
 

 

 المادة : هندسة البرامجيات   جامعة ديالى                                                       

 مدرس المادة : م.م شيماء طه احمد كلية التربية االساسية

 المرحلة الثالثة قسم الحاسبات

Software Engineering 

 هندسة البرامجيات

 

 المحاضرة االولى

 مقدمة عن هندسة البرامجيات

 بترتٌب تقوم التً االنظمة تظھر بدأت التدرج ومع softwareاو البرمجٌات ٌسمى ما ظھرت والخمسٌنات االربعٌنات فً

 إذا  القول صح إن  االنسان كان حٌث ، التشغٌل انظمة ھً بھا والمقصود المستخدم احتٌاجات لٌلبً االلة اعمال وتنظٌم

    ٌتعامل المستخدم الٌوم اصبح حٌث الٌوم ھو كما ولٌس جزء كل ٌخاطب أن علٌھا ٌجب فكان نظام أي ٌستخدم ان اراد

 .High Level Language العالً  المستوى ذات البرامج مع

 وتٌرة فً التطور ھذا واستمر البسٌطة التشغٌل وانظمة المختلفة البرمجة لغات تظھر بدأت الحواسٌب تطور ومع

 نسمٌھا ما وھً جدٌدة مشكلة ظھرت أن إلى وصلنا( Software Crisis) المعدات سعر انخفاض وھً حتى متسارعة

 ٌصٌر أن إلى الحال ٌصل قد بل البرامجٌات ارتفاع مقابل hardware المعدات سعر انخفاض وھً البرامجٌات ازمة

 . المعدات سعر من اكبر البرامجٌات سعر

 :  التالً االزمة ھذه ضھور وبالتالً  software  أل سعر ارتفاع إلى ادت التً االسباب ومن

 . المجال ھذا فً العاملة الشركات أو المبرمجٌن قبل للبرامج الفكرٌة بالحقوق االحتفاض  -1

 . لنفسه المبرمج ٌضعه الذي المرتفع السعر -2

 . قانون ٌحكمھا ال والتً العمل سوق فً الموجودة البرامجٌات من الھائل الكم  -3

 .العمل سوق فً ندرتھم او البرامجٌات مھندسً وجود عدم -4

 : Software Engineer ال مواصفات

 .الحاسوب مجال فً متخصصة شھادة -1

 (. الحاسوبٌة االنظمة وتصمٌم انشاء)التخصص مجال فً سنة عن تقل ال خبرة -2

 . جدٌد لكل الدائمة والمتابعة لمعلوماتك المستمر التحدٌث -3

 : computer program ال و  software أل بٌن الفرق

 ھً software ال ان وھو رئٌسً فرق ھناك ان اال تمٌٌز أي بدون  software ال و البرامجٌات سابقا ذكرنا لعلنا 

 المبرمج من معدة تكون برامج فھً للبرامجٌات بالنسبة أما ، عالٌة تكون فٌھا واالعتمادٌة وموثقة لالستخدام جاھزة برامج

 مع ،(  لھا المنتج اال معھا التعامل ٌستطٌع ال)  المبرمج ھو فٌھا الھدف وٌكون مبدئٌة برامج انھا أي نھائٌة لٌست ولكنھا

 . منھا االنتھاء فور computer program أل مرحلة ان العلم



 

 

 البعض بعضھا مع والمترابطة المستقلة البرمجٌة االنظمة من مجموعة انھا software ال نعرف ان االن وٌمكننا 

 .  وموثقة

 . الخاص  كٌانھا برنامج لكل أي:  بالمستقلة ھنا والمقصود

 . ربط قنوات بٌنھا أن أي:  بالمترابطة المقصود واما

 

 

 

 software engineering ال ماھو

  أل وتطوٌر وصناعة بانتاج تھتم والتً المعرفة فروع من فرع:  بانھا البرمجٌات ھندسة نعرف أن ٌمكن 

 . المناسب الوقت فً وتسلم تكلفة واقل عالٌة الجودة تكون أن بشرط( البرامجٌات)

 لھا السعر ٌحدد أن ٌمكن وبالتالً منخفظة أو عالٌة جودة ذات النظام أن من معرفة خاللھا من ٌمكننا المادة ھذه أن أي

 . معٌنة معاٌٌر وفق لذلك الزمنٌة الفترة تحدٌد وكٌفٌة التسلٌم بمواعٌد االلتزام وكذلك

 -:software لبرمجٌاتا

 .البرمجٌات مھندس بوساطة وبناءه تصمٌمه ٌتم منتج ھو الحاسب برمجٌات

 -:التالً ٌتضمن وھو

 أو البرامج ھذه تنفذ عندما -Instructions(computer programs:)( الحاسوب برامج) اإلٌعازات .1

 .المطلوب العمل أو الوظٌفة تعطٌنا فإنھا اإلٌعازات

 .بكفاءة المعلومات معالجة من البرامج تمكن -:Data structures البٌانات ھٌاكل .2

 .البرامج واستخدام عملٌة وتصف -: Documents الوثائق .3

 تالئم التً النوعٌة عالٌة نتٌجة إلى تؤدي عملٌات تطبٌق بوساطة ناجح، منتج أي ببناء شبٌه الحاسوب برنامج بناء•

 .المنتج ٌستخدمون الذٌن المستخدمٌن متطلبات

 -:software characteristics البرمجٌات خصائص

 الفھم ولزٌادة(. ٌبرمجھا) ٌبنٌھا الذي ھو اإلنسان أن ھً األخرى األشٌاء عن مختلفة تجعلھا التً البرمجٌات خصائص أن

 ھو( واختبار وبناء وتصمٌم تحلٌل من) اإلنسان عمل فأن الھاردوٌر صناعة بعد إنه البرمجٌات وھندسة البرمجٌات نع

 .الحاسبة تفھمه الذي الفٌزٌائً النھائً الشكل إلى ٌحول األخٌر فً

 المكونات تصمٌم أولً، نماذج إنشاء رسمٌة، تصامٌم أولً، رسم) باآلتً القٌام علٌنا فأنه جدٌدة حاسبة بناء أردنا إذا

 ((.الطاقة تجھٌز الكترونٌة، دوائر رقائق،) الفٌزٌائٌة

 .فٌزٌائٌة من أكثر منطقٌة نظام عناصر ھً البرمجٌات •

 (.الھاردوٌر) الحاسوب قطع خصائص من بعٌد حد إلى تختلف البرمجٌات خصائص •

 

 -:ھً الخصائص وھذه



 

 

 (.العادي) الكالسٌكً بالمعنى تصنع ولٌس تطور البرمجٌات .1

 -(:الھاردوٌر)الحاسوب قطع وتصنٌع البرمجٌات تطوٌر بٌن الموجودة واالختالفات التشابھات بعض ھناك

 غٌر ھً التً نسبٌة مشاكل تولد أن ممكن الحاسوب قطع تصنٌع عند ولكن الجٌد التصمٌم خالل ُتنجز كالھما •

 .والتصلٌح التصحٌح سھلت   فأنھا وجدت وأن البرامج تصمٌم عند للبرمجٌات بالنسبة موجودة

 .تماما   مختلف ھو المنجز والشغل اإلنسان بٌن العالقة ولكن اإلنسان على ُتعتمد كالھما •

 .مختلفة الوسائل ولكن المنتج بناء تتطلب كالھما •

 وتصمٌم برمجة أي) المشارٌع ھندسة أن أي -(:والتصمٌم البرمجة أي) الھندسة على مركزة البرمجٌات •

 .المشارٌع تصنٌع مثل تدار ال( المشارٌع

. بالمعنى متساوٌٌن ھما البرمجٌات وتطوٌر الھاردوٌر تصنٌع من ٌجعل ال مصطلح( البرمجٌات مصنع) •

 .تصنٌعھا ولٌس البرمجٌات تطوٌر إلى ٌشٌر البرمجٌات مصنع باألحرى،

 .ُتشحن ال أي ُتخزن ال البرمجٌات .2

 مع الحال ھو كما أخرى عناصر من ّتجمع إنھا من أكثر المستخدم حاجة حسب( تصمم) تبنى البرمجٌات معظم .3

 .الھاردوٌر تصنٌع

 .المستخدم حاجة حسب مبنٌة ھً البرمجٌات فمعظم التجمٌع إلى مائلة الصناعة أن مع .4

 -:software applications البرمجٌات تطبٌقات

 األنظمة) عدا ما( خوارزمٌات) اإلجرائٌة الخطوات من سابقا   محددة بمجموعة حالة أي فً عملٌا   تطبق قد البرمجٌات

 (.الذكٌة العصبونٌة والشبكات الخبٌرة

 -:البرامج تطبٌقات إمكانٌة سعة إلى تشٌر اآلتٌة البرمجٌة المجاالت

 وھً األخرى، البرامج لخدمة مكتوبة البرامج من مجموعة ھً -(:system software) األنظمة تطبٌقات •

 ھٌاكل معقدة، المعالجة متعددٌن، مستخدمٌن بواسطة كثٌر استخدام الكومبٌوتر، أجزاء مع كبٌر تفاعل)  ٌلً بما تتصف

 (.الواجھات متعددة معقدة، بٌانٌة

(. معلومات بھٌاكل ُتحدد ولكن معقدة عملٌات ھً) compiler, editor and file management utilities: كمثال

 البٌانات من بكمٌات ُتعالج كلھا( االتصاالت المشغالت، التشغٌلٌة، األنظمة مكونات كمثال)  األخرى األنظمة وتطبٌقات

 .الھائلة

 على وتسٌطر وتحلل تراقب التً البرامج وھً -(:Real-Time software) الدقٌقة الوقتٌة أو الفورٌة البرامج •

 إلى ثانٌة ملً 1 من الزمن من معٌن مدى إلى داخلٌا   جٌبتست أن ٌجب األنظمة وھذه تحدث، كما الخارجً العالم أحداث

 العالم إلى البٌانات وإخراج والسٌطرة المكونات وتحلٌل البٌانات تجمٌع) تتضمن األنظمة ھذه وعناصر دقٌقة، 1

 (.الخارجً

 فً كبٌر منفرد مجال ھو األعمال معلومات مع التعامل -(:Business software) األعمال تطبٌقات •

 نظام داخل متضمنة( الشحن المصرفٌة، الحسابات واستقبال دفع، الرواتب جدول كأنظمة) األنظمة وھذه. البرمجٌات

 قاعدة من أكثر أو واحد إلى متصل النظام وھذاManagement Information System (MIS ) اإلدارة معلومات

 .بحقھا قرار واتخاذ عملٌاتھا لتسھٌل األعمال عن معلومات على ٌحتوي كبٌر بٌانات

 مع تتعامل التً األنظمة وھً -(:Engineering and scientific software) والھندسٌة العلمٌة األنظمة •

 (.المحاكاة وأنظمة التصمٌم على ُتساعد التً التطبٌقات اآللً، التصنٌع الفلك، علم تطبٌقات: مثال) األرقام خوارزمٌات

 



 

 

 Read فقط القراءة بذاكرة تسمى ذاكرة داخل وتوجد -(:Embedded software) المتضمنة البرمجٌات •

only memory ROM ًوھً. الصناعٌة واألسواق( المستھلك) للمستخدم واألنظمة المنتجات على للسٌطرة تستخدم وھ 

 كالوظائف) مھمة وظٌفة ٌزود أو( ٌف الماٌكرو لطباخ المفاتٌح لوحة على كالسٌطرة) ومقتصرة محدودة وظائف تنجز

 (.وألخ المكابح ونظام القٌاس أجھزة لوحة وعرض الوقود على كالسٌطرة السٌارة فً الرقمٌة

 الجداول، النصوص، معالجة: مثال) -(:Personal computer software) الشخصً الحاسوب نظام •

 الوسائط، تعدد الحاسوب، رسومٌات

 ھذا كل.......البٌانات قاعدة ووصول الخارجٌة والشبكات مالٌة، الوأعم شخصٌة تطبٌقات البٌانات، قواعد إدارة التسلٌة،

 (.التطبٌقات من مئات بضع فقط ھو

 غٌر خوارزمٌات استخدام من تجعل -(:Artificial intelligence software) الصناعً الذكاء برمجٌات •

 وتدعى الخبٌرة األنظمة -:كمثال. )الدقٌق التحلٌل أو للحساب ُعرضة غٌر تكون التً معقدة مشاكل لحل استخداما   عددٌة

 الشبكات األلعاب، تطبٌقات النظرٌات، إثبات والصوت، الصورة على التمٌٌز أنظمة المعرفة، أساسھا بأنظمة أٌضا  

 ((.الحٌوٌة العصبٌة الخلٌة ووظٌفة البشري الدماغ عمل محاكاة أي) العصبونٌة االصطناعٌة

 مستعرض طرٌق عن تعرض الوٌب صفحات -(:Web-based software) الوٌب على المبنٌة البرمجٌات •

 النصوص مثل) وبٌانات( Javaو Perlو HTMLو CGI كلغة) للتنفٌذ قابلة إٌعازات عدة بدمج ٌقوم الذي البرنامج وھو

 برمجٌات بموارد تقرٌبا   تزود ضخمة حاسبة أصبحت الشبكة الحقٌقة، فً(. والمرئٌات الصوت تنسٌقات وتنوع المتشعبة

 .بھا متصل شخص أي بواسطة إلٌھا الوصول ٌمكن التً محدودة غٌر كبٌرة

 -(:Expert systems/artificial neural networks) االصطناعٌة العصبونٌة الشبكات/ الخبٌرة األنظمة •

 وقدرات( اإلدراك) التمٌٌز نمط وھو إمكانٌات فتح قد المضبب المنطق مع االصطناعٌة العصبونٌة الشبكة برمجٌات

 .المعلومات معالجة

 مع المعلومات لتبادل مختلفة طرق جوھرٌا   تعرض الوسائط المتعددة واألنظمة العملٌة الواقعٌة البرمجة •

 .المستخدمٌن

 .متوارثة حاسبات ضخم بشكل الحاسبة داخل تكون التً البرامج إمكانٌة تعرض الوراثٌة الخوارزمٌات •

 -(:Well engineering software) للبرنامج الجٌدة الھندسة

 -:جٌد برمجٌات مھندس أي ٌمتلكھا أن ٌجب التالٌة الصفات

 .والتعدٌل للصٌانة قابل ٌكون أن ٌجب البرنامج .1

 .عمله من موثوق ٌكون أن ٌجب البرنامج .2

 .وكفؤ فعال ٌكون أن ٌجب البرنامج .3

 .للمستخدم مالئمة برنامج واجھة ٌقدم أن ٌجب البرنامج .4

 -(:The goals of software engineering) البرمجٌات ھندسة أھداف

 -:التالٌة األھداف إلنجاز البرمجٌات ھندسة تسعى

 .البرنامج وصٌانة التطوٌر عملٌة تكالٌف( تقلل) تقلص أن ٌجب -(:Costs) التكالٌف .1

 المتوفرة، الموارد من محدودة كمٌات ضمن محدد وقت فً البرنامج ٌقدم أن ٌجب -(:Efficiency) الفعالٌة .2

ٌُقدم الذي رنامجبال  البرنامج. الصحٌح بالشكل وٌنتج ٌكتمل، حتى مختلف لحساب المحدد الوقت ضمن ٌعمل أن ٌجب س

 فً. الھاردوٌر وفق البرنامج ٌعمل بحٌث متكاملة جدا   ھً الكفاءة من األخٌر الشكل أنه ٌعنً بالضرورة لٌس الكفؤ



 

 

 إلى. للتغٌٌر صعوبة فأكثر أكثر البرنامج تجعل أن ممكن الكفاءة من األعلى الحد إلى والوصول لتحسٌن المحاولة الواقع،

 .المركزٌة والمعالجة الذاكرة مثل النظام لموارد مؤذي استخدام منه ٌجعل ال الحاسوب برامج أنه تعنً الفعالٌة ما، حد

 بدون األخرى األنظمة أو األخرى الحاسبات إلى ُتحمل أن ممكن الحاسوب برامج -(:Portability) للنقل قابل .3

 البرنامج ٌعمل أن المحتمل من لكً( re-compiled) ترجمة إعادة إلى ٌحتاج فالبرنامج. جدٌد من البرنامج كتابة إعادة

 .جٌد تنقل قابلٌة ٌعتبر وھذا الجدٌدة اآللة على

 طول على متغٌرة مادة ھو البرنامج ألن للصٌانة قابل ٌكون أن ٌجب البرنامج -(:Maintenance) الصٌانة .4

 .ضرورٌة غٌر تكالٌف بدون ُتصنع أن ممكن تغٌٌرات ھً الطرٌقة وھذه وٌوّثق ٌكتب البرنامج أن المھم ومن. الحٌاة فترة

 المالئم المستوى المتوقعة، بالخدمات المستخدم لتزوٌد البرنامج كٌفٌة عن قٌاس ھً -(:Reliability) الموثوقٌة .5

 ومن ناحٌة، من المستخدمٌن متعدد حالة فً) مستخدم من أكثر قبل من ٌستخدم البرنامج ألن أساسً شً ھو للموثوقٌة

 (.النظام نفس على اآلخرٌن استخدام عند حتى لوظائفه النظام إنجاز أخرى ناحٌة

 .مؤكد موعد ضمن ٌنتج أن ٌجب للبرنامج العالٌة النوعٌة -(:Delivery on time) التسلٌم وقت .6

 The software should offer appropriate user) مالئمة مستخدم واجھة ٌعرض أن ٌجب البرنامج .7

interface:)- من تجعل تعرض التً الواجھة ألن السھولة بھذه كاملة إمكانٌة لھا تكون ال البرامج أكثر أنه الواضح من 

 النظام لمستخدمً مطلوبة وخلفٌات كفاءات االعتبار نظر فً ٌأخذ المستخدم واجھة فتصمٌم لھذا استخدامھا، الصعب

 .لذلك وفقا   أنٌقة تكون أن وٌجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


