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من حنم ؟
السس: وائل حسن محادعلي عبد الالاس.●

الكلية: حبو . مس.●

 م.1987 حك2وبر 22الايلد: ●

 من كلية ال لدسة و ال2كلولوجيم بأسوان لهسس ك ربمل ك وابة حمسبمو و ن0س2010.0خر ج ●

ال2خ:ص الحملي: م لدس برم يمو في م مل  :ايس و بلمل لبمو البرم ة، لبلمل لبمو البرم ة  2مان  :ايس و ●
 و غيرهام من اeدواو اeخرinterpreters.0r و الاiسراو compilersبلمل الا2رجامو 

مدون2ي الشخ:ية:●

afkar-abo-eyas.blogspot.com

مدون2ي الالاية:●

abo-eyas.blogspot.com

wael_hasan_87@yahoo.comالبر د اللك2روني: ●



  

اللقمط:
 نبذة عممة عن مشروو عالبرم ة ب بداوع،●

 نبذة عن  :ايس لبة البرم ة الاربية ع.بداوع،●

 الارحلة الحملية من الاشروو،●

 ممذا سيحدث في الاراحل القمدمة ؟،●

 كيiية الاسمعدة لن مح الاشروو.●



  

حهداف الاشروو:
 أليف و  رجاة الاُؤَلiّمو ال2ي  خص الالوم البرم ية اeسمسية .لى اللبة الاربية:●

 interpreters و الاiُسliراو compilersالالوم الا2القة ب2:ايس لبمو البرم ة و .ن2مج الا2ُرِجامو 
 و كمف����ة اeدواو البرم ي����ة الخمص����ة ب ����م، وص����ولا .ل����ى .ن2مج بيئمو البرم ����ة debuggersو الاُلّقlحمو 
، بل و وصولا .لى  رجاة كل مم  2الق ب2:ايس و .ن2مج ن0س ال2شبيل الاخ2لiة.IDEالا2كمملة 

موسوعة اeلسن:–

 ض��س  لخي:��موٍ للاد ��د م��ن لبمو البرم ��ة ال��2ي  الا2ُ ��م ف��ي ك2مٍب�� واحدٍ، بحي��ث  بل��ي 
.rخرeحممله عن عشراو الك2ب ا

http://alson-enc.blogspot.com/
.ن2مج مُل2ج مٍو� عربيٍة�  خ�ص اeدواو الرئيس�ة ف�ى الا مل ال�برم ى، بدلاا م�ن لبمو البرم �ة ●

الاربية باخ2لف حنواع م و ان2 ملء بل0س ال2شبيل الاربية باخ2لف حنواع م.
.بداولبة البرم ة الاربية الح2رافية: ●

http://ebda3lang.blogspot.com/

http://alson-enc.blogspot.com/


  

الخطة الزملية للاشروو:

:حطوار الاشروو

س�يكون للاشروو َطوْران م�ن حطوار الحيمة، الَطوْر اeول ه�و: َطوْر الاا�ل الiردr، و الَطوْر اللمن�ي ه�و: َطوْر 
الاال الاُؤسجّسي ال امعي،

●rردiالَطوْر ال 

الارحل�ة اeول�ي م�ن حيمة الاشروو، و في �م س�2كون مُل2 م �ه مُبلق�ة الا:�در و س�يكون الاا�ل عل�ي  طو ره�م 
فرد ما  اممما؛ حيث سأكونا الاُبرمتجج الوحيد فيه، و الوحيدج الذr  ج2اممل مع ال2سمؤلو و حو اله2راحمو و حو 

الدعم م و حو اللقمومو الاُخ2لiة لان   2اون بملاشروو لسلبما حو .  مبما0.



  

الَطوْر الاُؤسجّسي: ●

و في��ه س��ي2س  حو ��ل الاشروو م��ن عاٍل�� فرد��rٍ .ل��ي مُؤسجّ��سةٍ ل ��م كيمٌن�� خمص، و س��ي2س هبول مُشمرجكمو م��ن 
 جرغ���ب ف���ي  طو ���ر الكواد الا:���در ة لاُل2 مو الاؤس���سة، م���ع اeخ���ذ ف���ي الع2بمر ح���ن حس���امل الاُل2ج مو و 

).linux kernelوامرا  م سي2س اع2بمرهم علمموٍ   مر ة ل اممما كام  حدث في حملة نواة الليلُوكة 

:حمم ال2او ل فسيجكون مُا2اتداا علي الطرق ال2ملية

ال2برعمو●
، و ك�2ب  ال�س .بداوورال الالشوراو الخمص�ة بملاشروو، مل�ل ك�2ب  الي�س البرم �ة بلب�ة ●

ال2امم���ل م���ع الاiُس���liر و الا2ُرِج���س و بيئ���ة البرم ���ة الا2كممل���ة و غيره���ن م���ن الاُل2ج مو 
.rخرeا

.maintainingو ال:يمنة  installingبيع خدممو ال2لز ل ●
بيع خدممو ال2در ب للفراد، و للاُؤسجّسمو.●

 2اة الخطة الزملية للاشروو:



  

 2اة الخطة الزملية للاشروو:

:موعد الن2قمل من الَطوْر الiردr .لي الَطوْر الاُؤسجّسي

هذا اeمر  ا2اد بشكٍل كممٍل علي مم  2وفر من  او ل، 

كيiية حخذ القرار في الاُؤسجّسة فيام باد:

حخ�ذ القراراو ف��ي ك�ل مشروٍو�� م��ن الاشمر ��ع الاُخ2لت��iة س��يكون بال �ج ال2شمور الواض�ح بي��ن حفراد مُ 2اج��ع 
الاُطوliر ن له، مللا�م  جحدث ف�ي مُ 2اجع نواة الليلوكة لبل ربام نا2ا�د علي ذاو االيمو ال2ي  ا2ادون علي م 

في عال س0.

هل س2ق2:ر الاُؤسجّسة علي البرم يمو فقط في الاس2قبل ؟

ف�ي عمل�س الحوس�بة، بحي�ث  كون همدرةا�  appleهلمك نيةٌ� ص�مدهٌة َلدجrجّ ل2حو �ل الاؤس�سة .ل�ي م�م  ُشبِ�ه ورك�ة 
 اا��ل علي��ه  ل��ك  hardwareعل��ي .ن2مج حن0اةٍ�� م2ُكممتلةٍ�� بك��ل م��م  شال��ه م��ن برم يموٍ�� و عج2مدٍ ص��لٍب 

البرم يمو.



  

:.بداومبمدئ  :ايس 

ك اس2خدام الكلامو و الرموز الاألوفة، و في وظمئف  شبه وظي2i م في الحيمة الامد ة:1
+ ك × ÷ ^ : ،     ل 0

ك  حو �ل الل�ص ال�برم ى .ل�ى م�م  قمرب الوص�ف الامدى، ح�2ى ح�ن ح�ى وخٍص� غي�ر م2خ:�ٍص  اكل�ه 2
.ف س الكلير با رد هرالة البرنممج الاك2وب ب بداو. و لكن مع الاحمف0ة على الباد عن الحشو

ك مزج ال2ا�بيراو و الاكونمو البرم ي�ة الا2قمرب�ة ف�ى مكونٍ� ح�و  ا�بيٍر واح�د شحوا�ل و حع�س؛ ل2كون 3
كذلك س لة ال2الس و الس2يامب. و لi2مدى البلبلة و الخلط اللمجاين عن  شمبه  الاكونمو.

  Interface + class + Struct = صلف
function + procedure + Delegate = .جرال

hashtable + arrayال دول ل 



  

.pointers- -لستغناء عن أى مكونر أو تعبيرر مربك بطبعه، مثل -لمؤشر-  4



  

ك جاع اeفمل من كل لبة برم ية:5
pythonكلير من وكل ال�•
javaباض مواصiمو اeصلمف في ال�•
Cفكرة الi2و ض من ال�ـ•
python من ال�hashtableال�•

ك مسمعدة الاُبرمتج على .ن2مج كود آمن عن طر ق:6
.exception handlingمامل ة الس2للملاو •
 ا�بيراو و مكونمو هو �ة  س�معده عل�ى ال2بل�ب عل�ى اeجزال ال:�ابة م�ن م ا�ة ال2كو �د و •

 الذr  اط�ى الا�برمج القدرة عل�ى inheritanceمبدح ال2وارث . مل�ل  وف��ر علي�ه الالمل
.السi2مدة من ج د ااخر ن و .ن2مج س الذى  س ال2أكد من حمله



  

:.بداوهيكل برنممج 

 من: بداو 2كون كل برنممٍج مك2وٍب ب
ك ملفٍ رئية:1

 ك2ب به حوامر البرنممج.
.رئيةام2داده 

ك ملف بمهة:2
اeصلمف الخمرجية.

.بمهةام2داده 



  

 كو ن الالف الرئية بمخ2:مر:

 حوامر ضس الاك2بمول.ن وُِجدجو0●
حوامر البرنممج●
 الجرالاو الالiردة ل.ن وُِجد حىل مل م0 ●

و حو  ار iمو اeلقمب الالiردة ل.ن وُِجد 
حrل مل م0 

و حو اeصلمف  ل.ن وُِجد حrل مل م0



  

 كو ن ملف البمهة بمخ2:مر:

 حوامر ضس الاك2بمول.ن وُِجدو0●
  ار iمو اeلقمب الالiردة ل.ن وُِجد حrل مل م0●
  ار ف ال:liلْف لنiة اسس الالف0●



  

:.بداوحنواو البيمنمو فى 

 .لى:.بداو لقسس حنواو البيمنمو فى 
ك حنواو بيمنموٍ حصلية لالا2بيراو و اللواب 1.0

 حر،ملطق  ، نص ، رهس



  

hashtableيمكن -ستخد-مه كـ•

- أنو-ع بيانا ر مركبة، تجميعةم من -لنو-ع -لبسيطة ه- 2
،hashtables و -لـarrays-لجد-ول  مزي:م من -لـ•
،classes-لنصناف  •



  

:.بداومواصiمو لبة 
هى لبة

: عدد هواعدهم كأهل مم  كون،بسيطة
 سرهس

 ورهمو هطع كبير  7الاواصiمو القيمسية ل م  قع في حهل من 
:  اكن اس2خدام م كلبة  الياية فى م مل البرم ة للطiمل ال:بمر بس ولة و سرعة  الياية و س لة

بمم2يمز.



  

  له==ا نص==فا  مشترك==ة تمزج بي==ن نص==فا  هجين==ة
 و لغا  procedural-للغا  -لجر-ئي======ة 

، و تحاول -س=تخلص oop-لبرمج=ة -لكائني=ة 
-لفضل من كل نوع من -لنوعين،



  

: eن ��م  راع��ى القوة ف��ى ك��ل ملمح��ى  :��ايا م، و  ا��بيرل واحدل في ��م  بل��ي ع��ن ك��ل ن0مئره ف��ي اللبمو هو ��ة
  rخرeا



  



  

:  خ2مر للابرمج حفمل الخ2يمراو و اeدواو و  2يح م له ليس2خدم م فى برام ه،ن0يiة و آملة



  

  أى بإمكانها إنتاج بر-م: ذ-  خيوط تنفيذ مختلفة،multithreadedمتعددة -لخيوط 

: حى  اكل م حن  ل2ج كوداا محكومما و كوداا حصليما compiledم2رجاة  و i  interpretedسير ة
بمس2خدام نiة اللص البرم ى البداعى و نiة الاك2بمو،

: فل نية هلمك على الطلق للضمفة .لي م .ل باادلوٍ بسيطة شجداا، و علد الحمجة الامسة لذلك، و مس2قرة
.على الااوم فمل2بيراو س2كون هليلةا للبم ة .ن حدث 



  

:.بداواللبمو ال2ى  س السi2مدة مل م علد  :ايس 

C# and Java
Matlab
C++
Visual basic
F#
ج
Fortran
Ada
Pascal
python
Eiffel
C



  

 مرو س���������2ة حو ٍر فق���������ط عل���������ي الطلق
الرساي للاشروو  

 مو 80م�م  قرب م�نiه�د .بداو% م�ن مواص� 
 س بلمؤهم.

 :ر القيمس��������ي عٌحبْدتوع ل�������ه واج 2من�������liسiُالا
الامد ة و الi2معلية.

 بيئ����ة البرم ����ة الا2كممل����ة عحندل����ةع ل ����م
.صدارة بدائية حسمسية.

 ر حواليiسiُسطر بمل�35000الا java.
 م����ن ك2مب لرس����ملة 1.2ان2 ����ي الص����دار 

 ف�������ي 01.3. و الص�������دار  بداوالبرم �������ة ب
الطر ق ب ذن ال  املي.

ح ن نحن اان؟



  

):.بداو لممنمفيس2و  بداورسملة البرم ة ب

ك2مبل  2حدث عن:
1.ك الواهع الالاي للمة السلمية
2.ك .ن2مج لبة برم ةٍ عربية
3.ك الرد علي الاامرضين
4بداوك وصف لبة ل..(
5 بداو:ك ورح حسة  :ايس.

روح البداو.–
مكونمول رُفتض ضا م.–
ح ن البداو في م ؟–

6 من مك2بة 1.0ك ورح الصدارة رهس 
.دار.الحكاة

.اللشر علد العلن عن مشروو البرم ة ب بداو



  

حويمل لس  ساi م الوه   

اeصلمف لالا ردة، الامد ة0.
الجرالاو الحرة.

ال داول.
.jdkاس2خدام مك2بة ال�

ال2حكس في خيوط ال2لiيذ الا2اددة.

  rو حويمل حخر



  

كيiية الاسمعدة

حمليما الاشروو في الَطّوْر الiردr، لذا فيُاكتن الاسمعدة من خلل الطرق ال2ملية:

 حاي�ل الك2مب الرها�ي لرس�ملة البرم �ة ب بداو0 الذr  ُا2بجر الك2مب الرس�اي للاشروو،  و ال2حدث عله ف�ي مدون�2ك و ح�و –
موهاك و حو حسمبك الشخ:ي في الشبكمو الج2امعية الاخ2لiة.

ebda3lang.blogspot.com

 ث�س .رس�مل ال2س��مؤلو و ح�و obde3  رب�ة اللب��ة ب2حاي�ل .ص�دار الص�دارة ال2 ر بي��ة اeول�ي م�ن مiُس�liرهم القتيمس��ي حابْدتو –
اله2راحمو و حو الن2قمداو و حو الاد ح :0 علي البر د اللك2روني لاُ:اliس اللبة:

wael_hasan_87@yahoo.com

و ال2حدث ع�ن ال2 رب�ة م�ع ااخر �ن ف�ي الاواه�ع اللك2روني��ة و غيره�م، ث�س نس�خ الاiُس�liر بشكٍل� م منٍي� لا�ن  رغ�ب ف�ي 
ذلك.

الدعم ة للاشروو –
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