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  كیفیة التعامل مع الملفات بإستخدام  لغة السي
  "شرح و تقديم أحمدالرفاعي".. لغة السي بإستخدام كیفیة التعامل مع الملفات 

قـد و صـعب و   طبعًا ، سوف تتخوف في البداية من ھذه الفكرة و تعتقـد ان الموضـوع مع      

  ھل فكرت في كیفیة التعامل مع الذاكرة ؟؟؟، لكن دعني أخبرك بشيء 

 تقول سوف يكون ذالك أصعب و أنا أقول لكن أنك فعًال تتعامل مـع الـذاكرة و بكـل                  سوف

  ;int x   بساطة كمثال عندما تكتب

 نعم قد يكون الموضوع صعب إذا كنت سوف تكتب الكود بلغة اآللة ولكنك سـوف تكتـب        

فیھا الكثیر من الدوال الجاھزة التي سوف تساعدك في لغة السي الكود بلغة السي و 

 .عملك لھذا فاألمر في قمة البساطة 

سوف أخبرك بمفاجئة ھل تعلم أنني قبل ساعة و نصف من كتابة ھذا الشرح لـم اكـن          

و ھا أنا أكتـب األن ھـذا    !!  بلغة السي   أعرف أي شيء عن كیفیة التعامل مع الملفات       

 أريد منه الشرح و انا أقول ھذا الكالم ألثبت لك ان الموضوع سھل جدًا فأنا قد تعلمت ما

  ..وسوف أحاول أن أبسط لك الموضوع إلى أبعد الحدود ساعة في أقل من 

الھدف من كل ھذا الكالم ھو انني أريد أن أثبت لك ان الموضوع سھل جدًا و اآلن دعونا            

  ...من الكالم و ھیا بنا إلى الموضوع 

  ماذا تريد من الملفات ؟؟؟

  :طبعًا نريد مبدئیًا أمرين إثنین و ھما 

  .ابة بیانات داخل ملف كت .1

 .ملف القرائة بیانات من  .2

  stdio.hأوال لكي تتعامل مع الملفات من داخل لغة السي يجب أن تضمن المكتبة 

  :ثانیًا تعريف مؤشر للملف و يكون ذالك بكتابة السطر التالي 

FILE *w 

  ھي كلمة محجوزة في اللغة و يجب أن تكتب بالحروف الكبیرة " FILE"كلمة 

"*w " قبل اسم المؤشر و ذالك النه مؤشر"*" ھو إسم المؤشر للملف و تالحظ عالمة .  

األن يجب علینا فتح الملف حتى نكتب فیه البیانات و ھناك دالة جاھزة في لغة السي            

يجب ان نرسل إلیھا إسم الملف كامًال مشتملة المـسار الموجـود فیـه     " fopen"إسمھا  

نوعیـة أو طريقـة فـتح الملـف بمعنـى ھـل نريـد ان        الملف و كذالك يجب ان نرسل إلیھا        

 في الملف و ھناك بعض التفاصیل األخـرى فـي ھـذا    للكتابةنفتح الملف للقرآءة فقط أو     

  .الموضوع لن نتطرق إلیھا األن ألننا لن نستفید منھا 

  : و تكون طريقة إستدعاء الدالة كما في السطر التالي 

w=fopen("C:\AHMED.TXT","wt"); 
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  .وھذا ھو إسم المؤشر الذي عرفناه فیما سبق " w"الحظ كما ت

  "fopen"ثم إسم الدالة 

  "C:\AHMED.TXT"وقد أرسلنا إلیھا مسار الملف و إسمه 

  "wt"و أرسلنا إلیھا نوع التعامل مع الملف و ھو كتابة في الملف 

  . الملف و اننا نريد أن نكتب فیه  w نكون قد عرفنا للمؤشر قبعد الكود الساب

لف ، ھنـاك أكثـر مـن دالـة و لكـن الدالـة          األن نحن بحاجة لدالة تكتب البیانات داخل الم       

التي تعلمتھا انا اآلن ھي دالة تكتب داخل الملف بالحرف ، كیف تتوقع ان يكـون شـكل                 

، الدالة تأخذ منك الحرف الذي تريد أن تكتبه فـي الملـف و تأخـذ منـك مؤشـر        !!! الدالة  

  :للملف و بذالك يكون شكلھا كالتالي 

fputc(set[0],w); 

  "fputc"إسم الدالة 

   فیھافنحن نتكلم عن اول عنصر ) 0(و بمأنھا  فھي مصفوفة حرفیة set[0]اما عن 

   فھو المؤشر للملف و الذي سبق أن قمنا بتعريفه ،"w"اما عن 

ممتاز لقد قمنا بكتابة الحرف داخل الملـف اآلن يجـب أن نغلـق الملـف لنحـرر الـذاكرة و                     

  يكون ذالك بإستدعاء الدالة 

fclose(w); 

 . الدالة تأخذ فقط إسم المؤشر للملف ھذه

أعتقد أن الفكرة بدأت تصبح واضحه ، فأنت اآلن عرفت أنه يجب أن تعرف مؤشـر للملـف      

الذي تريد ان تكتب فیه البیانات ثم علیك أن تفـتح الملـف ثـم تكتـب البیانـات ثـم تغلـق           

  .الملف 

  ؟؟؟ھل تعتقد أن قرآءة البیانات من الملف سوف تكون بنفس السھولة 

 التـي تكتـب علـى    fgetcفقط سوف تستخدم الدالـة  نعم ھي كذالك فاألمر بسیط جدًا      

  الشكل التالي 

C=fgetc(w); 

  . فھو نفس المؤشر للملف "w" اما الحرف char ھو متغییر حرفي  cالحرف 

 Cسوف تجد الحرف الذي قامت الدالة بإرجاعه داخل المتغیر 

ريـد أن تقـرأ كـل البیانـات الموجـودة فـي الملـف        و لكن المشكلة التي قد تعرقلك أنـك ت     

و ال تعرف كم حرف يحتوي علیه الملف النصي بمعنى أنك كم سوف تقرأ حـرف              النصي  

  false التي تأخذ مؤشر للملف و ترجع القیمـة  feofالمشكلة محلولة بإستخدام الدالة  

 بمعنــى يمكنــك .. إذا كنــا لــم نــصل بعــد  trueإذا وصــلنا إلــى نھايــة الملــف و القیمــة 

  .. حتى تقرأ كل البیانات إعتمادًا على ما ترجع لك ھذه الداله whileإستخدام  جملة 
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األن ھذا برنامج كامل يقوم بإنشاء ملف و كتابـة البیانـات فیـه ثـم قرائـة كـل البیانـات و                   

  طباعتھا على الشاشة سوف يوضح لك المثال العملیة من البداية و حتى النھاية 

 

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

#include<string.h> 

void main() 

{ 

clrscr(); 

int i=0; 

char set[]="\n\n\t\t Ahmed Alrefaie Say : Hi For You"; 

FILE *w; 

w=fopen("C:\AHMED.TXT","wt"); 

while(set[i]) 

{fputc(set[i],w); 

i++; 

} 

fclose(w); 

 

i=0; 

w=fopen("C:\AHMED.TXT","rt"); 

while(!feof(w)) 

 {printf("%c",fgetc(w)); 

 i++; 

 } 

getch(); 

} 

  " AHMED.TXT" و سوف تجد ملف نصي بإسمي  cبعد ان تكتب البرنامج إفتح القرص  

  .و سوف تجد فیه البیانات التي قمنا بكتابتھا 

انا لست محترفًا في التعامل مع الملفات بلغة السي كما سبق و أن قلت لكم و لكن 

  ..ذا البرنامج ھو حصیلة فھمي للموضوع بشكل مبدئي ھ


