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مقدمة
.تمتاز لغة الجافا بتعريفها إطار عمل لتسهيل الدخل و الخرج•



FileIOالتعامل مع الملفات 
مات هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لكتابة معلومات إلى ملف أو قراءة معلو•

إحدى الطرق للكتابة إلى ملف هي إنشاء غرض من نوع ملف يمكنه اإلشارة إلى . منه

.سيل من البيانات التي سوف تكتب إلى الملف

   ;*.import java.ioاستدعاء الحزمة •

:من خالل العبارة البرمجية التاليةFileيتم إنشاء غرض من نوع •

File file=new File(path)

حيث تقوم هذه العبارة بإنشاء غرض يشير إلى سيل بيانات موجهة إلى المكان المحدد بالمسار–

path.

.على اسم الملف، و مسار هذا الملفpathيحتوي الوسيط –



كتابة بيانات إلى ملف
   ;*.import java.ioاستدعاء الحزمة •

:من خالل العبارة البرمجية التاليةFileغرض من نوع إنشاء •

File file=new File(path)

ر عليها المتغير التي يؤش( متتالية بتات تتحرك باتجاه واحد)البيانات تشكيل قناة تغلف سيل •

.FileWriterيتم ذلك من خالل التعليمة . fileالمرجعي 

FileWriter fr=new FileWriter(file)

مخازن مؤقتة تعمل )BufferWriterبذاكرة مؤقتة باستخدام الصف frتغليف الغرض•

مها إلى على التخزين المؤقت للبيانات قبل ارسالها إلى وجهتها حيث تبقى حتى يصل حج

بذاكرة frلذلك من المفضل تغليف . تستخدم لغة الجافا التغليف لزيادة األداء(.مستوى معين

.مؤقتة لتقليل عمليات الولوج المكلفة زمنيا إلى القرص

BufferWriter bw=new BufferWriter(fr)

:  الكتابة على الملف•

bw.write(العبارة المطلوب كتابتها);

              ;()bw.close:   اغالق الملف•



قراءة بيانات من ملف
.  عملية القراءة من ملف تخضع للقواعد نفسها تقريبا•

Fileتعريف غرض من النوع •

(.FileWriterبدال من ) FileReaderتعريف غرض من نوع •

BufferedReaderبهدف زيادة أداء عملية القراءة نستخدم المخزن المؤقت •

قراءة أسطر الملف•

إغالق الملف•



مثال على كتابة و قراءة ملف بلغة الجافا
:اكتب برنامجا بلغة الجافا للتوصيف التالي

:يحوي، ReadingWritingFilesاسمه تعريف صف •
يه إلنشاء ملف يحدد المستخدم اسمه و مساره، ويكتب فWritingFileالطريقة –

:األسطر التالية

Hello there

I am here

I am learing how to write a file

.للقراءة من ملف يحدد المستخدم اسمه ومسارهReadingFileالطريقة –

يقوم بإنشاء غرض من الصف HandlingFilesالرئيسي الصف •

.السابق و استدعاء الطرق الموجودة فيه



HandlingFilesالبرنامج  



ReadingWritingFilesالصف 
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إلنشاء ملف و الكتابة ضمنهwritingFileالطريقة 

إلغالق الملف



للقراءة من ملفReadingFileالطريقة 

Fileمن نوع الصف غرضتعريف 

FileReaderالصف استخدام 

.لزيادة األداءBufferedReaderالصف 

لقراءة أسطر الملف

إلغالق الملف



HandlingFilesالصف الرئيسي  



Object Input/Outputالملفات و األغراض 

.راضيمكن للملفات أن تتعامل مع بيانات من أنواع أكثر تعقيدا مثل األغ•

طلوب تتطلب عملية تخزين األغراض في الملفات تحويل هذه األغراض الم•

.Serializationتخزينها إلى متتالية من البايتات، تدعى هذه العملية 

لملف، أو عند تحويل األغراض إلى متتالية بايتات فإنه يمكن تخزينها إلى ا•

.حتى إرسالها عبر الشبكات الحاسوبية إلى وجهة معينة

بية و يمكن الحقا قراءة متتالية البايتات من الملف أو من الشبكة الحاسو•

.استعادة الغرض األصلي منها

لكي يصبح Serializableصف معين الواجهة تشترط لغة الجافا أن يتبنى •

.ممكنا تحويل األغراض المشتقة منه إلى متتالية من البايتات

أي طرق أو حقول و لكنها وسيلة لوضع Serializableال تملك الواجهة •

.اتتبين أنه قابل للتحويل إلى متتالية من البايتإشارة على الغرض 



Object Input/Outputالملفات و األغراض 

هة خطوات تخزين األغراض إلى الملفات أو قراءتها من هذه الملفات مشاب•

يف غرض حيث يتم تعر. لتلك الخاصة بالتعامل مع ملفات األنواع البسيطة

يتم بعدها استخدام الصف . يشير إلى مسار معين في القرصFileمن نوع 

FileOutputStreamي حالة إلنشاء قناة لنقل سيل البيانات إلى القرص ف

إلنشاء قناة سيل البيانات FileInputStreamالكتابة، و استخدام الصف 

.من القرص في حالة القراءة

في ObjectOutputStreamوأخيرا تغليف القنوات بغرض من نوع •

في ObjectInputStreamحالة الكتابة إلى الملف أو بغرض من نوع 

.حال القراءة من الملف



جافامثال على كتابة و قراءة ملف يحوي أغراض بلغة ال
:اكتب برنامجا بلغة الجافا للتوصيف التالي

.  يحوي اسم الشخص و عمره، Personتعريف صف اسمه •

•ReadingWritingObjectsFile ،يحوي:
إلنشاء ملف يحدد المستخدم اسمه و WritingObjectsFileالطريقة –

Personمساره، و يخزن فيه أغراض  من الصف 

لقراءة أغراض من ملف يحدد المستخدم ReadingObjectsFileالطريقة –

.اسمه ومساره

يقوم بإنشاء HandlingFilesandObjectsالرئيسي الصف •

واستدعاء ReadingWritingObjectsFileغرض من الصف

.الطرق الموجودة فيه



HandlingFilesandObjectsالبرنامج  



Personالصف 

وذلك لكي Serializableالواجهة Personيتبنى الصف 

ه على ملفيمكن تحويله إلى سيل من البايتات و بالتالي تخزين



ReadingWritingObjectsFileالصف 



WritingObjectsFileالطريقة 

ليمات في ليتم استعادة الغرض بشكل صحيح من الملف فيجب كتابة تع

يح و ذلك لكتابة قيم المتغيرات بشكل صح()writeObjectالطريقة 

.إلى الملف



ReadingObjectsFileالطريقة 

ليمات في ليتم استعادة الغرض بشكل صحيح من الملف فيجب كتابة تع

و ذلك الستخراج قيم المتغيرات بشكل ()ReadObjectالطريقة 

.صحيح إلى الملف



ReadingObjectsFileالصف الرئيسي 



Reemaمثال برنامج 
:اكتب برنامجا بلغة الجافا للتوصيف التالي

تحميل لدينا بنك يوفر خدمات للزبائن، حيث يوفر خدمة إنشاء حساب، استعالم عن رصيد، سحب نقود،•

.ملف البنك، الحصول على قرض، استعراض كل القروض، و الخروج و تخزين ملف البنك

و يحق له أن يستخدم كل PreferedCustomerإلى عميل خاص Customerيقسم البنك العمالء •

و يحق له الحصول على كل الخدمات NormalCustomerالخدمات  التي يوفرها البنك و عميل عادي

يحتوي المعلومات Accountلنفترض ألن الحساب . يعرف العميل من خالل اسمه. ما عدا سحب قرض

يحتوي على معلومات Loanو لنفترض أن القرض . معلومات عن العميل، رقم الحساب، الرصيد: التالية

.العميل، كمية القرض، الفائدة على القرض



البرامج المطلوب قراءتها و تنفيذها و فهمها

• HandlingFiles

• HandlingFilesandObjects

• LibrarySystem

• Reema


