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رسم يل و يلصلة و يلسلم ع م رسول يل و ع م آله و صحبه و مَن ويله، أما رعبد

يلتم فزتب رها خلل مشاركتنم فم يلموسم يلريرع من(رحثية منحةٍ ما ُط نب مننم كتارته فم خلل فهذي يلُكتيِّب هو 
. و ك[[ان ذل[[ك رإش[[ريف  ..)”stars of scienceرراامج يلمسارقات يلع مم يلت يفزيوام  اجوم يلع وم 

QCRI = qatar computing research.رويش  فم معه[ب قط[ر "رح[اي يلحوس[بة كريم 
institute م حتم يلخامس من مايو لنفس يلعام.2013، فم خلل يلفترة من ي"ول من أرريل لعام 

يلتالمد منم تت خص فم ورة يلمطكاات يلمهمات و 
 يلتقنية يلتاليةدي"مورععبي. تقرير  شامل  يتضمن •

،رنائهايلغرض ي"ساسم من لغة يلبرمجة يلعررية  عربية  و أهبيف توضيح ◦
،  عربية لغةاستخبيم ر عتمامها منمكن يبفترَض يلت يلتم ي"عمال يلبرمجيةتوضيح ◦
توضيح يلقريريت يلتصميمية يلتاليةد◦

،؟ compiled مبترجَمة أم interpretedهل لغة  عربية  ستكون مبفسَلرة ▪
 أم اظ[[ام أا[[وية  مبتغيِّ[[رstatic typing لغ[[ةظ ذيت اظ[[ام أا[[وية  ث[[ارت عر[[بية ه[[ل س[[تكون  ▪

dynamic typing ؟،
objectه[[ل س[[تكون يل غ[[ة كائني[[ةظ ▪  oriented أم عجريئي[[ة proceduralائفي[[ةeأم و 

functional n؟ ... عل،
،؟إربية  فم مشاريع مكتورةٍ رأخريعمكااية يستخبيم ي"كوي. يلمكتورة ر غاتٍ ما هم ▪
-multi ذيت خي[[وط تنفي[[ذٍ متنوع[[ة ل يلبريم[[ج يل[[تم يت[[م كتارته[[ا رإر[[بية يمك[[ن أن تك[[ونه[[▪

threaded  ذيت خيط تنفيذٍ ويحبٍ  أم ل يمكن أن تكون علsingle threaded،؟
implicitد تعام[[لآ آل[[مmemory managementم[[ا ه[[م طريق[[ة ع.يرة يل[[ذيكرة ▪

garbage collection يبوي تعاملآ أم explicit garbage collection ،؟ 
كتارة يلقويعب يلكام ة ل غة  عربية .▪

 ل مبفسِّ[ر يلقياس[[م  ُأرِ[بنة ، و وض[عها ع [[م ش[كلinteractive interfaceرناء ويجه[ةٍ تفاع ي[ةٍ •
.install تنصيبهال ربون يلحاجة web browserتشغي ها من أي متصفح صفحة عاترات يمكن 

ياتهيتب رفضل يل تع[[الم م[ن يلج[ااب يلنظ[[ري، رينم[[ا ل[م ينت[ه يلج[ااب يلعم [[م ر[أكم ه، و ك[[ذي رق[م عج[[ريءو قب 
يختباريتٍ مكثفةٍ ع يه لضمان كفاءته. و هذي يلُكتيِّب ليس عل يلج[[زء يلنظ[[ري رع[ب ح[[ذف يلقس[[م يلخ[[اه رش[[را

و؛ و ذل[ك "ن مح[ل ت [ك يلقويع[ب  من ش[روحات يلق[ريريت يلتص[ميمية يلمخت ف[ةر و كثيقويعب لغة  عربية  
 و ليس من يلجيب تكرير  جزءٍ ضخم  كهذي فم أكثر من مبؤَللف.، فم كتاب  رسالة يلبرمجة رإربية يلشروحات

و ررما أقوم فيما رعب رإذن يل تعالم رإضافة يلشروحات يلتم تبوجب هنا فقط علم كتاب يلرسالة؛ حتم يظل ع [[م



 أن يكون مرجعُا شاملظ لكل ما يخص لغة عربية.فمحالته يلتم أر.تبها له 



 ف[[إن لغ[[اتيلشخصية  غات يلبرمجة من حيث يلتعريف و يلهبف، و من وجهة اظري لهناك وجهات اظر  مخت فة 
م ر[[ا"مور يل[[تم يرغ[[بوقت اجع ه؛ ل يلقار ة ل برمجةيللتَ يلبشرب   رهايبخاطنب  يمكن أنةٍ يلبرمجة هم أي وسي ةٍ

فق[[ط ل[[ن تك[[ون مقتص[[رةظ هك[[ذي جبيظ؛ فكثيرةآكال لغات يلبرمجة ش فإن أرالعتما. ع م هذي يلتعريفيلبشر فيها. و 
 و يلرس[ومية) python و java(و هو يلشكل يلتق يبي ل غ[ات يلبرمج[ة، مث[ل ع م لغات يلبرمجة يلنصية 

ر[[ل ستض[م .يخ ه[[ا ك[[ل أش[[كال  ععط[[اء ؛)CiMPLE وDRAKON(و ه[[و ا[[وة  يق[[ل ياتش[[اريظ، مث[[ل 
م لللت يلقار ة ل برمجة،بنستخبنمب يلتوجيه  من يلمبو ي"ويمر  

 لغ[[اتعل[[م قائم[[ةض[م يَ من وجهة اظ[[ر ي"غ بي[[ة أن ه[[ذي يلتعري[[ف سيَ(و ررما مبستقبَحاظًما قب يكون غريباظ جبيظ  و 
 معيلحاسورية و ما شارههن من تقنيات يلتفاعل google voice search و siri أشياء مثل يلبرمجة 

ضم كذلك يلحركات و يلشاريت يل[[تم يمك[[ن ل حويس[[يب ترجمته[[ا عل[[م أفع[[ال يَيَي"صويت يلبشرية  ، رل و س
لغ[ةو عن أص[[بح رالمك[ان ررمج[ة يلحويس[[يب لفه[م  ،)Pointing device gesture(أعن[[م معين[ة 

 !فإن هذي يلتعريف ل غات يلبرمجة سيضمها ت قائياظيلشارة ل صم و يلكم 

و من خلل ذلك يلتعريف فإن يلهبف ي"ساسم ل غات يلبرمجة هو أن تكون وسيط تفاهم  و تناغم  رين يلبشر و
يللت يلقار ة ل برمجة، و رما أن أهبيف يستخبيم يلبشر لت ك يللت يخت ف يختلف[[اظ ك[[بيريظ ج[[بيظ م[[ن ش[[خص 

تبع[[اظ ؛لخر  و من تخصص  لخرد فإن أشكال و صفات و مناطق يلقوي و يلضعف تتغير من لغة ررمج[[ةٍ "خ[[ري
 كما أن يلبشر يخت ف[ون فيم[[ا رينه[م ف[م كيفي[ة يلقي[[املتغير يلحاجة يلتم تم تصميم و رناء كل لغةٍ من يل غات لها.

ة طريقةظ أفضل (رالنس[بة ل[ه أو رالنس[بة ل عام[ةً لفع[ل ي"م[ور يل[تمبنببنيبرا"مور يلمخت فة، و يحاول كل منهم أن يب
 ري[ن لغ[[ات يلبرمج[ةيلويض[[ح للختلف ر يرغب فم يستخبيم يللة يلقار ة ل برمجة ل قيام رها، و هذي سبب  آخ[ر 

.يلمتنوعة

 طرق يلتعامل معها، و هذي يتس[[بب ف[[م ويلخصائص يلتكوين و كما أن ي"جهزة يلقار ة ل برمجة ذيتها تخت ف فم 
 و رما يعكس يلغرض يلحقيقم من وريء، لغات يلبرمجة يلقار ة للستخبيم مع كل اوة  منها ركفاءةٍ و قوةيختلف

حرك[[ات ي"ط[[ريف يلمخت ف[[ة و ري[ن يلتويفقو يلتزيمن  تركز ع م robots يلروروتاتفآلت  مثل يللت. ت ك 
 يلخاصة رالجسب يللم. sensorsرين يلقريءيت يلتم يتم يلحصول ع يها من يلمستشعريت 

و ل[[ذلك ا[[ري أن أمث[[ال ه[[ذه يللت يك[[ون له[[ا لغ[[ات ررمج[[ةٍ تخت [[ف اوع[[اظ م[[ا ع[[ن يل غ[[ات يلمعت[[ا.ة لبرمج[[ة
و ع [[م .Urbiscriptو  Action description languageيلحويس[[يب يلشخص[[ية، مث[[ل 

 لبرمج[ة(أعن[م لغ[ات يلبرمج[ة عالي[ة يلمبس[توَي عامَل[ة ي"غ[ريضًيلرغم من أا[ه رإمكاان[[ا يس[تخبم لغ[اتٍ عا.ي[ةٍ 
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 ل تعامل مع تنفيذ يلعم ي[[اتيلغرض؛ي ذحتاج علم مكتباتٍ و أ.ويتٍ خاصةٍ رهن ع م ي"قل سيلروروتاتد عل أانا
Microsoft مث[[ل ،يلمخت فة ع م يلتويزي  Robotics Developer Studio]]حت[[ويي ذي و يل

Concurrency and Coordinationع م يلعبيب من ي".ويت يلتم م[ن أهمه[[ا م[ا يبع[[رَف رال[
Runtime]أو يل CCR يختصاريظ، و Decentralized Software Services  ل[(تبختصَر

DSS(.
embeddedو ي"اظم[[ة يلمبض[[مَّنة  micro-controllersتحكم[[ات يلميكروئي[[ة مبو هن[[اك مثلظ يلمب
systems لغ[[ات يلتجمي[[ع اس[[تخبمفيه[[ا و  ررمجته[[ا عل[[م يلبرمج[[ة منخفض[[ة يلمس[[توي، تنتم[[م و يل[[تم

assembly languages]]تم (رطبيع[[ة يلح[[الً تبعتبَ[[ر ه[[م أ.ا[[م مس[[تويات يلبرمج[[ة يل[[تم يمك[[ن و يل
لك[ن ف[[م اف[[س يل[[وقت يمك[[ن يس[[تخبيم لغ[[اتيلوصول عليها ("اها ليست عل لغة يللة مكتورةظ رحروفٍ رش[ريةً. 

 ل قي[[ام ر[ذيت يل[بور (ق[ب يتط [[ب ي"م[[رCيل[و   jalv2يل[ و PL/Mيل[ررمجةٍ أع م ق يلظ فم يلمس[[توي مث[[ل 
، و من يلممكن كذلك يستخبيم لغاتٍ عالية يلمبستوَي عام[ة ي"غ[ريضوجو. رعض أكوي. يلتجميع فم يلبريمجً

يلطبق[[ة أيض[[اظ (رغ[[م أن ه[[ذي ق[[ب يتط [[ب وج[[و. ا[[وة  م[[ن lua و java  و adaلفع[[ل ذيت يلمهم[[ة، مث[[ل 
يلضافيةً.

و هناك أيضاظ رعض يل غات يلتم تبعتبَر مجر. تغييريتٍ ل غ[اتٍ عالي[ة يلمبس[توَي رم[ا يتويف[ق م[ع يلبرمج[ة منخفض[ة
++(يس[[[مها يختص[[[ار  ل[   C  ++ م[[[ن يل[subset يقتطاع[[[اظ يل[[[تم تبعتبَ[[[ر   EC  ++يلمبس[[[توَي، مث[[[ل لغ[[[ة يل[

Embedded C(تم حذف يلعبيب من يلصفات يلزيئ[[بة ع[ن يلح[ب يلمط [[وب ف[[م ع [[و يلمبس[[توَي ها. و في
.templates و يلقويلب multiple inheritanceيلوريثة يلمبتعب.ة مثلد 

 و يل[[تم أض[[افت مي[[زيتٍ أخ[[ري ع [[م يل[Turbo51 يلمبستخبَمة فم مبترجaم pascal لغة يل[أيضاظو مثل ذلك 
pascal.ي"ص ية لتستطيع يلتعامل مع يلبرمجة منخفضة يلمستوي 

***
يلمهام يلتق يبية يلتم تقوم رها لغات يلبرمجة تخت ف من لغةٍ "خري رسبب يختلف يله[[بف ي"ساس[م م[ن وريء

 هم لغةآ تع يمي[[ةآ ف[[م يلمق[[ام ي"وح[ب، و ل[[ذلك ف[[إن أه[[م أه[[بيفها BASIC-256رنائها، فمثلظ لغةظ  مثل يل[
ستكوند

 حبٍ ممكن، و كذلك تسهيل ه[ذه يلقويع[[ب "قص[م .رج[ة؛ فاله[[بف.امتصغير عب. قويعب يل غة علم أ•
يلرئيس هنا هو تع يم يلمفاهيم ي"ساسية فم عالم يلبرمجة و ليس يلح[[تريف. و ل[[ذلك مثلظ اج[[بها ل

 و ما شارههن.properties و ل ي"غ فة classesتحتوي ع م مكوااتٍ متقبمةٍ مثل ي"صناف 
؛ "ن ي"طف[ال ويلعتما. ع م يلك م[[ات ق[بر يلمك[ان و يلبع[ب ع[ن يلعلم[ات يلغريب[ة ق[بر يلس[تطاعة•

 هم ع يه فم يلبرمجة، أما يلك مات فيتقن يلجميعيلذييلمبتبئين ل يستخبمون يلعلمات رنفس يلفريط 
يلتعامل معها، و عنب يختيار يلك مات يلمبعتا.ة (أو غير يلمبس[[تثَق ةً ف[[إاه يص[[ير أس[[هل رك[[ثير  ج[[بيظ تقبّا[[ل
يلمفاهيم يلبرمجية، ع م عكس يلحالة يلتم يتم فيه[ا يلعتم[[ا. ع [م يلعلم[ات يلغريب[ة ع [م يلمبت[بيء؛

مد حيث يتوجب ع ي[[ه عفه[[ام يلمبت[[بيءّ ِعّ ِمبفهنا تظهر مشك ةآ عضافية تبضاف علم يلعبء يلذي يحم ه يلمب
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معاام يلعلمات و يلوeائف يلتم تقوم رها ف[م يلبريم[ج، ث[م يج[ب ع يه[ا جع [ه يعت[ا. وجو.ه[ا أم[امه و
يلتعامل معها رالقريءة و يلكتارة.

 ي"ص[[ل لع[[الم يلمح[ترفين فإاه[[ا ل ت[أره ك[[ثيريظف[مسبب أاه[[ا مبص[[مَلمةظ ب فobject pascal مثل يل[ةآأما لغةآ
رمسألة يلتسهيل و يلتخفيف فم قويعبها، و أهم أهبيفها ستكوند

ا لغ[[ةآ عامَل[[ةو اظ[[ريظ "اه[[يلحتويء ع م يلمكواات يلتم يحتاجها يلمبرمجون يلمح[[ترفون لبن[[اء تطبيق[[اتهم. •
 ه[[ذي أن تك[ونأ.َلي تبس[تخبَم ف[[م ك[ثير  م[ن يلتخصص[[اتد فق[[ب general purposeي"غريض 

تهت[م ر[أن تك[ون قار [ة للس[تخبيم ف[م يلمج[[التو "اه[ا كثيرة يلمبكوِّاات (ررما علم .رج[ة يلتّاخم[ة ً. 
low levelيلمخت ف[[ة مث[[لد يلبرمج[[ة ع [[م يلمس[[توي ي".ا[[م   programmingو ررمج[[ة ،

يلرسومية يلسه ة يلجمي ة. لذلك فهم فه[م تم[[زج ري[ن يلمكوا[[اتيلطبيقات يلحتريفية ذيت يلويجهات 
 يلذي يسهل له[[ا يلس[[تخبيمunionيلتم تجعل رالمكان يستخبيمها فم كل ت ك يلغريض، مثل يل[

 يلتم تسهل يستخبيمها ف[[مinterfacesفم يلبرمجة منخفضة يلمستوي، و ي"صناف و يلويجهات 
رناء يلتطبيقات عالية يلمستوي و خاصةظ ذويت يلويجهات يلرسومية.

باتٍ قويةٍ تسهل رناء يلتطبيقات يلضخمة رأق[[ل .رج[ةٍ ممكن[[ةٍ م[ن يلجه[ب و يلعم[[ل م[ن ج[[اابتوجو. مك•
 ع [مextensibleو ق[ب أ.َلي ه[ذي عل[م أن تك[[ون يل غ[ة قار [[ةظ ل تمبي[ب يلمبرم[[ج يلمس[تخبم ل غ[ة. 

 أاه من يلممك[[ن عض[[افة يلمزي[ب و يلمزي[[ب م[ن ج[ااب يلمس[[تخبم لبن[[اءو من هذييلعبيب من يلمستويات، 
.مكتارته يلخاصة

 يلذي يخت[[ص ر[[التحكم ف[[م وe[[ائف أاظم[[ةshell scriptو هناك لغات  متخصصةآ فم مناطق معينة مثل يل[
(أeنه[م ق ي [ون ج[بيظً ربساطة و س[رعة، و ع [م يلرغ[م م[ن أن يلبع[[ض unix-likeيلتشغيل شبيهة يليبنaْكس 

يعتبره لغة ررمجةٍ عامة ي"غريض عل أاه فم ويقع ي"مر ليس كذلك ع م يلطلق، فالهبف يلرئيس م[[ن وريئ[[ه ه[[و
، و لذلك ف ه يلصفات يلتاليةدليس علما ق ناه سارقاظ من يلتحكم فم أاظمة يلتشغيل شبيهة يليبنaْكس 

notغي[[ر محم[[ول •  portable م[[ن يلمس[[تحيل أن تق[[وم ركتار[[ة رريم[[جيك[[ا. يك[[ون ، رحي[[ث أا[[ه
script]ْكس ثم تقوم رتشغي ه رشكل  عا.ي  ع م يلaيقوم رأمور  معينةٍ ع م يليبن windows.

س[[رف ف[[ميبصياغة  قويعبه ليست رالسهولة يلتم ع يها رقية يل غات عالية يلمستوي مثلظ؛ و ذل[[ك "ا[[ه يب•
يستخبيم يلعلمات و يلك مات ذيت يلمعاام يلخاصة؛ و ذلك رغرض جعل عم ي[ة يلتكوي[ب أس[رة و

أسجل يعتريضم يلشبيب ع م هذي يلظنً.أو. أن أرسط (
ل يحت[وي ع [م ك[ثير  م[ن يلمكوا[[ات يل[تم ل يحت[اج عليه[ا ل قي[ام رمهمت[ه يلوحي[بة، فمثلظ ل يحت[وي يل[•

shell script ع م مبكوِّنٍ مثل يلمؤشريت pointersيلتم تستخبم فم يل غات يلتم توجب رها 
 برمجة ع م يلمستوي يلمنخفض.ل
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 يمكننا يلجمع ري[نو ع م يلرغم من يلختلف يلويضح رين كل ت ك يلمويصفات يلمخت فة ل غات يلبرمجةد فإاه
:، و هم كما ي مكل هذه يلصفات يلخاصة فم مجموعةٍ من يلمعايير يلعامة

يلحتويء ع م ي".ويت يلتم تكفم ل قيام را"هبيف يلخاصة رت ك يل غة.•
عبم يلحتويء ع م يلمكواات يلتم ل تخبم يلهبف من وريء رناء يل غة.•
يلتويزن رين سهولة يلقويعب و قوتها رحيث يتم يلميل علم يلجااب ي"هم "هبيف يل غة م[[ن وجه[[ة اظ[[ر•

مصممها. ف و كاات يحتريفيةظ يتم يلميل أكثر علم يلقوة و لو ع م حساب يلسهولة، و ل[[و ك[[اات تع يمي[[ةظ
فيتم يلميل علم جااب يلسهولة مع عبم يلهتمام رالقوة يلمفقو.ة.

و رما أن عربية هم لغةآ عامة ي"غريض عالية يلمستوي فعنب تطبيق يلقويعب يلسارقة ع يها سنجب أاهاد
حاولت يحتويء كل يلمكواات يلتم يحتاجها يلمبرمج ل عمل فم مستويً منخفض و مستويً ع[[ال ، و ف[[م•

 "اها تحاول أن تك[[ون تع يمي[[ةظ ف[[م؛يلوقت حاولت أن تكون رسيطةظ و خفيفة يلقويعب قبر يلمكانافس 
 وCذيت يلوقت. مما أ.ي علم أن عب. قويعبها و مبكوِّااتها  ق يلآ جبيظ رالمقارا[ة م[ع لغ[اتٍ مث[ل يل[تت

.Cو يل[ـ visual basicيل[
اها ل لزمة لها رالنسبة ل غة ررمجةٍ عالية يلمستويألم تحتو عربية ع م يلكثير من يلمكواات يلتم رأيتب •

 و غيرهن مع يلستغناءinterfaces و يلويجهات pointersعامة ي"غريض، مثل يلمؤشريت 
رسط ووأو أسرة ووأو أقوي.أاحو  ع م  يلقيام رذيت ي"مور و لكن نها يمكمخت فةٍعنهن رضم مكوااتٍ 

أغ ب قويعب عربية سه ةآ جبيظ و منطقية و اظيفة، عل أن هناك يلكثير من يلقويع[[ب يل[[تم ك[[ان م[[ن يللزم•
أن تكون معقبةظ "اه لم يكن هناك وسي ةآ ل حصول ع م قوتها من غير يلختيار ما رين أمريند 

يلعبث رالمكواات ي"خري و تخريبها، ◦
أو تعقيب ت ك يلقويعب فقط و ينتهم ي"مر،◦

و رالطبع فقب أخذتب يلقرير يلثاام و رأيتب أا[[ه ل مش[ك ة ف[[م أن تك[[ون رع[ض يلقويع[[ب يلمتقبم[ة معق[[بةظ
نورعض يلشمء؛ ففم كل ي"حويل ليس من يلمفترض أن ي[[برس يلمبت[[بئون ه[[ذه يلقويع[[ب و يلمح[[ترف

هم.تَنتَمبلستفا.ة منها علم يلمبليلذين سيستخبمواها لن يجبوي صعورةظ فم فهمها و تطويعها 



شرا يلقريريت يلتصميمية ل غة عربية

يستخبيم أكوي. يل غات ي"خري فم عربية
هناك أكثر من حالةٍ لهذي ي"مرد

سْك[[ْكنبينبلنن[[وولنُقُقلن ف[[م يلنSO ف[[م يلوين[[بوز و يل[DLLم ف[[ات مكتب[[ات يلرر[[ط يل[[بيناميكم (مث[[ل يل[•
GNU\linuxثم تم ترجمتها لكى تك[[ون مكتب[[ة مبتنق [[ةظإربيةً و يلتم هم عبارة عن أكوي.ٍ مكتورةٍ ر 

قار ةظ للستخبيم فم زمن يلتشغيلد
، ث[م تبس[تَخبَمأض[مو ه[ذه تبعامَ[ل كم[ا تبعامَ[ل م ف[ات يلباق[[ات يلعا.ي[ة تمام[اظ، أى اس[تخبم معه[ا ي"م[ر 

مبكوِّااتها يلبيخ ية كالعا.ة.
 من مبفسِّر يل غةً.1.10 ي"خيرة(لم يتم رناؤها فم يلصبيرة 

 يلتم ررما يو. يلمببرمنج يلوصول عليها فم رريمج[[هد و ه[[ذه ل[[مAPIويجهات أاظمة يلتشغيل يلمبخت فة •
 (فم هذه يلصبيرة من يلمبفسِّر ع م ي"قلً.عربيةيتم يلستقرير ع م يلموقف منها فم 

ربون يلحاجة لقويع[[بٍعربية من .يخل لغة  jdkتصميم و رناء طريقةٍ تسمح راستعمال أكوي. مكتبة يل[•
و يص[[بح م[[ن يلممك[[ن! ذيته[[ا عربية مبعقبةٍ لهذي، فيصير ي"مر سهلظ كأاك تستخبم أكوي.يظ مكتورةظ ر غة 

:أن تكتب كو.يظ كالتالم ع م سبيل يلمثال

()1صنف = 1كائن  1صنف

:2صنف jdk_javax_swing_Box يري 1 صنفصنف
 /1كو. يلصنف صنف       \ 

قفزةظ هائ ةظ فم قبريت  يعنم  ؛[ "اها[ ستكون[ قا.رةظ[ ع م[ ررمجة[ يلمشاريع[ يلضخمة[ رفضلعربيةو هذي 
رك[ل م[ا فيه[ا م[ن عمكااي[[اتٍ جع ته[ا ويح[[بةظ م[ن أك[[بر يلمكتب[[ات jdkقبرتها ع م يلوصول لمكتب[[ة يل[

محمول[[ةآ jdkف[[م أقص[[م .رج[[ات يلمحمولي[[ة "ن مكتب[[ة يل[عر[[بية ، و أيضاظ س[[تظل !يلبرمجية عطلقاظ 
.ل غاية

مؤقتاظ؛ فرغ[[م jdkرالعتما. ع م مكتبة يل[ لربيةكما يعنم أاه سيكون رالمكان رناء يلمكتبة يلقياسية ل
فهم تحوي يلنقائص يلتم فرضتها javaيلكبيرة عل أاها اظريظ "اها مكتورةآ ر غة يل[ jdkقبريت مكتبة يل[

يمك[[نعر[[بية ع م ععا.ة سوي خرج  ويح[[بٍ فق[[ط، رينم[[ا ف[[م  functionsع يها، مثل عبم قبرة يل[
للج[[ريء عرج[[اة أي ع[ب.ٍ يرغ[ب في[[ه م[ن يلمخرج[[ات، كم[[ا أا[[ه ليس[[ت هن[اك خاص[[يتا تحبي[ب يلقي[[م



كما أاه ليس هناك ما يش[[به يلج[[ريءيت يلح[[رة ف[[م. يلقتريضية ل مببخَلت و يلمبخرجَات فم يلجريءيت
غيرهن م[ن ي"م[[ور يل[[تم تجع[[ل م[ن ي"فض[[ل رن[[اء طبق[[ةٍو ل يوجب مببأ يلوريثة يلمتعب.ة، و  javaيل[

يل، و فيما رعب ر[[إذن jdkل [ wrapperغلفٍ  يلمكتبة يلقياسية كررمجيةٍ صغيرةٍ ابنم من خللها
.عز و جل اقوم ربنائها رالكامل من يلصفر

و سهولة يلتعبيل فيهايلمكتبة يلقياسية ء و هذي ي"س وب فم يلعمل له فائبةآ أخري هم زيا.ة سرعة رنا
ركل رساطة، و هو ما يعنم أن تصميم يلمكتبة يمكن تحسينه رشكل  أرسط و أسرة ركثير  مم[[ا ك[[ان يلح[[ال

.لو كنا قب رنيناها من يلصفر

 single threaded vs. multi-threaded
يجع[[ل ي".يء يتض[[اعف ع[[ن يلحال[[ة يل[[تمعربية لغةآ تبعم يلخيوط يلمبتعب.ة ل يلخيط يلويحب؛ رسبب أن ذلك 

ن هذي سيجعل قويعب يل غ[[ة أك[[بر رق ي[[ل و أك[[ثر تعقي[[بيظ عم[[اأيتم فيها يلعتما. ع م خيط تنفي ذٍ ويحب، صحيح  
كاات لتكون ع يه ربون تعبي[ب خي[[وط يلتنفي[ذد عل أن يلم[[ر.و. ف[[م كف[[اءة يلبريم[[ج و حس[ن يس[تغللها لم[[وير.

ل عيوب يلسارق ذنكرها.يلعتا. يلمبتاا لها يشفع 
، و رم[[ا أن عر[[بية  لغ[ةآ عامَل[[ةراس[[تخبيم يلخي[[وط يلمتع[[ب.كما أن هناك أاوية  من يلتطبيق[[ات ل يمك[[ن رناؤه[[ا عل 

ن تبهمنل هذي يلنوة من يلتطبيقات لمجر. أاه سيجعل عب. قويعبها أكبر ق يلظ.أف يس من يلجيب لها ي"غريض 

strongly typed or not
 ل تحوي[[[ل ري[[[ن أا[[[وية يلمتغي[[[ريت يلمخت ف[[[ة و كيفي[[[ة مزجه[[[ا ف[[[م تع[[[بير ةآ ص[[[ارمةآب عر[[[بية ل[[[بيها قويع[[[ب 

expressionفع [[م س[[بيل يلمث[[ال ل يمكن[[ك يلتحوي[[ل ري[[ن يلن[[وة يلنص[[م و يلن[[وة يلرقم[[م عل ويح[[ب ،
راستخبيم عجريءٍ قياسم  خاه، مثلد

))10 ت علم.اص(“قيمة يلرقم = “أكتب.اص.سطر(

 علم اص  اقوم رفعل ما يبشبaه يلتالمدenumerationو عنب يلرغبة فم تحويل قيمة كائن لقب 

يوم يوم.يلجازة = يوممجمعة
 ت يوممعلم.اص(يوم.يلجازةًً“يوم يلجازة هو  أكتب.اص.سطر(

  يوم دلقب
سبت أحب يثنين ثلثاء أررعاء خميس جمعة



و هكذي.
 هذه يلخويه عذي يحتاج لذلك عن طريقدرتحييبمج و لكن من يلممكن أن يقوم يلمبر

dynamicيس[[تخبيم يلتنوي[[ع يلمبتغيِّ[[ر •  typingيلمبت[[اا ف[[م عر[[بية، و يك[[ون ه[[ذي ع[[ن طري[[ق 
و ه[ذي مفي[ب كما سي م شرحه فم يلمويصفات يلقياسية لربية رإذن يل تع[الم. حر يستخبيم يلنوة 

فم يلتطبيقات يلتم ل يهتم فيه[[ا يلمبرم[[ج رنظ[[ام ي"ا[[وية و ل تك[ون هن[اك أي حاج[ةٍ ل تحس[ينات يل[تم
و كذلك فم رعض يلح[[الت يل[[تم ل يمك[[ن تجاوزه[[ا عل رن[[وة  م[[ن يلتنوي[[عتتع ق رالذيكرة أو يلمعالج. 

).java فم لغة يل[Objectيلمتغير أو ما يبحاكيه (مثل يستخبيم يلصنف 
؛ و منيستخبيم لغات يلتجميع فم يلجريءيت يلخاصة ل وصول علم يلبايتات يلتم يتكون منها يلمتغير•

و ه[[ذي مبفي[[ب  يقوم رفعل ما يرغب فيه رغض يلنظر عن أي يعتب[[ار   ع[[الم يلمس[[توي . ثم يكون رإمكااه أن
فم ي"مور يلتم يتم ررمجتها فم يلمستوي يلمنخفض.


