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حقل الواقع  مجلة الرابط؟ 
تهتم  شهرية  تقنية  مجلة 
والتطوير  البرمجة  بمجاالت 
وبالمعلوميات  خاص،  بشكل 
بشكل  وتتطرق  عام،  بشكل 
والدين.  األدب  لقضايا  ثانوي 

الغرور لن يصنع منك مبرمجا.. 
سيصنع منك مهرجا. 

ستخطو على أصابعك حتى ال تلمس 
جيف من تراهم دونك.. 

وسيرونك بهلوانا يخطو على حبال 
السيرك 

المحتويات 
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بسم اهللا، احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن 

وااله وبعد: 

تغمرني فرحة عارمة وأنا أكتب هذه الكلمات على افتتاحية مجلة الرابط، بعد 

أن كانت مجرد هاجس يراود مخيلتنا فأصبحت حقيقة ماثلة أمام أعيننا. 

لم يكن سهال قط، لكنه كان أمرا ممتعا للغاية أن أخوض هذا التحدي مبفردي متوكال على اهللا عز وجل، 

على  الفكرة  طرحت  أن  بعد  سيما  أبلغه،  حتى  شيء  عنه  يذعرني  ال  شريفا  هدفا  عيني  نصب  واضعا 

متابعي صفحتي على الفيسبوك فراقت لهم أميا روقان. 

وددت لو أسهموا معي فيها لنشكل معا فريقا يضع لبنة جديدة في صرح أمتنا الغالية، فطرحت الفكرة وددت لو أسهموا معي فيها لنشكل معا فريقا يضع لبنة جديدة في صرح أمتنا الغالية، فطرحت الفكرة 

عليهم، فوافقوا بشدة وأبدوا استعدادهم، لكن ملا نشرت استمارة االنخراط وفتحت باب إرسال املشاركات 

لتحضير أول عدد، تراجع جلهم القهقرى وقليل منهم من حافظ على حماسه وراسلني. 

عن  من منابر أخرى، وبعضها مليء باألغالط، وبعضها عبارة  بعض املقاالت املرسلة مسروقة  فلما كانت 

فقرات قليلة وصغيرة، قلت في نفسي: ال بأس، سوف أستغني عن املقاالت غير الصاحلة وسوف أصحح 

املقاالت املغلوطة وأثريها مبزيد من املعلومات وأنشرها في الة، لكنني توقفت متسائال: ماذا لو مت إصدار 

العدد األول من الة، ثم قوبلت باخلذالن في العدد التالي سيما وأن املشاركات كانت شحيحة جدا؟

فشرعت أفكر في حل، فوجدت أن ال سبيل إلى إصدار هذه الة واالستمرار فيها، إال إذا ارتكزت على عناصر فوجدت أن ال سبيل إلى إصدار هذه الة واالستمرار فيها، إال إذا ارتكزت على عناصر 

ثابتة أستطيع االعتماد عليها، وملا كانت هذه العناصر اخلارجية غير مضمونة قررت أن أعتمد على العناصر 

الداخلية، فأوعزت إلى نفسي مهمة الكتابة والتدقيق والبحث والتصميم. 

كان من املفترض أن يكون اسم هذه الة "عالم البرمجة"، لكنني بعد أن غيرت موقفي من االرتكاز على 

 ،Link العناصر اخلارجية غيرت أيضا اسمها ليصبح "الرابط"، ملا حتمله هذه الكلمة من معنى في البرمجة

وملا حتمله من معنى في احلياة، فأرجو من اهللا العلي القدير أن تكون هذه الة رابط خير بيني وبني جمهور 

املبرمجني املسلمني، وأن يجعلها املولى عز وجل خالصة لوجهه الكرمي. 

وأخيرا، فإنني أتقدم بالشكر اجلزيل والثناء الوفير إلى كل اإلخوة واألخوات الذين شجعوني على خوض غمار الوفير إلى كل اإلخوة واألخوات الذين شجعوني على خوض غمار 

هذه الة، خاصة متابعي صفحة العبد الفقير على الفيسبوك. 

دام لكم البشر والفرح. 

رئيس التحرير 

@ÙãÇc@…œb‰flÎ
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Service Oriented Architecture (SOA)
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ونركز  كلها  عنهم  الطرف  سنغض  أننا  إال 

وسوف   ،WCF الغالية  صديقتنا  على  فقط 

سيتم  مقاالت  عدة  في  اهللا  بإذن  نتناولها 

مجلة  أعداد  باقي  في  التوالي  على  نشرها 

تقنية WCF؟ ومتى  هي  التقنية، فما  الرابط 

احتجناها  وإذا  سنحتاجها؟  وملاذا  ظهرت؟ 

كيف نستخدمها ؟

Win- ل اختصارا  ل -Winتعد  اختصارا  تقنية WCF تعد  بداية، فإن 
وقد   ،dows Communication Foundation
 ،3.0 فرميوورك  نيت  الدوت  إصدار  صاحبت 

بديلة  كتقنية  ميكروسوفت  وطرحتها 

املوزعة  األنظمة  في  املستخدمة  للتقنيات 

مكونات  بني  التوافقية  عدم  مشاكل  إلنهاء 

أن  املوزعة  التطبيقات  في  النظام.اجلميل 

إضافة  االستخدام،  إلعادة  قابلة  إضافة مكوناتها  االستخدام،  إلعادة  قابلة  مكوناتها 

من  املتعدد  لالستخدام  مهيأة  كونها  إلى 

الوقت،  نفس  في  تطبيقات  عدة  طرف 

املكونات  هذه  أن  وذاك  هذا  من  واألجمل 

 End النهائي  املستخدم  عني  عن  مخفية 

User الدذي ال يعلم ما الذي يجري في خفايا 
النظام الذي يستعمله، إذ كل ما تقع عليه 

إما  االستخدام،  واجهات  في  يتمثل  إما عيناه  االستخدام،  واجهات  في  يتمثل  عيناه 

صفحات  أو   Windows Forms ويندوز  مناذج 

 .Web Forms ويب

الهدف الرئيسي من تقنية WCF هو السماح هو السماح 

الشبكات  عبر   Objects الكائنات  بنقل 

أجل  من  االنترنت  عبر  أو  للمؤسسات  احمللية 

الكائنات  هذه  حتتاج  التي  التطبيقات  متكني 

من الوصول إلى وظائفها واستعمالها. 

4

مجلة الرابط - العدد 1 سبتمبر 2015

على  خدميا  املوجهة  األنظمة  واعتمدت 

البيانات  بنقل  تسمح  عديدة  تقنيات 

مختلف  بني   (Objects (الكائنات  البرمجية 

الشبكات  أو  االنترنت  عبر  النظام  مكونات 

أن  البنية  هذه  في  لزاما  ليس  ألنه  احمللية، 

على  موجودة  معني  نظام  مكونات  تكون 

نفس اجلهاز، إذ أن هذه البنية معدة خصوصا 

مكوناتها  بتباعد  تتميز  التي  مكوناتها لألنظمة  بتباعد  تتميز  التي  لألنظمة 

باألنظمة  األنظمة  هذه  وتسمى  جغرافيا، 
 .Distributed Systems املوزعة

من غير شك سبق لك وأن سمعت باألنظمة من غير شك سبق لك وأن سمعت باألنظمة 

 Distributed املوزعة  التطبيقات  أو  املوزعة 

أنظمة  بساطة  بكل  فهي   ،Applications
مكانيا، وتتواصل  متفرقة  وعناصرها  مركبة 

اآلليات  عبر  بينها  فيما  العناصر  هاته 

الشبكة  عبر  أو  االنترنت  عبر  إما  الشبكية، 

احمللية للمؤسسة. 

مكونات  مختلف  بني  الكائنات  تبادل  مكونات عملية  مختلف  بني  الكائنات  تبادل  عملية 

التقنيات  بعض  إلى  حتتاج  املوزع  النظام 

سيرڤيس،  الويب  تقنية  مثل  املتقدمة، 
تقنية net remoting. - تقنية RMI في لغة 
 COM (Component Object تقنية  جافا، 
بني  بالتواصل  تسمح  التي   (Model
نفس  على  املوجودة  واملكونات  التطبيقات 

 (DCOM (Distributed COM (DCOM (Distributed COM وتقنية  اجلهاز، 

 COM التي تعتبر النسخة املوزعة من تقنية

التطبيقات  بني  بالتواصل  تسمح  بحيث 

عبر  أجهزة  عدة  على  املوجودة  واملكونات 

أحدث  ماهو  ويوجد  الشبكات،  استخدام 

كثيرة  أخرى  كتقنية COM+، وتقنيات  منها 
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يتبع 

فائدة 

على  قادرا  جتعله  بكيفية  سيرڤر، وإعداده  جهاز  خدمات WCF على  استضافة  من  ذلك، البد  لعمل 

 .Clients التجاوب مع استعالمات العمالء

التي  العميلة  األجهزة  على  املثبت  التطبيق  عن  هنا  ونتحدث   ،Client Side العميل  جهة  من 

جميع  العميل  التطبيق  لهذا  نوفر  أن  بد  فال  سيرڤر،  على  املرفوعة   WCF خدمات  ستستخدم 

املعلومات األساسية التي تسمح له باالتصال بخدمات WCF واستعمالها بشكل سليم. 

و   UInteger مثل  U بالحرف مسبوقة  تكون  البرمجة  في  الرقمية  األنواع  بعض 
الكلمة  إلخ..   Unsigned Long و  Unsigned Integer ل اختصار  وهي    ULong
فقط،   اإليجابية  القيم  باحتواء  خاص  الرقمي  النوع  هذا  أن  تعني   Unsigned
القيم  دون  فقط  اإليجابية  القيم  لتخزين  متغير  إلى  ستحتاج  أنك  لو  بمعنى 
السلبية،  فقم باإلعالن عنه من نوع Unsigned ألنه سيأخذ نفس مساحة التخزين 
رقميا  مجاال  لك  يتيح  أنه  إلى  إضافة  األصلي  النوع  يأخذها  التي  الذاكرة   في 
يضاعف المجال الرقمي الخاص بالنوع األصلي. مثال النوع Short يسمح باستعمال 
 Unsigned النوع استعملنا  لو   ، Unsigned النوع استعملنا  لو  إلى 32,767،  من -32,768   من  الرقمي  المجال 
من هذا النوع سيسمح لنا بتخزين ضعف هذا المجال  ألنه ال يقبل القيم السلبية 
 UShort النوع  أن  أي  اإليجابية،   لالعداد  أكبر  رقميا  مجاال  لنا  سيتيح  وبالتالي 

سيسمح لنا بتخزين القيم الرقمية   من 0 إلى 65,535.  
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@bËœã»m@Êc@ái¸@ÚÓ™ãi@äaãéc

خالد السعداني 

دعني أصدقك القول من األول، ال يوجد سر للنجاح في أي مجال، وفي البرمجة 
تحديدا ال توجد خلطة سحرية تقوم بإعدادها فتمطر عليك السماء أكوادا، بل 
توجد وصايا - سنسميها أسرارا لنجر انتباهك ونشد تركيزك - عليك األخذ بها 
تستنزف  أخطاء  عدة  في  بالوقوع  ملزم  فإنك  وإال  االحتراف  طريق  لتختصر 

وقتك وتمتص حماسك، وتعيدك باستمرار إلى نقطة البداية. 
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قصة ظهور 

قاصمة الظهور 

(البرمجة الكائنية 

التوجه) 

9

تقرير مفصل 

OOP



قصة ظهور قاصمة الظهور 

في بداية عصر املعلوميات، لم تكن البرامج 

بلغة  مكتوبة  متسلسلة  أوامر  سوى 

األسمبلي، مير عليها املعالج أمرا أمرا ليقوم 

قابلة  البرامج  تلك  تكن  ولم  بتنفيذها، 

مختلف  على  لتعمل   Portable للنقل 

نظام  نفس  على  حتى  التشغيل، بل  أنظمة 

لغة  أوامر  تختلف  كانت  التشغيل 

 Processor Processor املعالج  نوع  حسب  األسمبلي 

املكتوب  الواحد  البرنامج  يجعل  مما   Family

بلغة األسمبلي حكرا على عائلة واحدة من 

املعاجلات، لذلك ستسمع عدة نسخ من لغة 

لغة  مثل  املعاجلات  نوع  حسب  األسمبلي 

 ،Motorola 68x00 األسمبلي اخلاص باملعالج

IBM- أو اخلاصة ب ،Intel IA-32 أو اخلاصة ب

370 وغير ذلك.. 

 

370 وغير ذلك.. 

املعالج  بواسطة  البرامج  تنفيذ  عملية  أما 

في  األوامر  تخزين  يتم  جميعا،  نعلم  فكما 

الذاكرة الرئيسية على شكل بيانات ثنائية، 

أمر  بدء بأول  بتنفيذها  ليقوم  املعالج  فيأتي 

ثم بالذي يليه ثم الذي يليه إلى أن يصل إلى 

إلى  النتيجة  بإرسال  فيقوم  البرنامج  نهاية 

(الشاشة،  لذلك  اصص  اإلخراج  جهاز 

نفس  وهو  الصوت..)،  مكبرات  الطابعة، 

مايعرضه الشكل التالي: مايعرضه الشكل التالي: 

خالد السعداني 

@ÈuÏn€a@ÚÓ‰ˆbÿ€a@Ú™�€a
Object Oriented Programming
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كتابة وصيانة الكود من جهة أخرى. 

لغات  البرمجي  النمط  هذا  مع  وظهرت 

 ،C عديدة، لعل أبرزها على اإلطالق لغة سي
نفس  على  متشي  لغات  من  يردفها  ما  ثم 

فورتران   ،Pascal باسكال  لغة  مثل  املنوال 

Fortran، ولغة البسيك Basic وغيرها... 
إلى  التقدم  في  البرمجية  األمناط  إلى واستمرت  التقدم  في  البرمجية  األمناط  واستمرت 

أن ظهر منط جديد يسمى البرمجة الكائنية 

 ،Object Oriented Programming التوجه 

ظهور  أول  وكان   ،OOP ب اختصارا  واملعروف 

املنصرم  القرن  من  الستينات  بداية  في  له 

arti- سنة 1960 في مجال الذكاء الصناعي
معلوماتي  مجال  (وهو   ficial intelligence
باألساس  ويرتكز  احلاسب  علم  من  باألساس متفرع  ويرتكز  احلاسب  علم  من  متفرع 

رفع  إلى  تهدف  ذكية  أنظمة  صناعة  على 

مستوى النجاح البرمجي). 

برمجي  كنمط  الكائنية  البرمجة  برمجي جاءت  كنمط  الكائنية  البرمجة  جاءت 

املعقدة  األنظمة  مشكلة  حل  إلى  يهدف 

عبر اعتماد مجموعة من التدابير البرمجية 

الكبيرة  املشاكل  تقسيم  إلى  تهدف  التي 

إلى مشاكل صغيرة ليسهل حلها، وكذلك 

الكائن  مفهوم  على  العتماد  خالل  من 

Object في جتميع البيانات، بحيث يتم اعتبار 
شامال  نوعا  بذاتها  مستقلة  وحدة  شامال كل  نوعا  بذاتها  مستقلة  وحدة  كل 

األخيرة  هذه   ،Class بالفئة  عليه  يصطلح 

 Propeties اخلصائص  جميع  تشمل 

التي   Events واألحداث  Methods والوظائف

In- يتميز بها الكائن، الذي بدوره يعد نسخة

stance من الفئة.  
يتبع... 
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لهذه األسباب 
يفشل الناس 
في البرمجة 



مضت سنون طوال و "شادي" يداعب لوحة املفاتيح ويعبث باألكواد، بعزمية متقدة ال تفتر، وبهمة 

عالية ال تكل، كان يسعى إلى بلوغ قمة النجاح البرمجي دون أن يستبني مالمح هذا النجاح، كان 

بيل  وثراء  ريتشي  دنيس  نبوغ  بني  فيها  يخلط  ذهنه  في  رسمها  هالمية  صورة  نحو  فقط  يجري 

غيتس، كان يسعى إلى أن يجمع بني هاتني امللكتني، عقل قوي يقهر اخلوارزميات، وجيب ثري يحقق 

أسباب العيش الكرمي. 

كان مقبال على هذا النجاح التجريدي إقبال الظامىء على املاء البارد في اليوم القائظ، فال يرى دورة البارد في اليوم القائظ، فال يرى دورة 

برمجية على اليوتيوب أو على غيره من املنصات التعليمية إال وسارع إلى حتميلها وحفظها عنده، 

وال يرى كتابا يستفز نهمه املعرفي إال وانقض عليه انقضاض الليث الهصور على الغزال الالغب. 

حاسوبه اخلاص مكتبة غنية باملصادر، بينما عقله منشفة تبتل باألكواد ثم جتف.. 

في  فيبتسم  أقرانه،  وإبهار  نفسه  إرضاء  عن  بحثا  الواجهات  تصميم  ويغير  كود  السورس  ينسخ 

حبور وفخر وفي داخل قرارة نفسه يردد: تبا لي من غبي، ألهذا أنهكت عقلي وبدني؟

استمر به احلال حينا من الزمن حتى ضجر من وضعه، وكره أن يستمر في خداع نفسه، وآن له أن وكره أن يستمر في خداع نفسه، وآن له أن 

يصدع مبا يختلجه من قلق لعل احملاسبة تفضح العيوب، فتنفرج الكروب. 

توجه إلى كوخ حكيم البرمجة، طرق بابه بأدب ففتح له و أذن له بالدخول. 

لم ميهل "شادي" احلكيم حتى يرجع إلى مجلسه، بل خاطبه بشدة: 

ألم تقل لي أن البرمجة سهلة؟ ألم تردد على الدوام أنها مدرة لألرباح؟ لألسف صدقتك وقطعت لألسف صدقتك وقطعت 

زمنا ليس باليسير ماضيا على اخلط الذي رسمته لي فما ظفرت بشيء مما كنت قد خططت له، 

خالد السعداني 

لهذه األسباب 
يفشل الناس 
في البرمجة 
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انظر إلى الناس كيف صاروا مبرمجني أفذاذا، منهم من أنشأ مؤسسته اخلاصة، منهم من ترقى في 

عمله، ومنهم من يعمل حرا وقتما يشاء وحسابه املصرفي يزخر بالدوالرات، أكلهم سلكوا اخلط 
الذي رسمته؟ ال أظن ذلك أبدا، ألنهم لو سلكوه لوجدتهم معي اآلن ساخطني يصبون عليك جام 

غضبهم. تكلم يا حكيم فقد خابت أكوادي وضاع معها مرادي ! 

ابتسم احلكيم بهدوء، ثم تخلل حليته الطويلة البيضاء بأصابعه في برود و"شادي" أمامه تصطك 

فرائصه كالصريع. 

رفع احلكيم رأسه و نظر في عيني شادي وقال له هامسا: 

لعلك لم تفهم الدرس يا بني. لعلك لم تفهم الدرس يا بني. 

ثم واصل بعد أن غير نبرة صوته ليشد انتباه "شادي" إليه: 

ويزين  األكواد  ينمق  عمره  أمضى  صرفا  فنا  ظنها  والعلم، فمن  الفن  بني  يقع  خاص  عالم  البرمجة 

الواجهات فيتفاجأ حينما يخيب مسعاه ليعود منها مبثل مايعود به دارس الرياضيات صاحب اخلط 

اجلميل والفهم العليل، ومن ظنها علما بحتا أمضى سني عمره يضع املعادالت، ويصوغ اططات 

والذوق  السليم  الفهم  ذو  الرسم  دارس  به  مايعود  مبثل  منها  ليعود  السواد  ينجلي  ملا  فينصدم 

العقيم. 

لزومك  بسبب  وسقوط  فشل  من  أصابك  ما  أصابك  لزومك وإمنا  بسبب  وسقوط  فشل  من  أصابك  ما  أصابك  وعلم، وإمنا  فن  بني، البرمجة  يا  يستقيمان  ال 

لست خصال، فإن أنت تخلصت منها كان بينك وبني هدفك شعرة، وإن أنت الزمتها فإنني أضمن لك 

أنك لو أنفقت عمرك ومعه مثله ملا حتركت من موضعك قيد أمنلة. 

سكت شادي في اندهاش، ثم قطع صمته متسائال: 

وما تلك اخلصال الستة يا حكيم؟

رفع احلكيم سبابته مشيرا وهو يقول: 

أوال: العجلة 
لقد رأيتك وأنت تنتقل من لغة إلى لغة مسرعا وفي عجلة من أمرك، فال يكاد يهنأ لك بال مع لغة فال يكاد يهنأ لك بال مع لغة 

جافا حتى تقفز إلى لغة بايتون، وال يكاد يستقيم حالك مع برمجة قواعد البيانات في سي شارب 

فتركته  سامفوني  فرميوورك  تستوعب  لم  بلس،  بلس  سي  في  األلعاب  برمجة  إلى  تنط  حتى 

كحطب  فتتناهى  األقران  أمام  لتتباهى  عجول، تبرمج  ملول  فأنت  الرافيل  إلى  وتوجهت  مستهترا 

العجلة  وفي  السالمة  التأني  في  أن  بلغك  أما  نقصك،  فتداري  نفسك  لتماري  وتتعلم  األفران، 
إلى  مدعاة  فإنها  البرمجة  في  العجلة  ترك  على  فاعزم  اخللل  أصل  اآلن  أدركت  وقد  أما  الندامة، 

الفشل.  
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ثانيا: كثرة الموارد 
والكتب   والدروس  واحملاضرات  الدورات  جمع  من  أكثرت  املستعجل،  نهج  للبرمجة  نهجت  فلما 

ولو  واحدا،  كتابا  تكمل  لم  أنك  ألجبتني  البرمجة  في  قرأت  كتابا  كم  اآلن  سألتك  ولو  واملقاالت، 

سألتك كم دورة برمجية تابعتها من بدايتها حتى نهايتها ودونت ماجاء فيها من معلومات نظرية 

وأجنزت ما ورد فيها من تطبيقات وأمثلة وتوسعت فيها بالبحث والتنقيب لكان جوابك صفرا، ألنك 

تفتح احملاضرة ومترر شريط القراءة لتسمع فقط ما حتب سماعه وما يغص به حلقك من معلومات 

مهمة تتجاهلها أو ترجئها إلى حني فتحرم نفسك من خير كثير لو صبرت عليه لبلغت ما تصبو 

إليه، تريد مثاال: تدرس لغة سي شارب وتشاهد فقط دروس برمجة الواجهات وتهرب من املفوضات 
أدركت  األجرب، ولو  من  السليم  أدركت هروب  األجرب، ولو  من  السليم  املسارات Multi-Threading هروب  تقنية Linq وتعدد  Delegates و 

مافي هذه املفاهيم - وغيرها مما تهرب منه - من اخلير لعضضت عليها بالنواجذ. 

ألن  فقط  واحد  مبصدر  واحتفظ  حاسوبك  من  املعرفية  واملوارد  والدوارت  الكتب  جميع  بحذف  قم 

الوفرة تدفع إلى االنتقائية، واالنتقائية تدفع إلى املماطلة. 

ثالثا: غياب الخطة والرؤية الواضحة 
أداء  على  سريع  أثر  من  له  أداء ملا  على  سريع  أثر  من  له  ملا  البرمجة،  في  الفشل  أسباب  أعظم  من  يعد  التخطيط  غياب  لعل 

املبرمج، ألن غياب التخطيط يعني عدم اجلدية في العمل، فكيف تكون جادا في تعلم جافا وأنت 

لم تخصص لها وقتا؟ بل كيف تكون جادا في برمجة ألعاب األندرويد وأنت لم تضع مخططا يوضح 

لك من أين تبدأ وإلى أين تنتهي؟ وقياسا على قول املفكر األمريكي بنيامني فرانكلني: ”إذا فشلت 

عنك  غاب  فقد  التخطيط  عنك  غاب  ”إذا  القول:  ميكننا  للفشل“  خططت  فقد  التخطيط  في 

النجاح“. 

تتضح  لكي  إليه  املفضية  اخلطوات  كتابة  عبر  هدف  لكل  بالتخطيط  تتضح وقم  لكي  إليه  املفضية  اخلطوات  كتابة  عبر  هدف  لكل  بالتخطيط  وقم  دائما،  أهدافك  اكتب 

الرؤية وإال فإنك ستبقى تضحك على نفسك. 

رابعا: السعي إلى الربح السريع 
قد تلتزم باألناة في التعلم، وقد حتتفظ مبصدر معرفي مكتمل، وقد تضع مخططا سليما يشمل وقد تضع مخططا سليما يشمل 

مختلف خطوات بلوغ الهدف الذي حددته، لكن مبجرد ما تفتح صفحتك على الفيسبوك تطالعك 

صورة أمني رغيب وهو يتوشح وساما من حاكم دبي أو صورة لسيمو اليف وهو ينشر شيكا وصله 

من كليك بانك قيمته آالف الدوالرات أو غيرهم، حتى تختل موازينك وترمي ما كان في يدك وتركض 

إلى غير هدف وتنسى كل ما عاهدت نفسك مبالزمته ألن الطيش يجري فيك مجرى الدم في عروقك، 

فتبدأ بالبحث عن كيفية الربح من التسويق االلكتروني ثم تدخل في دوامة جديدة لن تخرج منها 

النجاح،  ذروة  بلغوا  قد  تراهم  من  كل  على  لتفوقت  سيرك  وواصلت  قليال  متهلت  أنك  ولو  بطائل 

ولكنه الطيش يأبى إال أن يالزم صاحبه حتى يحيله إلى فاشل محبط. ولكنه الطيش يأبى إال أن يالزم صاحبه حتى يحيله إلى فاشل محبط. 
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خامسا: النقاشات الجانبية 
                                                                                   

                                                                                   

 .   .   .  .              .              .         .                
          .             .                        .                                            . 

                                                       .                         

 . .               . .. .    .                     .        .   

سادسا: التقليد 
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خالد السعداني 

sÚ€ÏË�as aÏ„˛asfiÏys…œb‰€asãónÉæa
Anonymous Typess
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أن  يكفيه  كان  مجنونا؟ أما  أصبح  خالد  غاضب، هل  وأنت  تتساءل  جدا، وقد  عادية  األمور  هنا  إلى 

يعلن عن تلك املتغيرات املشؤومة بالطريقة العادية، فيريحنا من عناء املصطلحات       ؟

سأمضي في الشرح وكأنني لم أقرأ تعليقك        لنواصل يا صديقي

كان من املمكن أن نعلن عن تلك املتغيرات بالطريقة املألوفة كما يلي: 

            string name = "Ahmed Dahbi";

            int age = 25;

            bool isMarried = false;

لكنني ارتأيت أن أبسط األمر لكي نتعرف على دور الكلمة var، أما اآلن وقد استوعبت ذلك فتعال أما اآلن وقد استوعبت ذلك فتعال 

بنا نتعرف على األنواع اهولة بشكل أعمق قليال. 

تسمح لنا األنواع اهولة بإنشاء كائنات Objects في نفس زمن التصريح دون احلاجة إلى إضاعة 

في  واحدة  ملرة  كائن  استخدام  إلى  نحتاج  حينما  خصوصا   ،Classes الفئات  إنشاء  في  الوقت 

البرنامج فال داعي إلنشاء فئة كاملة له ثم استنساخه منها، بل بكل بساطة نستخدم الكلمة 

new ونضع بعدها ما نشاء. 

سأقوم في املثال التالي بإنشاء كائن يشمل عدة حقول دون أن أحتاج إلى حتديد أنواع البيانات وال إلى كائن يشمل عدة حقول دون أن أحتاج إلى حتديد أنواع البيانات وال إلى 

إنشاء الفئات الرئيسية، تابع معي: 

           var Person = new { name = "Hamid Makboul", Country = "Morocco", Age = 26, isLocked = true };

هكذا بكل بساطة أنشأت كائنا أسميته Person دون أن أقوم بإنشاء الفئة أو أحدد أنواع احلقول، لو 

استدعيت الوظيفة GetType اآلن بالنسبة لهذا الكائن فسوف تعيد لي القيمة التالية: 

لو قرأت في ثنايا القيمة املطبوعة، ستجد نوع بيانات كل حقل من حقول الكائن املعلن عنه، نوع 

 .bool واألخير نوعه منطقي ،int والثالث نوعه رقمي ،string بيانات احلقلني األول والثاني

هذا من جهة، ومن جهة أخرى سنحتاج إلى استخدام األنواع اهولة حينما يكون عندنا استعالم ومن جهة أخرى سنحتاج إلى استخدام األنواع اهولة حينما يكون عندنا استعالم 

على مصدر بيانات معني وجنهل نوع بيانات النتيجة املرجعة. 



على سبيل املثال لو عندنا في البرنامج مصفوفة نصية، وأردنا االستعالم عن النصوص التي تبدأ 

بحرف M عبر استخدام تقنية Linq، فإن األمر سيكون كما يلي: 

            string[] Values = { "May", "Red", "KeyBoard", "Monitor", "Alice" };

            var list = from value in Values where value.StartsWith("M") select value;

            foreach (var item in list)

            {

                Console.WriteLine(item);

            }            }

            Console.ReadLine();

كما تالحظ معي، فنحن استخدمنا الكلمة var من أجل احلصول على نتيجة االستعالم، ثم قمنا 

بطباعة النتيجة بواسطة تكرار من نوع foreach، إذن فالنتيجة ستكون على الشكل التالي: 
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رب  هللا  احلمد  الرحيم،  الرحمن  اهللا  بسم 

الرحمة  على  والسالم  والصالة  العاملني 

آله  وعلى  محمد  سيدنا  للعاملني،  املهداة 

ومن  التابعني،  وعلى  أجمعني،  وصحبه 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد: 

أيها االخوة األفاضل، أيتها األخوات الكرميات: 

السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته. 

بداية، اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر اجلزيل اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر اجلزيل 

معدان  يونس  احلبيب  ألخي  الوفير  والثناء 

يتحقق  أن  سبيل  في  كبيرا  جهدا  بذل  الذي 

إدارة  أفراد  سائر  وإلى  املبارك،  اجلمع  هذا 

سائر  إلى  ثم  لألساتذة،  العليا  املدرسة 

وطلبة  أجالء  أساتذة  من  احلضور  السادة 

فضالء. 

في احلقيقة، كنت أنتوي احلديث عن موضوع كنت أنتوي احلديث عن موضوع 

طبيعة  بحكم  نيت  الدوت  موضوعات  من 

لغة  بني  الفروق  عن  نتحدث  تخصصي، كأن 

سي  لغة  وبني  نيت  دوت  بزيك  الفيجوال 

احلديثة  التقنيات  عن  نتحدث  أن  أو  شارب، 

التي رافقت إصدارات الدوت نيت األخيرة بدء 

Entity Frame- من النسخة 3.5 مثل تقنية

لكن  وغيرهم،   work، WPF، WCF، LINQ
بلغني أن أخي الفاضل أنس صحري سيتناول 

عرض  عبر  نيت  الدوت  نطاق  محاضرته  في 

نطاق  وبني  بينه  واالئتالف  االختالف  أوجه 

جافا. 
بنتيجة  بنتيجة فخرجت  فخرجت  مليا،  األمر  في  ففكرت 

مفادها أن احلديث عن نفس املوضوع ولو من 

الرتابة  من  نوعا  يسبب  قد  مختلفة  زوايا 

أغير  أن  فارتأيت  الكرام،  املتابعني  لدى  وامللل 

كل  يخص  شامل  موضوع  صوب  الوجهة 

لغات البرمجة، ويكون له تأثير جوهري على 

أفضل  أن  فوجدت  البرمجات  صناعة  عملية 

هندسة  هو  الشأن  هذا  في  هندسة موضوع  هو  الشأن  هذا  في  موضوع 

 Software Engineering / Génie البرمجيات

 .Logiciel
رحلة  عن  عبارة  ستكون  احملاضرة  طبعا 

استطالعية لهذا التخصص الرائع، سنلقي 

خاللها  من  بانوراما،  فوق:  من  نظرة  عليه 

وأهميته  التخصص  هذا  ماهية  نفهم 

البالغة في عملية صناعة البرمجيات. 

خالد السعداني 

pbÓ™�€a@Ú�á‰Á@ZÊaÏ‰»i@Òãöb´
@Soware Engineering
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قبل ذلك اسمحوا لي أن أستعرض أمامكم 

كتمهيد  التقنية  املعلومات  من  مجموعة 

لهندسة البرمجيات. 

 CEO Magazine CEO Magazine نشرت مجلة سيو ماغازين

في شهر ديسمبر من عام 1998 خبرا مفاده 

وهي  غروب،  ستانديش  مؤسسة  أن 

إدارة  طرق  بدراسة  مهتمة  مجموعة 

Software Project Man- املشاريع البرمجية

على  نفسها  تعرف  كما   agement ways

موقعها الرسمي. 

في   غروب) أشارت  اموعة (ستانديش  هذه 

البرمجية  املشاريع  من   46% أن  لها  بحث 

حتى  وجتاوزت  بل  عليها،  املتفق  املدة  جتاوزت 

امليزانية اصصة لها، بل ولم تلبي حاجيات 

العمالء.. 

أشرفت  التي  البرمجية  املؤسسات  أن  أشرفت يعني  التي  البرمجية  املؤسسات  أن  يعني 

بني  توفق  أن  تفلح  لم  املشاريع  هذه  على 

امليزانية  وبني  لهما  اطط  والوقت  امليزانية 

عملية  استغرقته  الذي  الفعلي  والوقت 

صناعة البرمجيات. 

أن  ماغازين)  أن سيو  ماغازين)  (سيو  الة  نفس  وذكرت 

أحصت  قد  غروب  ستانديش  مجموعة 

كذلك نسبة %28 من املشاريع التي فشلت 

متاما، ولم يقدر لها ال النجاح وال حتى أن يتم 

والوقت  امليزانية  عن  النظر  بصرف  إنتاجها 

فشلت  خالص  يعني  له،  التخطيط  مت  الذي 

بشكل كامل. 

وذكرت اموعة أن %24 فقط من املشاريع فقط من املشاريع 

البرمجية هي التي كتب لها النجاح. 

عن  نتحدث  ال  اآلن  نحن  جيدا،  معي  دقق 

برمجية  مؤسسات  عن  أو  هواة  مبرمجني 

كبيرة  مؤسسات  عن  نتحدث  بل  صغيرة، 
قدر  ذلك  ومع  عليا  وأطر  مهندسني  وتضم 

تكتمل  أو  املهد،  في  متوت  أن  ملشاريعها 

بشكل شائه دون احترام للميزانية اصصة 

لها أو الوقت املزمع أن تستغرقه. 

البحث  نفس  يعرض  بياني  رسم  يلي  البحث فيما  نفس  يعرض  بياني  رسم  يلي  فيما 

 Standish Group مجموعة  به  تقوم  الذي 

لكن لعام 2012: 

من  بدء  متت  التي  األبحاث  نتائج  يلي  وفيما 

عام 2004 وانتهاء بالعام 2012: 

خالد السعداني 
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 US األمريكية  العسكرية  املؤسسة  وذكرت 

ما  برمجي  مشروع  على  أنفقت  Army  أنها 
على  دوالر) زيادة  دوالر (مليار  قيمته 1 بليون 
هذا  مايزال  ذلك  ومع  له،  اصصه  امليزانية 

املشروع غير شغال. 

قبل أحداث احلادي عشر من سبتمبر من عام قبل أحداث احلادي عشر من سبتمبر من عام 

وحتديدا  األمريكية  املتحدة  بالواليات   2001
للتحقيقات  االحتادي  املكتب  عام 2000، قام 
 The US Federal Bureau of  Investigation
الدولية  املؤسسة  بتكليف   ((FBI
 Science Applications للتطبيقات العلمية

International Corp (SAIC)  بتطوير برنامج 
 .(Vir tual Case File software (VCF .(Vir tual Case File software (VCF اسمه

القضايا  ملفات  إدارة  هو  البرنامج  هذا  دور 

له  مستخدم  أي  أن  مبعنى  الكترونيا، 

يطلع  أن  له  ميكن  النظام  هذا  في  صالحيات 

على معلومات القضايا. 

هذا  إلجناز  هذا زمنيا  إلجناز  غطاء زمنيا  سنوات  ثالث  حتديد  مت 

يكون  أن  يتعني   2003 عام  في  أي  املشروع، 

من  عليه  االتفاق  مت  ما  بكل  كامال  النظام 

مهام وعمليات. 

من  نسخة  تسليم  من ومت  نسخة  تسليم  ومت  احملددة،  املدة  انتهت 

للتحقيقات  االحتادي  للمكتب  النظام  هذا 

 The US Federal Bureau of  Investigation
في شهر دجنبر من عام 2004، وكانت هذه 

مليئة  الزمني  التأخير  على  عالوة  النسخة 

مت  التي  العيوب  بني  من  والنقائص.  بالعيوب 

رصدها في نسخة النظام املسلمة: 

عشرة  من  واحد  سوى  ميثل  ال  إجنازه  مت  ما  عشرة أن  من  واحد  سوى  ميثل  ال  إجنازه  مت  ما  أن 

من البرنامج الذي مت االتفاق عليه



وستدفع  سيفشل  مشروعك  فإن  وإال  آخر 

من جيبك لتعويض نقص امليزانية، ركز دائما 

على مرحلة التخطيط ألنها أول مرحلة فإن 

وضعتها بشكل سليم سلم مشروعك من 

بنيامني  مقولة  أستحضر  وهنا  الفشل، 

فشلت  أمريكي: إذا  فيلسوف  وهو  فرانكلني 

 If  you في التخطيط فقد خططت للفشل

 (fail to plan, you are planning to fail (fail to plan, you are planning to fail
بشكل  حتديدها  مت  النظام  متطلبات   .3
نفس  أرسلت  لو  أنك  جيدا  (تأكد  سيء 

املؤسسات  من  مجموعة  إلى  العميل 

بكتابة  ستقوم  واحدة  فكل  البرمجية، 

املتطلبات بشكل مختلف عن نظيراتها، إذن 

كل  في  والتركيز  الدقة  تستلزم  فالعملية 

مع  يتالءم  بشكل  وصياغته  العميل  كالم 

طبيعة املشاريع البرمجية، كما يجب عليك كما يجب عليك 

أن تقدم اقتراحات للعميل لتحسني النظام، 

ميكن  ال  التي  اخليالية  ألهدافه  بديل  وإعطاء 

من  أريد  لك:  قال  لو  مبعنى  برمجيا،  إجنازها 

بواسطة  الورقية  الوثائق  يقرأ  أن  البرنامج 

الطابعة، تقول له: الطابعة دورها هو إخراج 

الوثائق  قراءة  ميكننا  لكن  فقط،  الوثائق 

Scan- الضوئي  املاسح  جهاز  عبر  -Scanالورقية  الضوئي  املاسح  جهاز  عبر  الورقية 

 (ner
في هذه املرحلة ستحتاج إلى تصميم بعض 

النماذج من نوع Use case إن كنت تستخدم 

 Actions املهام   حتديد  أجل  من   ،UML لغة 
الفاعلون  هم  ومن  النظام  يتيحها  التي 

Actors الذين يقومون بها.) 
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إجنازها  ميكن  ال  أشياء  يطلب  وأن  البرمجي، 

برمجيا، فال توافق على كل شيء وإال لفشل 

رغبات  جميع  حتقيق  عدم  بسبب  مشروعك 

أنها  مع  عليها  ووافقته  ذكرها  التي  العميل 

غير مهيئة أن تكون بصيغة برمجية) 

ميزانية  من  الالزمة  املوارد  ميزانية تقدير  من  الالزمة  املوارد  تقدير  سوء   .2
ووقت (الوقت وما أدراك ما الوقت، ال ميكنك 

السيطرة عليه، لكن ميكنك إدارته، ولكي ال 

قم  الفشل،  البرمجي  مشروعك  يواجه 

وقتا   Planning التخطيط  مرحلة  بإعطاء 

كافيا، ال تبدأ مباشرة في كتابة الكود حتى 
هو  برأسك  مايدور  أن  من  متيقنا  كنت  وإن 

في  وقتك  كل  في خذ  وقتك  كل  خذ  العميل،  يريده  ما  نفسه 

النظام  لتفهم  التخطيط  مرحلة 

األمر  هذا  دقيق،  بشكل  ومتطلباته 

تأتي  التي  العمليات  كل  عليك  سيسهل 

وغيرهم،  وحتزمي  واختبار  كود  كتابة  من  بعده 

إن  أنك  تعتقد  فال  امليزانية،  بخصوص  أما 

خفضت تكلفة النظام ستربح العميل، ألن 

ينقص  برمجي  نظام  هو  األخير  في  ينقص مايهمه  برمجي  نظام  هو  األخير  في  مايهمه 

عليه املصاريف أو يزيد له املداخيل. 

تقييم  حول  خاطئة  أفكار  لديه  منا  تقييم البعض  حول  خاطئة  أفكار  لديه  منا  البعض 

ثمنا  ذكر  لو  أنه  ويظن  املشروع،  تكلفة 

الثمن  أن  بحجة  العميل  سيرفض  مناسبا 

أن  مخافة  املبلغ  بتخفيض  فيقوم  مرتفع، 
فادح،  خطأ  وهذا  يديه،  بني  من  العميل  يفر 

قم بدراسة مشروعك وصمم له احلل بهدوء 

وخذ وقتك الكافي في ذلك، ثم قم بتحديد 

املدة  في  املشروع  إلجناز  الالزمة  املدة امليزانية  في  املشروع  إلجناز  الالزمة  امليزانية 

الزمنية التي حسبتها وال تفكر في أي شيء 
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4. تقارير ناقصة حول املشروع (عند االنتقال 
املشروع  في  أخرى  مرحلة  إلى  مرحلة  من 

مرحلة  أول  عند  مثال  تقارير،  إعداد  يفترض 

مرحلة  باسم  واملعروفة  املشروع  في 

تقرير  وضع  علينا   Planning التخطيط 

باملشروع  اخلاصة  اجلدوى  دراسة  على  يحتوي 

سيؤثر  ذلك  فإن  ناقصا  التقرير  هذا  كان  فإن 

بالسلب على املرحلة املوالية املعروفة باسم بالسلب على املرحلة املوالية املعروفة باسم 

دواليك،  وهكذا   Analysis التحليل  مرحلة 

معطيات  على  يحتوي  أو  ناقص  تقرير  فأي 

شط  إلى  باملشروع  سيفضي  مغلوطة 

الفشل) 

5. عدم األخذ بعني االعتبار تعقيدات النظام عدم األخذ بعني االعتبار تعقيدات النظام 
صعوبة  حتديد  (عليك   System Complexity
األجزاء  ماهي  إجنازه،  تود  الذي  النظام 

سأقوم  كيف  النظام؟  هذا  في  الصعبة 

بإجنازها؟ وكيف ميكنني إصالحها إن أخطأت 

الكود  تصحيح  أن  العلم  مع  إجنازها؟  في 

الشهيرة  العبارات  ومن  كتابته،  من  أصعب 

"قراءة  األنظمة  تعقيدات  دراسة  مجال  "قراءة في  األنظمة  تعقيدات  دراسة  مجال  في 

 It’s harder to كتابته   من  أصعب  الكود 

  .read code than write it
تعقيدات النظام أو صعوبة النظام من املواد  

والتي  البرمجية  هندسة  في  األساسية 

تعنى بحساب ودراسة درجة صعوبة النظام، 

وتشمل  عميق،  بشكل  النظام  نعرف  لكي 

للبرنامج  املادي  اجلانب  النظام  تعقيدات 

املوارد  إلى  البرنامج  حاجة  هي  كم  مبعنى 

الذي  الذاكرة  حجم  ماهو  مثال:  املادية 

وتشمل  ليشتغل؟  البرنامج  وتشمل يتطلبه  ليشتغل؟  البرنامج  يتطلبه 



التسليم، بينما يكون األمر جيدا لو قام مدير 

املشروع بتحديد مدة زمنية معقولة، أو قام 

وحتديد  صغيرة  أجزاء  إلى  العمل  بتقسيم 

مدة لكل جزء. 

العمل،  طريقة  على  ينطبق  الكالم  العمل، نفس  طريقة  على  ينطبق  الكالم  نفس 

يشتغل  البرمجي  الفريق  يكون  حينما 

بشكل غير مسؤول، وليست لديهم أهداف 

املطلوب  إجناز  يتم  أال  جدا  محددة، فطبيعي 

بالشكل املطلوب في الوقت املطلوب بالثمن 

املطلوب.) 

(الغرض  (الغرض :  العميل:  حاجيات  تلبية  عدم   .10
متطلبات  تلبية  هو  املشروع  إنشاء  من 

ال  برنامج  أي  فمنطقيا  العميل،  وحاجيات 

برنامج  حتما  فهو  النقطة  هذه  يحترم 

يختلف  وال  عنزان  فيها  يتناطح  وال  فاشل 

فيها اثنان كما يقال. 

هندسة البرمجيات 
األنشطة  مجمل  هي  البرمجيات  األنشطة هندسة  مجمل  هي  البرمجيات  هندسة 

النظام،  تصور  شأنها  من  التي  والعمليات 

وتوظيف تقنيات ووسائل من أجل الرفع من 

وصناعة  إنتاج  عملية  وكفاءة  جودة 

البرمجيات وكذلك عمليات التتبع واملراقبة. 

وتضمن لنا هندسة البرمجيات احترام أربعة وتضمن لنا هندسة البرمجيات احترام أربعة 

صناعة  عملية  معايير  من  أساسية  معايير 

البرمجيات وهي: 

1. ينبغي أن يشمل املشروع جميع الوظائف 
واملهام التي اقترحها العميل

2. ينبغي األخذ بعني االعتبار جودة املشروع
مت  التي  املالية  التكلفة  احترام  مت ينبغي  التي  املالية  التكلفة  احترام  ينبغي   .3
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واملطورين  العمالء  بني  التواصل  ضعف   .6
املبرمجني  (على  النهائيني  واملستخدمني 

أن  املشروع  نفس  على  يشتغلون  الذين 

ليوضحوا  بينهم،  فيما  تواصل  على  يكونوا 

يكرر  ال  حتى  البعض،  لبعضهم  املهام 

أن  أحدهم  يظن  أو  اآلخر،  عمل  أحدهم 

جزئية ما تدخل في تكليفات مبرمج آخر. 

مع  تواصل  هنالك  يكون  أن  ينبغي  مع أيضا  تواصل  هنالك  يكون  أن  ينبغي  أيضا 

العميل ومع مستخدمي النظام خاصة في 

نظام  بناء  أجل  من  املتطلبات  جمع  مرحلة 

يناسبهم ويلبي رغباتهم.) 

بالغرض  تفي  ال  تكنولوجيا  بالغرض استخدام  تفي  ال  تكنولوجيا  استخدام   .7
أجهزة  الغرض،  تلبي  ال  برمجية  (لغة 
بكفاءة  تشتغل  ال  بالنظام  موصولة 

جيدة...) 
وال  مسؤولة  غير  برمجية  وال ممارسات  مسؤولة  غير  برمجية  ممارسات   .8
(بعد  املطلوبة  باجلدية  املشروع  مع  تتعامل 

باملشروع،  اخلاصني  والوقت  امليزانية  حتديد 

العمل  على  ينكب  أن  البرمجي  الفريق  على 

ضمان  أجل  من  تخاذل  أو  تهاون  دون  بجدية 

كل  ألن  احملددة،  املدة  في  املشروع  تسليم 

امليزانية،  في  نقصان  هي  زمنية  زيادة 

وخسارة للمؤسسة، وسقوط للسمعة.) وخسارة للمؤسسة، وسقوط للسمعة.) 

مدير  حدد  ما  (إذا  املشروع  إدارة  سوء   .9
البرمجة  لفريق   Project Manager املشروع 

العمل،  لتسليم  واقعي  غير  نهائيا  موعدا 

ألن  املشروع،  على  سلبا  سيؤثر  ذلك  فإن 

وبالتالي  احملددة  املدة  في  ينجز  لن  العمل 

اهتزاز نفسية الفريق البرمجي مظنة أنهم 

موعد  تأخر  على  زيادة  أكفاء  ليسوا 



 قابلية النقل واالشتغال من جهاز إلى جهاز 
،portability آخر

واالعتماد  االتكالية  يضمن  مما  عالية  جودة   
،reliability على النظام

 .delivery on time احترام موعد التسليم 
ميكننا اعتبار كل هدف من األهداف السابقة ميكننا اعتبار كل هدف من األهداف السابقة 

إكراها وحتديا في عملية صناعة البرمجيات، 

يفضي  قد  العناصر  تلكم  من  عنصر  وغياب 

إلى إفشال املشروع، مثال عدم تلبية حاجيات 

عدم  فاشل،  العميل=برنامج  ومتطلبات 

فاشل،  امليزانية=برنامج  أو  الوقت  احترام 

أخطاء على  احتواء البرنامج  أو  اجلودة  غياب 

فاشل...إلخ.  فاشل...إلخ. برنامج  =برنامج 

دورة حياة البرامج 
البرامج  حياة  دورة  عن  نتحدث  حينما 

System Development Life Cycle، قد يتبادر 
إلى أذهاننا ألول وهلة أن األمر يتعلق بإنشاء 

هذه  وتنتهي  البرنامج  ملفات  من  ملف  أول 

ملفات  من  ملف  آخر  حذف  عند  الدورة 

املقصود  ألن  صحيحا  ليس  وهذا  البرنامج، 

هو  النظم  حياة  دورة  أو  البرامج  حياة  بدورة 

املستخدم  طرف  من  النظام  طلب  املستخدم بداية  طرف  من  النظام  طلب  بداية 

وانتهاء بتسليمه إياه. 

أو    Customer / Client العميل  نقول  حينما 

املستخدم User / Utilisateur فنحن نتحدث 

من  سيستفيد  الذي  الفاعل  نفس  عن 

Cus- خدمات النظام، حتى وإن كان العميل

الذي  الشخص  إلى  يشير  ما  غالبا   tomer
النظام،  ممول   / النظام  تكلفة  سيدفع 

مجلة الرابط - العدد 1 سبتمبر 2015

26

حتديدها قبل خوض غمار املشروع

4. ينبغي احترام املدة الزمنية التي مت االتفاق 
عليها

تاريخ هندسة البرمجيات 
سبعينيات  في  البرمجيات  هندسة  سبعينيات ظهرت  في  البرمجيات  هندسة  ظهرت 

أزمة  حل  أجل  من   1970 املنصرم  القرن 

 Software Crisis / La Crise du البرمجيات

تطوير  عملية  عرفت  حيث   ،Logiciel
في  متمثلة  جوهرية  مشاكل  البرمجيات 

احترام  التسليم، وعدم  مواعيد  احترام  عدم 

هاته  وأن  للمشاريع،  اصصة  امليزانية 

احتياجات  تلبي  وال  بالغرض  تفي  ال  احتياجات املشاريع  تلبي  وال  بالغرض  تفي  ال  املشاريع 

صعبة  تكون  أنها  إلى  إضافة  العميل، 

والتصحيح،  الصيانة  وصعبة  االستخدام 

فضال عن إمكانية إعادة تطويرها وحتسينها. 

  

أهداف هندسة البرمجيات 
 meeting user’s meeting user’s العميل  حاجيات  تلبية   

،needs
low cost of  pro- منخفضة إنتاج   تكلفة 

،duction
،high performance كفاءة عالية 





وإعادة  الصيانة  عملية  يسهل  مما  وحلولها، 

جزئية  كل  ألن  النظام،  وتطوير  االستخدام 

سهولة  يضمن  مما  بها  خاص  توثيق  لها 

متابعة النظام واستكناه تفاصيله وبالتالي 

تسهيل السيطرة عليه. 

غياب عملية التوثيق في املشاريع البرمجية غياب عملية التوثيق في املشاريع البرمجية 

عملية  توقيف  في  يتسبب  قد  الكبيرة 

مرحلة  إلى  سيصل  املشروع  ألن  التطوير 

صيانة   الصعب  من  فيها  يصبح  متقدمة 

ومعاجلة ما مضى منه. 

املرحلة  هذه  املرحلة تأخذ  هذه  تأخذ   :Maintenance الصيانة 

في  النظام،  حياة  دورة  من  األكبر  احليز 

كافة  من  النظام  تصحيح  يتم  غضونها 

حتسينات  وإضافة  والشوائب،  األخطاء 

وزيادات تساهم في رفع جودة النظام. 

خاتمة 
أرجو من اهللا العلي القدير أن أكون قد وفقت أرجو من اهللا العلي القدير أن أكون قد وفقت 

يضمن  بشكل  احملاضرة  هذه  تقدمي  في 

بالنزر  ولو  املعلومات  من  بشيء  إفادتكم 

يجعل  أن  وتعالى  تبارك  منه  وأرجو  القليل، 

هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي وأال يجعل 

فيه للنفس وال للشيطان حظا. 

بالتوفيق  لكم  بالتوفيق أدعو  لكم  أدعو  القدر،  بهذا  أكتفي 

والسداد ودام لكم البشر والفرح. 

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال 

أنت، أستغفرك وأتوب إليك

4. الترميز Coding / Codage: يتوجب علينا 
والنماذج  احللول  صياغة  املرحلة  هذه  في 

مرحلة  في  عليها  حصلنا  التي  واططات 

عبر  برمجي،  بشكل   Design التصميم 

املرنة  البرمجة  لغات  إحدى  على  االعتماد 

تسجيله  مت  ما  كل  تسع  أن  بإمكانها  التي 

من متطلبات وأغراض. 

يتم   Coding يتم  Coding الترميز  مرحلة  غضون  في 

الوحدوية  االختبارات  من  مبجموعة  القيام 

يتم  بحيث  حدة  على  وحدة  بكل  تعنى  التي 

 Class وكل فئة Function اختبار كل وظيفة

من  التحقق  ليتم   Component مكون  وكل 

صحة الشفرات املكتوبة، ويسمى هذا النوع 

 Les الوحدوية االختيارات  ب:  االختبارات  من 

tests unitaires / unit testingtests unitaires / unit testing
من  االنتهاء  عند  التكاملية:  اختبارات   .5
من  املشروع  وحدات  جميع  واختبار  برمجة 

الوحدات  هذه  جتميع  يتم  العمل،  فريق  قبل 

بشكله  النظام  على  احلصول  أجل  من 

الكامل، ويتم إجراء مجموعة من االختبارات 

لكافة  استيفائه  من  للتأكد  عليه 

املتطلبات التي مت طرحها بواسطة العميل، 

أية  من  النظام  خلو  من  التأكد  أية وليتم  من  النظام  خلو  من  التأكد  وليتم 

مشاكل أو أخطاء. 

هذه  تعتبر   :Documentation التوثيق   .6
ينبغي  ال  التي  العمليات  أهم  من  العملية 

تطوير  على  االنكباب  أثناء  بها  االستهانة 

صياغة  مراحل  لكافة  توثق  ألنها  ما،  نظام 

التي  املشاكل  كافة  وتعرض  البرمجي  احلل 

النظام  دورة  مراحل  مختلف  في  ظهرت 
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سنتحدث اليوم عن كتاب محترم، كان له 
علي – بعد اهللا عز وجل – فضل عظيم في 

استيعاب عدة أمور برمجية في نطاق الدوت 
نيت عموما وفي لغة سي شارب خصوصا. 

كتاب يجمع بين الشرح النظري الماتع، كتاب يجمع بين الشرح النظري الماتع، 
والعرض العملي النافع، يتميز بالدقة في 

شرح المفاهيم المتناولة دون الخروج عنها، 
وكذلك بشموليته لكافة تفاصيل لغة سي 
شارب تقريبا في إصدارها الثالث الذي رافق 

نسخة الفيجوال ستوديو 2008. 

قراءة في كتاب 
C# 2008 

Programmer’s
Reference

Wei-Meng Lee :للكاتب



قراءة في كتاب 
C# 2008

Programmer’s
Reference

له  محترم، كان  كتاب  عن  اليوم  سنتحدث 

علي – بعد اهللا عز وجل – فضل عظيم في 

نطاق  في  برمجية  أمور  عدة  استيعاب 

شارب  سي  لغة  وفي  عموما  نيت  الدوت 

خصوصا. 

املاتع،  النظري  الشرح  بني  يجمع  املاتع، كتاب  النظري  الشرح  بني  يجمع  كتاب 

في  بالدقة  يتميز  النافع،  العملي  والعرض 

عنها،  اخلروج  دون  املتناولة  املفاهيم  شرح 

لغة  تفاصيل  لكافة  بشموليته  وكذلك 

سي شارب تقريبا في إصدارها الثالث الذي 

رافق نسخة الفيجوال ستوديو 2008. 

بني  بني يشمل  يشمل  الضخم،  احلجم  من  الكتاب 

صفحة  وأربعون  وأربعة  مائة  ثمان  دفتيه 

قسم  أقسام،  ثالثة  إلى  مقسم   ،(844)
وقسم  شارب،  سي  لغة  بأساسيات  خاص 

املتنوعة  التطبيقات  ببرمجة  خاص  ثان 

موبايل،  اليت،  سيلفر  ويب،  (ويندوز، 
خدمات) موزع على عشرين فصل أصغرها 

الفصل األول وهو ميتد على تسع صفحات، 

(التاسع  األخير  قبل  ما  الفصل  وأكبرها 

وسبعني  سبعة  على  ميتد  وهو  عشر) 

ملحق  فهو  الثالث  القسم  أما  صفحة، 

لغة  في  احملجوزة  الكلمات  قاموس  يعرض 

الدوت  فئات  فحص  وكيفية  شارب،  سي 

إلى  أداة Object Browser، إضافة  عبر  نيت 

 Documentation Documentation التطبيقات توثيق  كيفية 

الكتاب  عنوان  أما   ،of  C# Applications
املبرمجني  "مرجع  صاحبه:  له  اختار  فقد 

بلغة سي شارب 2008". 

فصول  محتويات  إلى  نتطرق  أن  قبل 

أبدعها  من  على  نتعرف  دعونا  الكتاب، 

 .Wei-Meng Lee وكتبها: املبدع واي مني لي
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حول الكاتب: 
أكثر  شهادة  على  حاصل  بارز،  تقني  كاتب  لي،  مينغ  واي 

MVP (Most Valuable Pro- تقييما  ميكروسوفت  مبرمجي 

grammers)، مؤسس موقع www.learn2develop.net اخلاص 
بتدريس آخر تقنيات ميكروسوفت و أبل وتطبيقات أندرويد. 

  Code يكتب واي مينع لي في عدة منابر إعالمية مثل مجلة

Magazine و مجلة asp.net PRO Magazine، كما أنه يكتب 
 .DevX.com و O’Reilly Network لفائدة مؤسسة

ما الذي يحتويه هذا الكتاب؟ 
يتطرق الفصل األول من الكتاب إلى إطار العمل دوت نيت فرميوورك، باعتباره ورشة العمل التي باعتباره ورشة العمل التي   .1
سيحتاجها املبرمج إلنشاء املشاريع بلغة سي شارب، ويتعرض إلى املكونني األساسيني للدوت نيت 

فرميوورك، وهما اآللة االفتراضية CLR (Common Language Runtime) التي تسمح بتنفيذ البرامج 

كافة  تشمل  الفئات FCL (Framework Class Library) التي  نيت، ومكتبة  الدوت  بلغات  املكتوبة 

مكتبات الدوت نيت التي يحتاجها املبرمج. 

الوسيطة MSIL (Microsoft Intermediate Language) الناجتة MSIL (Microsoft Intermediate Language) الناجتة  اللغة  عن  كذلك  الكتاب  ويتحدث 

أسماء  ولها   (CIL (Common Intermediate Language كذلك تسمى  والتي  الترجمة  عملية  عن 

 .Intermediate Language اختصارا ل IL أخرى مثل

بإنشاء  يسمح  الذي  البرنامج  ستوديو 2008 باعتباره  الفيجوال  برنامج  يتناول  الثاني  الفصل   .2
البرامج بلغات الدوت نيت مثل الفيجوال بيسك وسي شارب وغيرها... 

في هذا الفصل سوف تتعلم كيف تقوم بالتحكم في إعدادات الفيجوال ستوديو، والقيام بعمليات 

 .Unit Testing وإجراء االختبارات األحادية Breakpoints ونقاط التوقف Debug التصحيح

 ،Keywords ،Keywords احملجوزة  الكلمات  مثل  شارب،  سي  لغة  أساسيات  عن  يتحدث  الثالث  الفصل   .3
 ،Data Types البيانات  أنواع   ،Comments التعليقات   ،Constants الثوابت   ،Variables املتغيرات 

البينات الشرطية والتكرارية Flow Control and Looping، الروابط بأنواعها Operators، املوجهات 

Preprocessor Directives، وغير ذلك من املفاهيم األساسية في لغة سي شارب. 

 ،Objects الكائنات ،Classes فيتعرض للفئات ،OOP الفصل الرابع يدخل إلى البرمجة الكائنية  .4
وغير ذلك من أصول البرمجة املوجهة كائنيا. 

إنشائها  كيفية  يعرض  إنشائها بحيث  كيفية  يعرض  بحيث   ،Interfaces الواجهات  هو  فموضوعه  اخلامس  الفصل  أما   .5
واحدة  فئة  في  واجهات  عدة  استخدام  كيفية  إلى  باإلضافة  الفئات،  في  عناصرها  واستخدام 

مثل  أخرى  أمور  إلى  أيضا  الفصل  هذا  املتعددة : Multiple Inheritance، ويتعرض  الوراثة  لتعويض 

مجلة الرابط - العدد 1 سبتمبر 2015

31



الروابط is و as، وغير ذلك.. 

في الفصل السادس يتحدث واي مينغ لي عن مفهوم الوراثة Inheritance، وما يترتب عنها من   .6
مفاهيم أخرى مثل مفهوم الفئات اردة abstract classes التي متنع عملية االستنساخ وتسمح 

الوراثة،  ومتنع  باالستنساخ  تسمح  التي   Sealed Classes املغلقة الفئات  ومفهوم  بالوراثة،  فقط 

 Vir tual االفتراضية الوظائف  التحميل Overloading وعن  زيادة  مفهوم  عن  أيضا  الكاتب  ويتحدث 

 .Methods
إنشائها  إنشائها وكيفية  وكيفية   Delegates املفوضات عن  يتحدث  أول  جزء  جزأين،  إلى  مقسم  الفصل  هذا   .7

 .Multicast Delegates واستخدامها ومفهوم التفويض املتعدد

وفي اجلزء الثاني يتطرق الفصل إلى مفهوم األحداث Events، وكيفية اقتناصها وتطبيقها، والفرق 

بينها وبني املفوضات. 

الفصل الثامن يشرح كيفية التعامل مع النصوص String Manipulations والعبارات النظامية   .8
 .Regular Expressions

وكيفية  وكيفية أهميتها  أهميتها   ،Generics Types التشعيبية  األنواع  إلى  التاسع  الفصل  يتطرق   .9
استخدامها. 

املسار  بدء  وكيفية   ،Multi-Threading املتعددة  املسارات  مع  بالتعامل  خاص  العاشر  الفصل   .10
وإلغائه ومترير البرامترات إليها وغير ذلك من املفاهيم املتقدمة املتعلقة باملسارات. 

يتناول هذا الفصل كل ما له عالقة بامللفات Files وتدفق البيانات Streams، وما يترتب عن ذلك   .11
البيانات  مع  والتعامل  وضغطها  البيانات،  وتشفير  والدات،  الوحدات  مع  كالتعامل  عمليات  من 

الثنائية. 
يتحدث هذا الفصل عن إدارة االستثناءات التي تقع في البرامج، وكيفية تفاديها عبر استخدام وكيفية تفاديها عبر استخدام   .12

 .throw و try catch آليات معاجلة االستثناءات مثل

 ،Arrays واملصفوفات Collections البيانات مجموعات  مفهوم  على  ستتعرف  الفصل  هذا  في   .13
بنيات  باقي  على  تتعرف  سوف  الفصل  ختام  عليها، وفي  وإجراء العمليات  معها  التعامل  وكيفية 

 .Queues و Dictionary، Stacks مثل Data Structures البيانات

بلغة  والكائنات  البيانات  عن  باالستعالم  بلغة اخلاصة  والكائنات  البيانات  عن  باالستعالم  لتقنية Linq اخلاصة  مخصص  فهو  الفصل  هذا  أما   .14
Data- مع مصدر البيانات Linq سي شارب، وسينتقل بك الكاتب إلى أبرز دواعي استخدامات تقنية

 .Objects ومع الكائنات SQL مع لغة ،XML مع ملفات ،set
عن  الناجتة  الوحدة  باعتبارها   Assemblies امعات  مفهوم  على  حتديدا  الفصل  هذا  يركز   .15
Pri- معات اخلاصة واملشتركةمشاريع الدوت نيت، عارضا بنيتها، وفحص محتواها، والفرق بني ا

 .vate and Shared Assemblies
معك  معك وسيستعرض  وسيستعرض  الويندوز،  تطبيقات  برمجة  فضاء  إلى  سينقلك  عشر  السادس  الفصل   .16
إلى  سينقلك  ذلك  بعد   ،FTP بروتوكول  بواسطة  والدات  امللفات  رفع  كيفية  يوضح  قويا  مثاال 
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تتعلم  سوف  الفصل  هذا  من  اجلزء األخير  الطباعة. وفي  أدوات  استخدام  وكيفية  الطباعة  عالم 

كيف تقوم بنشر البرنامج وإعداد حزمة بواسطة الوسيط ClickOnce لكي تقوم بتثبيت برامجك 

املكتوبة بلغات الدوت نيت على حواسيب أخرى. 

 ،asp.net تقنية  مع  الويب  برمجة  عالم  إلى  لي  مينع  واي  سيأخذك  الرائع  الفصل  هذا  في   .17
بني  الربط  الستخدامها، وكيفية  ستحتاجه  الذي  وما  التقنية  هذه  تعمل  كيف  أوال  لك  سيشرح 

صفحات الويب وبني مصادر البيانات بواسطة تقنية Linq to SQL، إضافة إلى شرح تقنية أجاكس 

 .Ajax Toolkit عبر التطرق إلى بعض أدواتها اجلاهزة التي تأتي مع مكتبة

Mobile Appli-Mobile Appli- في هذا الفصل سوف يشرح لك الكاتب كيف تقوم بإنشاء تطبيقات للهواتف  .18
بيئة  إعداد  وكيفية   ،Net Compact Framework. استخدام  عبر  الويندوز  ببيئة  اخلاصة   cations
من  بدء   RSS يقرأ  موبايل  تطبيق  إنشاء  كيفية  يشرح  عملي  مثال  مع  سيأخذك  ثم  التطوير، 

التطوير وانتهاء بالتحزمي. 

 Rich Internet التي تهتم بإنشاء تطبيقات انترنت غنية Silverlight يتناول هذا الفصل تقنية  .19
Applications واملعروفة اختصارا ب RIA، بحيث تسمح باستعمال التأثيرات املرئية وتقنيات الرسم 

كما هو احلال مع أدوبي فالش. 

 .XAML .XAML بواسطة تقنية Silverlight ويتطرق هذا الفصل أيضا إلى كيفية تصميم صفحات

اجلديدة  ميكروسوفت  تقنية  مع  اخلدمات، وحتديدا  تقنيات  إلى  الكتاب  ينقلك  الفصل  هذا  في   .20
WCF التي تعد اختصارا ل Windows Communication Foundation، سيشرح لك هذا الفصل كيف 

تقوم بإنشاء خدمات WCF وكيفية استعمالها. 
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كلما أقبلت على القرآن الكريم 
متعلما الحت لك األنوار الربانية 
كاشفة لك كل لبس و غموض، 

فتستشعر لذة األنس باهللا تالمس 
قلبك ثم تفيض لتمأل صدرك كله 
سعادة وبهجة، إنه نور القرآن 

الذي تشفى به الصدور. 

{فلمسوه بأيديهم} 
سورة األنعام واإللحاد المادي 
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غموض،  و  لبس  كل  لك  كاشفة  الربانية  األنوار  لك  الحت  متعلما  الكرمي  القرآن  على  أقبلت  كلما 

فتستشعر لذة األنس باهللا تالمس قلبك ثم تفيض لتمأل صدرك كله سعادة وبهجة، إنه نور القرآن 

الذي تشفى به الصدور. 

آمنوا  آمنوا الذين  الذين  املؤمنون،  فهم  األول  القسم  أما  أقسام،  ثالثة  وجل  عز  اهللا  كالم  أمام  الناس  انقسم 

فهم  الثاني  القسم  وأما  يرتابوا،  ولم  ذلك  في  ميتروا  فلم  الكرمي  القرآن  به  جاء  ما  بكل  وصدقوا 

اهللا،  لغير  بدعائهم  واملثل، فتوجهوا  الندية  غيره  في  ظنوا  لكنهم  باهللا  مؤمنون  املشركون، وهم 

صريح  عن  األعمال، متعامني  وقبول  النفع  وجلب  الضر  كشف  يسألونهم  شركائهم  على  وأقبلوا 

خطر  على  فهو  الشرك  معصية  اجترح  من  هللا، وأن  ند  وال  شريك  ال  أن  يصدع  الذي  الكرمي  القرآن 

الَّذِينَ  بَادِيَ  عِ يَا  "قُلْ  الشرك   ذنب  إال  جميعا  الذنوب  يغفر  أنه  وتعالى  تبارك  اهللا  صرح  إذ  عظيم 

يمُ  َّحِ ُ الر ور فُ وَ الْغَ َّهُ هُ ا إِن يعً مِ رُ الذُّنُوبَ جَ فِ َ يَغْ ِ إِنَّ اهللاَّ
ةِ اهللاَّ مَ َّحْ ن ر وا مِ نَطُ مْ الَ تَقْ هِ سِ لَى أَنفُ وا عَ رَفُ أَسْ

[الزمر:53]". 
إذ ينكرون وجود اهللا أساسا وكل 

[الزمر:53]". 
أما القسم الثالث، فهم الكفار، وهم ليسوا مبؤمنني وال مشركني، إذ ينكرون وجود اهللا أساسا وكل 

ما يترتب على وجوده من دين ونبوة وكتب وغير ذلك، أو يؤمنون بوجود اهللا لكنهم يظنون األلوهية 

في غيره كما هو حال النصارى والذين ورد كفرهم في القرآن الكرمي، وذلك العتقادهم األلوهية في 

املسيح عيسى عليه السالم. 

وشرعا  اإلعالمية،  الوسائط  مختلف  على  األيام  هذه  واسعا  انتشارا  عرفا  والثالث  الثاني  القسم 

يروجان لضالالتهما ويزعمان أنهما أهل احلق وأن أهل اإلميان في ضالل بعيد. 

خالد السعداني 
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{فلمسوه بأيديهم} 
سورة األنعام واإللحاد المادي 



في  األلوهية  يظنون  أو  وجل  عز  باهللا  يكفرون  الكفار، الذين  وهم  أوال  الثالث  القسم  عن  سأحتدث 

غيره، وهذا النوع يكفر غالبا بسبب غياب الدليل املادي على وجود اهللا حسب زعمهم، متغاضني عن 

حقيقة أن اإلميان ظاهرة غيبية بها يتمايز املؤمنون من الكافرين، فمن خشع هللا قذف في قلبه نورا 

يغنيه عن كل دليل مادي، أما اخلراصون فحتى لو جاءهم املولى تبارك وتعالى باألدلة املادية فإنهم 

لن يؤمنوا أبدا بسبب متركزهم حول ذواتهم وبسبب زهوهم بعقولهم و عجبهم بأفكارهم، وفيهم 

ذَا إِال  رُوا إِنْ هَ الَ الَّذِينَ كَفَ مْ لَقَ ْدِيهِ َي وهُ بِأ سُ لَمَ اسٍ فَ تَابًا فِي قِرْطَ لَيْكَ كِ َّلْنَا عَ قال اهللا تعالى: "وَلَوْ نَز

بِنيٌ(7) - األنعام"  ٌ مُ ر حْ سِ

دْ  دْ والتكذيب واجلدال وهي األوصاف التي ذكرتها سورة األنعام : "وَلَقَ هذا النوع جتده كثير االستهزاء والتكذيب واجلدال وهي األوصاف التي ذكرتها سورة األنعام : "وَلَقَ

فِي  يرُوا  سِ ئُون(10)قُلْ  زِ تَهْ يَسْ بِهِ  كَانُوا  ا  مَ مْ  نْهُ مِ رُوا  خِ سَ بِالَّذِينَ  اقَ  فَحَ قَبْلِكَ  نْ  مِ لٍ  بِرُسُ  َ ئ زِ تُهْ اسْ

ا  نُوا بِهَ ُكَذِّبِنيَ(11) - األنعام" وفي اآلية "وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ أية ال يُؤْمِ اقِبَةُ املْ رُوا كَيْفَ كَانَ عَ ْضِ ثُمَّ انظُ َر األ

" متعن جيدا كيف وصفهم  َّلِني َ َو اطِيرُ األ ذَا إِال أَسَ رُوا إِنْ هَ ولُ الَّذِينَ كَفَ ادِلُونَكَ يَقُ اءُوكَ يُجَ تَّى إِذَا جَ حَ

بالغيب  ويكذبون  اهللا،  عبادة  إلى  يدعوهم  من  كل  من  ويستهزؤون  يسخرون  فهم  تعالى،  اهللا 

ورواتبه، وحينما يأتون ادلتك، فتحيلهم إلى القرآن الكرمي يقولون لك: إن هذا إال أساطير األولني، 

آية  تأتي  الكرمية  اآلية  هذه  بعد  اإلسالم.  إلى  دعوا  كلما  امللحدون  يرددها  التي  اجلملة  نفس  آية وهي  تأتي  الكرمية  اآلية  هذه  بعد  اإلسالم.  إلى  دعوا  كلما  امللحدون  يرددها  التي  اجلملة  نفس  وهي 

أخرى تعطيك وصفا دقيقا للملحدين، فهم ال يحتفظون بكفرهم ألنفسهم فيبتعدون وينأون عن 

وْنَ  مْ يَنْهَ القرآن وعن اتباع الرسول، ال بل يدعون الناس إلى غيهم، وفي ذلك تقول اآلية الكرمية :''وَهُ

ينهون  فهم  اهللا  سبحان  األنعام"،   -  (26) رُونَ عُ يَشْ ا  مْ وَمَ هُ سَ أَنفُ لِكُونَ إِال  نْهُ وَإِنْ يُهْ َوْنَ عَ نْهُ وَيَنْأ عَ

بذلك  وهم  املستقيم،  الصراط  عن  بأنفسهم  وينأون  اإلسالم،  اتباع  وعن  الكرمي  القرآن  عن  الناس 

أنهم  لهم  تصور  التي  عقولهم  بسكرة  مأخوذون  ألنهم  بذلك  يشعروا  أن  دون  أنفسهم  يهلكون 

نوابغ وأن غيرهم من املؤمنني على ضالل وإن يتبعون إال أساطير األولني. 

تنقلنا اآلية الكرمية من مشهد الكفار وهم أعزة في غمرة زهوهم بأفكارهم ودعوتهم الناس إليها، تنقلنا اآلية الكرمية من مشهد الكفار وهم أعزة في غمرة زهوهم بأفكارهم ودعوتهم الناس إليها، 

إلى مشهدهم وهم أذلة في حضرة النار يتمنون لو يردون إلى الدنيا فيسلكون مسلك املؤمنني ثم 

نَ  ِّنَا وَنَكُونَ مِ َب الُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَال نُكَذِّبَ بِآيات ر قَ لَى النَّارِ فَ وا عَ ال يكذبون بآيات اهللا "وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُ

 - (28) مْ لَكَاذِبُونَ َّهُ نْهُ وَإِن وا عَ َا نُهُ ادُوا ملِ ُدُّوا لَعَ نْ قَبْلُ وَلَوْ ر ونَ مِ فُ ا كَانُوا يُخْ مْ مَ نيَ(27)بَلْ بَدَا لَهُ نِ ُؤْمِ املْ

األنعام" وتأمل كيف ختم اهللا عز وجل اآلية الكرمية بحقيقة صادعة يرددها ملحدو زماننا "وَقَالُوا 

يعيدونها  التي  العبارة  نفس  هي  وثِنيَ(29) - األنعام" أليست  َبْعُ نُ مبِ ا نَحْ ْيَا وَمَ اتُنَا الدُّن يَ إِنْ هِيَ إِال حَ

نُونَ (6)  ِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِ نُونَ (6) اهللاَّ ِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِ دَ اهللاَّ دِيثٍ بَعْ َيِّ حَ بِأ َقِّ  فَ لَيْكَ بِاحلْ ا عَ ِ نَتْلُوهَ باستمرار، سبحان اهللا "تِلْكَ آيَاتُ اهللاَّ

- اجلاثية" ! 

وتأتي اآليات بعد ذلك لتبني حال الكفار الذين كذبوا بلقاء اهللا وظنوا أن احلياة ستطوى بعد املوت 

ثم ال يبعثون، لتتبعها ذكرى كرمية للمتقني مفادها أن احلياة الدنيا ليست سوى لهو ولعب، وأن الدار 

 ُ وَلَلدَّار وٌ  وَلَهْ بٌ  لَعِ إِال  ْيَا  الدُّن اةُ  َيَ احلْ ا  "وَمَ استنكاري:  بسؤال  الكرمية  اآلية  لتختم  لهم،  خير  اآلخرة 

(32) - األنعام"، وكأني بهذه اآلية الكرمية تقول للكافرين الذين  لُونَ قِ ونَ أَفَال تَعْ ٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُ يْر رَةُ خَ اآلخِ

أعجبوا مبا توهموه حقا: هذا هو ميزان اخليرية وفيه فلتستخدموا عقولكم، أي الدارين أحق باحلياة؟
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حكيم 
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#أساطير_برمجية وصايا حكيم البنه 
يا بني، حينما أكلمك اصغ إلي جيدا وحبلك على غاربك... 

فأنا ال أطالبك بالتنفيذ Execution ألننا فقدنا األمل فيه... 
 .Runtime فحتى األكواد التي نسطرها بأناملنا تخذلنا ساعة التنفيذ
 ...Versions يا بني، ال تتعلق بأحد مهما استحسنته فإن الناس ُنَسٌخ

وقد تعجبك نسختهم اآلنية فترتبط بها.... 
ثم يصدمونك عند أول تحديث Update أو إصدار جديد. 

يا بني، لقد أدركت أكوادا ال أفهم عاليها من سافلها... يا بني، لقد أدركت أكوادا ال أفهم عاليها من سافلها... 
لكنني تحاملت على نفسي وسايرتها باجتهاد حتى صرت أراها أبهى من ضفائر بثينة... 

وأجمل من لوحات بيكاسو... 
فال تحكم على أحد من أول وهلة قبل أن تعايشه وتعاشره. 

يا بني، سيحيط بك الفاشلون والُمَثبُِّطون وسيقولون لك: لن تستطيع إنجاز شيء... 
 ...Assembly فاضرب بكالمهم عرض الحائط فقد قالوا نفس الكالم عن لغة األسمبلي

لكن تأمل اآلن كم من اللغات الرائعة التي خرجت من رحمها. 
يا بني، ِعْش على أمل، فالدنيا حلقة تكرارية من نوع while مرتكزة على شرط: ما دمت متفائال  مرتكزة على شرط: ما دمت متفائال 

ستحيى.... 
فإن أنت يئست كنت أقرب لباطن األرض منك إلى ظاهرها. 

ُوا ِبَأْرٍض َفَالٍة...  يا بني، َشرُّ القوِم َقْوٌم َمرُّ
فلما تمكن منهم الظمأ واستيأسوا من طلب الورد... 

أدركوا بئرا فشربوا منها حتى قضوا وطرهم... 
و وردوا إبلهم وملؤوا قرابهم... 

ثم طمروا البئر وواصلوا سفرهم لئال ينتفع منها غيرهم... ثم طمروا البئر وواصلوا سفرهم لئال ينتفع منها غيرهم... 
وما علموا أن لو سبقهم إليها أمثالهم لكانوا قد هلكوا عطشا... 

فكذلك مثل أهل األكواد المحتكرين... 
الذين كلما عثروا على سورس كود استحوذوا عليه َوَضنُّوا به عن غيرهم مخافة أن ينتفعوا 

منه أو يسابقوهم فيه... 
فبئس القوم هم... 

جانبهم وباعد بينك وبينهم... 
فإنهم أناس ال يصطلى بنارهم واليرتجى نفعهم. فإنهم أناس ال يصطلى بنارهم واليرتجى نفعهم. 



@Ú∏b©a

احلمد هللا ابتداء وانتهاء، وبعد: 

على  للتغلب  وسيلة  "أحسن  قوله:  بونابرت  نابليون  إلى  نسب  ما  جميل  من 
باألشواك"،  مليئة  املهمل  "الطريق  القائل:  قول  منه  وقريب  اختراقها"،  الصعاب 

وأجمل منهما قول املتنبي:  

وتأتـــي على قدر الكرام املكــارم على قدر أهل العزم تأتي العزائـم   
وتصغر في عني العظيم العظائم وتعظم في عني الصغير صغارها   

محفوفة  فنجدها  طموحاتنا  أعتاب  على  نقف  عندما  اخلوف  يتملكنا  ما  محفوفة دائما  فنجدها  طموحاتنا  أعتاب  على  نقف  عندما  اخلوف  يتملكنا  ما  دائما 
باملكاره والغمرات.. 

آن لنا أن نخوض غمار ما نحب، أما الصعوبة والتعقيد فهي أمور ثانوية ستسهل 
مع مرور الزمن. 

لننظر إلى األمور الصعبة على أنها نعمة ينبغي أن نظفر بها، ال على أنها أثقال 
تضيق صدورنا بها. 

إن كنت تخشى لغة جافا فاعلم أنك بحيازتها ستبرمج تطبيقات ومواقع وألعاب إن كنت تخشى لغة جافا فاعلم أنك بحيازتها ستبرمج تطبيقات ومواقع وألعاب 
وغيرها.. 

مالذي  بهدوء:  نفسك  واسأل  فيه،  بارعٌ  غيرك  أن  فاعلم  شيئا  تخشى  كنت  إن 
ولو  ى  ضَ تُقْ فإنها  املادية  باإلمكانيات  تتشبت  ال  أنت؟  وحرمته  الغير  هذا  طِيَهُ  أُعْ
نصيبك  يكون  أن  جدا  الوارد  من  التي  الذهنية  باإلمكانيات  تشبت  بالترقيع، ولكن 

 . هُ وْضَ منها أكبر وأجل من نصيب ذاك الغير الذي حاز ما هِبْتَ أنت خَ
سيبقى هدفنا في "الرابط" بعون اهللا هو السعي نحو التألق والتميز، لصناعة لصناعة 

جيل من النوابغ ال يرضى دون القمة بديال. 

دام لكم البشر والفرح

مجلة الرابط - العدد 1 سبتمبر 2015

43

@ÕiaÏ‰€a@Âfl@›Óu




