
 

 من الخبرة العملٌة: خواطر برمجٌة تم استخالصها

 :وفهمه كامل بشكل المشروع دراسة -1

 إلى ستحتاج عمل أي فً دائما التصمٌم فً واألسهل العمل فً جهدا   واألقل التخرج مشارٌع بٌن األفضل مشروعك ٌكون لكً

 تصمٌم من كثٌرة أٌام ستوفر ولكن المشروع دراسة فً قلٌلة ساعات ستستغرق جٌد بشكل وفهمه كامل بشكل المشروع دراسة

 إلنجاز مشروعكألنك ستضع مخطط وهو الطرٌق الذي ستسلكه المشروع  وبرمجة

 :أنٌق بشكل الواجهة تصمٌم -2

 كواداأل ماهً ستعرف بتصمٌمها قمت التً الواجهة خالل من ألنك المشروع فً العمل وٌسهل مشرعك على جمٌال   انطباعا ٌعطً

 مشروعكفً مشروعك لكً تجمعها وتصمٌم الواجهة هو الذي ٌحدد النقاط التً ستسلكها بالترتٌب إلنجاز  هاستحتاج التً

 :ستبدأ أٌن من لكن الشٌفرة كتابة -3

 ابدأ؟ أٌن من الكثٌرون وراود راودنً سؤال ولكن البرنامج ٌصمموا ان ٌستطٌعون البرمجة الطالب جمٌع

 من تبدأ إذا ولكن تعقٌد دون من سلس بشكل الشٌفرة تكتب ٌجعلك ذلك ألن المشروع عنها ٌتكلم التً الفكرة من تبدأ أن ٌجب

 بها بدأت التً العالٌة والهمة للنفس تحبٌط لٌس هذا المشروع ٌنجح ولنالثمٌن  كبأنك ستهدر وقت تماما ثق المنطلق هذا غٌر

 إذا أنك والثمٌن مرة أخرى أ كوتهدر وقت بإصالحها ستقوم وبالتالً خطاءالكثٌر من األ فٌه مشروعك سترى المشروع حنج وإن

 وبالتالً مرة أخرى قمت بهدر وقتك الثمٌن اآلخرٌن المبرمجٌن مساعدة ستطلب أو المشروع برمجة ستعٌد عن إصالحها عجزت

 :المشروع عنها ٌتكلم التً الفكرة من ابدأ -4

 الملفات تنظٌف مثل الجمالٌات ستضع المشروع هذا وفً المتشابهة الملفات عن بالبحث ٌقوم برنامج بتصمٌم تقوم أنت لو مثال  

 الملفات عن البحث شٌفرة نكتب ال فلماذا البحث إلى شٌفرة ستحتاج الملفات تنظٌف شٌفرة بكتابة بدأت أنك لو الوقت بنفس

 والتً هً روح المشروع البحث شٌفرة هً ستحتاجها التً األساس الشٌفرة ألن الملفات تنظٌف شٌفرة نكتب وبعدها

 :علٌك ٌتغلب اإلحباط تدع ال -5

 وال االخطاء هذه على تغلب من نجح ولكن الطبٌعٌة األمور من وهً كثٌرة أخطاء إلى ستتعرض مشروع أي مٌتصم عندما

 المشارٌع أبسط تجربتً الشخصٌة ومنفال ٌوجد مشروع بال أخطاء  المشروع فقدت فقدته متى ألن األمل فقدت مهما تستسلم

 عن البحث عند أي بشكل بطًء المشروع أصبح ولكن المتشابهة الملفات عن للبحث مشروع وهو أال بنفسً علٌها عملت

 ألننًالفادح  وبعد التفكٌر وإعادة النظر إلى شٌفرة المشروع بأكمله اكتشفت الخطأ استجابة عدم وضع فً البرنامج ٌدخل الملفات

 طرٌقة ٌوجد لً وتبٌن بالمشروع ما فكرت وسرعان اإلحباط أصابنً وقتها (CRC32)الدوري الفائض البت عن بالبحث أقوم



 أصبح ألنه ناجح مشروعً سٌجعل ما وهذا الدوري الفائض البت مقارنة نضع وإذا تطابقا الملف حجم عن البحث وهً أال أخرى

متى ماكنت الهّمة قوٌة والعزٌمة  استجابة عدم وضع فً ٌدخل أن دون جمٌل بشكل ٌعمل وهو ملف ألف مئتا عن بالبحث ٌقوم

 عالٌة فتوكل على هللا فهً من اساس العمل الناجح

 :األسهل فً  تفكر ال األصعب بالمشروع فكر -6

 إلى ستحتاج أخترته ما بعد ألنك ذاته بحد لخطأا وهذا االسهل سٌختارون تخرجهم مشارٌع ٌقومون باختٌار عندما الطالب دائما

 الكالم وهذا االصعب المشروع صحابأل االعلى العالمات ستكون وبالتالًالذي ستستغرقه لتصمٌم المشروع األصعب  الوقت نفس

 جٌد بشكل وٌفهمه ٌعرفه جمٌعنا

 :الصعب المشروع من تتخوف ال -7

 تدرس ما بعد ولكن بالمئة مئة سهل المشروع ولكن الصعبة هً لك بالنسبة الفكرة أن هو الصعب المشروع مفهوم دائما

 مبالغة ولٌست ذاتها بحد حقٌقة وهذه جدا   وتافه تمام سهال المشروع فٌصبح ستبدأ أٌن من الخطة وتضع جٌد بشكل المشروع

 لكً تفهم هذه الفقرة الموضوع لب فهذا تفهمه أن وأرجو جدا   هام مثال سنطرح

 ٌقوموا مبرمجٌن من ستطلب أو رسبت لو حتى اصممه لن لدٌك الفعل رد ستكون تلقائٌا فاٌروس مضاد تصمٌم منك طلب لو

 بالمبلغ سٌتحكم وبالتالً برمجته على قادر غٌر أنك تماما   علم قد مشروعك تعطٌه عندما والمبرمج مالً مبلغ مقابل عنك بالعمل

 أنفك عن رغم   أنت ستدفعه الذي

 اٌروس:ف مضاد مشروع تصمٌم -8

 أضع لم هبتصمٌم بدأت عندما ولكنفكرت فً تصمٌم هذا المشروع  2212 /22 /11  بتارٌخ أي سنة منذ الجمٌع على أخفً لن

 الطالب ٌساعد لكً بأسراره أباح مبرمج تجارب نعبارة ع وضعتها التً النصائح فهذه اآلن مثل بالبرمجة علمً ٌكن ولم خطة

 برمجته فً أطول جعلنً الذي السبب ولكن أنهٌه لكً القلٌل وبقً المنتصف إلى األن إلى به وصلت الفاٌروس المضاد مشروع

 واآلن أضع الخطة للمشروع لكً اسٌر علٌها  تركته وبعدها البكلورٌا أدرس وأنا للمشروع تصمٌمً

 :الضخم المشروع هذا مثل بتصمٌم ابدأ كٌفٌة -9

 عن والبحث حذفه  ذلك وبعد فاٌروس أنه من والتأكد الفاٌروس عن البحث إلى تحتاج أنك سٌتضح للمشروع دراستك بعد ببساطة

 شٌبت قد التً للمشروع دراستً أعطٌتك حذفه قبل المهام إدارة وفً التشغٌل بدأ فً أعماله وإبطال وحذفها بالرجٌستري قٌمه

 من هنا وهناك فً مشارٌع لغات برمجة مختلفة المعلومات هذه أجمع وانا رأسً

 صعبة؟ الفكرة الزالت سأبدأ كٌف

 انت وستقوم الملفات عن البحث شٌفرة تضع ما بعد سأساعدك وأنا فقط العمل فً جهد إلى تحتاج لكنها سهلة الفكرة تماما   ال

 على بالتعرف ٌقوم لكً CRC أو CRC32 باسم ٌعرف الذي الفوري التحقق أو الدوري الفائض بت طرٌق عن الملف عن بالبحث

 المضادات شركات معظم تستخدمها التً هً MD5 هً الدوري الفائض البت غٌر وٌوجد وشكله اسمه تغٌر مهما الفاٌروس

 ولكنها بطٌئة الدوري الفائض البت عمل تشبه وعملها الفاٌروس

 CRC Or CRC32 OR MD5 اسم ٌعطٌك برنامج ٌوجد ولكن الفٌروس اسم وستضع للفٌروسات بٌانات قاعدة إلى ستحتاج

 فً وهو اسمه التشغٌل بدأ فً نهاومك البٌانات قاعدة فً وتدونها بالرجٌستري لفاٌروسا أنشئها التً القٌم عن تبحث وبعدها

 معلومات وحجم البحث فً سرعة تعطٌك آلنها Sql نوع من البٌانات قاعدة استخدم البٌانات قاعدة فً ستدونها كذلك المهام إدارة

 أي المعلومات هذه ٌترجم برنامج ببرمجة ستقوم المعلومات هذه عرفت بعدما أنك المهم واآلن Access عكس على جدا   كبٌرة

 سٌبحث ال اإلجابة كانت إذا ال أم فاٌروس الملف هذا هل البٌانات قاعدة فً وسٌبحث الدوري الفائض البت بأسماء بالبحث سٌبدأ

 حذف ثم من التشغٌل بدأ من وحذفه الرجٌستري من وحذفه المهام إدارة من تشغٌله بإٌقاف سٌقوم بنعم كانت وإذا آخر ملف عن

 ذاته الملف

 بنجاح هللا بإذن الفاٌروس حذف وتم المشكلة انتهت قد وها



 :بشًء أتمٌز أعد ولم اسراري بجمٌع بحت قد للعلم نشري بسبب -12

 بحد حمقاء فكرة وهذه غٌره عن ٌتمٌز ال أن من خوفا   بأفكارهم ال ٌبوحون الجمٌع أن فً الفقرة هذه أضع أن جعلنً الذي السبب

 له ٌصبح لم إذا فاشل سٌكون برنامجك ولكن له مثٌل ال برنامج ببرمجة ستقوم وغٌرك أنت بأسرارك تبح لم لو أنك والسبب ذاتها

 وبالتالً ستبقى الساحة العربٌة تفتقر إلى المشارٌع الضخمة وكادر برمجً متمٌز ال أم قوي كان سواء منافس

 منً؟ أفضل سٌبرمج بأسراري بحت لو

 أحد ٌمتلكه ال تمتلكه الذي العقل ألن خاطئة الفكرة هذه

 أنه افترضنا ولو التً قمت بالبوح عنها األفكار هذه من اعلى إلى ٌصل لن فبالتأكٌد األفكار هذه إلى بالوصول قمت أنك وبما

 من هذه األفكار  وأعلى أفضل إلى ستصل تمام متأكد انا وصل

 :فقط البرمجٌة لغتك تخص التً الكتب تقرأ قوقعة ضمن نفسك تجعل ال -11

 فاٌروس مضاد مشروع عن ٌتكلم أنه أي البرمجٌة اللغة بغٌر ٌتحدث كان ولو بمشروعك شبٌه مشروع عن تتكلم التً الكتب اقرأ

 VB.net بلغة مشروعك وأنت ++C بلغة

 بدأ هل الفاٌروس ٌحذف لكً ٌفعل ماذا أقرأ المعلومات هذه إلى وصل كٌف أقرأ لكن الشٌفرة إلى تهتم ال اللغات من غٌرها أو

 ؟ولماذا الرجٌستري من القٌم ذفبح بدأ أم أوال الملف بحذف

 التً المهمة المعلومات ولكن صفحة 122 ال عن ٌقل ال منها كل إلكترونٌة كتب خمسة ٌضم تخرج مشروع قرأت تجربتً ومن

  مشروعً بتصمٌم بها وبدأت السابقة بالفقرات وضعتها قد لكم لخصتها

 :لها معارض أم معٌنة للغة مؤٌد -12

 األعضاء من الكثٌر الكثٌر وترى األخرى من أفضل برمجٌة لغة أي ٌتكلمون العربٌة المنتدٌات من الكثٌر أرى الكبٌر لألسف

 لغة على ضخم مشروع صممت فإذا اللغة اسم بشهر ستقوم الذي وأنت احتٌاجاتك تخدم لكً البرمجة لغة صممت أخً ٌشاركون

Visual Basic 6 أنت تتصوره ال بحد اسمها نشرت فقط 

 المبرمجٌن كالم فأعجبنً معٌنة برمجٌة للغة ومعارضٌن معٌنة برمجٌة للغة المؤٌدٌن المبرمجٌن عن اإلجابات من الكثر فٌوجد

 وهً واحدة جملة على أتفقوا الذٌن المحاٌدٌن

 برمجٌة لغة أفضل اللغة فهذه كامل بشكل وتلبٌها احتٌاجاتك تؤدي التً البرمجٌة اللغة أن

 بالنسبة لً بالعالم لغة أفضل اللغة فهذه بها أحلم التً البرامج تحقق هً Vb.net اللغة أن مثال

 

 

 



 

 شزكة الوبزهج السىري

 هالحظة :

 الحبٍب نأهل أى ٌحىس على رضاكنهذا الولف هى لالستخذام العام بجهذ فزد واحذ تجاه الوجتوع العزبً 

 ألي اقتزاحات اتصلىا بنا على البزٌذ أدناهو

 هع فائق تحٍاتً للجوٍع

Syrian Programmer 
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