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   SE( SOFTWARE ENGINEERING(ھندسة البرامجیات

 المحاضرة االولى

 

  :مقدمة عن ھندسة البرمجیات    

االنظمة التي تقوم بترتیب وتنظ یم  ومع التدرج بدأت تظھر   Softwareالبرمجیات او في االربعینات والخمسینات  ظھرت ما یسمى 

اراد ان یس تخدم   إذا، حی ث ك ان االنس ان ـ إن ص ح الق ول ـ        بھا ھي انظمة التشغیل  والمقصوداعمال االلة لیلبي احتیاجات المستخدم 
ی ث اص بح الی وم المس تخدم یتعام ل م ع الب رامج ذات المس توى         یخاطب كل جزء ولیس كم ا ھ و الی وم ح   فكان یجب علیھ أن نظام  أي

  . High Level Language العالي

واستمر ھ ذا التط ور ف ي وتی رة متس ارعة  حت ى       لمختلفة وانظمة التشغیل البسیطة تظھر لغات البرمجة اومع تطور الحواسیب بدأت 

س  عر المع  دات   وھ  ي انخف  اض  )Software Crisis(ظھ  رت مش  كلة جدی  دة وھ  ي م  ا نس  میھ ازم  ة البرامجی  ات       أن  إل  ىوص  لنا 

Hardware   سعر المعدات بل قد یصل الحال إلى أن یصیر سعر البرامجیات اكبر من مقابل ارتفاع البرامجیات.  

  :وبالتالي ضھور ھذه االزمة التالي  Software ارتفاع سعر ألـ ومن االسباب التي ادت إلى 

 .الشركات العاملة في ھذا المجال أو االحتفاض بالحقوق الفكریة للبرامج قبل المبرمجین  -1

 .السعر المرتفع الذي یضعھ المبرمج لنفسھ  -2

 .ي سوق العمل والتي ال یحكمھا قانون الكم الھائل من البرامجیات الموجودة ف -3

 .أو ندرتھم في سوق العمل ) Software Engineer(عدم وجود مھندسي البرامجیات  -4

  : Software Engineerمواصفات ألـ 

أو أي تخص  ص )   Computer Sciences ,Information Technology(ش  ھادة متخصص  ة ف  ي مج  ال الحاس  وب  -1

  .حاسوبي 

 ).الحاسوبیة انشاء وتصمیم االنظمة (مجال التخصصخبرة ال تقل عن سنة في  -2

.التحدیث المستمر لمعلوماتك والمتابعة الدائمة لكل جدید  -3



 

  : Computer Programsو ألـ  Softwareالفرق بین ألـ 

امج ھي بر Softwareبدون أي تمییز اال أن ھناك فرق رئیسي وھو أن ألـ  Softwareلنا ذكرنا سابقا البرامجیات و ألـ لع  

فھي برامج تكون معدة من المبرمج ولكنھ ا لیس ت   للبرامجیات ما بالنسبة أوموثقة واالعتمادیة فیھا تكون عالیة ، جاھزة لالستخدام 
م ع العل م ان مرحل ة أل ـ      ،) ال یس تطیع التعام ل معھ ا اال المن تج لھ ا      ( برامج مبدئیة ویكون الھدف فیھا ھ و المب رمج   انھا  نھائیة أي

Computers Programs   تكون مرحلیة ومن ثم تتحول الى  او البرامجیاتSoftware  فور االنتھاء منھا.  

  .وموثقة  المستقلة والمترابطة مع بعضھا البعضالبرمجیة انھا مجموعة من االنظمة  Softwareویمكننا االن ان نعرف الـ 

  .أي لكل برنامج كیانھ الخاص : بالمستقلة والمقصود ھنا 

  .أي أن بینھا قنوات ربط : د بالمترابطة واما المقصو

  ) :Software Engineering ٍٍُ)SEماھو ألـ 

 Softwareوص   ناعة وتط   ویر أل   ـ  ف   رع م   ن ف   روع المعرف   ة والت   ي تھ   تم بانت   اج    :نع   رف ھندس   ة البرمجی   ات بانھ   ا  یمكنن   ا أن 

  .بشرط أن تكون الجودة عالیة واقل تكلفة وتسلم في الوقت المناسب ) البرامجیات(

أي أن ھذه المادة یمكننا م ن خاللھ ا معرف ة م ن أن النظ ام ذات ج ودة عالی ة أو منخفظ ة وبالت الي یمك ن أن یح دد الس عر لھ ا وك ذلك               
  .االلتزام بمواعید التسلیم وكیفیة تحدید الفترة الزمنیة لذلك وفق معاییر معینة 

  :معلومات عن بحث المادة 

  :للبحوث المحاور االساسیة 

 ن ++Cأو  #Cو   JAVAمثل لغتي ن لغتین برمجیتین أو اكثر من لغة برمجیة المقارنة بی -1

  . SQL serverو  Oracleتطبیقات لغویة لقواعد البیانات  مثل  أو بین عدة

 .وماھي مكوناتھ  Compilersألـ  -2

 .تصمیم نظام برمجي وفق معاییر المادة  -3

 

  



 

  :الواجب االول

  :صندوق النص الذكي

ف ي لوح ة المف اتیح یض ھر الن اتج      = یجاد ناتج العملیات الحسالبیة بمجرد الكتابة علیھ وعن د الض غط عل ى ال زر     یقوم ھذا الصندوق با
 بجانب المعادلة الریاضیة ون استخدام أي من االدوات اال صندوق النص ھذا

 

    Private Sub TextBox13_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox13.KeyPress 

        Dim s As String = TextBox13.Text 

        Dim a, b As Integer 

        Dim c As String 

        Try 

            If e.KeyChar = "=" Then 

               For x As Byte = 0 To TextBox13.Text.Length - 1 

                    If s(x) = "+" Then 

                        a = s.Substring(0, s.IndexOf("+")) 

                        b = s.Substring(s.IndexOf("+") + 1, s.Length - s.IndexOf("+") -1) 

                        c = a + b 

                        TextBox13.Text += "=" + c 

                        e.Handled = True 

                    ElseIf s(x) = "-" Then 

                        a = s.Substring(0, s.IndexOf("-")) 

                        b = s.Substring(s.IndexOf("-")+1, s.Length _ - s.IndexOf("-") -1) 

                        c = a - b 

                        TextBox13.Text += "=" + c 



 

                        e.Handled = True 

                    ElseIf s(x) = "*" Then 

                        a = s.Substring(0, s.IndexOf("*")) 

                        b = s.Substring(s.IndexOf("*")+1, s.Length _ - s.IndexOf("*") -1) 

                        c = a * b 

                        TextBox13.Text += "=" + c 

                        e.Handled = True 

                    ElseIf s(x) = "/" Then 

                        a = s.Substring(0, s.IndexOf("/")) 

                        b = s.Substring(s.IndexOf("/")+1, s.Length _ - s.IndexOf("/") -1) 

                        c = a / b 

                        TextBox13.Text += "=" + c 

                        e.Handled = True 

                    End If 

                Next 

            End If 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show("هنـاك خطـأ  " ,"جيب علیك التاكد من ان القیم املدخلة هي ارقام", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

        End Try 

    End Sub 

  

  

 



 

  یةالمحاضرة الثان

  :انواع البرامجیات 

  :نوعان من البرامجیات حسب االستخدام ھناك 

1- Generic Programs )ویمك  ن أن یس  تخدمھا أي وھ ي البرامجی  ات الت ي تك  ون منتج ة الغ  راض عام ة     ) الب  رامج العام  ة

 ةالمنتج  ة م   ن قب   ل ش   رك  الب   رامج المكتبی   ةوكام  ل   Wordش  خص أو أي ش   ركة م   ن الش  ركات مث   ل مع   الج النص   وص   

 .البرامجروسوفت وغیرھا من مایك

2- Bespoke Programs ) وھ  ي الب  رامج المع  دة خصیص  ا للمس  تخدم  )الخاص  ةالب  رامجCustomized  حی  ث تك  ون مع  دة

ألت ي طلب ت ھ ذا البرن امج وع ادة م ا تك ون ذات حج م ص غیر مقارن ة م ع الب رامج العام ة              حصب مایرید المبتثم ر أو الش ركة   
 .العامةمبرمج وتكون ایراداتھا اقل من البرامج ومتعبة في نفس الوقت للاالستخدام 

ح د ھ ذا الن وعین    اعاتھ ا قب ل وبع د واثن اء تص میمھ أل     من خالل ما سبق یمكننا أن نحدد النقاط ألتي یجب على المستخدم أن یق وم بمر 
  .من البرامجیات 

 :ونقصد بالزمن من ثالث نقاط اساسیة :  Timeالزمن  -1

 .تحدید موعد تسلیم النظام   - أ

 .د الفترة الزمنیة للمبرمجین النتاج ھذا النظام تحدی  - ب

 .استغالل موارد النظام تحدید سرعة النظام أو ما یسمى   - ت

 :ویمكننا أن ننطر إلى الجودة من ثالث وجھات نظر :   Qualityالجودة  -2

 :بالنسبة إلى المالك فانھ یھمھ من ناحیة الجودة التالي:  Customerالمالك   - أ

 .د المحدد تسلیم النظام في الموع •

 & Dependability & Reliability (Securityتحقی  ق االعتمادی  ة واالمنی  ة واالم  ان ف  ي النظ  ام    •

Safety)   ونقصد باالعتمادیة تنفیذ االعمال من دون اخطاء. 

 ) .ممكن من العملیات في اقصر وقت تنفیذ اكبر قدر (الكفاءة  •



 

للتعدیل في العملی ات أو اض افتھا اوتغیی ر الص الحیات     المرونة الكافیة ( Maintainabilityیانة قابلیة الص •

 .....والمستخدمین 

 :ینظر المستخدم في جودة من النظام من حیث التالي :  Userالمستخدم   - ب

 .أن یكون مرن وسھل التعلم جید التصمیم  •

 .االعتمادیة  •

 .الكفاءة  •

دس البرامجی ات فھ و ینظ ر لھ ا م ن      بالنسبة للجودة في نظ ر مھن   : Developer Or Software Engineerالمطور   - ث

 :االتجھات التالیة 

 .عامل االمن واالمان یكون عالیا جدا  •

 .  Designجودة التصمیم الخارجي  •

 .االعتمادیة  •

 .الكفاءة  •

 .قابلیة الصیانة  •

  

  :لتالیة وتكون تحت السؤال التاليمن خالل ما سبق یمكننا االن أن نجمل كل ماسبق من النقاط في النقاط ا

  )المعاییر ألتي یحدد جودة النظام (غیر جید ف یمكننا أن نحكم على النظام بانھ نظام جید أو كی

 .قابلیة الصیانة  -1

 .الكفاءة  -2

 .االعتمادیة  -3

 .ونقصد بھا مدى امكانیة تعلم النظام بسھولة  Usabilityقابلیة االستخدام  -4

 تلك المعاییر تكون االنظمة افضل التالي على مدى امكانیة توفي وتكون االنظمة متأرجحة ما بین تلك المعاییر بین صعود وھبوط وب



 

تفحص من قبل النظام للمستخدمین إذا ادخل المستخدم الخاطئ فیقوم باعطاءه ثالث فرص ومن ث م یق وم النظ ام     :الواجب الثاني 

  .تخدم واسم المستخدم باقفال نفسھ أو یقوم باقفال نفسھ عند مروم ثالثین ثانیة دون أن یدخل المستخدم رقم المس

   

Imports System.Data.oledb  ‘استرياد فضاء امساء قواعد البیانات 
 
Public Class Form1 
    Dim timer As Byte = 30 
    Dim i As Byte = 3 
    Dim cnstring As String = "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data 
source=c:\company2.mdb;" ‘ التصال بالقاعدةمجلة ا  
    Dim cn As New OleDbConnection(cnstring) ‘فئة االتصال 
    Dim cmd As New OleDbCommand   ‘فئة االوامر 
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Button1.Click 
        Dim bool As Boolean = False 
        cn.Open() 
        cmd.Connection = cn 
        cmd.CommandText = " SELECT * FROM USERS" ‘من جدول املستخدمني 
        Dim read As OleDbDataReader = cmd.ExecuteReader 
        Do While read.Read 
            If read("id") = TextBox1.Text AndAlso read("name") = TextBox2.Text Then 
                main.Show() ‘االنتقال إىل النافذة الرئیسیة عندحتقق الشرط 
                Me.Hide() 
                bool = True 
                Timer1.Enabled = False 
            End If 
        Loop 
        If bool = False Then 



 

            i -= 1 
            If i = 0 Then 
                MessageBox.Show("نفسه باغالق النظام یقوم سوف حماولة اي لك یعد مل املعذرة", 
 (MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning ,"!! تنبیه"
                Application.Exit() 
            Else 
                MessageBox.Show("یبقى مل صحیحة غري ادخلتها اليت السر كلمة او املستخدم اسم ان 
 ,MessageBoxButtons.OK ,"!! تنبیه" ," الربنامج یغلق سوف واال للدخول مرات " & i & " سوى لك
MessageBoxIcon.Information) 
                TextBox1.Clear() 
                TextBox2.Clear() 
            End If 
        End If 
        read.Close() 
        cn.Close() 
    End Sub 
 
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Timer1.Tick 
        If timer Mod 2 = 0 Then 
            PictureBox1.Visible = True 
            PictureBox2.Visible = False 
        Else 
            PictureBox2.Visible = True 
            PictureBox1.Visible = False 
        End If 
        timer -= 1 
        Label1.Text = " سوى لك یبقى مل " & timer & "  اوتوماتیكیا الربنامج ویغلق ثانیة" 
        If timer = 0 Then 
            Application.Exit() 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Button2.Click 
        Application.Exit() 
    End Sub 
End Class 



 

  المحاضرة الثالثة

 :الطبقات التقنیة لھندسة البرامجیات 

 

 

 

1- Tools : ونقصد بھا قسمین رئیسیین:  

 Software  - أ

 Hardware  - ب

الت ي س وف نس تخدمھا ف ي إنش اء نظامن ا       یراد بذلك ماھي اللغة البرمجیة والتي اسمیناھا ھنا اصطالحا باالدوات و: Softwareاوال 

  .على حیث تكون االعتمادیة على النظام أب

  : ة واھم المشاكل ألتي كانت تواجھ مھندس البرامجیاتو الجدول التالي یوضح مراحل تطور البرمج

Display  Note  Example  Process of  Data   

المشاكل ألت ي كان ت تظھ ر ل دى مھندس ي البرامجی ات ھ و ع دم         
   . GoToانیة تتبع االخطاء بسبب كثرة القفزات بألـ امك

GoTo Basic ,C 

Pascal  

By Line 

ھ ي الوحی دة ألت ي     Turboوفي ھذه المرحلة كان ت لغ ات أل ـ     
تح    ول البرن    امج المص    دري إل    ى برن    امج تنفی    ذي أي م    ن       

source  إلىexe . 

GoTo  T C++,T B 

,T Pascal  

 Procedure or 

Function 

حل  ة اص  بحت البرمج  ة برمج  ة الكائن  ات والت  ي     وف  ي ھ  ذه المر 
تتمی  ز بالوراث  ة وتع  دد الواجھ  ات وغیرھ  ا م  ن الممی  زات ألت  ي    

  .اضیفت إلى تلك اللغة 

GoTo  V C++      

,V Basic 

,.Net 

OOP(Object 

Oriented 

Programming)  

وھي احدث ان واع البرمج ة إل ى االن وتتمی ز ب ان الش یفرة ھ ي        
  .طبة بینھا وبین االنسان مكتوبة على اساس المخا

____  Prolog By Logic 

Tools 

Methods 

Developments Process 

Focus on Quality 



 

  .ونقصد بھا ھو االدوات ألتي سوف تستخدم للنظام من قطع ولوازم اخرى :  Hardwareثانیا ألـ  

2-Methods :  

  .وكیفیة تدفق البیانات من وجھة نطر المھندس المختلفة النشاء وتصمیم النظام أو البرنامج  أو الخوارزمیات وھي الطرق

3- Development Process :  

  .وھي الكود البرمجي و اسمیناھا ھنا بالتطویر الن المھندس یقوم بتطیر النظام الحالي سواء اكان یدوي ام الي 

4- on Quality Focus :  

معتم دة  حیث یجب على مھندس البرامجیات التركیز على الجودة في كل مما سبق بحیث أن كل طبقة من الطبقات السابقة مرتبط ة و  
  .على االخرى 

  :المسؤلیة االخالقیة واالحترافیة 

وھنا یرى انھ یجب إنشاء ھیئة للمع اییر والج ودة ش بیھة بالھیئ ات المتخصص ة ف ي ج ودة الكھربائی ات عل ى س بیل المث ال كالمنظم ة             

جی ات كقس م االطب اء عن د     ، وم ن الج دیر بال ذكر أن ھن اك بع ض الجامع ات ف ي الع الم وض عت قس م لمھندس ي البرام            IEEEاالمریكی ة  

  .مھنتھم ممارستھم بدءھم 

  :وبذلك یجب على مھندس البرامجیات االھتمام بالنقاط التالیة 

خصوص یة العم الء ال ذین نتعام ل معھ م حی ث یج ب علین ا نح ن المھندس ین الحف اظ عل ى             :  Confidentialityالخصوصیة  -1

 .، فعند تصمیم النظام یجب علینا مراعاة ذلك اسرارھم 

 .ال تضع نفسك في مكان لیس مكانك فیجب علیك تحدید للعمیل تخصصك  : Competenceتخصصیة ال -2

 .الحفاظ على حقوق الملكیة  -3

 .اال في الشیئ الذي اعد من اجلھ  ال یستخدم الحاسوب: Computer Misuseاستخدام الحاسوب  -4

  

  :ما ھي االشیاء ألتي تعمل على رفع االعتمادیة ؟ : سؤال 

  :االشیاء ألتي تعمل على رفع االعتمادیة فھي  اادیة تحدثنا فیھا مسبقا وھو مدى ثقة المنظمة بالنظام اماوال االعتم

1- Hardware Reliability:       فل و ك  ان ل  دینا نظ  ام ذات ج ودة عالی  ة لك  ن المع دات كان  ت ردیئ  ة ف ذلك ی  ؤدي إل  ى ض  عف

 .االعتمادیة



 

2- Software Reliability :المس توى وم  ن ث م یك  ون النظ ام رديء أو أن تك  ون قاع  دة     ل  و أن المع دات عالی  ة  وبالمث  ل

 .النظامالبیانات الخاصة بالنظام ضعیفة الحمایة فذلك یؤدي إلى ضعف االعتمادیة في 

3- Operator Reliability:  ككلفلو كان المستخدم ال یجید استخدام النظام فقد یقوم بعمل اشیاء تضر بالمنظمة. 

  :بھا االنظمة و بیئة العمل الخاصة 

فعندما تكون البیئة الخارجی ة أو الطبیعی ة تت اثر و ت وثر بالنط ام ك ان       یقصد بالبیئة بیئة العمل المحیطة بالنظام و كذلك البیئة الطبیعیة 

  .الضغط المتزاید في الغرفة مثال فیقوم باجراء معین وھكذا یتاثر النطام لدرجة الحرارة العالیة أو أن یتفاعل مع 

وضح النظام االلي وكیف یتفاعل مع البیئة الخارجیة ویتحسس لھا ك ان یك ون نظ ام بنك ي یتحس س الي ف تح الي ب اب        الشكل التالي ی
أو أن یق وم ب اطالق ج رس     أو نافذة خارج الدوام الرسمي وبالتالي یقوم باجراء معین كان یق وم باالتص ال بالش رطة أو بم دیر البن ك      

  .لالنذار

  

  

  

  

  

  

  

  

مقدار تفاعل النظام مع البیئة الخارجیة بحیث لو ارتفعت مثال درجة الحرارة عن خمسین یعطي اشارة او صوت بان  الواجب الثالث 
  :درجة الحرارة ارتفعت عن الحد الطبیعي وسنمثل درجة الحرارة بارقام عشوائیة 

Controller 
Center 

Movement Sensors Door Sensors 

Siren Telephone Caller 

Voice Synthesizer 

External control 

متحسس لالبواب 
 والنوافذ

 متحسس للحركة

 انذار

 مركز التحكم



 

 

 

Imports System.Media 
Public Class Form1 
    Dim snd As New SoundPlayer("c:\bassam ring1.wav")      'لتشغیل ملفات الصوت 
    Event Hot()                                     'تعریف حدث 
    Private Sub danger() Handles Me.Hot        'التقاط احلدث عند انطالقه 
        Timer1.Enabled = False 
        snd.Load()                  'حتمیل ملف الصوت 
        snd.Play()                  'تشغیل جرس االنذار 
        Panel1.Visible = True 
        Label1.Visible = True       'ظهور رسالة التنبیه 
        Label1.BackColor = Color.Red 
        Me.Enabled = False 
    End Sub 
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Timer1.Tick 
        Dim rnd As New Random() 
        Dim par As Byte = rnd.Next(0, 70) 
        ProgressBar1.Value = par 
        Me.Text = par 
        If par > 50 Then 
            RaiseEvent Hot()            ' احلدث اطالق  
 
        End If 
    End Sub 
 
End Class 

    

  

  

  



 

  المحاضرة الرابعة 

  ما ھي االسئلة التي یجب على مھندس البرامجیات ان یسأل نفسھ عند تصمیمھ للنظام ؟: سؤال 

1- Process Change :      س ابیة ف ي   أي ھل النظام المقترح سیؤدي الى تغیر ف ي ش كل معالج ة العملی ات فم ثال العملی ات الح

 احد الشركات فھل نظامنا سوف یؤدي الى تحول تلك العملیات الى عملیات الیة داخل الحاسوب ام ال ؟

2-  Job Change :            أي ھل طبیعة العمل العم ل للم وظفین س تتغیر بمعن ى اخ ر ھ ل س یبقى الموظف ون ف ي وظ ائفھم بحی ث

 .سیحتاجون الى اعادة تاھیل ام ال

3-Organization Change  :    ھل ھذا النظام سیؤدي الى مایسمى بالتغیرات المنظمیة أي ھل س تتغیر ھیكلی ة المنظم ة ام

ال فعلى سبیل المثال ادارة االرشفة فھي مستقبال ایلة ال ى االختف اء م ع ظھ ور انظم ة قواع د  البیان ات ذات االمنی ة والكفائ ة          

 .العالیة 

  ".خطوات ھندسة البرامجیات"ینتقل الى   وبعد ان یسأل مھندس البرامجیات نفسھ االسئلة السابقة

  ویمكن توضیح تلك الخطوات في الشكل التالي    :System Engineering Processخطوات ھندسة البرامجیات 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 

 

Requirement 
Definition 

System 
Design 

Sub System 
Development 

System 
Integration  

System 
Installation 

System evolution 
and operation 

System 
Decommissioning 

تعریف المتطلبات وھي 
كل ما یتعلق بالنظام 
سواء اكان معدات او 

 برمجیات

الوصول الى 
تصمیم مقترح 

لواجھات 
 النظام

تصمیم وكتابة 
الكود البرمجي 
  لكل نظام فرعي

دمج وتكوین 
النظام 

 المتكامل

 تثبیت النظام
المواءمة 
وامكانیة 
تقییم (الصیانة 

 )النظام

نھایة النظام 
د وتحدی
عمره 

 االفتراضي 



 

 

  : System Designتصمیم النظام 

  ... وتصمیم النظام ال یعني تصمیم الواجھات فقط وایضا ھو تصمیم للكود البرمجي والتقاریر

  :ویمكن توضیح مراحل التصمیم بالشكل التالي 

 

  

1- Partition Requirements:          تقسیم المتطلبات وكذلك تحدید متطلبات ك ل قس م م ن اقس ام النظ ام س واءا اكان ت تل ك
ك ان النظ ام كبی ر الحج م ف ان      المراقب ة او كان ت برمجی ات معین ة فم ثال ل و       المتطلبات ھي معدات كالطابعات او ك امیرات  

 .الكليالنظام الشركة المصنعة لھ سوف تقسم النظام وتعطي كل فریق عمل من المبرمجین او المحللین جزء من 

2- Identity Sub_System :للمتطلباتعریف االنظمة الفرعیة وذلك حسب تقسیمنا تحدید او ت. 

3- Assign Requirements to Sub_System :ھ ل تل ك   ات المح ددة عل ى االنظم ة الفرعی ة بمعن ى      تاثیر تلك المتطلب
فننتق ل ال ى المرحل ة التالی ة واذا ك ان ال فنع ود لنح دد ونقس م المتطلب ات           ك ان نع م  المتطلبات تواءم االنظم ة الفرعی ة اذا   

 .واالنظمة الفرعیة ـ الحظ اننا وضعنا سھم ذات جھتین حیث بامكاننا ان نعود ان اردنا ذلك ـ

4- Specify Sub_System :         نحدد ونعطي مواصفات لكل نظام فرعي ان انن ا س وف نح دد وظیف ة ك ل ج زء م ن اج زاء
 .مثالالنظام الفرعي فال یكون ھناك نظام فرعي دون عمل 

5- Define Sub_System Interfaces :تحدید الشكل والواجھات الخاصة بالنظام. 

  

Specify 
Sub_System 

Define 
Sub_System 
Interfaces  

Assign 
Requirements to 
Sub_System  

Identity 
Sub_System  

Partition 
Requirements 



 

ن كل رقم یحتوي على عشرین خانة فاذا ما تم اختیار احد االرقام تولید خمسین رقما عشوائیا في قائمة بحیث ا  :  الرابعالواجب 
  :ونقلھ الى قائمة اخرى كالتالي " مستخدم"یتم تحویلھ الى حالة 

  

  

 

 
Public Class Form1 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 
        Dim rnd As New Random  'تعریف كائن خاص بالقیم العشوائیة 
        Dim s As String = "" 
        For x1 As Byte = 1 To 50 
            For x2 As Byte = 1 To 20 
                s &= rnd.Next(0, 9) 
            Next 
            ListBox1.Items.Add(s & "   unused") 
            s = "" 
        Next 
    End Sub 
 
    Private Sub ListBox1_DoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles ListBox1.DoubleClick 
        If ListBox2.FindStringExact(ListBox1.SelectedItem.ToString.Substring(0, 20)) = -1 
Then 
            ListBox2.Items.Add(ListBox1.SelectedItem.ToString.Substring(0, 20)) 
            ListBox1.Items.Insert(ListBox1.SelectedIndex, 
ListBox1.SelectedItem.ToString.Substring(0, 20) + "   used") 
            ListBox1.Items.RemoveAt(ListBox1.SelectedIndex) 
        End If  
    End Sub 

End Class 



 

  المحاضرة الخامسة

  : Software Processعملیات البرامجیات

ولك ن قب ل ان نب دأ یج ب ان نع رف الف رق ب ین ھندس ة         ھناك عدة طرق من اجل معالجة البرامجیات سوف نذكرھا خالل بحثن ا الق ادم   
  :النظم وھندسة البرامجیات 

  . SWوالبرامجیات   HWبھدف انتاج برامجیات تھتم بالمعداتمجموعة من االنشطة المترابطة : ت فھندسة البرامجیا

مجموعة م ن االنش طة المترابط ة بھ دف انت اج برامجی ات تھ تم بانت اج االنظم ة والبرامجی ات ول یس لھ ا عالق ة              : بینما ھندسة النظم 

  :.HWبالمعدات 

 Waterfall Model  الطریقة االنحداریة او طریقة الشالل: اوال

وتستخدم ھذه الطریقة اذا كانت متطلبات النظام واضحة المعالم ومحددة وذلك الن ھذه الطریقة اذا انتقلنا من احد المراحل ف ال ع ودة   
فعلى سبیل المث ال ل و انن ا ح ددنا المع دات المفت رض تواج دھا وعل ى          ـ كما ھو موضح بالرسم ـ وذلك النھا ستؤدي الى خسائر   بعدھا

ذا االساس قام المبرمج بابرام العقد مع الشركة الراغبة في النظ ام وعل ى اس اس المع دات والتك الیف الت ي اع دھا لھ م المھن دس او          ھ
  .المحلل ومن ثم الحظ ان المعدات ناقصة فان تكالیف المعدات الناقصة سوف یتحملھا المھندس 

  ویمكن توضیحھا بالشكل التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

شغیل واالختبارالت  

 التجمیع واالختبار

 نظام التصمیم

 تعریف المتطلبات

االختبار او التطبیقالتطویر  

Requirement 
Definition 

System and 
Unit Design 

Implementation 
and Unit Testing 

Integration 
and Testing 

Operation and 
Maintenance 



 

  : COSرسم دالة الـ  : الواجب الخامس 

  :رسم ثابت او ستاتیكي  -1

     
 

 
 
 
Imports System.Drawing 
Imports System.Drawing.Drawing2D 
 
 
Public Class Form1 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Dim r As Graphics = Me.CreateGraphics 
        Dim mypen As New Pen(Color.Blue, 2) 
        mypen.DashStyle = DashStyle.Dash 
        r.DrawLine(mypen, 150, 150, 150, 105) 
        r.DrawLine(mypen, 350, 150, 350, 195) 
        r.DrawLine(Pens.Red, 50, 250, 50, 50) 
        r.DrawLine(Pens.Red, 50, 150, 500, 150) 



 

        r.DrawBezier(Pens.Black, 50, 150, 150, 50, 250, 150, 250, 150) 
        r.DrawBezier(Pens.Black, 250, 150, 350, 250, 450, 150, 450, 150) 
        l1.Location() = New Point(30, 145) 
        l1.Text = 0 
        l2.Location = New Point(145, 155) 
        l2.Text = 90 
        l3.Location = New Point(250, 130) 
        l3.Text = 180 
        l4.Location = New Point(340, 200) 
        l4.Text = 270 
        l5.Location = New Point(450, 155) 
        l5.Text = 360 
        l6.Location = New Point(30, 105) 
        l6.Text = 1 
        l7.Location = New Point(30, 195) 
        l7.Text = -1 
        r.DrawLine(Pens.Green, 20, 300, 20, 300) 
        Dim p As New Point(New Size(50, 50)) 
           End Sub 
End Class 

 

 

 

 

  ):متحركة(ودینامیكیة  sinرسم المنحنى باستخدام الدالة  -2

 
 



 

Imports System.Drawing 
Imports System.Drawing.Drawing2D 
 
Public Class Form1 
    Dim i As Single = 0 
 
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Timer1.Tick 
        Dim gr As Graphics = Me.CreateGraphics 
        Dim mypen As New Pen(Color.Blue, 2) 
        mypen.DashStyle = DashStyle.DashDot  
        Dim toDegree As Double = (22 / 7) / 180 
        gr.DrawLine(mypen, 300, 100, 300, 200) 
        gr.DrawLine(mypen, 120, 100, 120, 0) 
        gr.DrawLine(Pens.Black, 30, 100, 390, 100) 
        gr.DrawLine(Pens.Black, 30, 0, 30, 200) 
        gr.DrawEllipse(Pens.Red, i + 30, -CInt(Math.Sin(toDegree * i) * 100) + 100, 1, 1) 
        l1.Text = 1 
        l1.Location = New Point(10, 0) 
        l2.Text = -1 
        l2.Location = New Point(10, 200) 
        l3.Text = 0 
        l3.Location = New Point(10, 90) 
        l4.Text = 90 
        l4.Location = New Point(110, 110) 
        l5.Text = 180 
        l5.Location = New Point(210, 80) 
        l6.Text = 270 
        l6.Location = New Point(300, 210) 
        l7.Text = 360 
        l7.Location = New Point(390, 90) 
        i += 1 
        If i = 360 Then 
            Timer1.Enabled = False 
        End If 
    End Sub 
End Class 
 
 



 

  المحاضرة السادسة

  
  :طریقة التطویر االرتقائي : ثانیا 

  :ویمكن توضیحھا بالشكل التالي 

   

  

  

  

  

  

عملیة التطویر في ھذه الطریقة تبدا من المستثمر الذي یقوم بوضع الخطوط العریضة للنظ ام وم ن ث م تق وم الش ركة بعملی ة التحلی ل        
ی دوي ام ال ي حت ى تص ل ال ى  مواص فات النظ ام الجدی د وتح دد المتطلب ات والقی ود النظ ام وبالت الي نحص ل               للنظام الحالي سواء اكان 

ذل ك یمكنن ا ان ننتق ل ال ى      دللنظ ام الجدی د ف ي ھ ذه الطریقةوبع      على نسخة اولیة للنظام وق د یك ون النظ ام الق دیم ھ و النس خة االولی ة        

بالوسیطة ومن ثم االختبار للنظام واالختبار ھو اختبار للش روط الموض وعة    فتصبح لدینا نسخة نسمیھا  Developmentالتطویر 

في النظام اي ھ ل ی ؤدي الوظ ائف واالغ راض المح ددة ل ھ مس بقا ف ان ك ان نع م فننتق ل ال ى النس خة النھائی ة واال فنع ود ال ى مرحل ة                  

د تكون اكثر من نسخة ومن ثم نعود الى مرحلة التطویر وبالتالي تصبح لدینا نسخة وسیطة اخرى فلذلك سمیناھا نسخ وسیطة اي ق
  .االختبار مرة اخرى وھكذا حتى یتم وضع النسخة النھائیة للنظام 

  .والمسؤل عن عملیة االنتقال من مرحلة االختبار الى الوسیطة او النھائیة ھو رئیس الفریق في التظویر 

ف او اي خسارة لفریق العمل الن النسخة النھائیة ھ ي الت ي س وف    ومن مزایا ھذه الطریقة االنتقال من مرحلة الى اخرى  دون تخو

  تسلم للمستثمر او طالب النظام 

  

  

  

Specification 

Development 

Validation 

Initial Version 

Intermediate 
Versions 

Final Version 

Concurrent Activities 



 

  : Incremental Developmentالطریقة التزایدیة : ثالثا 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1. Define Requirements :تحدید متطلبات جدیدة على نظام قدیم قائم. 

2. Design System Increment : وفق خطوات ھندسة البرمجیات(تصمیم النظام الجدید.( 

3. Assign Requirements to Increment : على االنظم ة الفرعی ة   (تخصیص تلك المتطلبات على النظام الجدید
 ).التي تم اضافتھا في مرحلة التصمیم

4. Develop System Increment : البرمجيكتابة الكود (تطویر ما تم اضافتھ في النظام القدیم.( 

5. Test Increment :اختبار تلك الزیادة في النظام. 

6. Integrate System Increment :تجمیع النظام لوضع نظام كلي متكامل. 

7. Validate System :اختبار النظام الكلي 

8. Final System :انتاج النظام النھائي. 

ة وض ائف او متطلب ات علی ھ وبالت الي ف أن ك ل مرحل ة ی تم فیھ ا          نالحظ في الطریقة السابقة انھا تتمیز باننا نقوم بتطویر نظام واض اف 
اضافة شيء جدید وعند الوصول الى المرحة السابعة وھي اختبار النظام فاننا نقوم باختبار النظام فان كان النظ ام مك تمال وق د حق ق     

م ا ان ك ان ھن اك أي نق ص او خل ل بع د       كل الشروط التي وضعت لھ وخالي من االخطاء فاننا نق وم بوض ع النس خة النھائی ة للنظ ام، ا     
اختبار النظام فانھ یمكننا ان نعود الى المرحلة الرابعة وھي تطویر النظام من اجل معالجة تلك االخطاء ونستمر ھكذا حتى نص ل ال ى   

  .النسخة النھائیة

 

  
  
  

Define 
Requirement 

Design System 
Increment 

Assign Requirements 
to Increment 

Develop System 
Increment 

Test 
Increment 

Integrate System 
Increment 

Validate 
System 

Final 
System 

Incomplete System 



 

  رسم الدوال المثلثیة او أي معادلة اخرى: و السابع الواجب السادس 
  لمعادلة التالیةعلى سبیل المثال ا

Y=X  
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Imports System.Drawing.Printing 
Imports System.Drawing.Drawing2D 
 
Public Class Form1 
    Dim p1 As Integer = 0 
    Dim p2 As Integer = 0 
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Timer1.Tick 
        Dim gr As Graphics = Me.CreateGraphics 
        Dim toDegree As Single = -22 / 7 / 180 
        gr.ScaleTransform(0.5, 0.5) 
        If p1 < 820 Then 
            gr.DrawEllipse(Pens.Black, 100, p1, 1, 1) 
            gr.DrawEllipse(Pens.Black, p1, 200, 1, 1) 
        End If 
        p1 += 1 
        If p1 < 720 Then 
            If ListBox1.SelectedIndex = 0 Then 
                gr.DrawEllipse(Pens.Red, p1 + 100, CInt(Math.Sin(p1 * toDegree) * 100 + 200), 1, 1) 
            ElseIf ListBox1.SelectedIndex = 1 Then 
                gr.DrawEllipse(Pens.Red, p1 + 100, CInt(Math.Cos(p1 * toDegree) * 100 + 200), 1, 1) 
            ElseIf ListBox1.SelectedIndex = 2 Then 
                gr.DrawEllipse(Pens.Red, p1 + 100, CInt(Math.Tan(p1 * toDegree) * 100 + 200), 1, 1) 
            ElseIf ListBox1.SelectedIndex = 3 Then 
                gr.DrawEllipse(Pens.Red, p1 + 100, CInt(1 / Math.Tan(p1 * toDegree) * 100 + 200), 
1, 1) 
            ElseIf ListBox1.SelectedIndex = 4 Then 
                For Each l As Control In Controls 
                    If TypeOf l Is Label Then l.Visible = False 
                Next 
                gr.DrawEllipse(Pens.Red, p1 + 100, CInt(-p1 ^ 2 * 0.05 + 200), 1, 1) 
                p2 -= 1 
                gr.DrawEllipse(Pens.Red, p2 + 100, CInt(-p1 ^ 2 * 0.05 + 200), 1, 1) 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
 
    Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles ListBox1.SelectedIndexChanged 
         
        p2 = 0 
        p1 = 0 
        Me.Refresh() 
        Timer1.Enabled = True 
        For Each l As Control In Controls 
            If TypeOf l Is Label Then l.Visible = True 
        Next 
        putlabels() 
    End Sub 
    Private Sub putlabels() 
        l1.Location = New Point(55, 120) 
        l1.Text = 0 
        l2.Location = New Point(90, 120) 
        l2.Text = 90 
        l3.Location = New Point(128, 120) 
        l3.Text = 180 
        l4.Location = New Point(170, 120) 
        l4.Text = 270 
        l5.Location = New Point(225, 120) 
        l5.Text = 360 
    End Sub 
End Class 



 

  المحاضرة السابعة

    
  

  : Spiral Development طریقة التطویر الحلزوني :رابعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Object Determine : یاء او الوظائف التي ال توجد في مراجعة انظمة السوق لمعرفة ما ھي االش المتطلبات بعدتحدید
 .Reviewاالنظمة الموجودة في السوق وھذه الخطوة نسمیھا 

2. Analysis : من خالل عمل مجموعة من االنشطة الممكن حدوثھا وذلك  ھذه المرحلة نقوم بتحلیل المخاطروفي التحلیل
او ان ینسحب  یقدم رئیس الفریق استقالتھ انومن المخاطر الممكن حدوثھا  من اجل التقلیل من تلك المخاطر او الغاءھا

وانما على  االنسان مخاطر لكنھا لیست مخاطر على حیاة وغیرھا فتلكاحد الخبراء والمعتمد علیھم في النظام من الفریق 
محاذاة اولیة للنظام او مراحل التحلیل وفي ھذه الخطوة نقوم بوضع  ضمن Prototypeمرحلة الـ، ومن ثم تأتي عملة

 .او رسومات توضیحیة اولي على ورق او ان یكون ذلك التصور خوارزمیات لوظائف النظامتصور 

Prototype 

Review 

Risk 

Simulation 

Development 

Object for Determine 

Analysis 

Plan to Next Phase 



 

3. Simulation : لكنھ لیس نھائي  )كود برمجي( او برنامج مبدئيیعبر عن النظام من خالل مرحلة المحاكاة نضع نموذج
 .للنظام

4. Development :نبدأ ھنا بتطویر النظام والمقصود كتابة الكود البرمجي. 

5. Plan to Next Phase : التخطیط للمرحة القادمة أي یتم دراسة ماذا نرید ان نفعل في المرحلة التالیة طالما ان النظام لم
 .یكتمل

حتى نصل الى النسخة النھائیة وبالتالي لن ننتقل الى المرحلة متنقلین بین انظمة النظام الفرعیة وتستمر ھذه المراحل بالدوران 
  .ط للمرحلة القادمةرقم خمسة وھي التخطی

  

Architectural Design التصمیم المعماري  

كون نقص د ب  ھ كی ف س  ی  وف ق م  ا تطرقن ا الی ھ مس  بقا وانم ا     د ب ھ تص  میم االنظم ة   وھ ذا العن وان الرئیس  ي ال ذي وض عناه ل  یس المقص      
وطریق ة تمری ر ومعالج ة البیان ات      اسلوب بناء النظام وكیف سیتم التحكم باالنظمة الفرعیة وما ھي طریقة التواصل بین تلك االنظمة

  .كل ذلك سوف یتم مناقشتھ في بحثنا القادم ویمكن ان نضع ما سبق في العناوین الثالثة الرئیسیة التالیة فیما بینھا،

A. Structural System Models  بناء االنظمة(طرق ھیكلة االنظمة.( 

B. Control Models طرق التحكم باالنظمة. 

C. Modular Decomposition طرق االتصال. 

A- Structural System Models:  

امكانی ة  أي ما ھي الطریقة التي سیتم بناء النظام بھا بحیث یمكن لنا من خالل ھذه الطریقة ان نستغل موارد النظام بشكل اكبر وك ذا  
  . ،  ونحدد الطریقة من خالل رسم صندوقي یصف طریقة بناءنا للنظاممعالجة االخطاء وغیرھا

  :لبناء االنظمة ھي كالتالي الث طرق ولدینا ث

1. Repository model :        ن یك ون ج داول   ب ین ك ل دوال او اج راءات النظ ام ك أ     ف ي ھ ذه الطریق ة یك ون ل دینا ش یئ مش ترك
للتق  اریر ، بمعن  ى ان اح  د االنظم  ة  ش  رط مع  ین مث  ل اج  راء الت  رقیم التلق  ائي ھاو ان یك  ون اج  راء مع  ین فی  ) قاع دة بیان  ات (

قب ذلك النظام في حالة حدوث أي ح دث لتل ك االنظم ة فانھ ا تق وم      امرتبط بباقي االنظمة واالنظمة االخرى ترالفرعیة یكون 
 .وبالتالي عمل تصرف معینبالتحرك نحو النظام الفرعي 

ترتبط بجدول معین بھ كل الكلمات المحج وزة للغ ة البرمجی ة     وخیر مثال لھذه الطریقة ھي المترجمات، حیث ان المترجمات
  .مع الجدول المشترك ان یقوم بالمقارنة  لو كان ھناك أي خطا في البرنامج فان المترجم یتحسس ذلك الخطا بعدف

  

  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1- Source Program: وھو البرنامج المكتوب من المستخدم بغض النظر عن اللغة المكتوب بھا.  

2-Analysis:  مرحلة التحلیل وفیھا:  

• Lexical Analysis :وتحدید الكلمات المحجوزة للغة مثل  ل البرنامج المكتوب من قبل المستخدمتحلیfor و if وغیره. 

• Syntax Analysis :   مقارن  ة مف  ردات البرن  امج م  ع الكلم  ات المكتوب  ة ف  ي الج  دولSymbol Table حی  ث االخط  اء   م  ن
سى الفاصلة المنقوطة في حالة اللغات الت ي  او ان ین forبدال من  Foreعند كتابة الكود كان یكتب المستخدم الكلمة  المحتملة

 .++Cبھا الفاصلة مثل 

• Semantic Analysis : ماذا تعني كلمة تحلیل المعاني أيIf  مقارن ة تن تج   من حیث انھ یاتي بعدھاTrue  اوFalse   او م اذا
 .Symbol Table ذلك یتم بالمقارنة مع الجدول الوسیط وكل forتعني كلمة 

  .Symbol Tableعتمد في كل خطوة على الجدول المشتركمن المالحظ اننا ن(

3- Code Generation :بااللھ وغیره وفیھا  الكود ،أي ان یتم في ھذه المرحلة انشاء الكود البرمجي الخاص مرحلة بناء:  

• Intermediate Code : االل ة   ك ود م ا ب ین لغ ة     وس یط وھ و  الكود الذي ق ام بكتاب ة المب رمج ال ى ك ود      واعادة بناء تحویل
 .وكود بلغة االنسان
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• Optimization Code:    أي الغ اء م الیس ض روري ف ي البرن امج ك ان ی تم الغ اء التعلیق ات          تحس ین الش فرةCommit  او
 .الفواصل المنقوطة

• Code Creator : الت  ي تح  ول  م  ن الش  فرة العادی  ة ش  فرة بلغ  ة فرعی  ة م  ن لغ  ة االوام  ر وھ  ي اللغ  ة بن  اء الك  ود البرمج  ي
 .Binary) 01( الشیفرة الى

4- exe.File :انتاج البرنامج التنفیذي.  

  

2. Client/Server Model :      برن امج  وف ي ھ ذه الطریق ة نق وم بانش اءClient     أي مس تفید وم رتبط ببرن امجServer   وف ق
 .وكذلك یقوم بعملیة التحكم والمراقبة خادم لتلك االجھزة المستفیدة Serverشبكة والـ

  .بیانات مشتركة كما كان في الطریقة االولىامج فاننا ال نعتمد على وفي ھذه الھیكلیة من البر

و اجھ زة مس تفیدة    Serverوالتي تتك ون م ن   تقنیة االنترنت لناخذ المثال التالي على برنامج یعتمد على ھذه الطریقة وھي 
عل  ى ش  كل التطبیقی ة  م  ع وج ود خدم  ة االتص االت وتقنی  ة تنزی ل الب  رامج      Networkوت  ربط بی نھم ش  بكة   Clientاخ رى  

  :  FTPوفق صالحیات محددةملفات مضغوطة 

  

  

  

  

  

  

  

3. Abstract Machine Model:  

فعل ى س بیل المث ال    تحتھ ا   وك ل طبق ة م ن الطبق ات تعتم د عل ى الت ي       على بناء االنظمة على شكل طبق ات  تعتمد ھذه الطریقة 
الشاش  ة االم والت  ي ق  د تح  وي عل  ى اكث  ر م  ن شاش  ة  ھ  ي والت  ي م  ن خاللھ  ا نق  وم بانش  اء شاش  ة رئیس  یة   MDIشاش  ات ال

ال تت اثر بینم ا ل و اغلقن ا الشاش ة االم ف ان جمی ع الشاش ات س وف          ح د تل ك الشاش ات ف ان الشاش ة االم      بداخلھا فاذا ما اغلقنا 
یؤخ ذ ف ي    فعن د انش اء انظم ة التش غیل     ، وكمثال اكثر وضوحا انظمة  التشغیل والت ي تعتم د اساس ا عل ى ھ ذه الطریق ة       تغلق

ق د تح وي عل ى ب رامج اخ رى ب داخلھا       و تلك البرامج في نفس الوقت ان یحتوي بداخلھ على اكثر من برنامج عین االعتبار 
  .نظام التشغیل لن یتاثر وبالتالي فان نظام التشغیل ھو نواة النظام ككل  فاذا ما اغلقنا احد تلك البرامج فان

  :برامج في الطبقات المختلفة والشكل التالي یوضح تلك العالقة بین ال

Internet Sever 

Client2 Client1 

Network Communication Server FTP Server 



 

  

  

  

  

  

  

B– Control Models  باالنظمةطرق التحكم:  

عل ى  أي م اھي اس تراتیجیة الس یطرة    وبعد ان نح دد الھیكلی ة الت ي س یكون علیھ ا النظ ام الب د ان نح دد كی ف س نقوم ب التحكم بالنظ ام             
  .االنظمة الفرعیة او االجراءات اوغیره 

  :ھما  ولدینا نوعین من التحكم

A. Centralized :  ومن انواعھا بالنظام ككل من خالل برنامج رئیسي او دالة رئیسیةالتحكم التحكم المركزي أي ان یتم: 

i. Manager :  ج  الرئیس ي ب التحكم بك ل    م ال تحكم باالنظم ة بش كل مرك زي بحی ث یق وم البرن ام       وفي ھذه الطریق ة ی ت
ن العم ل والش كل الت الي یوض ح العالق ة ب ین البرن امج الرئیس ي         ع   االخرى واالیعاز لھ ا بالعم ل او التوق ف   البرامج 

 :والبرامج االخرى وفق ھذه الطریقة 

  

  

  

  

  

  

  

ii.    بمجموع ة م ن   یمك ن للبرن امج الرئیس ي ان ی تحكم      لك ن ف ي نف س الوق ت     یكون التحكم مركزيوفي ھذه الطریقة
ان بمعن ى اخ ر    L!!!!  بھ ا الب رامج الت ي ی تحكم ھ و بھ ا      البرامج ولكن ال یقدر ان یتحكم بتلك البرامج التي ت تحكم  

ت تحكم ب البرامج   وتل ك الب رامج المرتبط ة ب ھ      سیطرة البرنامج الرئیسي لیست اال في الب رامج المرتبط ة ب ھ مباش رة    
 :الشكل التالي یوضح المقصود على كٍل التي ترتبط بھا 

  

   

 نواة
كل طبقة تمثل برنامج او شاشة تعتمد 

تي تلیھا الى ان یكون اعتماد على ال
النظام الكلي على الشاشة االخیرة 

 .وھي النواة 

Center Manager 

Camera Sensor 

Telephone 

Alert 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

B. Events Based : ومنھ ا   ی تم تنفی ذ عم ل مع ین     فعند انطالق الح دث التحكم یكون على اساس االحداث في ھذه الطریقة فان
 :نوعین ھما 

i. Real Time :     ك ان نق وم   تنفی ذ االعم ال عن د ح دوث ح دث م رتبط بالوق ت الحقیق ي للجھ از          وت تم ف ي ھ ذه الطریق ة
 .ین ملي ثانیةكل ثالثة ایام وخمس ساعات واربع دقائق وثالث ثواني وخمس النسخ االحتیاطیةبعملیة 

ii. Procedural :ب ل عن د الض غط م ثال      انطالق الح دث وال تعتم د عل ى الوق ت الحقیق ي      بمجرد أي یتم تنفیذ اجراءات
ف ي الواج ب   ( ما نقوم بتطبیق ة ف ي الواجب ات الس ابقة كامل ة      او عند تغیر قیمة ما وخیر مثال لذلك على احد االزرار

حیث س ینطلق الح دث    احداث اللغة ان اراد ذلك لمبرمج وال یعتمد علىمن قبل اتوجد بھا طریقة انشاء حدث  ثالثال
 .)الى اكثر من خمسین parبمجرد ان ترتفع قیمة المتغیر 

C– Modular Decomposition طرق االتصال:  

تراتیجیة االتص ال  أي اس  وبعد ان ننتھي من تحدید نوع التحكم للنظام یاتي دور تحدید كیفیة االتص ال ب ین الب رامج الفرعی ة المختلف ة      
  بین مكونات النظام ولھا طریقتین ھما 

A. Object Oriented Programming (OOP):  الشیئیةالكائنیة او  اساس البرمجةأي تتم عملیة االتصال على. 

B. Data Flow Model : البیاناتتدفق. 

 

،، انتھى المقرر  

ولیعذرني من وجد الخطأ وحده وان اخطات فمن نفسي وان اصبت فمن اهللا للجمیع بالتوفیق والنجاح  

 

نظم معلومات /بسام الكبسي   

Main Program 

Routine1 Rou ne2 

Rou ne3 Rou ne4 Rou ne5 


