Enter three integers: “; 

cin >> a>> b >>c; 

result = a*b*c; 

cout << “Result is : “ << result; 

} 

 Classesالفئبث 

 فعىذمب كقبنب فئت تستعمم بُاسطت إوشبؤٌب ٔتم انتٓ انكبئىبث ٌُ ++Cببنهغت  انمكتُبت انبزامح أسبس

 هّع مىٍب َاحذ كم َصف مىطقٕبا  ٔكُن ال انبزوبمح فٓ انمتطببقت انكبئىبث مه انكثٕز ٌىبنك ٔكُن

 ٔمكه انمُاصفبث تهك تحذٔذ َبعذ انكبئىبث ٌذي مه نكم َاحذة مُاصفبث تطُٔز األفضم مه ، حذة

فئت  OOPفٓ  ٌذي انكبئىبث إوشبء مُاصفبث تسمّ انكبئىبث مه إنًٕ وحتبج مب قذر إلوشبء استخذامٍب

(Class) فٓ  انفئت تتمٕزC++ . 

 .انفئت ستمثهً انذْ انبٕبوبث كىُع ٔعمم َانذْ انفئت اسم/

 انفئت عهّ تحتُِ أن ٔمكه حٕث (data members)انفئت  فٓ انبٕبوٕت األعضبء مه مدمُعت/

  ++Cفٓ  انبٕبوبث أوُاع مه وُع أْ مه أكثز أَ صفز

 تمثم مدمُعت ٌَٓ انفئت داخم معزفت (member functions)انذانٕت   األعضبء مه مدمُعت/

  .ئتانف كبئىبث عهّ تىفٕذٌب سٕتم انتٓ انعمهٕبث
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 َاألعضبء انذانٕت انبٕبوٕت األعضبء قبم َتكتب (access specifiers) َصُل محذداث /

  .انبزوبمح فٓ األخزِ األخزاء مه األخزاء ٌذي إنّ انُصُل إمكبوٕت نتحذد

 

  The Class Definitionالفئت  تعريف

 } بٕه قُسٕه حبصزٔه ئتانف خسم ثم انفئت اسم ٔهٍٕب classاألسبسٕت  انكهمت مه انفئت تعزٔف ٔتأنف

  :فمثلا  انفئت إنّ تىتمٓ عه كبئىبث إعلن عببرة أَ مىقُطت فبصهت انفئت تعزٔف ٔىٍٓ أن َٔدب {

class anyclass { /* class body*/ }; 

 انبزوبمح . فٓ انتبنٓ انىحُ عهّ ++Cفٓ  انفئت تكتب مب غبنببا 

class class_name{ 

private: 

data members 

public: 

member functions 

}; 
  فئت تعزٔف كٕفٕت ُٔضح انتبنٓ انمثبل

// This creates the class stack > 

class stack { 

private: 

int stck[SIZE]; 

int tos; 

public: 

void init ( ); 

void push(int i); 

int pop ( ); 

}; 

 
 

 


