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Linked Listsاللوائح المترابطة Linked Listsاللوائح المترابطة 

الالئحة عبارة عن تتال منته من عناصر البیانات

قائمة الموظفین, قائمة الطعام في مطعم, قائمة المشتريات: مثال

 المكدساتStacks  واألرتالQueues ھي أنواع خاصة من اللوائح
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Linked Listsاللوائح المترابطة Linked Listsاللوائح المترابطة 

الالئحة عبارة عن تتال منته من عناصر البیانات

قائمة الموظفین, قائمة الطعام في مطعم, قائمة المشتريات: مثال
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الالئحة عبارة عن تتال منته من عناصر البیانات

قائمة الموظفین, قائمة الطعام في مطعم, قائمة المشتريات: مثال

 المكدساتStacks  واألرتالQueues ھي أنواع خاصة من اللوائح
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Nodeتخزين العقدة Nodeتخزين العقدة 

class Node {

public:

int data;

Node * next;

}

Node nd1;

nd1.data = 54;

nd1.next = 0;

Node * nd2 = new Node();

Nd2->data = 54;

class Node {

public:

int data;

Node * next;

}

Node nd1;

nd1.data = 54;

nd1.next = 0;

Node * nd2 = new Node();

Nd2->data = 54;

54

nd1

null



راتتحقیق اللوائح المترابطة باستخدام المؤشراتتحقیق اللوائح المترابطة باستخدام المؤش

نحن بحاجة للصنف : أوالNode والذي سیتم اشتقاق العقد منه

class Node {

public:

int data;

Node * next;

Node(int data, Node* next) {

this.data = data;

this.next = next;

}

}

نحن بحاجة للصنف : أوالNode والذي سیتم اشتقاق العقد منه

class Node {

public:

int data;

Node * next;

Node(int data, Node* next) {

this.data = data;

this.next = next;

}

}

Node node1(53, null);

Node* nd1 = &node1;

Node* nd2 = new Node(10, null);

Nd1->next = nd2;

nd2->next = &node1;

Node node1(53, null);

Node* nd1 = &node1;

Node* nd2 = new Node(10, null);

Nd1->next = nd2;

nd2->next = &node1;



راتتحقیق اللوائح المترابطة باستخدام المؤشراتتحقیق اللوائح المترابطة باستخدام المؤش

نحن بحاجة لبناء الصنف : ثانیاLinkedList وھو صنف الالئحة المترابطة

class LinkedList {

private:

Node * first;

int size;

public:

ھنا نعرف التوابع األعضاء//

}

نحن بحاجة لبناء الصنف : ثانیاLinkedList وھو صنف الالئحة المترابطة

class LinkedList {

private:

Node * first;

int size;

public:

ھنا نعرف التوابع األعضاء//

}

 تعريف الصنفینNode  وLinkedList

 تلو بعضھمنفس الملف يمكن تعريف كال الصنفین في

 كل صنف في ملفيمكن تعريف

 يمكن تعريف الصنفNode  الجزء الخاصفي

LinkedListمن الصنف 

 تعريف الصنفینNode  وLinkedList

 تلو بعضھمنفس الملف يمكن تعريف كال الصنفین في

 كل صنف في ملفيمكن تعريف

 يمكن تعريف الصنفNode  الجزء الخاصفي

LinkedListمن الصنف 



العملیات األساسیةالعملیات األساسیة

Constructionالبناء 1.

isEmptyاختبار كون الالئحة فارغة 2.

traverseالتجوال عبر الالئحة 3.

getNodeجلب عنصر من الالئحة 4.

insertإضافة عنصر 5.

إضافة عنصر إلى مكان محدد في الالئحة

deleteحذف عنصر 6.

حذف عنصر من مكان محدد في الالئحة

Constructionالبناء 1.
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traverseالتجوال عبر الالئحة 3.

getNodeجلب عنصر من الالئحة 4.

insertإضافة عنصر 5.

إضافة عنصر إلى مكان محدد في الالئحة

deleteحذف عنصر 6.

حذف عنصر من مكان محدد في الالئحة



Constructorالتابع الباني Constructorالتابع الباني 

class LinkedList {

private:

Node * first;

int size;

public:

LinkedList() {

first = 0;

size = 0;

}

}

class LinkedList {

private:

Node * first;

int size;

public:

LinkedList() {

first = 0;

size = 0;

}

}

 يقوم بحجز المؤشرfirst  والمتغیرsize في الذاكرة

 0يقوم بتھیئتھما بالقیمة

 يقوم بحجز المؤشرfirst  والمتغیرsize في الذاكرة

 0يقوم بتھیئتھما بالقیمة



اختبار كون الالئحة فارغةاختبار كون الالئحة فارغة

null

first

 الالئحة الفارغة ال تؤشر فیھا البداية إلى أي شيءnull

first == 0

 الالئحة الفارغة ال تؤشر فیھا البداية إلى أي شيءnull

first == 0



isEmptyتابع اختبار كون الالئحة فارغة isEmptyتابع اختبار كون الالئحة فارغة 

class LinkedList {

private:

Node * first;

int size;

public:

bool isEmpty() {

return (first == 0);

}

}

class LinkedList {

private:

Node * first;

int size;

public:

bool isEmpty() {

return (first == 0);

}

}

 يتأكّد من كون المؤشرfirst ال يشیر إلى شيء  يتأكّد من كون المؤشرfirst ال يشیر إلى شيء



traverseالتجوال عبر الالئحة traverseالتجوال عبر الالئحة 

نستخدم مؤشر للتنقل بین العناصر بدءا من العنصر األولنستخدم مؤشر للتنقل بین العناصر بدءا من العنصر األول
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first
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Node * currNode = first;
While ( currNode != null ) {

currNode = currNode->next;
}



traverseالتجوال عبر الالئحة traverseالتجوال عبر الالئحة 

نستخدم مؤشر للتنقل بین العناصر بدءا من العنصر األولنستخدم مؤشر للتنقل بین العناصر بدءا من العنصر األول

Tomato Orange Garlic

null

first

currNode

Node * currNode = first;
While ( currNode != null ) {

currNode = currNode->next;
}



getNodeتابع جلب عنصر من الالئحة getNodeتابع جلب عنصر من الالئحة 

Tomato Orange Garlic

null

first

currNode

i 1 2 3

يقوم بإعادة مؤشر إلى العقدة المطلوبةيقوم بإعادة مؤشر إلى العقدة المطلوبة



getNodeتابع جلب عنصر من الالئحة getNodeتابع جلب عنصر من الالئحة 

class LinkedList {

public:

Node* getNode(int pos) {

int i = 1;

Node * currNode = first;

while (i != pos and currNode->next != null) {

currNode = currNode->next;

i++;

}

return currNode;

}

}

class LinkedList {

public:

Node* getNode(int pos) {

int i = 1;

Node * currNode = first;

while (i != pos and currNode->next != null) {

currNode = currNode->next;

i++;

}

return currNode;

}

}

يقوم بإعادة مؤشر إلى العقدة المطلوبة يقوم بإعادة مؤشر إلى العقدة المطلوبة



الحشر في بداية الالئحة: الحالة األولى

نجعل مؤشر العنصر الجديد يشیر إلى العنصر األول

 نجعل مؤشر البدايةfirst  العنصر الجديديشیر إلى

الحشر في بداية الالئحة: الحالة األولى

نجعل مؤشر العنصر الجديد يشیر إلى العنصر األول

 نجعل مؤشر البدايةfirst  العنصر الجديديشیر إلى

insertإضافة عنصر insertإضافة عنصر 
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الحشر في بداية الالئحة: الحالة األولى

نجعل مؤشر العنصر الجديد يشیر إلى العنصر األول

 نجعل مؤشر البدايةfirst  العنصر الجديدإلى يشیر

الحشر في بداية الالئحة: الحالة األولى

نجعل مؤشر العنصر الجديد يشیر إلى العنصر األول

 نجعل مؤشر البدايةfirst  العنصر الجديدإلى يشیر

insertإضافة عنصر insertإضافة عنصر 
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insertتابع إضافة عنصر إلى الالئحة insertتابع إضافة عنصر إلى الالئحة 

class LinkedList {

public:

void insert(int pos, int value) {

Node* newNode = new Node(value, 0);

if (pos == 1) {

newNode->next = first;

first = newNode;

} else {

...

}

}

}

class LinkedList {

public:

void insert(int pos, int value) {

Node* newNode = new Node(value, 0);

if (pos == 1) {

newNode->next = first;

first = newNode;

} else {

...

}

}

}



الحشر بعد عنصر ما في الالئحة: الحالة الثانیة

قنجعل مؤشر العنصر الجديد يشیر إلى العنصر التالي للعنصر الساب

نجعل مؤشر العنصر السابق يشیر إلى العنصر الجديد

الحشر بعد عنصر ما في الالئحة: الحالة الثانیة

قنجعل مؤشر العنصر الجديد يشیر إلى العنصر التالي للعنصر الساب

نجعل مؤشر العنصر السابق يشیر إلى العنصر الجديد

insertإضافة عنصر insertإضافة عنصر 
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الحشر بعد عنصر ما في الالئحة: الحالة الثانیة

 قالسابنجعل مؤشر العنصر الجديد يشیر إلى العنصر التالي للعنصر

نجعل مؤشر العنصر السابق يشیر إلى العنصر الجديد

الحشر بعد عنصر ما في الالئحة: الحالة الثانیة

 قالسابنجعل مؤشر العنصر الجديد يشیر إلى العنصر التالي للعنصر

نجعل مؤشر العنصر السابق يشیر إلى العنصر الجديد

insertإضافة عنصر insertإضافة عنصر 
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الحشر بعد عنصر ما في الالئحة: الحالة الثانیة

قنجعل مؤشر العنصر الجديد يشیر إلى العنصر التالي للعنصر الساب

نجعل مؤشر العنصر السابق يشیر إلى العنصر الجديد

الحشر بعد عنصر ما في الالئحة: الحالة الثانیة

قنجعل مؤشر العنصر الجديد يشیر إلى العنصر التالي للعنصر الساب

نجعل مؤشر العنصر السابق يشیر إلى العنصر الجديد

insertإضافة عنصر insertإضافة عنصر 
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insertتابع إضافة عنصر إلى الالئحة insertتابع إضافة عنصر إلى الالئحة 

class LinkedList {

public:

void insert(int pos, int value) {

Node* newNode = new Node(value, 0);

if (pos == 1) {

newNode->next = first;

first = newNode;

} else {

Node* preNode = this.getNode(pos - 1);

newNode->next = preNode->next;

preNode->next = newNode;

} size++;

}

}

class LinkedList {

public:

void insert(int pos, int value) {

Node* newNode = new Node(value, 0);

if (pos == 1) {

newNode->next = first;

first = newNode;

} else {

Node* preNode = this.getNode(pos - 1);

newNode->next = preNode->next;

preNode->next = newNode;

} size++;

}

}



deleteحذف عنصر deleteحذف عنصر 

حذف العنصر األول في الالئحة: الحالة األولى

نجل مؤشر البداية يشیر إلى العنصر التالي للعنصر األول

حذف العنصر األول في الالئحة: الحالة األولى

نجل مؤشر البداية يشیر إلى العنصر التالي للعنصر األول
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null
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deleteحذف عنصر deleteحذف عنصر 

حذف عنصر غیر العنصر األول: الحالة الثانیة

نجل مؤشر العنصر السابق يشیر للعنصر التالي للعنصر المحذوف

حذف عنصر غیر العنصر األول: الحالة الثانیة

نجل مؤشر العنصر السابق يشیر للعنصر التالي للعنصر المحذوف

Tomato Orange Garlic

null

first

Tomato Garlic

null

first



deleteتابع حذف عنصر من الالئحة deleteتابع حذف عنصر من الالئحة 

class LinkedList {

public:

void delete(int pos) {

Node* currNode = this.getNode(pos);

if (pos == 1) {

first = currNode->next;

} else {

Node* preNode = this.getNode(pos - 1);

preNode->next = currNode->next;

}

delete currNode; size--;

}

}

class LinkedList {

public:

void delete(int pos) {

Node* currNode = this.getNode(pos);

if (pos == 1) {

first = currNode->next;

} else {

Node* preNode = this.getNode(pos - 1);

preNode->next = currNode->next;

}

delete currNode; size--;

}

}


