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مدخل إلى ھندسة البرمجیات

علي ذیاب. م. د



نظرة عامة
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محتویات المحاضرة

البرمجیة؟ ماهي•

جدًا؟ مهمة البرمجیات هندسة ُتعتبر لماذا•

المقرر أهداف•

3



ماھي البرمجیة؟

البرمجیة•

ستمر و لفترة المنتج الذي یقوم ببنائھ مجموعة من المبرمجین المحترفین ویقومون بصیانتھ بشكل م–
زمنیة طویلة

البرمجیة تتضمن ماذا•

التعلیمات البرمجیة–

البیاناتبنیة –

التوثیق –
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لماذا ُتعتبر ھندسة البرمجیات مھمة جداً؟

أساسي بشكل البرمجیات على تعتمد النامیة الدول اقتصادیات كل•

 ةأنظم( البرمجیات طریق عن بها التحكم یتم جدیدة أنظمة تظهر دائماً •
)الخ ,األطفال ألعاب ,المنزلیة األجهزة ,العسكریة األنظمة ,اإلتصاالت

للغایة مكلفة عملیة البرمجیة األنظمة صیانة•

ھندسة البرمجیات: الحل–

ة لبناء الطرائق واألدوات المستخدم, ھي العلم الذي یتعلق بالنظریاتالبرمجیات ھندسة –
احترافي للبرمجیات
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أھداف المقرر

البرمجیات هندسة حول حدیثة بمعلومات الطالب تزوید•

المجال بهذا المتعلقة المشاكل حل لكیفیة متعمق فهم•

على التركیز•

تعریف وخصائص البرمجیة–

البرمجیاتتطویر –
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مقدمة
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محتویات المحاضرة

المحاضرة إلى مدخل•

وأهمیتها البرمجیات تعریف•

Layered( الطبقیة الطریقة• Technology(

Software( البرمجیات هندسة طریقة• Engineering Process(

Software( البرمجیات هندسة تكلفة• Engineering Costs(
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إلى المحاضرةمدخل 
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)Software Products(المنتجات البرمجیة 

Generic( عامة منتجات• products(

)Stand-alone systems(نظم قائمة بذاتھا –

ُتباع ألي مستخدم یرید استخدامھا•

أمثلة–

,  ومیةالبرامج الرس, البرمجیات الحاسوبیة كبرمجیات تحریر النصوص على سبي المثال•
CAD software ,الخ.

Customized( مخصصة نظم• products(

نظم برمجیة مخصصة لتلبي احتیاجات مستخدم معین–

أمثلة–

الخ, أنظمة المراقبة, أنظمة التحكم الجوي, األنظمة المضمنة•
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لماذا ُتعتبر ھندسة البرمجیات مھمة جداً؟

أساسي بشكل البرمجیات على تعتمد النامیة الدول اقتصادیات كل•

 ةأنظم( البرمجیات طریق عن بها التحكم یتم جدیدة أنظمة تظهر دائماً •
)الخ ,األطفال ألعاب ,المنزلیة األجهزة ,العسكریة األنظمة ,اإلتصاالت

للغایة مكلفة عملیة البرمجیة األنظمة صیانة•

ھندسة البرمجیات: الحل–

ة لبناء الطرائق واألدوات المستخدم, ھي العلم الذي یتعلق بالنظریاتالبرمجیات ھندسة –
احترافي للبرمجیات
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)Software Costs(كلفة البرمجیات 

 النظم لفةك إلى النظر عند األكبر النصیب وذات المسیطرة هي البرمجیات كلفة•
المحوسبة

 hardwareكلفة البرمجیات الموجودة في جھاز حاسوب أكبر عادًة من كلفة الـ –

لها تطویر یسول للبرمجیات صیانة كلفة هي األكبر قسمها في البرمجیات كلفة•

لفة كلفة صیانة البرمجیات عدة أضعاف ك, األنظمة مخططة لتعیش فترة زمنیة طویلة–
تطویر البرمجیات

 جودة على اظالحف مع ممكنة كلفة بأقل برمجیات ببناء البرمجیات هندسة تتعلق•
عالیة

لتخفیض الكلفة ینبغي–
تخفیض كلفة تطویر المنتجات البرمجیة•

تخفیض كلفة صیانة المنتجات البرمجیة•

أداء البرمجیات یتحّسن أیضاً عند تطبیق مبادئ ھندسة البرمجیات: مھم جداً –
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)?Features of Software(خصائص البرمجیات 

اإلنسان هایصنع التي األشیاء بقیة عن مختلفة تجعلها البرمجیات خصائص•

التالیة الخصائص لها منطقیة نظم عن عبارة البرمجیات•

یكي الیتم صناعتھا كما ھو مطبق بالمفھوم الكالس(البرمجیة یتم تطویرھا أو ھندستھا –
)  األمر الذي یترك تغییراً بمفھوم الجودة, للمنتجات

التصاب بالعطب ولكن تتقادمالبرمجیة –

 نیمك جاهزة وعناصر مركبات صناعة نحو تتجه الصناعة أن من بالرغم•
 بشكل اءالبن بحو تتجه البرمجیات تبقى ,متكاملة نظم بناء في استخدامها
محددة تطبیقات باتجاه مخصص
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)?Features of Software(خصائص البرمجیات 
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)Software Applications(أنواع التطبیقات البرمجیة 

System( النظم برمجیات• software(

الخ, برمجیات اإلدارة, محررات نصوص خاصة, المترجمات–

Application( البرمجیة التطبیقات• software(

برمجیات قائمة بحد ذاتھا مخصصة لمجاالت معینة–

Engineering/scientific( العلمیة/الهندسیة التطبیقات• software(

محاكاة عمل , دراسة الجھد, عبارة عن برمجیات مخصصة لدراسة ظواھر علمیة معینة–
الخ, الشبكات الالسلكیة

Embedded( المضمنة النظم تطبیقات• software(

كتطبیقات األجھزة المنزلیة مثالُ , تطبیقات تتوضع في النظم المضمنة–

15



)Software Applications(أنواع التطبیقات البرمجیة 

Product-line( متتابعة إصدارات ذات برمجیة منتجات• software(

 وتصدر بإصدارات متتابعة أكثر تطوراً من, تركز على جانب معین ضمن مجال ما–
سابقتھا لتلبي احتیاجات الزبائن 

الخ, البرامج الرسومیة, )Word processing(محررات النصوص •

Web( الویب تطبیقات• applications(

لبیانات تعتمد على بناء نظم موزعة لمعالجة ا, عبارة عن تطبیقات معتمدة على اإلنترنت–
معتمدة في بنائھا األساسي على اإلنترنت
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- Software(أنواع جدیدة للبرمجیات  New Categories(

Open( المفتوح العالم في البرمجیات• world computing(

أنھا على وتصنف الالسلكیة الشبكات على تعتمد برمجیات عن عبارة–
•Pervasive

•Ubiquitous

•Distributed computing

 رعب أخرى أجھزة مع التواصل على قادرة النقالة األجھزة جعل من الصنف ھذا ُیمّكن–
الشبكة

)Net-sourcing( معالجة كوسیلة اإلنترنت•

 سبیل لىع النت باستخدام برامج ترجمة ,للبرمجیات معالجة كوحدة اإلنترنت استخدام یتم–
المثال

Open( المصدر مفتوحة البرمجیات• source(

تعدیلھا یتم أن ویمكن متاحة لھا البرمجیة الشیفرة نكون برمجیات ھي–
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تعریف البرمجیات وأهمیتها
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تعریف ھندسة البرمجیات

1 تعریف•

 أنھا لىع توصف اقتصادیة برمجیة على للحصول الھندسیة المبادئ واستخدام تأسیس–
الفعلیة العمل ظروف ضمن بفعالیة وتعمل موثوقة

)IEEE تعریف( 1 تعریف•

 تشغیل و تطویر أجل من والقیاس للتتبع قابلة و محددة خطوات ذات منظمة طریقة تطبیق–
البرمجیات على الھندسة تطبیق آخر بكالم .البرمجیات صیانة و

البرمجیات هندسة أهمیة•

 رمجیاتب إلنتاج بحاجة نحن لذا ,البرمجیات على فأكثر أكثر واألفراد المجتمعات تعتمد–
التنفیذ وسریعة اقتصادیة ,موثوقة

 حیاة رةلفت النظر عند أرخص یجعلھا ما برمجیة لبناء البرمجیات ھندسة مبادئ استخدام–
  البرمجیات ھندسة مبادئ استخدام دون بنائھا من الطویلة البرمجیة

19



)Terminology(مصطلحات أساسیة 

20

الجواب السؤال

 وثیقالت و بیانات بنیة ,حاسوبي برنامج عن عبارة
.بهما المرتبط

البرمجیة؟ ماهي

 المطلوب األداء تُقدم أت یجب الجیدة البرمجیة
 كنیم ,للصیانة قابلة تكون أن ویجب ,للمستخدم
.لإلستخدام قابلة و علیها اإلعتماد

الجیدة؟ البرنجیة مواصفات ماهي

 العلمي اإلختصاص عن عبارة البرمجیات هندسة
.البرمجیات إنتاج وأساسیات بمبادئ المتعلق

البرمجیات؟ هندسة ماهي

 ,برمجةال وأساسیات النظریات على المعلوماتیة تركز
 لفعليا التطویر على البرمجیات هندسة تركز بینما

.لإلستخدام القابلة للبرمجیات

المعلوماتیة؟ و البرمجیات هندسة بین مالفرق

 عتمدةالم األنظمة جوانب كل على النظم هندسة تتعلق
 .لبالص والعتاد البرمجیات متضمنةً  ,الحاسوب على

 على تركز و النظم هندسة من جزء البرمجیات هندسة
.داملإلستخ القابلة للبرمجیات الفعلي التطویر

النظم؟ هندسة و البرمجیات هندسة بین مالفرق



)Terminology(مصطلحات أساسیة 
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الشرح الخاصة

 تكون الوقت وبنفس الزبون حاجات تلبي بطریقة البرمجیة بناء یجب
.أخطاء حدوث حال في بسهولة للصیانة قابلة

)Maintainability(قابلیة الصیانة 

 ةكالموثوفی الجزئیة الخصائص من العدید  اإلعتمادیة تشمل
)reliability(, األمن )security(, والسالمة )safety(. البرمجیة 

 إال تسمح وأال ,موثوقاً  عمالً  تؤدي أن یجب علیها المعتمد
 بیئة يف لتلف تؤدي وأال ,علیها بالعمل لهم المرخص للمستخدمین

.ما خطأ حدوث عند المادیة أو البرمجیة التشغیل

و )  Dependability(اإلعتمادیة 
)security(األمن 

 ,لنظاما موارد تضیع أال و عالیة بفعالیة البرمجیة تعمل أن یجب
الخ ,المعالج ساعة نبضات ,كالذاكرة

)Efficiency( الفعالیة

 طورت الذین المستخدمین قبل من مقبولة البرمجیة تكون أن یجب
 خداماإلست وسهلة مفهومة تكون أن یجب حیث ,ألجلهم البرمجیة
.یستخدمونها التي األنظمة مع ومتوافقة

)Acceptability(القبول 



Software( البرمجیات ھندسة طرائق ماھي Engineering
Methods(

 التمودی بناء تتضمن ,البرمجیات لبناء موجهة منهجیة طرائق عن عبارة•
التصمیم لعملیة لدلیل باإلضافة للتصمیم نصائح و قواعد ,مالحظات ,للنظام

المودیل توصیف–
بناؤھا الواجب الرسومیة المودیالت توصیف یحتوي•

القواعد–
الرسومیة بالمودیالت المرتبطة القواعد•

التوصیات–
للبرمجیة جید و عملي لبناء•

التصمیم عملیة دلیل–
اتباعھا الواجب والخطوات النشاطات ماھي•

22



Computer-Aided ماھو Software Engineering؟

یاتالبرمج بناء عملیة أتمتة في للمساعدة مخصص برمجي نظام عن عبارة•

•Upper-CASE

 كلغة ,المتطلبات وجمع التصمیم مراحل في البرمجیات لبناء مخصصة أدوات عن عبارة–
UML التوصیف

•Lower-CASE

 ,رمجةالب كواجھات ,الفعلي البناء مراحل في البرمجیات لبناء مخصصة أدوات عن عبارة–
الخ ,المنقحات
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)Layered Technology(الطریقة الطبقیة 
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Systems( البرمجیة تطویر حیاة دورة Development Life
Cycle (SDLC)(



 Software(طریقة هندسة البرمجیات 
Engineering Process(
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Software( البرمجیة الطریقة Process(

البرمجیات تطویر هدفها النشاطات من مجموعة•

هي البرمجیة للطریقة العامة الخطوات•

التوصیف–
ماذا یجب أن یفعل النظام و ماھي التقییدات و الصعوبات التي یمكن أن یواجھھا•

البناء–
بناء النظام البرمجي•

اإلختبار و التحقق–
التحقق من أن البرمجیة تؤدي مایریده المستخدم•

البرمجیة تطویر–
تعییر البرمجیة وتطویرھا بسبب تغییر المتطلبات•
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Software( البرمجیات تطویر مودیل ماھو Process
Model(?

نظر اتوجه عدة من عرضه یتم ,البرمجیة للطریقة بسیط تمثیل عن عبارة•

النظر وجهات عن أمثلة•

–Workflow perspective

–Data-flow perspective

–Role/action perspective

البرمجیات تطویر مودیالت عن أمثلة•

–Waterfall

–Iterative development

–Component-based software engineering
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 Software(تكلفة هندسة البرمجیات 
Engineering Costs(
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البرمجیات؟ ھندسة كلفة ماھي

تقریبي بشكل•

تطویر كلفة ھي الكلفة من % 60–

وصیانة فحص كلفة ھي الكلفة من % 40–

custom( المخصصة البرمجیات أجل من :مالحظة– software(, الفحص كلفة تتجاوز 
التطویر كلفة

لـ تبعاً  الكلفة تتغیر•

تطویره الجاري النظام نوع–

.الخ ,الموثوقیة ,كاألداء ,النظام متطلبات–

development( لمودیل تبعاً  یتغیر الكلفة توزع• model( هندسة 
المستخدم البرمجبات
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ھندسة البرمجیاتتوّزع كلفة 

31

Wat erfall model

It erative development

Component-based software eng ineering

Development and evolution costs for long-lifetime syst ems

System evolution

10 200 30 4000

System development

Specification Design Development Integ ration and testing

25 5 0 75 1000

Specification Development Integ ration and testing

2 5 5 0 75 1 000

Specification Iterative development System testing

2 5 5 0 75 1 000



 Software(البرمجیات دورة حیاة تطویر 
Developement Life Cycles (SDLC)(
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محتویات المحاضرة

SDLC مودیل تعریف•

Bug مودیل• & Fix

Waterfall( الماء شالل مودیل• Model(

Rapid( السریع النموذج مودیل• Prototyping Model(

Incremental( التزایدي المودیل• Model(

Spiral( الحلزوني المودیل• Model(
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SDLCتعریف مودیل 

 كل في المتبعة والخطوات النشاطات یصف )framework( إطار عن عبارة•
تنفیذه الجاري المشروع ضمن البرمجیة تطویر مراحل من مرحلة

المستخدمة المودیالت عن أمثلة•

–A Bug & Fix Model

–Waterfall Model

–Rapid Prototyping Model 

–Incremental Model

–Extreme Programming Model

–Synchronize-and Stabilize Model

–Spiral Model

–Object-Oriented Life-Cycle Models

–Dynamic Systems Development Method (DSDM)

–Adaptive Model

–....
34



Bug & Fixمودیل 
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Build & Fixمودیل 

له تفصیلي توصیف وجود بدون البرمجي المشروع تنفیذ یتم•
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السلبیات

مواجهتها یتم التي المشاكل•

ال یوجد توصیف–

ال یوجد تصمیم–

اإلطالق على مرضي غیر•

حیاة لدورة یحتاج•

المساوئ•

ة عالیةو ھذا یؤدي لتكلف, یتم إجراء التغییرات في في مراحل متأخرة أثناء تطویر البرمجیات–

الصیانة صعھبة–
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)Waterfall Model(مودیل شالل الماء 
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مودیل شالل الماء

)Requirements( المتطلبات تحدد•
المعلومات الضروریة–

التوابع والسلوك–

األداء وواجھات الربط–

)Design( التصمیم•
بنیة البیانات–

بنیة البرمجیات–

تمثیل واجھات الربط–

تفاصیل الخوارزمیات–

)Implementation( الفعلي التنفیذ•
طیاتكتابة الشیفرة البرمجیة وبناء قاعدة المع–

وفحصھاتوثیق البرمجیة –
39



مودیل شالل الماء
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مودیل شالل الماء
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مودیل شالل الماء
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التطویرالتغلب على صعوبات 

 لىع للتغلب األساسي للمودیل والخطوات الخصائص بعض إضافة یجب•
التطویر صعوبات

تصمیم البرنامج في المراحل األولى: 1الخطوة –

توثیق التصمیم: 2الخطوة –

قم بكل خطوة مرتین: 3الخطوة –

تخطیط و التحكم بـ ومراقبة عملیة الفحص: 4الخطوة –

إدخال المستخدم في عملیة التطویر: 5الخطوة –
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التغلب على صعوبات التطویر

1 الخطوة•
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التغلب على صعوبات التطویر

2 الخطوة•
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التغلب على صعوبات التطویر

3 الخطوة•
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التغلب على صعوبات التطویر

4 الخطوة•
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التغلب على صعوبات التطویر

5 الخطوة•
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نقاط القوة

واإلستخدام الفهم سهل•

مرتبة ببنیة الخبرة ذوي غیر من العمل فریق یزود•

جید بشكل مفهومة خطواته•

منهجیة بطریقة المتطلبات بوضع یقوم•

اإلدارة سهل•

جازاإلن مدة أو التكلفة من أهمیة أكثر الجودة تكون عندما جید بشكل یعمل•
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السلبیات

مسبقاً  معروفة كلها المتطلبات تكون أن یجب•

 في تغییرها نیمك وال ثابتة تعتبر مرحلة كل في المتولدة والعناصر المستندات•
للوراء بالعودة إال الالحقة الخطوات

التقدم عن سلبي انطباع یعطي•

 طریقةبال البرمجیات تطویر في المستخدمة حل-مشكلة العمل آلیة الیعكس•
التكراریة

 نهایة في ةكبیر  مشكلة تعتبر أخرى برمجیات مع أو البیئة في البرمجیة دمج•
المنتج تطویر

  األولى احلهمر  في البرمجي المنتج عل للتعرف للمستخدم قلیلة فرص یتواجد•
)النهائي المنتج وصول قبل(
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شالل الماءمتى یجب استخدام مودیل 

جید بشكل معروفة المتطلبات•

جید بشكل محدد البرنامج•

جید بشكل مفهومة المستخدمة التكنلوجیا•

مسبقاً  موجود منتج من جدید إصدار•

)مثالً  دیدج تشغیل نظام ضمن( جدیدة بیئة ضمن للعمل برمجي منتج تصدیر•
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 Rapid Prototyping(مودیل النموذج السریع 
Model(
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مودیل النموذج السریع
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مودیل النموذج السریع

ممكنة فترة بأسرع البرمجي المشروع عن تجریبي بنموذج المستخدم یزود•

الھدف ھو تسریع بناء البرمجیة بأقصى مایمكن–

الزبون احتیاجات ماهي بدقة یحدد التجریبي النموذج استخدام•

فعلي بشكل التجریبي النموذج وتنفیذ بناء الیتم•

البنیة الداخلیة للنموذج التجریبي غیر مھمة–

التجریبي یمكن تعدیلھ بسرعة لتلبیة حاجات المستخدمینالنموذج –
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ونقاط الضعفالقوة نقاط 

المزایا•

مقارنًة مع مودیل شالل الماء–

عملیة التطویر في خطیة  من مرحلة بناء نموذج تجریبي لمرحلة بناء منتج نھائي•

عملیات العودة للوراء ضمن المودیل غیر متوقعة•

المساوئ–

لبرمجيیصبح ھذا المودیل غیر نافع إذا كان من غیر الممكن إدخال المستخدم في دورة حیاة بناء المنتج ا•

فزمن بناء المنتج البرمجي ال یمكن , إذا لم یكن من الممكن اإعادة استخدام مكونات وعناصر جاھزة•
إنقاصھ

مبرمجین ذوي مھارة عالیةیتطلب •

جاز المودیل الزبائن یتوقعون أن یتم تلبیة رغباتھم والتغییرات التي طلبوھا بسرعة كبیرة كسرعة إن•
التجریبي
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السریع أو مودیل شالل الماءمودیل النموذج 

الماء شالل مودیل•

نجاحات عدیدة–

یلبي حاجات المستخدم–

السریع النموذج مودیل•

غیر مبرھن نجاحھ–

یمتلك مشاكل خاصة بھ متعلقة بالنموذج التجریبي–

الحل•
مودیل النموذج السریع لمرحلة المتطلبات–

مودیل شالل الماء لبقیة المراحل–
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)Incremental Model(المودیل التزایدي 
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المودیل التزایدي
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المودیل التزایدي

 دمجه ,هتنفیذ ,المنتج تصمیم یتم•
 األجزاء من كسلسلة وفحصه
 يف المتتالیة )builds( البرمجیة

البناء

عبارة عن مجموعة من  buildالـ –
التعلیمات البرمجیة من مجموعة من 

ة المودیالت المصممة لتنفیذ وظیف
معینة

 build بناء مرحلة كل في یتم•
 البرنامج مع دمجه ثم ومن جدید

 نامجبر  لتكوین تصمیمه الجاري
متكامل كامل
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المودیل التزایدي

 إلى البرمجي المنتج تقسیم یتم•
builds الـ من مجموعة

یتم دمجھ بعد بنائھ في  buildكل –
المنتج . المنتج البرمجي الموجود

صالناتج یجب أن یكون قابالً للفح

 اً مؤلف البرمجي المنتج كان إذا•
builds الـ من كبیر عدد من
, زمن كبیر لعملیة الدمج والفحص–

 حیث بعد كل عملیة دمج یتم فحص
المنتج البرمجي بشكل كامل
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المودیل التزایدي

 اً مؤلف البرمجي المنتج كان إذا•
builds الـ من قلیل عدد من
یعود المودیل التزایدي إلى مودیل –

build and fix

61



مقارنة المودیل التزایدي مع المودیالت السابقة

السریع النموذج مودیل و الماء شالل مودیل•

ُیعطي منتج كامل للزبون–

تاریخ محدد لتسلیم المنتج البرمجيیتواجد –

  التزایدي المودیل في•

فیھ buildیتم إعطاء منتج قابل للتشغیل و ذو جودة جیدة للزبون في كل مرحلة یتم بناء –
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نقاط القوة ونقاط الضعف

المزایا•

البرمجي و  التقدیم التدریجي للمنتج البرمجي للزبون یعطي الزبون إمكانیة اإلطالع على المنتج–
تعدیلھ حسب رغبتھ

تغییر المنتج البرمجي و تأقلمھ مع متطلبات المستخدمین أمر طبیعي–

المساوئ•

جدید یجب أن یتم دمجھ مع المنتج البرمجي الموجود بدون إلحاق الضرر بالمنتج  buildكل –
البرمجي ووظائفھ الموجودة قبل الدمج

الجدید یجب أن یكون سھل ومخطط لھ  buildدمج الـ –

المودیل التزایدي بین تطویر المنتج البرمجي و صیانتھالیمیز –

 buildsیعبر عن المنتج البرمجي كسلسلة من الـ –
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!!المخاطر
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)Spiral Model(المودیل الحلزوني 
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المودیل الحلزوني

مبسط نمط•

یل مودیل شالل الماء مضافاً لھ تحل–
للمخاطر

بـ ُیسبق طور كل•

فحص البدائل–

تحلیل المخاطر–

بـ ُیتبع طور كل•

تقییم وفحص–

تخطیط للخطوة التالیة–
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الحلزوني البسیطالمودیل 

 میت أن الممكن من یكن لم إذا•
 ,لهاتحلی تم التي المخاطر حل
ةً مباشر  المشروع إیقاف یتم

 أن یمكن التجریبي النموذج•
 على لللحصو  بفعالیة یستخدم

 المخاطر حول معلومات
المحترمة
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المودیل الحلزوني الموسع
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الحلزونيتحلیل المودیل 

القوة نقاط•

ضمان كبیر لجودة البرمجیة–

السھل تقدیر الحد الذي سیتم الفحص لعنده بعد تحلیل المخاطرمن –

تمییز بین التطویر و الصیانةال –

الضعف نقاط•

ل توقیع العقدكل المخاطر ینبغي أن یتم تحلیلھا بشكل مسبق قب, في المشاریع البرمجیة الكبیرة–

المودیل یحتاج مبرمجین ماھرینھذا –

للبرمجیات المصممة للعمل في بیئات داخلیة خاصةناجح –
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