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تقديم
بعششد حششروب البرمجيششات  "جششاءتني فكششرة هششذا الكتششاب بعششد أن قششرأت كتششاب  "After the 

Software Wars للكاتب الرائع كيث كرتس  Keith Curtisوعلى الرغم من أن عملي هذا ، 

 لششم ولششن يصششل إلششى مسششتوى عمششل شششخص فششي مسششتوى هششذا المبرمششج ل مششن حيششث الكششم ول مششن

 .حيششث جششودة المضششمون إل أن هششذا لششم يمنعنششي مششن أن اشششرع فششي كششتيب يكششون بمثابششة دليششل

لا الطالششة المملشة والتفاصششيل التقنيششة الدقيقششة أو التوغششل فشي  مختصر إلى لغشات البرمجشة متجنبشش

.شرح الكواد البرمجية التي من شأنها أن تبعد كل من ليس له اهتمام بالبرمجة

لا فششي هششذا المختصششر هششو التعريششف بششالخطوط العريضششة بششأهم لغششات البرمجششة فششي  عملششي إذ

 .عالمهششا الوالسششع مششع إضششافة تعريششف بششأهم المصششطلحات الششتي يجششب أن تعششرف كششي نسششتطيع مششن

.خللها قراءة تلك الخطوط العريضة

لا مششن لل طيبشش مالسششتقبل السششتقبا لا و لا جيششد  وهششذا الصششدار الثششاني يتبششع الول الششذي لقششى نجاحشش

رراء في مجتمع لينكس العربي خاصة وفي المجتمششع التقنششي العربششي عامششة وبعششد  .الصدقاء والق

 فششترة مششن إهمششال الكتششاب والسششتثقال العششودة للضششافة والتعششديل كلمنششي اللسششتاذ أحمششد أبوزيششد

.لعادة إحياء الكتاب وإظهاره بحلة جديدة وإخراج أكثر احترافية

كتششب عربيشة حشرة وكشل مشن لسشاعدني "عليه أشكر اللستاذ أحمد وفريق العمششل فشي موقششع  " 

.وأخذ بيدي لسواء بعبارات شكر والستحسان أو نقد بناء واقتراح مفيد



لا لششم يكششن لا لششم السششتطع تفاديهششا وأيضشش  يوجد الكثير من المصطلحات البرمجيششة البحتششة طبعشش

 بالستطاعتي إضافة تعريفها كلها خوف الطالششة ولكششن قمششت بإضششافة جششزء إضششافي يعنششى بشششرح

لا أرفقت في نهاية الكتاب  .أهم تلك المصطلحات مع الستعراض لسريع لهم نماذج البرمجة أيض

 جششزء يعنششى بكيفيششة إنشششاء برنامشج بالقليششل مشن الجهشد ودرالسشة بعشض جششوانب التطششوير والمششور

.التي يجب أن تؤخذ في الحسبان في هذه العملية

 تخصصي في علوم الحالسب اللي بالطبع ل يعطيني الخبرة الكافية للستعراض كل لغششات

 كلغششة ألسالسششيةPerlالبرمجششة، بششل فششي حقيقششة المششر اللغششات الششتي تعششاملت معهششا هششي فقششط بيششرل 

لا مشششن PHP وSmalltalk وJava و ++Cو    فكشششان هنشششاك حاجشششة كشششبيرةPython وقليشششل جشششد

 للترجمششة الصششرفة فششي أحيششان كششثيرة فيمششا يتعلششق ببعششض اللغششات الخششرى، فششأرجو الشششارة إلششى

.مواطن الخلل في أي مكان أن وجد، كي أقوم بتصحيحها في الصدارات القادمة

علي آل ياسين
 م2٠1٤ مايو 1
 هل1٤35 رجب 2

الأحساء



تمهيد



البداية
لل لششذلك، ولكششن بحكششم  ل أريششد أن امثششل دور المبرمششج المحنششك هنششا، فأنششا فششي الواقششع لسششت أه

 تخصصششي فششي هششذا المجششال واهتمششامي بالجششانب النظششري منششه ولننششي رأيششت الكششثير مششن المواضششيع

 واللسششئلة فششي المنتششديات عششن البدايششة فششي البرمجششة، أحببششت أن اكتششب بعششض اللسششطر لمششن لششديهم

.اهتمام بالبرمجة ولكنهم لم يقدموا بعد

 هنششاك نقششاط كششثيرة يجششب أن تؤخششذ فششي الحسششبان قبششل الشششروع فششي تعلششم لغششة برمجششة، ولكششن

 لحظت أن المشكلة اللسالسشية عنشدنا هشي ليسشت فشي عشدم القدرة علشى اختيشار لغشة معينشة بشل فشي

 .عششدم العششزم علششى التعلششم ابتششداء مششن منششا ل يحششب أن يقششال عنششه مبرمششج؟ خاصششة أن البرمجششة مثششل

 .الرياضشششيات يوصشششف أصششحابها بالششذكاء والعبقريششة الكششثير منششا يقششول ويتمنششى ويخطششط أن يكششون

لا عنششدما يقششرأ عششن المششبرمجين والمخششترقين وقصششص نجششاح البرامششج والمواقششع ولكششن عنششدما  مبرمجشش

 يبششدأ أول خطششوة فششي الدرالسششة يعششرف أن هنششاك الكششثير ليتعلمششه وان المششادة ليسششت ممتعششة كمششا كششان

.يتصور ويبدأ بالشعور بالممل ومن ثم يترك ما شرع في قراءته من كتاب أو دورة تعليمية

لا كنششت أعششاني مششن الطموح بدون عمل مجرد حلم يقظة شخصششي ».هناك حكمة يابانية تقول  » : 

 هذه المشكلة وهي تكديس الكتب والدورات والمحاضرات وغيرها على أمل أني لسأقرأها وأشششرع

!فششي تعلمهششا فششي وقششت مششا والن لهششا لسششنوات ولششم اقششرأ الكششثير منهششا وهششذه مشششكلة عامششة فششي عصششر ! 

لا يغرق في بحر من المعلومات والمصادر المتوافرة .النفجار المعلوماتي فالنسان فعلي
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مختصر دليل لغات البرمجةالبداية 

 لششذلك يجششب أن نششدرك أن مجششرد تحميششل الكتششب والششدورات والتنقششل فششي المنتششديات وقششراءة

لا بشل هشو التوكشل علشى اللشه  !المقارنشات لسشواء فشي البرمجشة أو غيرهشا مشن الفنشون لن يجعل منشا شششيئ

 والبششدء والصششرار فششي تعلششم هششذه الشششياء المملششة والمششواد الثقيلششة وإكمششال الكتششب والششدورات إلششى

 نهاياتهششا بالضششافة إلششى الممارلسششة والتفكيششر هششو مششا يضششيف إلششى حصششيلتنا الشششيء المفيششد وإل فكششل

لل وتذهب نشوة الحماس تجد نفسك في تفاصششيل مملششة ومعششان  العلوم والفنون بعد أن تتوغل قلي

لا عمليششة النتقششال مششن مرحلششة الطلع  معقششدة يجششب أن تتقنهششا وتحفظهششا وتمارلسششها كششي تبششدأ فعليشش

.والثقافة العامة إلى مرحلة الحتراف والتخصص

لا، الن أنت عازم على المواصلة والجد في تعلم لغة برمجة معينة ولكنك ل تستطيع أن  حسن

 تختار أي لغة تنالسبك؟ هذه المشكلة الثانية ونشرى الكشثير مشن المواضششيع فشي المنتشديات علشى هشذه

 الشاكلة أي لغة برمجة اختار؟ ما هي أفضل لغة برمجشة؟ مشا هي أقشوى لغشة برمجشة؟ أيهمشا القشوى

بيرل أو بايثون؟ جافا أم لسي شارب؟

 في حقيقة المر ل يوجد شيء السمه اللغة القوى وكل من يقول هناك شيء من هذا القبيل

 فهششو إمششا متعصششب أو واهششم، فكششل لغششة قويششة فششي جششانب معيششن وعششادة مششا يكششون هششو الجششانب الششذي

لا ولكشن يبقشى أنهشا ل تقشدم كفاءة لا يوجد لغات تصلح لكل شيء تقريب لا طبع  .أنشئت من أجله ألسالس

لل لغة مخصصة للويب مثل    وإن كان هنششاك إمكانيششة عمششلPHPوإنتاجية عالية في كل شيء، فمث

 برامششج لسششطح مكتششب بهششا فهششي لششن تكششون بقششوة ولسششهولة وإنتاجيششة لغششات البرمجششة المخصصششة لهششذا

.الجانب والعكس صحيح
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مختصر دليل لغات البرمجةالبداية 

 !على هذا فسيكون الجواب على لسؤالك عدة ألسئلة ما هي احتياجاتك؟ ماذا تريد أن تبرمششج؟

 هششل تريششد تعلششم البرمجششة لنفسششك أم لسششوق العمششل؟ هششل المشششروع يحتششاج إلششى السششرعة فششي الداء أم أن

السهولة في التطوير أهم؟ ما طبيعشة البيانشات المشراد التعامشل معهششا هشل هششي مسشتندات نصشية أم صششور

 أم إحصائيات؟ إلخ، لسترى أنه بالجابة على كشل هششذه اللسشئلة لسششتختلف اللغشة المطلوبشة لششذلك تجششد أن

لا هششذا  .أغلششب المششبرمجين يعرفششون أكششثر مششن لغششة وذلششك لنهششم يختششارون الداة المنالسششبة لكششل مهمششة أيضشش

مأنششئت لا في اختيار لغة برمجتك الولى فهشو يعرفشك بالهشداف الرئيسشية الشتي   الكتاب ربما يكون جيد

.من أجلها لغات البرمجة المختلفة وأهم التطبيقات التي تستخدم فيها هذه اللغات

لا هي اطلعك على أمثلة من طريقة كتابة الكواد في لغات  والنقطة الجديرة بالذكر هنا أيض

 مختلفة باعتقادي الشخصي لسيؤثر على اهتمامك والستمتاعك بلغة البرمجة التي تختارها فهنششاك

لا  الكششثير مششن المششبرمجين يسششتخدمون لغششات معينششة فقششط لنهششم يحبششون ألسششلوبها فششي الكتابششة وأيضشش

لا فششي ألسششماء لا كنشت تحشب أن يكشون كشل ششيء واضششح لل إذ  .طريقة معالجتها للمششاكل البرمجيششة مث

 المتغيشششرات والكلمشششات المفتاحيششششة وغيرهشششا وتكششششره السششششتخدام الكشششثير مشششن الختصشششارات والرمششششوز

. والقواس المعقوفة وما إلى ذلك فذلك بالطبع لسيؤثر على اختياركLispكالقواس الكثيرة في 

 Lispوبمنالسبة الكلم عن القواس فبعض المشبرمجين يصشف كشثرة السشتخدام القشواس فشي 

عنشدما وصشلت إلشى مرحلشة التنشوير ارتفعشت القشواس هذه !»بجهنم القشواس ولكشن يقشول الخشر  » ! 

.المور النفسية والذوقية ربما يستصغرها البعض لكن هذه المور فطرية ول يمكن تجاهلها
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مختصر دليل لغات البرمجةالبداية 

  أتذكر أني كنت في أشد الشوق لقراءة أحد الكتب لما لسمعت عنه وتلمست من مؤلفه وكان

 الكتاب صشعب المنشال لنشدرته وكنشت أتوقشع أنشي لشو تحصشلت عليششه لسشأقرأه فشي جلسشة ولكشن عنشدما

لا لا وضششعيف لا والخط كششان صششغير  حصلت عليه لم الستطع أن اقرأ إل مقالة واحدة لن الورق كان رديئ

.بشكل أفسد علي متعة القراءة بشكل كامل

:الشيء الهم هو أن تعلم أن

لا حتى لو انتقلت إلى لغة أخرى• .تعلمك لي لغة برمجة لسيفيدك كثير

 لغششات البرمجششة تششششترك فششي مفششاهيم ومبششادئ ألسالسشششية أن فهمتهشششا لسششهل عليشششك النتقششال•
.حسب الحاجة والرغبة إلى لغات أخرى

ولهشذا كمشا أششرنا نشرى أن أغلشب المشبرمجين يعرفشون أكشثر من لغشة ويسشهل عليهشم التشأقلم مشع

 أي لغششة جديششدة يفرضششها عليهششم لسششوق العمششل، وكمثششال فششي بيششرل لششم أكششن أعششرف كيششف أقششوم بعمششل

لا علششى عمششل برامجششي علششى الششويب أو لسششطر الوامششر  برنامششج ذو واجهششة رلسششومية لننششي كنششت معتششاد

  وفهمي لكيفية عمل الواجهات الرلسومية الستطعت بكل بساطة ويسششرTkولكن بعد تعلمي مكتبة 

.wxPerlأن أنقل برنامجي إلى مكتبة 

لا أرى الهميششة المطلقششة الششتي يغفششل عنهششا الكششثيرون للجششانب النظششري والمنطقششي  لششذلك شخصششي

لا عن الشتركيز علشى حفشظ الدوال والكشواد فهشذه أششياء بسششيطة يمكشن الرجشوع إليهشا  للبرمجة عوض

بسششرعة مششن خلل كششتيب الششدليل والبحششث فششي النششترنت، فالفضششل أن نعششرف كيششف يعمششل البرنامششج

ميكتب البرنامج .ل كيف 
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مختصر دليل لغات البرمجةالبداية 

لا بمششا يشششاع عششن أفضششلية طريقششة  شششيء آخششر يجششب أن نشششير إليششه أل وهششو عششدم الهتمششام كششثير

لل هناك إشارة دائمة من خلل درالسششتي فششي الجامعشة إلشى أفضششلية البرمجششة  معينة في البرمجة، مث

لا هشي الحششل الفضشل للمشششكلة، فقششد  الكائنية ولكششن يجششب أن نششدرك أن البرمجششة الكائنيششة ليسششت دائمش

 :توجد مششاكل وبرامشج السششتخدام البرمجششة الكائنيششة فيهشا مجششرد تطويشل وتعقيششد للحشل وكمشا قشالوا

، ولكششن لا أردت موزة لستتحصل على غوريل يمسك بموزة مع الغابششة كلهششا »في البرمجة الكائنية إذ » 

لل لا في برامج ونواحي أخششرى لسششيكون مشن الصشعب البرمجششة بالسششتخدام البرمجششة الجرائيششة بششد  طبع

لا أحب أن أشير إلى أهمية الجانب النظشري فششي البرمجشة وهششو فهشم  .من البرمجة الكائنية لذلك دائم

.طرق البرمجة ومبادئها ومن ثم اختيار الطريقة الفضل

لا والبرمجة ممتعة إذا كانت لا كان ممتع لا أشير إلى أن النسان ل يستمر على شيء إل إذ  ختام

 .تحل مشكلة نحتاج لحلها وإل لستكون البرمجة مملة ورتيبة وعادة ما نترك المشروع قبل إتمامه

مبرمششج نششواة لينكششس لششم يشششرع فششيLinus Torvaldsعلششى لسششبيل المثششال لينششوس تورفالششدز   ( ) 

 برمجششة نظششامه إل مششن مشششكلة عاناهششا مششع نظششم التشششغيل الموجششودة فششي وقتششه وغيششره مششن المثلششة

لا على شششخص  كثيرة وهنا نصل إلى نقطة أخرى وهي أن البرامج العملقة لسيكون من الصعب جد

 واحد فقط تطويرها وكتابتها وهنا تظهر أهميشة العمشل الجماعي والحتكشاك بشالمبرمجين الخريشن

 والمشششاركة فششي المحافششل البرمجيششة ودرالسششة أكششواد الغيششر للعمششل مششن حيششث انتهششى الخششرون وليششس

.تضييع الوقت في إعادة اختراع العجلة وتشتيت الجهود
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مختصر دليل لغات البرمجةالبداية 

 النقطششة الخيششرة الششتي أحششب أن اختششم بهششا هششي مسششألة الدرالسششة البرمجيششة، ففششي الجامعششة نمششل

الكششوول علششى مششا يقششال ولكششن !ونتضششجر مششن الشششياء النظريششة الششتي نتعلمهششا ونريششد تعلششم الشششياء  " " 

لا مكانهششا فششي عششالم لا نششدرك أن هششذه الشششياء النظريششة المملششة هششي أهششم مششا تعلمنششاه ونششرى لحقشش  لحقشش

لا يتضجر مشن البرمجششة لسشطر الوامشر ويقششول أن هشذا ششيء  البرمجة، كمثال كان هناك شخص دائم

 قديم أكل الدهر عليه وشرب وأنه علينشا أن نتعلشم البرمجشة الحديثشة فمشا نفشع برامشج لسشطر الوامشر

.هذه اليام

  ولكن في حقيقة المر الجامعة والكتب بشكل عام تعلمك البرمجة لسطر الوامر لنهششا تركششز

 علششى المنطششق فششي حششل المشششاكل البرمجيششة ومششا لسششطر الوامششر إل مجششرد أداة للسششتلم المتغيششرات

لا أدركنشششا أن الواجهشششات الرلسشششومية وبرامشششج الشششويب والن برامشششج  .والتفاعشششل مشششع المسشششتخدم لحقششش

لا لم يكن خلفها أكواد برمجية لسشحرية تعمشل بصشمت خلشف السششتار،  الموبايل مجرد قشور ل تنفع إذ

 وأن الذي تعلم تلك الكواد والمبادئ وتمكن منها لم يجششد صششعوبة فششي أن يغلفهششا بواجهشات حديثشة

.GTK أو QTمثل 
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نماذج البرمجة والمصطلحات
 .في البدء كان الصفر والواحد ثم جاءت اللغات التجميعية، إلى هنا ونحن نتكلم عن اللغششات

 ، وإن كنا مع اللغات التجميعيةHardwareمنخفضة المستوى أي أنها ذات ارتباط شديد بالعتاد 

لا فششي اللغششات الجرائيششة بشششكل أكششثرMacrosبدأنا الماكروز    وبعض الخصشائص الششتي لسششنراها لحقشش

لا ثششم بششزغ الفجششر الجديششد مششع اللغششات عاليششة المسششتوى وظهششرت البرمجششة الجرائيششة لتعلششن عششن  .تقششدم

!ظهور عصر الهتمام بالمشكلة البرمجية

 فقبششل أن نتكلششم عششن لغششات البرمجششة يجششب أن نسششلط الضششوء علششى أهششم نمششاذج البرمجششة وأهششم

لا فهشششم لغشششات البرمجشششة مشششن خلل قشششراءة ألسشششطرها  المصشششطلحات المرتبطشششة بهشششا ليسشششهل علينشششا لحقششش

.العريضة وفي نهاية الفصل لسنتعرض لمصطلحات متنوعة .

Programing Paradigmsنماذج البرمجة 

 يجششب أن ننتبششه إلششى أنششه ل يوجششد أي تعريششف رلسششمي لي نمششوذج مششن النمششاذج التيششة، ونقششاط

 الشتراك كثيرة فالحشدود هنشا ليسشت فواصشل ل يمكشن تجاوزهشا بشل هي أشششبه مشا تكشون بالمشذاهب

 .الدبيششة فششي هششذا الجششانب فالبرمجششة الشششيئية فششي النهايششة هششي برمجششة إجرائيششة بطبيعتهششا ولكششن مششا

 يعنينا في حقيقة المششر هنشا هششو النقششاط الششتي يركشز عليهشا كشل نمششوذج مشن هشذه النمشاذج حيشث عليششه

 .تتغيششر طريقششة تفكيششر المبرمششج فششي نظرتششه وتحليلششه وطريقششة مباشششرته للمشششاكل البرمجيششة وهششذه

لا كما  النماذج القليلة المذكورة هنا هي المهمة حيث يوجد العديد والعديد من النماذج القل انتشار

.هنالك العداد المهولة من لغات البرمجة
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مختصر دليل لغات البرمجةنماذج البرمجة والمصطلحات 

Imperativeالبرمجة الأمرية (الإلزامية) 

 . البرنامج وتندرج تحتها العديد منStateتصف الحولسبة من ناحية الجمل التي تغير حالة 

.النماذج كما لسيأتي

لل البرمجة غير المنظمة  Non-Structured Programing:أو

الجرائية، الكائنية يجب أن نذكر بأنه في البدايششة )قبل البدء في الكلم عن النماذج المرتبة  ) 

 كششان هنششاك نمششوذج البرمجششة غيششر المرتبششة ويوجششد لغششات عاليششة ومنخفضششة المسششتوى تسششتخدم هششذا

:النموذج منها

•MSX Basic .

•GWBasic.

•Focal Joss .

•Mumps .

•Telcomp .

•COBOL.

•Machine Level Code .

•Assembly Debuggers .

.MS-Dos Batch file Langوبعض نظم اللسمبلي وبعض لغات السكربتنج مثل •
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مختصر دليل لغات البرمجةنماذج البرمجة والمصطلحات 

بشأكواد لا لنها تنتج أكواد صشعبة القراءة أو مشا يعشرف  لا عنيف  "البرمجة غير المنظمة تلقي نقد

لا للمشششاريع المهمششة ولكششن فششي الجهششة لا منالسششب  "!اللسششباجتي لهششذا ل تعتششبر فششي بعششض الوقششات خيششار

 المقابلشششة يمشششدحها البعشششض للحريشششة الشششتي توفرهشششا للمبرمشششج ويششششبهونها بطريقشششة كتابشششة موتسشششارت

.للمقطوعات المولسيقية

لا غالبشش  (البرامج التي تكتب بهذه الطريقة عادة ما تتكون من مجموعة أوامر أو جمششل متتاليششة 

"كل جملة في لسشطر مسشتقل أمشا اللسشطر فتكشون مرقمشة أو معنونشة  .(Labeledومشن خلل هذه " 

.اللية يمكن للبرنامج أن يقفز إلى أي لسطر برمجي

لا ال  البرمجشششة غيشششر المنظمشششة تشششوفر ألسالسشششيات آليشششات التحكشششم بسشششير البرنامشششج وتشششوفر أيضششش

Subroutinesولسششششنتكلم عششششن هششششذه الشششششياء بقليششششل مششششن التفصششششيل فششششي البرمجششششة الجرائيششششة  

لا مختلفششة مششن البيانششات الوليششة  .والوظيفية يبقى أن نعرف أن البرمجة غير المرتبة تتيششح لنششا أنواعشش

.مثل العداد والنصوص والقوائم

لا البرمجة المنظمة  Structured Programing:ثاني

إحشدى أهششم  (البرمجششة المنظمششة كالبرمجششة غيششر المنظمششة تعتششبر إحششدى شششعب البرمجششة المريششة 

  أو الحشد مشنGOTO).وأكبر نماذج البرمجة واشششتهرت البرمجشة المنظمششة بإزالتهشا للجملشة الشششهيرة 

:الستخدامها وهناك ثلث منهجيات مشهورة ومتداولة لكتابة البرامج المنظمة .

  حيث هيكل البرنامج مكون من مجموعةEdsger Dijkstraطريقة ادلسجار دايجسترا .1
 .هياكششل جزئيششة بهششذه الطريقششة يمكششن فهششم البرنامششج مششن خلل فهششم كششل جششزء لوحششده وبششه

.نتحصل على فصل وعزل للمهمات المختلفة
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مختصر دليل لغات البرمجةنماذج البرمجة والمصطلحات 

 طريقة أخرى مشتقة من الطريقشة الولشى حيشث يتشم تقسشيم البرنامشج إلشى برامشج جزئيشة.2
.مع وجود مدخل واحد فقط للبرنامج ولكن تعارض وبقوة مبدأ المخرج الموحد

  للبرمجة المنظمة والتي تعتمد على محاذاة البيانات المنظمةJacksonطريقة جاكسون .3
.مع أجزاء البرنامج المنظمة

 يوجششد علششى القششل ثلث طششرق ألسالسششية لتصششميم برامششج البيانششات المنظمششة مقترحششة بألسششماء

:أصحابها

1.J. Dominique Warner .

2.Ken Orr .

3.Michael Jackson .

  يمكن أن نرى البرامج المنظمة على أنها مكونة مششن آليششاتLow Levelمن المنظور الدوني 

:تحكم مسار البرنامج تنقسم إلى ثلث أنواع

•Sequenceونقصد بها تنفيذ أوامر بترتيب تسلسلي منظم . :

•Selectionلا علشى حالششة البرنامشج وذلشك عششادة  : ونقصد بهششا تنفيششذ مجموعششة أوامششر اعتمشاد
.if … then … else … switch … caseمن خلل الكلمات المفتاحية مثل 

•Repetitionونقصشششد بهشششا تنفيشششذ أوامشششر معينشششة وتكشششرار عمليشششة التنفيشششذ إلشششى أن يصشششل : 
 البرنامج إلى حالة معينة أو تنفيشذ مجموعشة أوامششر علشى كشل عنصشر مشن عناصشر مجموعششة

:ما وذلشك يتشم عشادة مشن خلل الكلمشات المفتاحيشة  .while … repeat … for … do 

white … until .
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مختصر دليل لغات البرمجةنماذج البرمجة والمصطلحات 

 وهششششو صشششفة للغشششات البرمجشششة الشششتي تششششوفرBlock-Structuredربمشششا يمششششر علينششششا مصشششطلح 

 .في طريقة كتابتها الكلمات المفتاحيششة مششع القشواس الشتي تضشم الوامشر المجشزأة أمشا النشوع الثششاني

  وهشششي اللغشششات الشششتي تشششوفر آليشششة الكلمشششات المفتاحيشششة المتسلسشششلة الشششتيComb-Structuredهشششو 

  مكششون مششن أربعششة أجششزاءBlock الششش Ada.تحتششوي بششداخلها الوامششر المجششزأة مثششال الخيششر فششي لغششة 

DECLARE, BEGIN, EXCEPTION, END.

Proceduralالبرمجة الرجرائية 

. المطلوبششةState(تعتمد على عملية توفير الخطوات اللزمة كي يصل البرنامج إلى الحالششة  ( 

لا مشششن الطريقشششة البديهيشششة فشششي التفكيشششر لا وقريبشششة جشششد  .وهشششي مشششن اقشششدم النمشششاذج وأكثرهشششا انتششششار

 ولسنستعرض بعض أهم المفاهيم الشتي تتعامل معهشا باختصشار لن أغلشب اللغشات الحديثشة تحتشوي

.على هذه المفاهيم جلها أو بعضها

Variables. المتغيرات 1

فشششي البرمجشششة كمشششا هشششو الحشششال فشششي الرياضشششيات هنشششاك حاجشششة مالسشششة للتعامشششل مشششع المتغيشششرات

لا أبسشط أنشواع المتغيشرات هشو الذي يمكنشه  .ول يخلو برنامج ما من متغير إل فشي حشالت نشادرة جشد

ص متغيشر يحمشل قيمشة معينشة  "أن يحمل قيمة واحدة فقط فشي هشذه الحالشة  " .Valueولكشن هشذه  

 القيمششة متغيششرة فهششي ليسششت ثابتششة طالمششا أن البرنامششج فششي طششور التنفيششذ ففششي أي لحظششة ممكششن أن

  وقششد نبششدأ البرنامششج وقيمتششهTotal.تتغيششر هششذه القيمششة كمثششال بسششيط لنقششل أن لششدينا متغيششر بالسششم 

صفر ولكن مع الستمرار تنفيذ البرنامج ربما يتم إلسناد قيمة جديدة لهششذا المتغيششر فتكششون "الفعلية  " 

لل100قيمته  . مث
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مختصر دليل لغات البرمجةنماذج البرمجة والمصطلحات 

لا للمتغيششرات يعششرف بالسششم  Constant أو Static Variableويوجششد هنششاك نششوع مختلششف كليشش

 أو غير ذلك ومهما اختلف المصطلح فالمعنى أن هذا المتغير ل يمكن تغيير قيمته بعد أن نسند لششه

 القيمة الولية، هشذه المتغيشرات قشد تبشدو عبثيشة فهشي تخشالف المغشزى المتعشارف لنششاء المتغيشرات

 ولكن فشي الحقيقشة لهشا أغشراض أخشرى مفيشدة منهشا كمثشال عنشدما نريشد أن ننششئ متغيشرات لحقشائق

لل متغير يحمل قيمة  .Piثابتة مث

 بعششض لغششات البرمجششة مثششل جافششا تسششتوجب تحديششد نششوع المتغيششر فششإذا كششان المتغيششر مششن نششوع

لل فل يمكن إلسناد قيم رقمية للمتغير ولكن فششي لغششات البرمجششة الديناميكيششة مثششل بيششرل "حرف مث "

إلخPHPو لل يمكن أن يحمل أي قيمة رقمية، نصية ص مث . ل يوجد مثل هذا القيد فالمتغير  … " "

:مثال

my $number = 1;

 ” كان بالمكانيششات1“في هذا المثال أعلنا عن المتغير وفي نفس الوقت ألسندنا له قيمة وهي 

:أن نعلن عن المتغير فقط من دون إلسناد أي قيمة هكذا

my $number;

:مثال آخر

my $name = "Ali";

my $name = "Tomy";
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مختصر دليل لغات البرمجةنماذج البرمجة والمصطلحات 

تومي ولسيظل المتغير "هذا المثال المتغير كان يحمل قيمة علي ولكن تم تغيير القيمة إلى  " 

لا فشي المثششال السشابق أيضشش  .يحمل السم تومي إلى نهاية البرنامج إذا لم يتم إعادة تغيير هشذه القيمششة

name يعششرف بالسششم variable name أو variable identifierفششي بعششض لغششات البرمجششة  

.Value فهي قيم المتغير Tomy أو Aliوذلك يعني أن هذا معرف المتغير أما 

Arrays. القوائم أو المجموعات 2

لل ألسششماء أصششدقاء البيئششة لا ولكشن يحمششل عشدة قيششم مث .طيب، ماذا لو كنا نريد أن ننشئ متغير . 

 يمكننا أن نستخدم القوائم وهي متغير ولكن يحمل عدة قيم بداخله وذلك بحسششب ترتيششب رقمششي

صفر للعنصر الول و ”فالقائمة تبدأ من  " . للعنصر الثاني وهكذا1" … ”

مششرة أخششرى هنششاك لغششات برمجششة تطلششب تحديششد نششوع العناصششر الموجششودة فششي القائمششة ولغششات

:ل تطلب، مثالنا هنا قائمة بألسماء طلب

my @students = qw\Ali Yasser Salman\;

 : يحمششل ثلث قيششم علششي ويالسششر ولسششلمان ويمكششن الوصششول إلششى كششلstudentsالن المتغيششر 

:قيمة بتحديد رقم القيمة

print $students[0];

صفر وهي بعبارة أخرى أول قيمة موجششودة لل لسيطبع لنا القيمة ذات الترتيب  "هذا المر مث " 

لا هناك الكثير من العمليات التي يمكننا أن نجريهششا علششى هكششذاAliفي القائمة وفي مثالنا هي   . طبع

لا وغيششر ذلشك ممشا ل يسششع المجششال لل إضافة عنصر أو إزالته أو إعادة ترتيب العناصر أبجششدي  قائمة مث

.أن نشير إليه في هذا المختصر
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Hash. القواميس 3

 يوجد نوع آخر من المتغيشرات كشثيرة التشداول يششبه القشوائم إلشى حد كشبير السشمه الهشاش ولشه

 . بعبششارة أخششرى كنششاvalue وقيمششة keyألسماء أخرى ما يعنينا هنا أن القيم تمثل على شكل مفتاح 

 فششي القششوائم نشششير إلششى القيششم بالسششتخدام مفاتيششح رقميششة، ولكششن فششي الهششاش يمكننششا نحششن أن نحششدد

 المفاتيح والتي يجب أن تكون مميزة غير مكررة وبذلك نستطيع تمثيل قواعد بيانات كاملة مثل

إلخ .القواميس ودليل الهاتف ولسجل الطلب ودرجاتهم …

:مثال

my %employees = qw/

05650005 Ali

05900099 Yasser

08999279 Basem /;

لا مميشزة  في هذا المثال قمنا بإنشاء هاش يحمشل أرقشام المشوظفين ولن أرقشام الجشوالت غالبش

.وغير مكررة قمنا بجعلها مفاتيح للوصول إلى السم الموظف المطلوب

 مششرة أخششرى يمكننششا التعششديل علششى كششل عنصششر فششي الهششاش لوحششده أو نقششوم بعمليششة علششى جميششع

 العناصر في وقت واحد إلى غير ذلك من العمليات الشتي لسشيطول المقشام فشي ششرحها وقشد تختلشف

 من حيث الكتابة من لغة إلشى أخشرى، ولكشن هشذا مثال بسششيط لكشود يطبشع كشل القيشم الموجشودة فشي

.الهاش ولسنتكلم عن دوائر التكرار بعد قليل

foreach $phoneNumber(keys %hash){

print "$phoneNumber = $hash{$phoneNumber}\n"}
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Null value. القيمة الخالية4

لل العلن عششن متغيششر بششدون ميتششوهم مث ممعرفششة ول تعنششي الصششفر كمششا قششد   .وهششي القيمششة غيششر ال

ممعرفششة، ومششن الشششياء اللسالسششية فششي اختبششار البرامششج البحششث  إلسناد قيمة لسيحتوي على قيمة غير 

 عشششن القيشششم غيشششر المعرفشششة ويمكشششن التحقشششق بشششأن المتغيشششر يحمشششل قيمشششة بآليشششات مختلفشششة منهشششا الدالشششة

definedفي بيرل ومثالها :

my ;$number

if (defined($number))

{ print $number }

else

{print "undefined value"}

لل مششن أن تضششع  تجششدر الشششارة إلششى أن بعششض لغششات البرمجششة عنششدما ل تسششند قيمششة إلششى المتغيششر بششد

.القيمة غير المعرفة تقوم بتزويد قيمة افتراضية بحسب نوع المتغير فيجب النتباه إلى هذه النقطة

Workflow. مسار البرنامج 5

لا لا لسششيكون علينششا فششي أغلششب الحيششان التحكششم فششي لسششير البرنامششج اعتمششاد  عنششدما نكتششب برنامجشش

 علشششى المتغيشششرات وطلبشششات المسشششتخدم، فقشششط فشششي البرامشششج البسشششيطة ل نحتشششاج إلشششى تغييشششر مسشششار

 .البرنامج في هذه الحالة لسيقوم المفسر بتنفيذ الوامششر مشن البدايششة إلششى النهايششة وينتهششي البرنامششج

:، مثالSequencedبشكل تسلسلي 

my $number = 1;

my $number2 = 2;

print $number+number2;
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 في هذا المثال لسيقوم البرنامج بإنشاء متغير ويسششند لششه قيمششة ومتغيششر ثششان ويسششند لششه قيمششة

.أخرى وفي النهاية يجمع القيمتين ويطبع الناتج على الشاشة

 .نلحظ عدم وجود أي تشعب في مسار البرنامج ولكن هذا كما قلنا للبرامششج البسششيطة ولكششن

  ومششرة أخششرىControl Structuresفي أغلب الحيان لسنحتاج إلى أدوات للتحكم بسير العمششل 

.كل لغة برمجة توفر آليات مختلفة ولكن لسنأخذ بعض المثلة الدارجة

IFالجملة الشرطية 

إذا نسششتطيع تنفيششذ جششزء معيششن مششن البرنامششجifبالسششتخدام الكلمششة المفتاحيششة  " والششتي تعنششي  " 

:بحسب نتيجة الشرط مثال .

if ($user eq "Ali")

{print "access granted"}

 هشششذا مثشششال بسشششيط لشششدينا عبشششارة تأكيشششد دخشششول ولكشششن ل نريشششد أن نطبعهشششا لكشششل مسشششتخدم يشششدخل

 ،if.البرنامج، فقط في حالة تحقق الشرط نطبع العبارة الشرط هو ما بين القولسين الذين يليان كلمة 

 . جميل؛ الن نسششتطيع أنAliوفي هذه الحالة الشرط هو أن يكون المتغير يحمل قيمة نصية هي 

لا وذلك يتم عن طريق الستخدام كلمة  لا كان الشرط غير متحقق لا آخر إذ .else.ننفذ أمر

else {print "I don't know you"}

 الن البرنامج عندما يصل إلى الجملة الشرطية ويرى أن الششرط غيشر متحقشق لسشينفذ مشا هششو

".I don't know you" وفي مثالنا يطبع جملة elseموجود في 
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لا إضشافة المزيشد من الششروط لنفس الجملشة الششرطية بالسششتخدام  حشرف elsifيمكننشا أيضش  )e 

لا في لغة البرمجة بيرل ).محذوف عمد

elsif($user eq "Fatima")

{print " Hi Fatima"}

 الن أصبح لشدينا برنامشج بسشيط لشه عشدة مسشارات فهشو يقشوم بشالتحقق من الششرط الول هل

لا لسشششيذهب إلشششى الششششرط الثشششاني ليتأكشششد هشششل قيمشششةAliقيمشششة المسشششتخدم   ؟ وإذا لشششم يكشششن متحققششش

لا لسشيطبع الجملششة المنالسشبة وإل لسششيذهب إلشى Fatimaالمستخدم   else؟ فشإذا كشان الشششرط متحققشش

.ويطبع الجملة أنا ل أعرفك

Unlessالجملة الشرطية 

لا كشششانif تعمشششل بعكشششس الجملشششة الششششرطية unlessالجملشششة الششششرطية  لا فكأننشششا نقشششول إذ  . تمامششش

لا كششان الشششرطif.الشششرط غيششر متحقششق افعششل كششذا وكششذا بعكششس مششا كنششا نفعششل مششع    حيششث كنششا نقششول إذ

لا فافعل كذا وكذا .متحقق

:مثال

unless($a == 10)

{ print "the number isn't 10" }

هششذا الرقششم ليششس   " مششا دام أن الشششرط فششي10"فششي هششذا المثششال لسششيقوم البرنامششج بطباعششة جملششة 

  ولكشن لسششيكون الششرط بشالنفيifالعلى غيشر متحقششق وبششالطبع كنشا نسششتطيع أن نكتشب هشذا بطريقشة 

.وليس باليجاب
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:هكذا

if($a! 10)

{print "the number isn't 10";}

Given-Whenرجملة 

لل مششن الكثششار مششن الجمششل الشششرطية  ifفششي بعششض الحيششان بششد  elseيمكننششا أن نحششدد مسششار  

لء علششى قيمتششه  البرنامششج بآليششة ألسششهل وأجمششل فششي الكتابششة حيششث لسششنقوم بتحليششل قيمششة المتغيششر وبنششا

:لسنتخذ الجراء المنالسب

given($name){

when("Ali"){say "welcome $name you are the 1st"}

when("Saleh"){say "welcome $name you are the 2nd"}

when("Hashem"){say "welcome $name you are the 3rd"}

default{say " I don’t know you " }}

  وعليششه لسششيتخذ الجششراء المنالسششبnameنلحششظ هنششا كيششف أن البرنامششج لسششيختبر قيمششة المتغيششر 

لل أن يكشششون اللسشششم علشششي أو صشششالحwhenفنحشششن هنشششا بالسشششتخدام كلمشششة   لسشششنحدد القيشششم المتوقعشششة مث

 أو هاشم ول ننسى أن نمرر قيمشة افتراضية فشي حال كشانت قيمشة المتغيشر ل تتطشابق مشع أي مششن القيشم

. وهي الحالة العامة أو الفتراضية أن شئتelse هنا تعمل عمل defaultالتي توقعناها ف 

Switch caseرجملة 

 المثال أعله علشى طريقشة بيشرل ولكشن فشي بعشض اللغات الخشرى طريقشة الكتابشة تختلشف وإن

لل مششن  لا فبششد   تأخششذswitch حيششث switch case نسششتخدم given whenكششان المفهششوم واحششد
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: تأخذ القيم المتوقعة، مثالcaseالمتغير المراد اختباره و

use Switch;

switch ($name) {

case "Ali" {say "welcome $name you are the 1st"}

case "Saleh" {say "welcome $name you are the 2nd"}

case "Hashem" {say "welcome $name you are the 3rd"}

else{say "I don’t know you"}}

Expression Modifiers

علششي هششو السششمي تركيبششان السششمي علششي أو  لل  "فششي اللغششة هنششاك تراكيششب مختلفششة للجملششة مث " " " 

 .مختلفان لنفس المعنشى فشي اللغشات البششرية تتشاح هشذه المكانيشة لتفيشد معنشى التأكيشد علشى جشزء

.معين من الجملة

لل علي وخالد ذهبششا لحفششل التخشرج مشاذا لشو كنششا نريششد التأكيشد علششى الحفشل وليشس علشى مشن  .مث

د هنشا لسششنركز اهتمشام السامع إلشى  !ذهشب للحفشل نسشتطيع أن نقشول لحفشل التخشرج ذهشب علشي وخال

  تعمششل بمثششل هششذه الليششة فهششيExpression Modifiers.كلمششة حفششل التخششرج معششدلت التعششابير 

 تعكس ترتيب الجمل الشرطية ودوائر التكرار وهذه أمثلة نلحظ كيششف أن الشششرط يقششع فششي نهايششة

لا .الجملة بعد المر الذي لسينفذ في حال كان الشرط متحقق

$bool = 1;

$a = 5;

say "I am in love" if $bool;

say "false" unless $bool;

print "Perl Programming…\n" , ($a++) while $a < 9;
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. دوائر التكرار6

 في بعض الحيان نحتاج أن نكرر تنفيذ أوامر معينة، وهنا يأتي دور دوائشر التكشرار، عششادة مشا

 يرافششق كششل دائششرة تكششرار عششداد لششديه قيمششة صششغرى وقيمششة كششبرى لكششي تنتهششي عمليششة التكششرار عنششد

 الوصول للقيمة الكبرى وبذلك نضمن عدم الستمرار التكرار إلى ما ل نهاية مما قد يؤدي إلى انهيششار

.Infinite Loopالبرنامج وهذا ما يعرف بالسم 

:C مثالها على طريقة لغةfor loopلنبدأ بال 

for($a=0;$a<10;$a++)

{print "loop $a \n"}

  يوجشد قيمشة صشغرى لبدايشة العشداد ومشن ثشم الششرط الشذي لسششتتحققforنلحظ أن بعد كلمشة 

  وفشي النهايشة لسشنزيد قيمششة10منه الدائرة عند تنفيششذ كشل دورة وهششو هنشا أن يكششون المتغيشر أقشل مشن 

 … مشع انتهششاء كشل دورة وبششذلك لسششتنفذ الوامششر الشتي بيشن القشواس المعقوفشة عششر1+العداد واحششدا 

:مرات لنحصل على هذا الناتج

loop 0

loop 1

loop 2

loop 3

loop 4

loop 5

loop 6

loop 7

loop 8

loop 9
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لا فششي بيششرل يمكننششا أن نمششرر قائمششة بيششن قولسششي ال  لل مششن forأيضشش   حيششث لسششتكون10 إلششى 1 مث

.10 والقيمة الكبرى 1القيمة الصغرى 

for (1…10)

{print "looping 10 times\n"}

. مرات10هنا لسنطبع الجملة التي بين القواس المعقوفة 

Foreachرجملة 

لل بين كل لغة وأخرى ولكن في بيششرل عششادة مششاforطريقة عملها مشابهة لجملة    وتختلف قلي

لل :نستخدمها لمعالجة عناصر قائمة، مث

my @list = qw/ Ali Sara Yosra Mamdoh/;

foreach(@list){

print $_, " You are a member of the family!

"; }

ميطبع السمه ومن ثم طباعة الجملة  في هذا المثال نلحظ أن لكل عنصر من عناصر القائمة لس

You are a member of the familyأمامه فتكون النتيجة : . !

Ali You are a member of the family!

Sara You are a member of the family!

Yosra You are a member of the family!

Mamdoh You are a member of the family!
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Whileرجملة 

لا فهشي تقشوم بتكشرار تنفيشذ أوامر معينشة عشددwhileدائرة التكرار    تقوم بعملية مششابهة أيضش

لا .مرات محددة ما دام الشرط متحقق

:مثال

$a = 10;

while ($a! 0)

{print $a--;}

لا كششانت الجابششة نعششم لا؟ إذ  فششي هششذا المثششال لسششنتأكد مششن الشششرط هششل المتغيششر ل يسششاوي صششفر

لا أي  متطبع قيمششة المتغيششر مششع إنقاصششها واحششد لا تنتهششي الششدائرة مششع1“-لسشش  ”. فششإذا كششان الشششرط متحققشش

لا من  ، في مثالنا لسيقوم بالعد تنازلي صفر "وصول المتغير للقيمة  .1 إلى 10"

Do whileرجملة 

 في بعض الحيان نريد أن نقوم بعملية التكرار مرة واحدة على القشل بغششض النظششر عششن كشون

لا أو ل، هنا نستخدم  .do whileالشرط متحقق

my $a = 10;

do {

print "this is a do while loop";

$a++;

} while ($a<10);
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 نلحششظ هنششا أن الوامششر الموجششودة داخششل القششواس المعقوفششة لسششتنفذ علششى القششل مششرة واحششدة

  والشششرط هششو أن10. غير متحقق في مثالنا قيمة المتغيششر whileحتى لو كان الشرط الموجود في 

لا كان العدد أصغر من عشرة لهذا الشرط غير متحقشق ولكشن لننشا السشتخدمنا  نقوم بتنفيذ الوامر إذ

do whileفسيتم تنفيذ الوامر مرة واحدة ومن ثم تقييم الشرط وبما أنه غير متحقق لسنخرج  

.من التكرار

Untilرجملة 

لل مششنwhile بعمليششة عكسششية لمششا تقششوم بششه untilتقششوم    فهششي تبششدأ بشششرط غيششر متحقششق بششد

لا بخلف whileالشرط المتحقق في    الششتيwhile ولستنتهي الدائرة عندما يصبح الشرط متحققش

:تنتهي عندما يصبح الشرط غير متحقق، مثال

my $control = 10;

until ($control == 20)

{

print "going up until 19";

$control++; }

لء برقم 10في هذا المثال لسنقوم بالصعود بداية من  لا1٩ وانتها   حيششث لسششيكون الشششرط متحققشش

. وبذلك ينتهي التكرار20عند وصول المتغير إلى قيمة 
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Regular Expressions. التعابير النمطية6

لا    هششششي تعششششابير نمطيششششة توفرهششششا لغششششات البرمجششششة للتعامششششل مششششع النصششششوصRegexأو اختصششششار

لا هششذه التعششابير  .والمششدخلت بالضششافة إلششى السششتخدامها فششي أدوات وأوامششر إدارة النظششم بكششثرة طبعشش

 عششالم فششي حششد ذاتهششا ولهششا كتششب متخصصششة بهششا ولكششن نختصششر فنقششول أنششه هنششاك رمششوز توفرهششا اللغششة

لا تختلشف مشن لغشة إلشى أخشرى لكشي تسشهل عمليشة التعامشل مشع النصشوص كعمليشة اجشتزاء جشزء )أيض ) 

.معين أو البحث عن نص بهيئة معينة وهذه بعض المثلة لتقريب الفكرة فقط .

  إلشششىstringفشششي المثشششال التشششالي لسشششيقوم البرنامشششج بتحويشششل النشششص الموجشششود داخشششل المتغيشششر 

.حروف انجليزية كبيرة

$string =~ tr/[a-z]/[A-Z]/;

.الن قمنا بعكس العملية فهنا لسنقوم بتحويل النص إلى حروف صغيرة

$string =~ tr/[A-Z]/[a-z]/;

علششي لسششالم لسششيقوم بتحويلهششا إلششى "هذا المثال يقوم البرنامج بالبحث في المتغير فإذا وجششد  " 

"علي إبراهيم بالضبط كما نقوم بعمل  "Find and Replaceفي البرامج المكتبية .

$string =~ s/Ali Salem/Ali Ibrahim/;

 الخلصشششة كمششا رأينشششا بعششض المثلشششة بلغششة البرمجشششة بيششرل يمكشششن إجششراء عمليششات كشششثيرة علشششى

لا فششي بيششرل بيششن  حيششث بينهششا غالبشش //النصوص من خلل ما يعرف بالتعابير النمطية والششتي تكتششب  " " 

  كمشاsنضع التعابير النمطية وقبلها وبعدها يمكن إضافة معاملت مختلفة مثشل معامشل اللسششتبدال 

.رأينا في المثال الخير
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Event-Drivenالبرمجة المعتمدة على الحداث 

للEventsفششي هششذه الطريقششة مششن البرمجششة يحششدد مسششار البرنامششج مششن خلل الحششوادث   :، مث

 الحسالسات أو مشن خلل المسشتخدم كشالنقر علشى الفشأرة أو الرلسشائل مشن برامشج أخشرى أو مشن خلل

Threadsلا إلششى جنششب مششع برمجششة الواجهششات  . عششادة نتعامششل مششع هششذه النوعيششة مششن البرمجششة جنبشش

 الرلسومية فهي توفر آلية الربط بين الواجهات الرلسومية والكواد البرمجية وقششد تكلمششت عششن أهششم

أنشششت تعشششرف الكشششثير اكتشششب برامجشششك !مبشششادئ هشششذه الطريقشششة فشششي البرمجشششة فشششي الفصشششل الثشششالث  " 

، حيث لسنستعرض كيفية إنشاء برنامج عملي يبنى بثقل على هذه الطريقة .الشخصية "

الكائنية  )البرمجة الشيئية  )Object Oriented

 الطريقة المتداولة للبرمجة والكثر شهرة في أولساط الشركات الكبيرة حتى الجامعششات هششذه

لا بل لها من القدم والتاريخ ما يشششهد لا جديد لا البرمجة الشيئية ليست مفهوم  .اليام تركز عليها غالب

 على نموها وتبلورها على مدى عدة لغات برمجية تبنت هذه النظرة، ولكن تتبع الجانب التاريخي

.ليس مكانه هذه العجالة

لل عششن البرمجششة الشششيئية يجششب أن نعششرف لمششاذا لقششت هششذه الطريقششة فششي  قبششل أن نتكلششم قلي

لا بحيششث أن اللغششة الششتي ل تششدعم هششذه الرؤيششة البرمجيششة ول تتيششح الدوات لا والسششع  البرمجششة نجاحشش

اللزمة لكتابة برامج شيئية تعتبر ناقصة في نظر الخبراء والشركات بشكل عام؟

لل لتششدعم النمششوذج الشششيئي، فششي وقششت لحششق  ولهششذا نششرى أن حششتى اللغششات الششتي لششم تكتششب أصشش

 يضششاف إليهششا دعششم هششذا النمششوذج، وكمثششال لغششة البرمجششة بيششرل الششتي هششي لغششة إجرائيششة فششي الصششل

مأضششيف النمششوذج الششيئي للغششة ولغششة  لا    وغيرهشا الكششثير الكششثير مشن اللغشات الششتي أضشافتPHPولحقش

.دعم البرمجة الشيئية في فترات متأخرة من مسيرتها
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 وليس ما يهمنا هنا هو كيف تطبق كشل لغشة مفهشوم الكائن؟ ومشاذا يعنشي الكشائن خلشف السشتار،

 ولكششن السششؤال المهششم هنششا، لمششاذا كششل هششذا الهتمششام بالبرمجششة الشششيئية مششع أن كششثير منششا دخششل عششالم

 !البرمجة من منطلقات مختلفة؟ قد يكون المنطلق الجرائي أكثر قرابة للبداهة لماذا هناك مباهششاة

 ومقارنات بين مستوى دعم كل لغة للبرمجة الشيئية؟ وهناك لسؤال مهم آخر هل الفضششلية للغششات

  أو للغششات الهجينششة الخششرىEiffel وإيفشل Smalltalkالبرمجة الشيئية الصرفة مثشل لسششمول تششوك 

لا من المرونة ل تجبر المبرمج على أن ينظر إلى كل شيء على أنه كائن؟ التي تتيح نوع

لا أفضل الطريق الخير لنه حتى لغات البرمجة الكائنية الصشرفة تختلشف فشي تطشبيق  شخصي

 مبادئ ومفاهيم البرمجة الشيئية فلكل وجهة نظششر وروى لمعالجششة الموضششوع محششل الخلف، لششذلك

لل فشي العلن عشن لا لسلح جيد لكل لغة برمجشة، ول أقصشد المرونشة بمعناهشا الضشيق مث  المرونة دائم

 المتغيششرات بششل أريششد المعنششى الولسششع وهششو حريششة المبرمششج فششي معالجششة المشششكلة بالطريقششة والرؤيششة

.التي يختارها فتكون اللغة أداة مساعدة وليست عقبة

لا لهشا وتشوفر للمبرمشج عششدة  لذلك أحب لغات البرمجة كلغة بيرل التي تجعل مشن الحريشة ششعار

.طرق لحل المشكلة يختار منها ما يشاء ويبدع ما يشاء بدون أن تجبره اللغة على طريق معين

لا اختلف والكششثير يششرون أن هششذا المششر لسششلح ذو حششدين وفششي أغلششب الحيششان  علششى أنششه هنششا أيضشش

تعطيششك الحبششل ل يمكششن قششراءة أكوادهششا أو  «يرجحون كفة الجانب السششلبي فنسششمع عبششارات مثشل  « » 

.والكرلسي لتشنق نفسك وغيرها من العبارات التهكمية «

هناك طريقة واحدة فقط لعمل هذا وذلك باعتباره يفيد التنظيشم »ويفضلون الشعار المغاير  » 

لا لطرف  ويساعد على بناء المشاريع العملقة، لن أحول الموضوع هنا إلى مناقشة طويلة ول انتصار
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بول غراهام Lispعلى حساب طرف آخر لكن لسألستشهد بمقولة لمبرمج  " الكبير  "Paul Graham 

لا ولكننششا كنششا نخشششى:حيششث يقششول   «إننششا كنششا ل نعيششر الشششركات الششتي تطلششب مششبرمجين جافششا اهتمامشش

 !»الشركات التي تطلب مبرمجين ليسب أو بيرل لننا حينها نعلم أنهم يريدون مبرمجين حقيقيين

إن لسششر نجاحنششا هششو السششتخدامنا  «وفي مكان آخر يقششول  :Lispولكششن يبششدو أن ل احشد مهتششم بسششرقة  

لا من مزايا البرمجة الشيئية :لسر نجاحنا بعد كل هذا اللستطراد لنذكر شيئ .«!

  حيث الكائنات الوهمية تحاكي الكائنات الحقيقية، ذلششك يششؤدي إلشى تقليششل التعقيششد:البساطة.1
.والى هيكل برامج واضح للغاية لسهل الفهم ولسهل التمثيل على شكل رلسومات توضيحية

  حيشششث أن عمليشششة الصشششيانة لسشششتكون لسشششهلة ولسشششنعرف مكشششان الخطشششاء:سصصصهولة الصصصصيانة.2
.بالتحديد لن كل كائن له الستقللية تامة

  حيششث أن الكائنششات يمكششن إعششادة السششتخدامها فششي عششدة برامششج وبششذلك:إعصصادة السصصتخدام.3
.نوفر الوقت والجهد

  حيشششث أن عمليشششة التولسشششع لسشششتكون لسشششهلة مشششن خلل إضشششافة أعشششداد قليلشششة مشششن: التطصصصور.4
 الكائنشششات الجديشششدة أو التعشششديل المباششششر علشششى الكائنشششات الموجشششودة، وذلشششك السشششتجابة لي

.تغييرات أو تحديات جديدة تفرضها بيئة التشغيل

لل، حيششث أن العمششل :التكامليصصة وتقليصصل العتماديصصة.5 لا منفصشش  حيششث أن كششل كششائن يمثششل كيانشش
.الداخلي للكائن منفصل عن أجزاء النظام الخرى

 فهنشششاك لسشششهولة فشششي إجشششراء أي تغييشششرات طفيفشششة فشششي تمثيشششل البيانشششات:سصصصهولة التعصصصديل.6
 .أو الجراءات في البرامج الشيئية لن التغييرات داخششل أي كلس ل تششؤثر علششى الجششزاء
 الخرى للبرنامج، حيث أن الطريقة الوحيششدة للعششالم الخششارجي فششي التصششال بهششذا الكلس

.هو عن طريق واجهته بالستخدام ميثودز الكلس نفسه
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ال ن ما هي البرمجة الشيئية؟

 هي بكل بساطة عملية محاكاة الواقششع فششي البرمجششة فهششي النظششر إلششى الوجششود علششى أنششه مجششرد

 . ومن ثم محاكاته في عالم البرمجة كشل ششيء فشي هشذا الوجشود يمكشنObjectsأشياء أو كائنات 

لسششمات  )أن ينظششر إليششه علششى أنششه كششائن وكششل كششائن لششه خصششائص  )Attributes وأفعششال Methods. 

  ثابتششة كششأن تكششون قيمششة رقميششة أو نصششية ولكششن قيششم الخصششائصField typeأنششواع الخصششائص 

Field Value يمكن أن تختلشف من حالشة إلشى أخشرى الكلس .Classهشو عبشارة عشن قشالب ننششئ  

 منه الكائنات حيث داخل كل كلس لسيتم تعريف خصائص وأفعال كل كشائن مشن هذا الكلس مشع

لا عرفنششا لا في حد ذاته إل في اللغششات الكائنيششة الصششرفة إذ  .النتباه إلى أنه عادة ل يعتبر الكلس كائن

.الن أن الكلس هو مجرد قالب جاهز لصنع كائنات من نوع ما

 نششأتي الن لنشششير إلششى وجششود نششوع آخششر مششن الكللسششات وهششو مششا يسششمي بالكللسششات المجششردة

Abstract Classهشذه الكللسششات مهمتهششا تنظيميششة فقششط ول يمكشن إنشششاء أي كششائن منهششا مباشششرة 

لا حينهششا لا مجششرد  بل يجب أن يكون هناك كلس يرث الكلس المجششرد وأن ل يكششون هششو بششدوره كللسشش

الوراثششة "فقط يمكن أن ننشئ كائنات تحتوي على خصائص الكلس المجرد هنششا ذكرنششا مصششطلح  " . 

Inheritanceوهششو بكششل بسششاطة عمليششة انتقششال كششل خصششائص وأفعششال الكلس الب إلششى الكلس  

.البن لنأخذ بعض المثلة قبل أن نواصل .
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لا للسششيارات ونريششد أن نحششاكيه بالرؤيششة الشششيئية يمكششن أن نبسششط إلششى  لنتخيششل أن هنششاك مصششنع

:شيء مشابه إلى

abstract class Vehicle

abstract class Sedan

class Camry

 نلحظ أننا أنشأنا لسلسششلة مشن الكللسششات لتنظيششم المششور حيششث أنششه بششدأنا بكلس مجششرد بالسششم

Vehicleمركبة وفيه لسنعرف الخصائص والفعال اللسالسية التي يجب أن تحتويها كل مركبششة  ( ) 

  ويضشيف عليهشا خصشائصVehicle يشرث كل مشا فشي كلس Sedanثم أنشأنا كلس مجشرد بالسشم 

لا أنششأنا كلس بالسشم كشامري يشرث كشل خصشائص صشالون أخيشر )وأفعشال كشل عربشة مشن نشوع لسشيدان  ) 

.لسيدان ويضيف عليها مميزات وهوية الكامري التي نعرفها

  كللسششات مجششردة؟ لمششاذا ل نتركهششاVehicleهنششا يطششرح السششؤال لمششاذا نجعششل مششن لسششيدان و

 كللسات طبيعية أليس الغرض هو الوراثة فقط؟ فيكون الجواب بكل بساطة لننا نعلم مسبقا أننا

 لن ننشئ أي كائن من هذه الكللسات وهذه عادة برمجية جيدة يجب النتبششاه لهششا وعلششى المسششتوى

.Designالعملي يتخذ القرار فيها وقت التخطيط 

لا لل بإضشافة مزيشد لا للتطويشع والتعشديل فشي وقشت لحشق مث  نلحشظ أن المخطشط الن قابشل جد

لا  .مششن أنششواع السششيارات بششل وفئششات السششيارات فششي المثششال أعله كششان المخطششط ينحششو منحششى عموديشش

لا لسششيبدو شششكل  بطششبيعته أي لسلسششلة مششن العلششى إلششى اللسششفل ولكششن مششع محاكششاة أمثلششة أكششثر تعقيششد

 المخطششط وكششانه شششجرة ذات غصششون متفرعششة تصششلح لن تحششاكي الظششواهر الطبيعيششة قبششل الحقششائق

إلخ .البرمجية كشجرة الكائنات الحقيقية من ثدييات …
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 قبل أن أنتقل للنقطة القادمة وبمششا أن الكلم عششن المخططششات ل بششأس بششأن نششذكر لغششة النمذجششة

لا إلششى جنششب مششع مقششرر لغششات البرمجششة الشششيئية وهششي لغششةUMLالموحدة    والتي عادة ما تدرس جنب

لا في مرحلة التخطيط وتحتوي على  لا مشن المخططششات تقششع تحشت مظلششة14تمثيلية مفيدة جد   نوع

:تصنيفين رئيسيين

.مخططات هيكلية تركز على عناصر النظام وماذا يجب أن يحتوي.1

تصشف لسشلوك الكائنشات تركشز علشى ماذا يجشب أن يحشدث فشي النظشام.2 )مخططات تفاعليشة  ) 
.المحاكى وكيف لسيتم التواصل والتفاعل بين العناصر

 من خلل هذا اللستعراض البسيط بدأنا نعرف لسر قوة البرمجشة الششيئية فشي السششيطرة علشى

لا، هذه القوة التي تنبع في حقيقة المر من التجريد .المشاريع العملقة جد

 فششي البرمجششة الجرائيششة عششادة هنششاك مشششكلة فششي كششون البيانششات مشششاعة لكششل أجششزاء البرنامششج

التغليششف  )ولكششن فششي البرمجششة الشششيئية هنششاك نششوع مششن الكبسششلة  )Encapsulationأي أن البيانششات  

  إلششى الكششائن وهششوMessagesالخاصششة بششأي كششائن ل يمكششن تعششديلها إل مششن خلل إرلسششال الرلسششائل 

لا  بدوره يقوم بعمل اللزم لسواء بالتعديل المباشر أو إعادة إرلسال رلسالة أخششرى إلششى كشائن آخششر طلبشش

.للمساعدة في إتمام الطلب

 مششن هنششا نعششرف أنششه فششي البرمجششة الشششيئية تتششم المهششام عششن طريششق الرلسششائل ومجمششوع الرلسششائل

لل    بعبارة أخرى الششبروتوكول أو الرلسششائل الششتي يمكششنProtocolالتي يفهمها الكائن تسمى بروتوكو

لا في كلس الكائنMethodsللكائن أن يتجاوب معها هي ذاتها الفعال  . المعرفة لسلف
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لا إلششى لا فانا كمسششتخدم لششو أردت أن أرلسششل أزهششار  نعود هنا للشارة إلى أهمية التجريد هنا أيض

 صديقي ما علي لسوى أن اذهب إلى محل الزهششار وأخششبره بششأنني أريششد هشذا النششوع مششن الزهششار لكششي

.ميرلسله إلى صديقي

لا ول حاجششة لششي بمعرفششة كيفيششة تعامششل البششائع  هنا نلحظ أنني أعطيششت البششائع رلسششالة تمثششل طلبشش

  أي أن كششل كشائنBlack Boxing.لتمششام عمليششة الرلسششال هشذه العمليششة تعششرف بالصششندقة السششوداء 

 مسؤول عن التعامل مششع كششل رلسششالة أو طلششب بطريقتششه الخاصششة الششتي ل يجششب أن يعششرف عنهششا بقيششة

.الكائنات أي تفاصيل إضافية

 فبائع الزهور ربما يرلسل طلب نقل الزهور إلى محطة البريد أو إلى شركة خاصة أو ربمششا يعطيهششا

 !لصشششششديق لسشششششيذهب إلشششششى منطقشششششة صشششششديقي وبمشششششا أننشششششا نتكلشششششم عشششششن الرلسشششششائل لنتكلشششششم عشششششن التعدديشششششة

Polymorphismوهشششي مشششن أهششم مميششزات البرمجشششة الشششيئية ونلخششص بأنهشششا قشششدرة السششتجابة أنششواع  

 .مختلفة من الكائنات إلى رلسالة واحدة ولكن كل كائن يفسرها بطريقته الخاصة المثال المشهور الذي

لا وبعششد انتهششاء الجتمششاع قششال  لسيوضششح لنششا هششذا المفهششوم هششو لششو أن احششد مششدراء الشششركات عقششد اجتماعشش

 لموظفيه تابعوا أعمالكم فالرلسالة هنا واحدة ولكن كل موظف لسيستجيب بطريقته الخاصة فموظششف

.التسويق لسيعود إلى محل البيع وموظف الدعم الفني لسيعود إلى مكتب الدعم الفني وهلم جرا

لا ميزة التعددية لنعد إلششى الفعششال    حيششث يمكششن أن تعششايشMethodsالن بما أننا نفهم جيد

لل مششن مجششرد التشششارك فششي ألسششماء الرلسششائل كمششا فششي المثششال السششابق  .حششالت أقششوى مششن التعدديششة بششد

لا هششي مششا يعششرف بششالوفرلود    وهششي قششدرة الكششائن علششىMethod Overloadالحالششة الكششثر انتشششار

الخيششارات  "اللستجابة لرلسالة معينة بعدة أشكال مختلفة على حسب نوع وعششدد  "Parameters 

.المرفقة مع الرلسالة
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لل :مث

jump();

jump(Int myNumber);

 فهنا لو أعطانا المرلسل عدد مرات القفز في الرلسالة للستجاب الكائن بتكرار عملية القفز عدد

 المششرات المطلوبششة ولكششن لششو تششرك المرلسششل رلسششالة فارغششة مششن أي رقششم لسششتكون اللسششتجابة للميثششود

 .الفتراضي ولنقل أنه يقوم بقفزة واحدة فقط هذا مثال بسيط ولكنششه يوضشح فكشرة جيشدة أخشرى

.وهي توفير أنواع مختلفة من الميثود لمعالجة حالت مختلفة من الرلسائل والطلبات

  وهششي شششكلMethod Overrideالحالة الخرى للتعددية هي ما يعرف بالميثود أوفررايد 

 من أشكال التعدديشة يحشدث فشي حشال لشو كشان هنشاك ميثشود فشي الكلس الب ويرثشه الكلس البشن

 .ولكننششا نريششد للكلس البشششن أن يسشششتجيب بطريقشششة مغششايرة لمششا يفعلششه الكلس الب هنششا نسشششتخدم

 Signatureالوفررايششد حيششث نقششوم بإضششافة ميثششود فششي كلس البششن يحمششل نفششس السششم وتوقيششع 

  نقوم بإضافة أكواد مغششايرة لمششاMethod bodyالميثود في كلس الب ولكن في جسم الميثود 

:هو موجود في كلس الب مثال بسيط .

public class DaddyClass{

public void aMethod(){

//do something here

}}

public class myClass extends DaddyClass {

public void aMethod(){

//respond differently from my daddy

}}
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Multiple Inheritanceتعدد التوارث 

  وبيششرل هنششاك إمكانيشة لي كلس بششأن يشرث مشن أكششثر مشن كلس،++Cفي لغات البرمجة مثشل 

لل ل يمكششن  هذا الشيء ل يخلو من الفائدة الكثيرة على الرغم من بعض العيوب ولكن فششي جافششا مث

 للكلس أن يرث إل من كلس واحد وهنا يظهر أنه لسنلقي صششعوبة ومحدوديششة ولكششن جافششا تششوفر

  حيث يمكن لي كلس أن يطبششق أكشثر مشن واجهشة بالضشافة إلشىInterfaceما يسمى بالواجهات 

 .وراثتشه من كلس معيشن عنشدما يعلشن كلس بشأنه يطبششق واجهشة ما فإننشا ننششئ فشي الحقيقشة عقشد

.يجب من خلله على الكلس المطبق أن يوفر التطبيق البرمجي لكل ميثود موجود في الواجهة

لا مششا نتكلششم محششددات الوصششول    والششتي مششنAccess Modifierفششي البرمجششة الشششيئية كششثير

لا لكل لغة برمجيششة أنششواع تحكششمData Hidingخللها نضيف بعد آخر من إخفاء المعلومات    طبع

لل لدينا :مختلفة ولكن في جافا مث

• private

• protected

• default

• public

لا الستخدام هذه الكلمات المفتاحية بالشكل الصحيح يحتاج خبرة وقرار المبرمششج نفسششه  طبع

الفعششال كشان )ولكن القاعدة العامة هي كلما كشان هنشاك تشششديد فشي الوصشول إلشى القيشم والميثشودز  ) 

 أفضشششل فنحشششن قلنشششا أن كشششل كشششائن يجشششب أن يكشششون مسشششؤول عشششن نفسشششه فل يفضشششل التعشششديل علشششى

 المعلومشششات مششن أمششاكن كشششثيرة ومختلفشششة تشششؤدي بشششدورها إلشششى المششششاكل وصشششعوبة كتابشششة اختبشششارات

.للبرنامج
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Functional Programmingالبرمجة الوظيفية 

 البرمجششة الوظيفيششة تعامششل الحولسششبة كتقييششم للششدوال الرياضششية وتتجنششب البيانششات المشششتركة

Mutable والحالة Stateتجششب الششارة هنشا إلشى أن البرمجشة الوظيفيشة هشي مجموعشة أفكشار إن . 

 صششح التعششبير وليسششت قششوانين يجششب متابعتهششا لششذلك هنششاك اختلف فششي تطششبيق البرمجششة الوظيفيششة

 كلغشة البرمجشة هالسشكل وغيرهشا حيشث أنهشاPure Functionalفهنشاك اللغشات الوظيفيشة الصشرفة 

لء علشششى هشششذا الششششرط تكشششون المتغيشششرات  .ل تتيشششح إمكانيشششة التغييشششر أو تحشششديث قيمشششة المتغيشششر بنشششا

+ ولكن يمكننا أن نقول ض  ص  3=  2+كالمتغيرات في الرياضيات حيث ص     ولكننا لسننشششئ3=

لا لن ص قيمة ثابتة غير قابلة للتغيير .متغيرا آخر

ولكششن بشششكل عششام اللغششات الششتي تششدعم التششالي يمكششن أن تسششمى وان تتيششح البرمجششة الوظيفيششة

.ولو إلى مستويات معينة

• Code References

• Closures

لا بالسششم Subroutinesتعمدت أن ل أتكلم عن    والششدوال فششيFunctions أو مششا يعششرف أيضشش

 معرض الكلم عن البرمجشة الجرائيشة مشع أن هذه الشدوال تسشتخدم بكششثرة فشي البرمجشة الجرائيشة

لل مششن .كششأداة للسششتدعاء بعششض الكششواد الششتي يتكششرر السششتخدامها فششي البرنامششج مثششال بسششيط هششو بششد

 أن نضع أكواد تذييل صفحة ويب في كل صفحة يمكننا بكل بسششاطة حفششظ وكتابششة الكششواد داخششل

.دالة مرة واحدة فقط والكتفاء بالستدعاء الدالة أينما احتجنا لها
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لا كشششانت اللغشششات الجرائيشششة تشششوفر الشششدوال فلمشششاذا ل تسشششمى كلهشششا لغشششات  حسشششنا السشششؤال الن إذ

 وظيفيشششة؟ الجشششواب كشششي نسشششتطيع أن نقشششول عشششن لغشششة أنهشششا وظيفيشششة يجشششب أن تتشششوافر فيهشششا بعشششض

 المميزات التي ذكرنا بعضها في البداية ولسنتطرق لبعضها الخر بقليششل مششن التفصششيل فيمششا لسششيأتي

.في هذا الفصل

Referencesالمرارجع 

 أشششرنا إلششى هشذه النقطشة كنقطشة ألسالسششية للبرمجشة الوظيفيششة وإن كشانت ليسشت فشي حشد ذاتهششا

 خاصية في البرمجة الوظيفية إل إنها آلية تتيح لنا إمكانيششة البرمجششة الوظيفيشة فشي بعششض اللغشات

.الجرائية

 .؟ هششو مششن السششمه عبششارة عششن إشششارة إلششى مكششان المعلومششاتReferenceالن مششا هششو المرجششع 

ممششير أو المرجشع هشو متغيشر لكنشه ل يحمشل القيمشة الحقيقيشة إنمشا  بعبارة أخرى يمكننا أن نقول أن ال

لا عن البرمجة الجرائية في أحششد الصششفحات  .يشير إلى مكانها فقط كمثال عندما أقول تكلمنا لسابق

 .السابقة فأنا هنا أشير إلى مكان المعلومة فشي الكتشاب ولكششن ليشس لشدي المعلومشة نفسششها فششي بيششرل

لا، مثال :إضافة المعامل  قبل السم المتغير ينشئ لنا مؤشر ”\“

my %hash = (one => ‘hello’  ، two => ‘world’);

my $hash_reference = \%hash;

 hash_reference أمششا المتغيششر hashنلحظ هنشا أن المتغيشر الششذي يحمششل القيشم الحقيقيشة هشو 

 .فهو مجرد متغير يشير إلى مكان المعلومات ول يحمل المعلومششات بنفسششه والكلم هنششا يطششول ويتعقششد

لا باختلف لغات البرمجة لذا لسنتجنب الطالة ونكتفي بالفكرة العامة .كثير
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 الن لكششي نتعششرف أكششثر علششى بعششض المفششاهيم المتداولششة فششي البرمجششة الوظيفيششة نحششن بحاجششة

لل لن نعرف كيفية كتابة الدوال بشكل عام، المر الذي لسيتيح لنا فهم المفاهيم الكثر صعوبة .أو

.إذن نبدأ بمثال بسيط عبارة عن طباعة رلسالة تحية

sub hello {

print "Welcome to my Website"}

 تقششوم بطباعششة رلسششالة ترحيبيششة فششيhelloفششي هششذا المثششال البسششيط قمنششا بإنشششاء دالششة بالسششم 

:أي مكان تستدعى فيه، ويمكن الستدعاؤها في أي مكان من البرنامج بهذا الشكل

hello()

Parameters

 قد يتبادر تساؤل عن مغزى تواجد القولسين الذين بعد السم الدالششة؟ هششذه القششواس تسششتخدم

 لتمرير قيم إلى داخل الدالة وبذلك نضفي ديناميكية إلششى دالتنششا فهششي الن تسششتطيع أن تنتششج قيششم

لل لا لنعدل المثال قلي :مختلفة بحسب القيم الممررة إذ .

sub hello {

$name = shift;

print "welcome to Ali's Website

";

print "welcome $name";}

hello("Ali");
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لا فششي داخشل الدالششة  جميشل الن نلحششظ أننششا وضششعنا قيمششة بيششن القولسشين لكشي نسششتخدمها لحقش

  لستسششندShiftوهناك عدة طرق لكيفية الستقبال القيم تختلف من لغة إلى أخرى ولكن فششي مثالنششا 

  وبششذلك لسششتكون نتيجششة الدالششة طباعششة جمششل مختلفششة بحسششبNameالقيمششة الممششررة إلششى المتغيششر 

.السم الزائر المدخل

 وإذا أحببنشششا إضشششافة المزيشششد مشششن القيشششم الممشششررة مشششا علينشششا إل أن نسشششتقبلها كقائمشششة ونسشششندها

:لمتغيرات حسب الحاجة، مرة أخرى هذا المر يختلف من لغة إلى أخرى ولكن هذا نموذج

hello("visitor"،"visitor2");

sub hello{

my ($name1, $name2) = @_;

print "welcome to Ali's Website

";

print "welcome $name1

";

print "welcome $name2";}

 .نلحششظ الن أننششا نسششتطيع أن نتعامششل مششع العديششد مششن القيششم الممششررة بهششذه الليششة فششي بعششض

 الحيان ل نريد فقط أن ننفذ أوامر بل نريد من الدالشة أن ترجشع لنشا قيمشة لكشي نسشندها إلشى متغيشر

لل أو ربما كي نستفيد من القيمة المرجعة في تقييم شرط من حيث الصحة .مث

: وهذا المثال البسيط أدناه يشرح الفكرةReturnكل ما علينا فعله الن هو أن نستخدم كلمة 

sub sqr{

my $number = shift;

return $number * $number;}

my $squared = sqr(3);
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 ففي هذه الحالة عندما نمرر قيمة إلى دالة التربيع تقوم بإرجاع مربع الرقم فقط دون أن تطبعه

لا، وكما نرى في هذا المثال ألسندنا القيمة المرجعة إلى متغير لمزيششد مششن  إلى الشاشة كما كنا نعمل لسابق

لا في البرنامج .العمليات لحق

Scopingالمدى 

لا في البرمجة مشا يعششرف بالمشدى أو مشدة حيشاة المتغيشر فشي أغلششب لغشات  .من المور المهمة جد

لل دائرة تكرار أو جملششة شششرطية أو حششتى  البرمجة مدى المتغير محصور بين القواس المعقوفة مث

 …إلشخ ممشا يعنشي أن المتغيشر خشاص بالمنطقشة المعشرف بهشا ول يمكشن السششتخدامهPackageكائن أو 

 خارجهششا، ولكششن هنششاك متغيششرات تكششون عامششة يمكششن الوصششول إليهششا مششن أمششاكن متعششددة ممششا يجعلهششا

 عرضششة للتغييششر بشششكل مسششتمر، مششاذا لششو كششان السششم المتغيششر العششام هششو ذاتششه السششم المتغيششر الخششاص؟

:لستتولد لدينا مشاكل في المدى ونحصل على نتائج تكون غير متوقعة، لندرس هذا المثال

$total = 10;

$number = 12;

adding($number);

sub adding{

$number = shift;

$total = $total + $number;

--$number;

}

print "$number  ، $total";

الن ماذا تتوقعون لستكون النتيجة عندما نطبع قيمة المتغيرين؟
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  هشذا مشن جهشة ومششن جهششة مشن12 و10 للمجمششوع لننششا جمعنششا 22من المفترض أن يكششون الناتششج 

 . كمشششا هشششي ولكشششن المفاجشششأة أن النتيجشششة لسشششتكون صشششحيحةnumberالمفشششترض أن تكشششون قيمشششة 

 ! لننششا داخششل الدالششة قمنششا بإنقششاص قيمششة متغيششر السششمه11 لسششتكون Numberللمجمششوع ولكششن قيمششة 

Numberأي أن المتغير الداخلي له نفس السم المتغير الخششارجي فششأثر عليششه، هششذه النقطششة تسششبب  

لاGlobalالكثير من الخطاء في اللغات التي تجعل من المتغيرات مشاعة  . افتراضي

لل أن نجعل متغيرات كل دالة متغيرات خاصة بها قدر المكان بحيششث ل يكششون  إذن؛ يجب أو

لا يجششب أن نحشرص علشىSide effectsلها تأثير جانبي     على متغيرات البرنامج فشي المقابشل أيضش

 .أن ل نجعل من متغيرات البرنامج متغيرات عامة فهذا مصدر لكثير من المشاكل في أكثر اللغششات

لء ولكششن فششي لغششات مثشل بيششرل يجششب أن نسششتخدم  هذه ليست مشكلة فالمتغيرات ليست عامة ابتدا

use strict للحصششول علششى هششذه الميششزة ومششن ثششم نقششوم بششالعلن عششن كششل متغيششر بالسششتخدام my 

لا :وبذلك نتفادى تعارض تأثير ألسماء المتغيرات خارج مداها، لنعدل الكود إذ

my $total = 10;

my $number = 12;

adding($number);

sub adding{

my $number = shift;

$total = $total + $number;

--$number;

}

print "$number  ، $total";

.12 و22الن لسنحصل على النتيجة المتوقعة 
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Recursionالعودية 

 العوديشششة هشششي عنشششدما نسشششتخدم ونطبشششق دالشششة فشششي داخشششل تعريفهشششا أو بعبشششارة أوضشششح عنشششدما

 Recursive.تستدعي الدالة نفسها وفي البرمجة الشيئية عندما يستدعي الميثود نفسششه يسششمى 

Method أقرب مثال لتوضيح الفكرة هو طريقة حساب .Factorialلرقم معين والذي يتششم عششن  

لل للعدد  .125=  1*2*3*4*5: تكون العملية 5طريق ضرب العدد في العداد الصغر منه مث

 لبرمجششة هششذه العمليششة بالعوديششة نلحششظ النمششط هششو العششدد الصششلي ضششرب العششدد ضششرب العششدد

  وهكذا إلى أن نصل إلشى الواحد بنشاء عليشه نوقشف عمليشة الطشرح ونبشدأ العمليشة عكسشية1-الصلي  

لا مشششا  وعوديشششة حيشششث أن الواحشششد قيمشششة معلومشششة ضشششرب الدالشششة الشششتي كشششانت فشششي النتظشششار وهكشششذا، إذ

:لسيحدث داخل الدالة هو بالترتيب

5*f(5-1)

4*(4-1)

3*(3-1)

2*(2-1)

f(1) = 1

 عندما نصل إلى هذه النقطة لسترجع الدالة قيمة معلومششة وليششس السششتدعاء للدالششة مششرة أخششرى

إلخ .عليه بما أن القيمة معلومة نضربها مع الثنين …

49الفهرس



مختصر دليل لغات البرمجةنماذج البرمجة والمصطلحات 

:وهذه الكواد البرمجية للدالة

$fv = fact(5);

print "factorial 5 is $fv

";

sub fact {

my $var = shift;

if ($var > 1){

$fv = $var * fact($var -1);}

else {$fv = 1;}

}

 هششذه الظششاهرة لهششا السششتخدامات كششثيرة ومفيششدة وكمثششال أخيششر دالششة لتحويششل الرقششام إلششى مششا

. وذلك بالستخدام العوديةBinaryيمثلها من 

sub binary {

my ($n) = @_;

return $n if $n == 0 || $n == 1;

my $k = int ($n/2);

my $b = $n % 2;

my $E = binary($k);

return $E.$b;

}

print binary(100);

 وكمششا شششاهدنا فششي المثششالين وفششي أي حالششة أخششرى يجششب تششوفير نقطششة معلومششة ليقششاف عمليششة

.اللستدعاء المتكرر وإل لن تتوقف عملية اللستدعاء كما هي الحال في دوائر التكرار اللنهائية
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Higher-order functionsالدوال العالية

 الن لسنبدأ الستعراض بعض الخصائص الحقيقية للبرمجة الوظيفية، ولسنبدأ بالدوال العالية

 . وتسششمى الدالششة بهششذاFactories أو Callbacksحسششب اصششطلحهم وربمششا يعرفهششا البعششض بالسششم 

:اللسم عندما تحقق أحد أمرين

قيمة ممررة.1 ).أن تستقبل دالة كمدخل  )

لل من قيمة معينة.2 .أن ترجع دالة بد

.وقبل أن نأخذ بعض المثلة يجب أن نتعرف على بعض النقاط

Anonymous subroutinesالوظائف الفرعية المجهولة

معرف  للIdentifier(وهي دوال مجهولة أو بعبارة أخرى ليس لها السم  :، مث (

my $number_plus_two = sub {return shift()+2};

print $number_plus_two->(3);

 في هذا المثال نلحظ أننشا أنشأنا متغيشر ولكشن لشم نسشند لشه قيمشة بشل ألسشندنا لشه دالة والمهم هنشا

 .5 لتكششون النتيجششة 2 لسششيتم جمعهششا مششع 3.نلحظ أنها ل تحتوي على السم الن نلحظ عند تمرير قيمششة 

لا نستطيع أن نقول للدوال المجهولة فوائد منها :إذ

.أننا نستطيع إلسنادها إلى متغير أو قائمة أو هاش.1

.Argumentsنستطيع بعدها أن نمررهم إلى دوال أخرى على شكل .2

.لسنحتفظ بالمتغيرات في المدى المحيط.3

.نستطيع إنشاءهم في وقت التنفيذ.4
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Closuresالمغلقات 

:لندرس هذا المثال

sub demo{

my $name = shift;

return sub{print "Hello $name"}

}

my $ref = demo("Ali");

&$ref();

 المر الملفت النظر هنا هو أننا نلحظ أن الدالة المجهولة الستطاعت أن تصل إلى متغير غير

 . مثشال أكشثرClosure.معرف في مداها بل موجود فشي الدالششة المحيطششة بهششا هشذه الظشاهرة تسشمى 

لا :تقدم

sub demo{

my ($title) = @_;

return sub{my ($name) = @_;

print "$title $name"}

}

my $ref = demo("Mr.");

my $ref_2 = demo("Ms.");

:الن نلحظ النتيجة

$ref->("Ali"); #Mr. Ali

$ref_2->("Yosra"); #Ms. Yosra

 نلحظ كيف أن الدالة احتفظشت بالمشدخلت فشي المرحلشة الولشى ومشن ثشم طبعشت المتغيريشن

.بالشكل الصحيح
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 لسششنحاول أن نواصششل الكلم فششي هششذا البششاب فششي الصششدارات القادمششة إن شششاء اللششه ولسششنكمل

لا مثشششششل  ,Currying:الكلم بتفصشششششيل أكشششششثر ولسشششششنتناول مواضشششششيع  Lazy  eval,  Streams, 

Continuationوغيرهم  . …

يفية (إعلانية)  Declarativeالبرمجة التعر

 هي وصف لمنطق الحولسبة بدون وصف طريقششة التحكششم بمجراهشا وبششذلك تكششون عكششس نششوع

 . حيششث كنششا نخششبر البرنامششج بطريقششة حششل المشششكلة خطششوة بخطششوة أي أنImperativeالبرمجششة 

 الهتمام هنا هو بالنتيجشة وليشس الطريقشة، ولسشنترك الكلم فشي بعشض ألسالسششيات هذا النمشوذج فشي

.إصدار آخر من هذا الكتاب أن شاء الله

مجموعة من المصطلحات المتنوعة
IDE

لا وهششي اختصشار   ،Integrated Development Environmentهذه الكلمشة تمشر علينشا كشثير

أي بيئة التطوير المتكاملة، ولكن ماذا يعني هذا بالضبط؟

في الماضي وإلى الن كان بالمكان الكتفشاء بمحشررات النصشوص مثششل المفكشرة فشي وينششدوز

  في لينكس للبرمجة، حيث يمكن لنا أن نبرمج برامج كاملششة فقششط بالسششتخدام المفكششرة البسششيطةviو

 ثم نقوم بعملية الترجمة للكواد، هذه الطريقة وان كانت جيدة من ناحية أنها تجبر المبرمج علششى

 العتماد على نفسه في البرمجة بدون تدخل مشن البرنامشج للمسشاعدة، إل أنهششا تقلششل النتاجيشة فشي

 أحيششان كششثيرة خاصششة عنششدما يكششون هنششاك حاجششة للتعامششل مششع أدوات أخششرى مثششل متقصششي الخطششاء

إلخ .ومدير المشاركة ومدير الختبارات …
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لا ل يزال هناك من يعتقد أن برامششج كتابششة الكششواد يجششب أن تكششون بسششيطة فششي حششد ذاتهششا  طبع

 .ول تغرق المبرمج في بحار الخصائص التي في الغالب لن يستخدمها بذلك الشكل المستمر حتى

لا فششي لغتششه لل يجششب أن يكششون خششبير  عهد قريب كنت أتبنى هذا الرأي لنني كنت أرى أن المبرمج فع

لا لكشششل تفاصشششيلها وخفاياهشششا فل يحتشششاج إلشششى مسشششاعدة مشششن أي أحشششد حشششتى لشششو كشششان برنامشششج  وحافظششش

 التطوير وكنت أتخذ من هذه الطريقة ولسيلة لكي أصقل مهارتي، حيث كنششت فششي وينششدوز أتعامششل

لا فششيPadreمباشرة مع المفكرة، ثم تطور المر إلششى السششتخدامي لبرنامششج  لا جشد   والششذي كشان بسششيط

 .إمكانيششاته وقتهششا ولكششن أحببتششه لنششه يقششدم خدمششة تلششوين الكششواد كنششت أتجنششب كششل البرامششج الششتي

  لننشي كنشت أومشن بشأنEmacs بشل حشتى Netbeans وEclipse مثل IDEتنطوي تحت مسمى 

 الفششترة الششتي لسأقضششيها فششي تعلششم هششذه البرامششج واكتشششاف خفاياهششا وحفششظ اختصششاراتها، يجششب أن

.الستغلها في تعلم لغتي المفضلة

 علششى كششل حششال فششي يششوم مششا بششدأت العمششل علششى مشششروع يعتمششد علششى لغششة البرمجششة جافششا وكششان

  ومن خلل عملي في هذا المشششروع رأيششت أن الفششترة الششتيEclipseيتوجب علي عمله بالستخدام 

لل عششن الفوائششد الششتي تحصششلت عليهششا مششن  احتجتهششا لتعلششم البرنامششج لششم تكششن بتلششك الطششول هششذا فضشش

 ، عنششدها بششدأت أومشن ببيئششات التطشويرJava، خاصة فيمششا يتعلشق بلغشة البرمجششة Eclipseالستخدام 

 المتكاملششة مششع بعششض التحفظششات علششى بعششض النقششاط الششتي إلششى الن أفضششل أن أعملهششا بنفسششي مثششل

 إنشاء الواجهات الرلسومية فهذه البرامج تصلح لتصميم الشكل الولششي بشششكل لسششريع ولكششن عنششدما

لا فششي كتابششة أكششواد  أريششد أن اكتششب الواجهششة النهائيششة فششي الغششالب لسششأكتبها بنفسششي، وكششذا الحششال أيضشش

HTMLفالتعامل مع الدوات المرئية في المجال تطوير ل أرى له ضرورة في أغلب الحيان .
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 علششى كششل حششال هششذه مجششرد تجربششة شخصششية، نعششود إلششى بيئششات التطششوير المتكاملششة مششاذا تعنششي

 متكاملششة هنششا؟ نسششتطيع أن نقششول أن التكامششل هنششا يعنششي أن نتحصششل علششى برنامششج واحششد يقششدم محششرر

 نصشششوص وخشششدمات تحريشششر النصشششوص البرمجيشششة مثشششل التلشششوين للكشششواد والكمشششال التلقشششائي وإبشششداء

 القتراحششات وحششتى القششدرة علششى تصششحيح الخطششاء الكتابيششة فششي الششوقت الحقيقششي مثلمششا يوجششد فششي

Eclipseلا لا خارجيشش لا للغة المعنيششة وقشد يسشتخدم مفسششر لا أو مترجم  . ثم يجب أن يقدم البرنامج مفسر

لا قششد يحتششوي البرنامشج لا قشد تحتشوي البيئشة علشى أدوات البنشاء التلقششائي أيضشش .في بعشض الحششالت أيضش . 

 .أداوت لعمليششة الختبششار والتجريششب ومششا إلششى ذلششك مششن خششدمات أخششرى تختلششف مششن برنامششج إلششى آخششر

إلخ .حسب إمكانياته مثل توفير أدوات رلسم الواجهات الرلسومية وأدوات العمل الجماعي …

ممفسرة  Compiled and Interpretedممتررجمة و

 يمكن بشششكل عشام تقسشيم لغشات البرمجشة إلششى مفسشرة أو مترجمشة أو حششتى مفسشرة ومترجمششة

مششا نكتبششه بلغششة (فششي آن واحششد كمششا هششي الحششال فششي بعششض اللغششات المششترجم يحششول الكششود المصششدري  . 

لا إلى لغة يفهمها الحالسب عادة الهدف اللسالسي من الترجمة هششو .البرمجة إلى كود لغة أخرى غالب ( 

 .الحصول على ملف تنفيذي أما اللغات المفسرة فيتم إرلسال الكواد إلى مفسششر اللغششة والششذي يقششوم

 .هو بدوره بتنفيذ الكواد مباشششرة بيششن هشذا وذاك توجششد لغشات لشديها مفسششر ومششترجم وتوجششد لغششات

  ومششن ثششم يتششمBytecodeمثششل جافششا يتششم فششي البدايششة ترجمششة الملششف المصششدري إلششى لغششة ولسششطية 

 Virtualتفسششير هششذا الكششود مششن خلل المفسششر الششذي هششو بالنسششبة للجافششا هششو ذاتششه اللششة التخيليششة 

Machineلا توجد آلت تخيلية عديدة غير الخاصة بلغة جافا لديها القدرة على التعامل مع  . طبع

لل    وهي اللة التخيلية الجديدة التي تستهدف دعششم اللغشات الديناميكيشةParrotلغات متعددة مث

إلخ .مثل بيرل وبايثون وروبي …
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البنشششاء كمشششا حشششال اللغشششات )اللغشششات المفسشششرة ل يتشششم التشششدقيق علشششى الخطشششاء وقشششت الترجمشششة  ) 

 المترجمة فعليه يجب أن يتم التدقيق على الخطاء وقت التنفيذ وهذا يعني أن السرعة لسششتكون

 .أقل وهناك تفاوت كبير بين أداء المفسششرات مششن حيششث السششرعة لكششن العتمششاد علششى المفسششر يعطششي

. أكثر من المترجم للتنقل بين نظم التشغيل والنظمة المختلفةPortabilityميزة انتقالية 

Syntax and Semanticsتركيبية ودللية 

لا ما يمر علينا هذان المصطلحان، فالخطاء عادة ما تصنف إلى أنها أخطششاء  في البرمجة دائم

Syntaxكتابيششة أو تتعلششق بششتراكيب الجملششة بلغششة البرمجششة ل تتبششع القواعششد ) أي أخطششاء إملئيششة  ) 

 العامة لكتابة الكواد في لغة البرمجة المعنية، وهذه الخطششاء قششد تكششون بسششبب أخطششاء فششي كتابششة

 الكلمات المفتاحية للغة، أو أخطاء في ترتيششب الكتابششة كالخطششأ فششي مكششان كتابششة الشششرط أو أخطششاء

لا فششإن    بالنسششبة لي لغششة هشو بعبشارةSyntax.نسيان إضافة قوس أو قوس معقوف وما إلى ذلشك إذ

 أخرى قواعد كتابة الكواد في اللغة وهنا يظهر تباين كبير بين لغات البرمجة فمن اللغات ما يهتشم

.بأن يكون لسهل القراءة ويستخدم طريقة واضحة خالية من الرموز والقواس الكثيرة

 وهناك لغات يكششثر فيهشا ظهشور القششواس المعقوفششة والقششواس والرمشوز وغيرهشا، علششى أنشه فشي

 الوهلة الولى قد يتصور أن الطريقة الولى هي الطريقة الفضل فمن منا ل يحششب أن تكششون اللغششة

لل اللسششراف فششي توضششيح ألسششماء  .لسششهلة القششراءة إل أن الموضششوع ربمششا يكششون أعقششد ممششا يبششدو فمث

لا بسششبب طششول هششذه اللسششماء والتعششب والتطويششل فششي إعششادة  المتغيششرات والششدوال فششي جافششا أثششار نقششد

 كتابتهششا مششرات ومششرات مششن جهششة وصششعوبة حفظهششا مششن جهششة أخششرى حيششث أننششا نجششد حاجششة مالسششة

. لظهار القتراحات وإكمال اللسماءIDEلمساعدة بيئة تطوير متكاملة 
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 في الجانب المقابل هناك لغات مثل بيرل الكثير ممن يقرؤون بعشض أكوادهشا يصشابون بحالششة

لا فعلشى لسششبيل متضشف عبثش  خوف من كثرة الرموز المتواجدة ولكن في حقيقشة المشر هشذه الرمشوز لشم 

@المثال رموز مثل    وغيرهششا لششم توضششع إل للختصششار ومسششاعدة المبرمششج فششي أن يكتششب أكششواده , $ 

  هنششاك كلم كششثير عششن كششثرة القششواس فيهششا بيششن مؤيششد ومعششارضLisp.بشششكل مختصششر ولسششريع فششي 

لا إل إنششه مؤشششر جيششد لختيششار لغششة البرمجششة الششتي  لششذلك أرى أن هششذا الجششانب الششذي قششد يكششون ثانويشش

لا مششن المششبرمجين إنمششا يحبششون ويتعصششبون لبعششض اللغششات لنهششم  لسششتبدأ بهششا، لنششه ل يخفششى أن كششثير

.يستمتعون بكتابة أكوادها

  ونقول أن هذه النوعية من الخطاء أن ظهرت فشي البرنامشج فهشي ليسشتSyntaxنعود إلى 

متصطاد في مرحلشة بنشاء البرنامشج ولسيشششير المشترجم أو المفسشر  ذات أهمية قصوى لنها عادة ما لس

لا، عنشدها يمكننشا أن نرجشع إلشى مكشان الخطشأ ونصشححه بسشهولة تامشة هذا  .إلى مكشان الخطشأ تحديشد

لل عششن أنششه هشذه اليششام توجششد    مثششل إكلبششس وغيششره لششديها القشدرة علششى اصششطياد الخطششاءIDE'sفضشش

.الطباعية في الوقت الحقيقي مباشرة

لل لمشاذا برنامشج يرجشعSemanticsأما  المنطقيشة فشي البرنامشج، مث ) فهي الخطاء المعنويشة  ) 

 قيمششة مغششايرة عششن القيمششة المتوقعششة؟ هششذه الخطششاء لششن يشششير إليهششا المششترجم أو المفسششر ولسششيعمل

 البرنامج بشكل طبيعي لذلك عادة ما تكتشف مثششل هشذه الخطششاء فششي وقششت التشششغيل والتجريششب،

لا هذه النوعية من الخطاء تعرف بالحشرات   ، وقششد يطششول أمششر اكتشششافها إلششى شششهور إذاBugsأيض

.كانت معقدة وخفية
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مختصر دليل لغات البرمجةنماذج البرمجة والمصطلحات 

  وهششو بكششل بسششاطةSyntactic Sugarقبششل أن نختششم هششذه الفقششرة يجششب أن ننششوه بمصششطلح 

  إلى لغة برمجة معينة بحيث تزيد مششن لسششهولة كتابششة الكششوادSyntaxإضافة المزيد من التراكيب 

وتيسر على المشبرمجين قشراءة الكششواد، ولكششن مشع كشل ذلشك فإزالتهشا مشرة أخشرى مشن اللغششة يجششب أن

 .ل تحدث أي أثر على قدرة اللغة اللسالسية بعبارة أخرى هي كلمات وقواعد تضاف إلششى اللغششة كششي

لا أو بشششكل مختلششف لا أو أكششثر وضششوح  تسششاعد علششى التعششبير عششن بعششض الخصششائص بشششكل أكششثر تركيششز

.ولكنها في حد ذاتها ل تضيف ميزة جديدة للغة البرمجة

لغات البرمجة العالية المسششتوى هششي لغششات آلششة مششع الكششثير والكششثير «ولهذا نقرأ في ويكيبيديا  : 

لل هششذه المقولششة شششديدة التعميششم ولكششن فششي منتهششى الصششحة فنحششنSyntactic Sugarمششن  .، فع « 

 يمكننششا أن نبرمششج بلغششة اللششة كششل مششا نسششتطيع أن نششبرمجه باللغششات عاليششة المسششتوى ولكننششا نفضششل

 C.الخيرة لنها تقدم ألسلوب كتابة ألسهل بكثير وأكثر إنتاجيشة للمبرمشج مشن المثلشة لغشة البرمجشة 

ليست لغششة برمجشة كائنيشة التشوجه إل إنششه يمكششن كتابشة برامششج شششيئية بالسششتخدام مؤشششرات الشدوال،

Typeو  casting و Structures ولكشششن لغشششة البرمجشششة .C++تسشششهل عمليشششة البرمجشششة الششششيئية  

مجمل المنالسبة للبرمجة الشيئية .وتجعلها أكثر أناقة بإضافة الدوات المساعدة تراكيب ال

لا هو إضافة  لا مثال آخر أكثر وضوح   للغة بيشرل حيشث تحتششوي علشى نظششام كشائنيMooseأيض

جشششأت مأن لا عما نراه في جافا وغيرها من اللغات الكائنية لذلك   جيد ولكن طريقة كتابته تختلف كثير

Mooseوهشششي أفضشششل طريشششق لتسشششهيل البرمجشششة الكائنيشششة فشششي بيشششرل للقشششادمين مشششن لغشششات أخشششرى  

 ومزاياها تفوق الحصر ولكن لسأضيف هذا المثال لكي نرى كيف تكتب البرمجة الشيئية في بيششرل

.Mooseبعد إضافة 
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:إليك المثال التالي

package User;

use DateTime;

use Moose;

extends 'Person';

has 'password' => (

is => 'rw'،

isa => 'Str'،

);

has 'last_login' => (

is => 'rw'،

isa => 'DateTime'،

handles => { 'date_of_last_login' => 'date' },

);

sub login {

my $self = shift;

my $pw = shift;

return 0 if $pw ne $self->password;

$self->last_login(DateTime->now());

return 1;

}

Garbage Collectionرجمع المخلفات 

التلقائيشة للذاكرة .جمع القمامة في علوم الحالسب اللي هو نوع مشن الدارة الوتوماتيكيشة  ( ) 

 .أي أنها نوع خاص مشن إدارة المشوارد، أي الشذاكرة فشي مثالنشا وهشي من اخشتراع جشون مكشارثي فشي

ذاكرة المحجشوزة من قبشلLisp ليحشل مششاكل 1٩5٩لسششنة   . حيشث يقشوم جشامع القمامشة بالسشتعادة ال

نبل البرنامج جق .كائنات أو غيرها لم تعد مستخدمة من 
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مختصر دليل لغات البرمجةنماذج البرمجة والمصطلحات 

لا بحيششث لا تلقائيشش لا فجششامع القمامششة مهمتششه أن يجعششل مششن عمليششة إدارة الششذاكرة اليدويششة أمششر إذ

.ل يحتاج المبرمج بنفسه بأن يحرر الذاكرة المشغولة

:فلسفة عملها تتلخص بشكل مبسط في

.ابحث عن أي كائن لم يعد يمكن الوصول إليه في زمن تشغيل البرنامج المستقبل.1

.الستعد الذاكرة المحجوزة من هذا الكائن.2

 بعض اللغات توفر جشامع قمامشة والبعششض الخششر ل تشوفر ذلشك وتششتركه للمبرمششج ولسششنأتي علشى

لا .أمثلة لكل النوعين لحق

Persistenceالستمرارية 

 هششي الثبششات واللسششتمرارية، وهششي مجموعششة المعلومششات الششتي تسششتمر حششتى بعششد انتهششاء دورة

لل عندما يقوم المسششتخدم بششاللعب ويصششل إلششى مسششتويات متقدمششة نحتششاج إلششى  .تشغيل البرنامج مث

 .ولسيلة كي نحفظ تقدمه في اللعبة وإل لسيضطر إلى أن يبدأ من البداية كلمششا أعششاد تشششغيل اللعبششة

 بدون هذه الخاصية لستعيش المعلومات فقشط فشي الششذاكرة العششوائية المؤقتششة ممشا يعنشي ضششياعها

 .مششع إيقششاف تشششغيل الكمششبيوتر ويمكششن أن نصششل إلششى اللسششتمرارية والثبششات مششن خلل حفششظ هششذه

 المعلومششات علششى مششوارد الششذاكرة الدائمششة مثششل القششراص الصششلبة أو قواعششد البيانششات الموجششودة علششى

إلخ، ولغات البرمجة توفر طرق كثيرة لحفظ البيانات مثل الكتابششة  …خوادم مخصصة لهذا الغرض

. وغيرهمXMLإلى الملفات النصية وملفات 
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لمحة عن لغات البرمجة
١ .Perl

Practicalلغششة بيششرل وهششي اختصششار لجملشششة   Extraction and Report  Language 

  حيششث بششدأت1٩86 فششي لسششنة Larry Wallظهششرت علششى يششد المبرمششج واللغششوي المشششهور لري وال 

 .مرحلة التطوير بالتتابع إلى أن وصلت اللغة إلى مرحلة نضج عالية في الصدارة الخامسششة ومنششذ

 Parrot والششتي تعتششبر إعشادة كتابشة كاملشة للغشة بالضششافة لمششروع6 بدأ العمل على بيرل 2000لسنة 

لا لضافة عدة لغات أخرى .الببغاء وهي المنصة التي لستعمل عليها بيرل مع القدرة أيض ( )

 CPANتتمتع لغة البرمجة بيرل بأرشيف ضخم من الضافات الجششاهزة أو مششا يسششمى لسششيبان 

 وهششي عبششارة عششن مكتبششات ولسششكربتات جششاهزة لللسششتخدام وإضششافة المزيششد مششن القششدرات إلششى لغششة

  خاصششة بمكتبشات برمجششة اللعشاب وتصشميم المواقششعModulesالبرمجة بيشرل حيشث يمكشن إضششافة 

.وغيرها من التطبيقات المفيدة

 ، وكفائتهششاRegexاكتسبت بيرل شهرة والسعة بسبب قوتها في التعامل مع التعابير النمطية 

 . وغيرهششاIMDb وقاعدة بيانات الفلم Slashdot و Amazonفي إدارة المواقع العملقة مثل 

يوجشد أكشثر مشن طريقة لعمشل هشذا وهشذا يرجشع إلى انسشيابية اللغشة والقشدرة علشى "وللغة شعار مشهور  " 

Just"التطويششع ممششا أدى إلششى التفنششن فششي كتابششة الكششواد وظهششور شششعار   another Perl hacker،" 

لة لذلك ظهر بعض المتهكمين من مبرمجي اللغات الخرى واتهموا الكتابة بهذه اللغة بالقبح .ونتيج
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:لغات أثرت على لغة بيرل

•Lisp

•Awk

•Sed

•C

•C++

•Smalltalk

•Pascal

:لغات تأثرت بلغة بيرل

•Python

•PHP

•Ruby

•Dao

•Javascript

•Falcon

•Windows PowerShell

:خصائص اللغة

.ممفسرة.1

.ديناميكية.2

.High levelعالية المستوى .3

.إجرائية.4

.وظيفية.5

.تدعم البرمجة الكائنية.6

ل تعتمد على نظام تشغيل معين.7
)Cross Platform.(

:أهم التطبيقات

.برامج الويب.1

.إدارة النظمة والخوادم.2

.إدارة قواعد البيانات والشبكات.3

.معالجة الملفات النصية.4

.برمجة الجرافكس.5
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:الموقع الرسمي

www.perl.org

:ترخيص اللغة

GNU General Public License, Artistic License

:مثال برمجي

.10 و1برنامج تخمين رقم بين 

my $number = 1 + int rand 10;

do { print "Guess a number between 1 and 10: " } until <> == 
$number;

print "You got it!

";
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

٢ .Java

 ، حيششث ظهشرت هشذه اللغششةOak هي في حقيقشة المشر عبشارة عششن امتششداد للغششة Javaلغة جافا 

نبل شركة صن ميكرولسستمز  جق   لتكون لغة لسهلةSun Microsystemsفي بداية التسعينات من 

.VCRاللستعمال والتنقل وكانت تستهدف التواصل بين أجهزة التسلية مثل أجهزة اللعاب و 

 .الهدف اللسالسي كان الستثمار اللغة في أجهزة التلفاز التي تقششدم خدمششة الفيششديو حسششب الطلششب

  هذه الموجششة ومسششتقبلها خاصششةOakوفي هذه الفترة بدأت النترنت بالرواج وقد لحظ مطوري 

 WebRunnerبعد ظهور أول متصفح رلسومي، فتحول اهتمامهم إلى الويب فأنشؤوا ويب رنششر 

(Hot Java Web Browser)وهو عبارة عشن متصشفح يشدعم لغشة برمجشة اوك فشي هشذا الحيشن . 

ممسجل من قبل لشششركة تششدعى Owk"وجدوا أن السم   " "Oak Technologyلششذا قششاموا بتغييششر ،" 

لا بمششاركة العديشد من الششركات والمطشورين لتكتسشب جافشا  .السم اوك إلى جافا وتطشور المشر لحقش

.شعبية وقوة كبيرة

:لغات أثرت على لغة رجافا

•C++

•Ada 83

•Smalltalk

•Modula 3

•Oberon

•Objective C

:لغات تأثرت بلغة رجافا

•Clojure

•PHP

•Python

•D

•Groovy

•Scala

•C#
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:خصائص اللغة

.ل تعتمد على نظام معين•

 حيششث يقششوم الكومبششايلر الخششاص بجافششا
  إلى لغةJVMبإنتاج بايت كود تحوله 

 اللششششة، فبرامششششج جافششششا تعمششششل علششششى أي
.JVMنظام توجد فيه 

.لغة برمجة كائنية•

.++Cألسلوب الكتابة مشابه للغة •

 Garbageتحتوي علششى جششامع قمامششة •

Collection.

.مكتبة قيالسية غنية•

لا مششششششن لا ضشششششششخم  حيششششششث تحشششششششوي عششششششدد
 الكللسشات والميثششودز ويمكشن تصششنيفها

:إلى لستة أقسام

.كللسات دعم اللغة.1

المساعدة.2 ).كللسات الدوات  )

.كللسات الدخال والخراج.3

.كللسات الشبكة.4

5.AWTلبرامج الواجهة الرلسومية .

6.Appletلبرامج المتصفحات .

:أهم التطبيقات

.تطبيقات الويب•

.برامج لسطح المكتب•

.برامج الشبكات•

.برامج الجوالت•

.تطوير اللعاب•
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:الموقع الرسمي

http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html

:ترخيص اللغة

GNU General Public License

:مثال برمجي

.10 و1برنامج تخمين رقم بين 

public class Guessing {

public static void main(String[] args) throws 
NumberFormatException{

int n = (int)(Math.random() * 10 + 1);

System.out.print("Guess the number between 1 and 10: ");

while(Integer.parseInt(System.console().readLine())! n){

System.out.print("Wrong! Guess again: ");

}

System.out.println("Well guessed! );

}

}
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

٣ .C

  بتطشوير1٩72 فشي لسشنة Bell Labs من معامل بشل Dennis Ritchieقام دينيس ريتششي 

لا  لا من لسابقتها لغة Cلغة البرمجة المشهورة جد متبني وتقتبس كثير   ولسابقات لغة بششي مثششلB. لسي 

CPlو BCPL.

مطورت لهدف ألسالسي هو أن تكون لغة برمجششة عاليششة المسششتوى وأل تكششون مرتبطششةCPLلغة    

 .Low Levelبمعالج أو نظام معين بالضششافة لتاحششة الفرصششة للمبرمشج للتحكششم بشالمور التحتيشة 

لا في اللستخدام لعدة تطبيقشات وفشي لسشنة   1٩76.ولكن نقطة ضعف هذه اللغة كانت أنها كبيرة جد

  مششع المحافظششة علششى خصششائص وأهششدافCPL وهششي عبششارة عششن نسششخة مصششغرة مششن BCPLمطششورت 

 B مششن معامششل بيششل بإنشششاء لغششة Ken Thompson قششام كيششن تومسششن 1٩70.اللغششة الم وفششي لسششنة 

منظشم وفشي نهايشة المطشافBCPLوالتي هي الخرى تصغير للغة   . مع هدف ألسالسشي وهشو برمجشة ال

  لتظهششر إلششى الوجششود اللغششة فائقششةB إلششى BCPLقام دينيس ريتشي بإعادة بعض المزايا العامششة مشن 

.Cالشهرة 

مأعيد كتابة نظام التشغيل يششونكس   Unixوعندما ظهرت قوة لسي وقابليتها العالية للتطويع 

لا فشششي اللسشششاس بلغشششة ألسشششمبلي، وعلشششى مشششدى  بششششكل ششششبه كامشششل بالسشششتخدام لسشششي وقشششد كشششان مبرمجششش

 السششبعينات انتشششرت هششذه اللغششة فششي الجامعششات والكليششات لرتباطهششا بنظششام يششونكس وتششوفر أدوات

 . الخاصششة بهششا ومششع انتشششار لسششي وتبنششي كشل مؤلسسششة تطششوير نسششخة خاصششةCompilersالتصششنيف 

  إلى تشششكيلANSIظهرت مشكلة عدم التوافقية، مما حدى المعهد المريكي الوطني للمواصفات 

.لجنة خاصة لتبني تعريف ومواصفات موحدة للغة لسي
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:لغات أثرت على لغة سي

•ALGOL68

•FORTRAN

•B, BCPL, CPL

•Assembly

•PL/I

:لغات تأثرت بلغة سي

•C++
•C#
•JAVA

•Perl

•AWK

•Limbo

:خصائص اللغة

تسششتخدم • ممترجمششة   )Compiler(لغششة 
.تتميز بالسرعة الكبيرة

 لغة تتيح الوصول إلى الوامر والمهام•
Lowالتحتيششششة   Levelمششششع ألسششششلوب  

لل المستوى فهي لششذلك تصششلح  كتابة عا
لا إلشى جنششب  لبرمجة نظم التششغيل جنبشش

.مع برمجة التطبيقات المعتادة

 أغلب الميزات مفصولة من قلششب اللغششة•
.وتضاف كمكتبات جاهزة لللستخدام

ممنظمة وإجرائية• .لغة 

.ألسلوب الكتابة ثابت وضعيف•

:أهم مجالت التطبيق

.أنظمة التشغيل وبرامج يونكس•

.برمجة اللعاب•

: ترخيص اللغة

.مترجم جنو الخاص باللغة

GNU General Public License
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:مثال برمجي

.10 و1برنامج تخمين رقم بين 

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <time.h>

int main(void)

{

int n;

int g;

char c;

srand(time(NULL));

n = 1 + (rand() % 10);

puts("I'm thinking of a number between 1 and 10.");

puts("Try to guess it:");

while (1) {

if (scanf("%d"  ، &g)! 1) {

/* ignore one char, in case user gave a non-number */

scanf("%c"  ، &c);

continue;

}

if (g == n) {

puts("Correct! );

return 0;

}

puts("That's not my number. Try another guess:");

}

}
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

٤ .Smalltalk

Allan بقيششششادة الن كششششي PARCقششششامت مجموعششششة البحششششث التعليمششششي فششششي زيروكششششس   Kay 

معرفششت بالسششم لسششمول تششوك   . وبعششد المزيششد مششن التجششارب والتطششوير72بتصششميم لغششة برمجششة كائنيششة 

.80توالت نسخ أخرى إلى أن انتهت اللغة إلى لسمول توك 

:لغات أثرت على لغة سمول توك

•Lisp

•Simula

•Logo

•Sketchpad

:لغات تأثرت بلغة سمول توك

•Perl

•Ruby

•Python

•Java

•Objective C

•Self

•Falcon

:خصائص اللغة

.لغة برمجة كائنية صرفة•

.ألسلوب الكتابة ديناميكي•

.لغة متعددة التطبيقات•

.تتوافر لها بيئة تطوير مرئية•

:أهم مجالت التطبيق

.نظم المعلومات الدارية•

لا للمشاريع العملقة• .منالسبة جد

 MainFrameبرامج الباتش لبرامششج •

.الكبيرة

 تستخدم كلغة أكاديمية للتششدريس فششي•
.الجامعات

 لششديها القششدرة علششى إدارة نظششام الهششاتف•
.لدولة كاملة
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:ترخيص اللغة

.مترجم جنو الخاص باللغة

GNU General Public License v2.0

:مثال برمجي

'Hello World!' displayNl
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

5 .Lisp

 .مع منتصف خمسينات القرن الماضي ظهشرت موجشة الهتمام بالشذكاء الصشطناعي نششأ هذا

 الهتمششام الكششبير بسششبب رغبششة اللغششويين بششالتعرف علششى معالجششة اللغششات الطبيعيششة، وعلمششاء النفششس

لا علمششاء الرياضششيات بسششبب الرغبششة فششي جعششل  بسششبب محاولششة محاكششاة المعلومششات النسششانية، وأخيششر

 .عملية إثبات النظريات عملية أوتوماتيكية والشيء المشترك بين كل هذه التطبيقات هو الحاجة

.إلى طريقة تسمح للكمبيوترات بمعالجة البيانات الرمزية على شكل قوائم

 . من أول الشركات المهتمة بهذا المجال في أوالسط الخمسينات فششي نفششسIBMكانت شركة 

رنف للفششورتران ممصشش لا علششى مشششروع الفششورترن ولغلء تكلفششة إصششدار أول   .الششوقت كششان العمششل جاريشش

.FLPLمأضيفت معالجة القوائم كإضافة مستقلة إلى الفورتران عرفت بالسم 

  فششي إدارة بحششوثIBM فششي شششركة John McCarthy عمششل جششون ماكششارثي 1٩58فششي لسششنة 

.المعلومات تم الستقدام مكارثي ليعمل على إنشاء مجموعة من متطلبات عمل الحولسبة الرمزية .

 .المحاولة الولى كانت التفرقة بين التعابير الجبرية هذه التجربششة الوليششة انتجششت قائمششة مشن

 .متطلبات اللغة من أهمها التعابير الشرطية، والعودية هذه المتطلبات لم تكن موجودة في أي لغة

.Fortranبرمجة في ذلك الزمان حتى أعلى اللغات مستوى حينذاك وهي فورتران 

مألسشس لغشة1٩56تعود بدايات العمل علشى ليسشب إلشى لسشنة    حيشث قشام جشون مكشارثي بتطشوير 

 . فششي مشششروع صششيف دارتمششوث للبحششاث كششان طمششوح مكششارثي أن ينشششئ لغششة معالجششةLispليسششب 

. ظهرت أول إصدارة من ليسب1٩65.قوائم للذكاء الصطناعي وفي لسنة 
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

أجهششزة1٩70ومششع لسششنة   " ظهششرت حوالسششيب خاصششة فقششط بتشششغيل برامششج ليسششب عرفششت بالسششم 

مأدخلششت مبششادئ البرمجششة الكائنيششة إلششى ليسششب ومششع لسششنة  .ليسششب وفششي مطلششع الثمانينششات    بششدأ1٩86".

منشرت معايير 1٩٩2العمل على توحيد معايير ليسب وفي لسنة   ANSI Common Lisp.

 ,Arc, Common Lispفششي الششوقت الراهشن توجششد إصشدارات عديششدة مشن ليسششب مشن أهمهشا 

Scheme بالضافة إلى لغات مخصصة لتطبيقششات معينششة مثشل Emacs Lispتعتششبر ليسشب فشي . 

 نظر الكثيرين أقوى وأجمل لغة برمجة على الطلق ويوجد الكثير من المتعصبين لهششا فمششن أمثلششة

اللشه يبرمشج بالسششتخدام ليسشب  وتعتشبر البرمجشة بهشا متعشة للحريشة الشتي توفرهشا .تلشك المقشولت  «! » 

.للمبرمج كما تفعل بيرل

:لغات أثرت على لغة ليسب

•IPL

:لغات تأثرت بلغة ليسب

•Perl

•Ruby

•Python

•Javascript

•Forth

•Mathematica

•Falcon

•Lua

•Forth

•Qi
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:خصائص اللغة

.لغة برمجة وظيفية•

 لغششششة برمجششششة متعششششددة اللسششششاليب فششششي•
.البرمجة ميتا، إجرائية :

.جامع قمامة مبني داخل اللغة•

 :العتمششششاد علششششى العوديششششة وهششششو مبششششدأ•
 تسششتمد منششه ليسششب قششوة كششبيرة خاصششة

.في جانب الذكاء الصطناعي

.طريقة الكتابة ديناميكية، صارمة•

.كل شيء في ليسب قائمة•

:أهم مجالت التطبيق

 لسشششيطرت ليسشششب لسشششيطرة تامشششة علشششى•
 مجال الششذكاء الصشطناعي لمشدة تفشوق
 الربششع قششرن وإلششى الن تعتششبر أكششثر لغششة
لا فششششي مجششششال برمجششششة الششششذكاء  انتشششششار
 الصششطناعي بالضششافة إلششى ذلششك فلغششة
 ليسششب تعتششبر رائششدة اللغششات فششي مجششال

.البرمجة الوظيفية

.الروبوتات•

.محركات اللعاب•

.التعرف على النماط•

.نظم إدارة الدفاع الجوي•

.إدارة ومعالجة القوائم•

 تستخدم كلغة أكاديمية للتششدريس فششي•
البرمجة الوظيفية ).الجامعات  )

:مثال برمجي

.Hello worldكود 

(DEFUN HELLO-WORLD ()

(PRINT (LIST 'HELLO 'WORLD))

)
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٦ .Python

لا فبشداياتها ترجشع إلشى لسشنة    عنشدما قشام جيشدو فشان1٩٩1تعد بايثون لغشة برمجشة حديثشة نسشبي

 . بتطويرهششا أكششثر خصششائص بششايثون مبنيششة ومسششتوحاة مششن لغششةGuido van Rossumرولسششام 

 ، حيششث كششانت لششدى رولسششام رغبششة فششي تصششحيح بعششض أخطششاء هششذه اللغششة مششنABCمفسششرة تششدعى 

 فششي البدايششة كششان فششان رولسششام.ناحيششة، مششع المحافظششة علششى بعششض خصششائص اللغششة مششن ناحيششة أخششرى 

  فششي طريقششة كتابتهششا مششع القششدرة علششىABCيبحششث عششن لغششة مفسششرة قابلششة للتطويششع والتولسششيع تشششبه 

 Modula-3. الشذي كشان يعمشل عليشه حينهشا وبعشد مششاورة مصشممي Amoebaالستدعاء أوامر نظام 

  واللسشم المسششتوحى مشنPythonقرر فان رولسام البششدء فشي مششروع لغششة برمجشة جديششدة ألسشماها 

.مسلسل كوميدي من زمن السبعينات

:لغات أثرت على لغة بايثو ن

•Lisp

•Haskell

•Perl

•Java

•Icon

•ABC

•C

•Modula-3

•AlGOL 68

:لغات تأثرت بلغة بايثو ن

•Ruby

•Boo

•Groovy

•Cobra

•D

•Dao

•Falcon
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:خصائص اللغة

ممفسرة، تفاعلية، كائنية، وظيفية• .لغة 

 برامجهششششا تعمششششل علششششى جميششششع أنظمششششة•
.التشغيل في حال توافر المفسر فقط

 الكتابشة ديناميكيششة، تجششدر الششارة هنششا•
 إلششى وضششوح ولسششهولة ألسششلوب الكتابششة

.في بايثون

.غنية بالضافات والمكتبات•

.مفتوحة المصدر•

:أهم مجالت التطبيق

 في الششوقت الحاضششر تعتششبر بششايثون لغششة
 برمجشششة متعشششددة الغشششراض ولكشششن مشششن

:أكثر الستعمالت بايثون

.برمجة برامج لينكس•

.لسكربتات إدارة النظام•

.التعامل مع قواعد البيانات•

.برامج الويب•

:الموقع الرسمي

https://www.python.org/

:ترخيص اللغة

Python Software Foundation License

:مثال برمجي

.10 و1تخمين رقم بين 

import random

target, guess = random.randint(1, 10)  ، 0

while target! guess:

guess = int(input('Guess my number between 1 and 10 until you 
get it right: '))

print('Thats right! )
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

٧ .Fortran

 .تعتبر لغة فورتران واحدة من أقدم لغات البرمجششة قششام بتطويرهششا مجموعششة مششن المششبرمجين

 . وقششد1٩57، حيششث كششان أول ظهششور لهششا فششي لسششنة John Backus بقيششادة جششون بششاكوس IBMفششي 

ترجمشششة الصشششيغ  "جشششاء السشششم فشششورتران مشششن دمشششج اختصشششار كلمشششتي  "Formula  Translating،

.لن الهدف اللسالسي كان تسهيل عملية كتابة المعادلت الرياضية في الكواد البرمجية

 فورتران تحتل مكانة خاصة بين لغات البرمجة لنهشا تعتشبر أول لغشة برمجشة عاليشة المسشتوى

 .بالضافة إلى الستخدامها أول مششترجم علششى الطلق قبششل ظهششور فششوتران كششان علششى المششبرمجين أن

ممتعششب فششي الكتابشة أضششف إلشى ذلشك  يبرمجوا بالسششتخدام ألسششمبلي والشتي كشانت تحتشاج إلششى مجهشود 

لا لا مضاعف .عملية تصحيح الخطاء التي كانت تحتاج مجهود

 عليه؛ كان الهدف إنشاء لغة برمجة لسهلة التعلم، منالسبة للعديد من التطبيقات، غير معتمدة

.على آلة معينة مع التمتع بقدرات عالية في مجال الرياضيات

 % ألسششرع مششن500مششع كششل هششذه المزايششا السششتطاع المششبرمجون أن يششبرمجوا بالسششتخدام فششوتران 

لل مششن كتابششة  البرمجة بالستخدام ألسمبلي الشيء الذي أتاح فرصة أكبر للتفكير في حل المشاكل بد

لا فورتران لها الفضل في إنشاء نظرية الترجمة في علوم الكمبيوتر .الكواد وصيانتها إذ .

 لكن مع التطور ظهرت مشكلة تعدد إصدارات فوتران مما حدى المنظمششة المريكيششة للمعششايير

  فششي لسششنة77 لحقهششا إصشدار فششورتران 66 عرفت بفششورتران 1٩66إلى إصدار معايير موحدة في لسنة 

. مع مزيد من الضافات والمزايا لهذه اللغة العريقة1٩٩0 في لسنة ٩0 وإصدار فورتران 1٩78
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:لغات أثرت على لغة فورترا ن

•Speedcoding

:لغات تأثرت بلغة فورترا ن

•C

•AlGOL 58

•Basic

•PL/I

:خصائص اللغة

ممترجمة وإجرائية• .لغة 

.غير محصورة بجهاز معين•

.التحكم بموارد التخزين والذاكرة•

.توفر تحكم قوي للتخاطب مع الهاردوير•

لا فششي التعششبير عششن المعششادلت•  قويششة جششد
.والتعابير والدوال الرياضية

لا لتطبيقاتهششا،•  كفاءة ولسششرعة عاليششة جششد
 % مشششششن كفشششششاءة برامشششششج20أقشششششل فقشششششط 

.اللسمبلي

:أهم مجالت التطبيق

لا فششي عشدة مجشالت،  فورتران قوية جد
:أهمها

.برامج معالجة المعادلت الرياضية•

 البرامششششششششششششج الرياضششششششششششششية، والعلميششششششششششششة،•
.والحصائية، والهندلسية
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:مثال برمجي

.10 و1تخمين رقم بين 

program guess_the_number

implicit none

integer:: guess

real:: r

integer:: i, clock, count, n

integer,dimension(:),allocatable:: seed

real,parameter:: rmax = 10

! nitialize random number generator:

call random_seed(size=n)

allocate(seed(n))

call system_clock(count)

seed = count

call random_seed(put=seed)

deallocate(seed)

! ick a random number between 1 and rmax:

call random_number(r)! between 0.0 and 1.0

i = int((rmax-1.0)*r + 1.0)! between 1 and rmax

! et user guess:

write(*,'(A)') 'I''m thinking of a number between 1 and 10.'

do! oop until guess is correct

write(*,'(A)',advance='NO') 'Enter Guess: '

read(*,'(I5)') guess

if (guess==i) exit

write(*,*) 'Sorry, try again.'

end do

write(*,*) 'You''ve guessed my number!

end program guess_the_number
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٨ .Algol

لا لكلمتيAlgolتعتبر لغة   " واحدة من اللغاتALGOrithmic Language" وهي اختصار

 ، حيششث طرحششت علششى1٩50.عالية المستوى المخصصة للبرمجة العلمية والحسششابية بششدأت فششي لسششنة 

.68 ثم 60" وتطورت من خلل التقارير إلى ألجول Algol 58"شكل تقرير بعنوان 

مطرحششت مشششكلة  .مصششممت اللغششة مششن قبششل لجنششة عالميششة لكششي تصششبح لغششة عاليششة المسششتوى وقششد 

 .النتقالية في تطوير البرامج من خلل أول اجتماع للجنة في مدينة زيورخ شمال لسويسششرا وقششد

لا ولكشن فششي نفشس  جعلت خاصية النتقاليششة وعششدم العتمشاد علشى آلششة معينششة، المصشممين أكششثر إبشداع

.الوقت جعلت عملية التطبيق أكثر صعوبة

لل مششن الشششعبية التجاريششة كمششا حصششلAlgolوعلششى الرغششم مششن عششدم وصششول    إلششى مسششتوى عششا

 للغتي فورتران وكوبول، إل إنها تعتبر أهم لغة فشي عصششرها مشن ناحيششة تأثيرهششا القششوي علشى اللغشات

مجشل لا   .القادمة نظام المفشردات والهيكشل النحشوي الخشاص بهشا أصششبح ششديد الشهرة لدرجشة أنشه فعليش

مشابهة للغة  ".Algol"لغات البرمجة يقال عنها 

:لغات تأثرت بلغة ألجول

•C

•C++

•Ada

•Python

•SteelMan

•Bash

•Simula

•Pascal
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:خصائص اللغة

ممترجمة• .لغة 

.ألسلوب الكتابة ثابت•

.لغة متعددة النماذج، أمرية، متزامنة•

:أهم مجالت التطبيق

  كششان السششتخدامهاAlgolأهم مجال للغة •
 للبحشششاث العلميشششة والحسشششابات بوالسشششطة
 .العلمشاء فشي أوروبشا وأمريكشا ولكشن علشى
 المستوى التجشاري لشم يكتششب لهشا النجشاح
 للسششباب عديششدة مششن أهمهششا عششدم اهتمششام

.الشركات الكبيرة باللغة

:مثال برمجي

.10 و1برنامج تخمين رقم بين 

main:
(
INT n;
INT g;
n:= ENTIER (random*10+1);
PROC puts = (STRING string)VOID: putf(standout, ($gl$،string));
puts("I'm thinking of a number between 1 and 10.");
puts("Try to guess it! ");
DO
readf(($g$  ، g));
IF g = n THEN break
ELSE
puts("That's not my number. ");
puts("Try another guess! )
FI
OD;
break:
puts("You have won! ")
)
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٩ .COBOL

وهشي اختصار لجملشةCOBOLتعتبر لغة   ( واحشدة من أوائشل لغشات البرمجشة عاليشة المسشتوى 

COmmon Business-Oriented Language مطورت في لسنة   من قبل مجموعة من1٩5٩). 

.محترفي الكمبيوتر ومنذ ذلك الحين خضعت اللغة للعديد من التعديلت والتحسينات

 ولحشششل مششششكلة عشششدم التوافقيشششة بيشششن إصشششدارات كوبشششول المتعشششددة قشششامت المنظمشششة الوطنيشششة

 ، حيشث عشرف هشذا الصششدار بالسشم1٩68المريكيششة للقيالسششات بإصششدار نسششخة موحشدة للغششة فشي لسششنة 

ANSI COBOL قامت المنظمة مرة أخرى بإعادة طرح نسخة معدلة مشن كوبشول1٩74. ومع لسنة  

لا في لسنة  .1٩85.تحتوي على المزيد من المزايا والضافات الجديدة وتكررت هذه العملية أيض

مأضششيفت خصششائص البرمجششة الكائنيششة٩7 وفششي الصششدارة الرابعششة الششتي عرفششت بالسششم كوبششول   . 

.ويوجد الن العديد من المترجمات لكوبول على الرغم من محاولت التوحيد في هذا المجال

:لغات أثرت على لغة كوبول

•FACT

•COMTRAN

•FLOW-MATIC

:لغات تأثرت بلغة كوبول

•PL/I

•COBOL Script

•ABAP
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:خصائص اللغة

ممترجمة• .لغة 

.مخصصة لدارة العمال للشركات•

.إمكانية التمازج مع تطبيقات الويب•

.بيئة تطوير مرئية•

 التفاصيل في تعريششف المتغيششرات مثششل•
 عششششدد كسششششور المتغيششششر وموضششششع نقطششششة

.الكسر

 تعنى بتفاصيل الملفات ومعلوماتها ممشا•
.يجعلها خيارا ممتازا لطباعة التقارير

 تششششوافر مكتبشششششات تحشششششوي العديشششششد مششششن•
.الكللسات

.نمط الكتابة صارم•

:أهم مجالت التطبيق

 مششن السششم اللغششة يظهششر أنهششا خيششار ممتششاز

 لحشششششل مششششششاكل العمشششششال والششششششركات،

لا فشششي الششششركات  حيشششث تسشششتخدم كشششثير

 كنظام شامل خاصة في تتبع المصششادر

.والمخارج وغير ذلك
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:مثال برمجي

.10 و1 برنامج تخمين رقم بين 

IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID. Guess-The-Number.

DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION.

01 Random-Num PIC 99.

01 Guess PIC 99.

PROCEDURE DIVISION.

COMPUTE Random-Num = 1 + (FUNCTION RANDOM * 10)

DISPLAY "Guess a number between 1 and 10:"

PERFORM FOREVER

ACCEPT Guess

IF Guess = Random-Num

DISPLAY "Well guessed!

EXIT PERFORM

ELSE

DISPLAY "That isn't it. Try again."

END-IF

END-PERFORM

GOBACK
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١٠ .PHP

  وقششد ألسسششها رالسششموس ليششردورفPHP/FI لول مششرة بالسششم PHPفششي البدايششة ظهششرت لغششة 

Rasmus Lerdorf على شكل مجموعشة من لسشكربتات مكتوبشة بلغشة الشبيرل لكشي1٩٩5 في لسنة  

 يسششيطر علششى إحصششائيات مششوقعه ويكسششب بعششض المعلومششات عششن رواد مششوقعه، ومششا لبششث أن أطلششق

أدوات تصميم الصفحات الشخصيةPersonal Hompage Toolsعليها السم  ". أي  "

لا للتولسع في تغطية بعض العمليات الضافية بدأ رالسموس بصنع آلية بلغة لسي بولسششعها  طبع

 .التصشششال بقواعشششد البيانشششات، وتمكشششن المسشششتخدمين أن يصشششنعوا لهشششم صشششفحات ديناميكيشششة بسشششيطة

لا قششرر رالسششموس أن يعششرض هششذا الكششود المصششدري المكتششوب بلغششة لسششي علششى الجمهششور لكششي  وأخيششر

 يستطيع أي شخص السشتخدامه أو حشتى تصششليح بعششض الخطشاء الششتي قشد توجشد حششتى أن بعضششهم

لا في هذه المرحلششة كشانت بششي اتششش  .عمل على تولسيع الكود بإضافة بعض الخصائص الجديدة طبع

  أقل بكثير مما نعرفها الن وكان بها بعض الشبه من لغة بيشرلFunctionsبي تحتوي على دوال 

لا من أن تقارن بلغة بيرل لا بإمكانيات أكثر تواضع .ولكن طبع

مأصششدرت النسششخة الثانيششة مششن 1٩٩7فششي لسششنة   ،PHP/FIوالششتي كششانت تحتششوي علششى النسششخة  

 الجديششدة الثانيششة مششن الكششود المصششدري المكتششوب بلغششة لسششي، وكششان هنششاك اللف مششن المسششتخدمين

. موقع أعلن تنصيبه لبي اتش بي على خوادمه50000يستخدمونها وحوالي 

  كانت بششي اتششش بششي قششد اكتسششبت قاعششدة جماهيريششة كششبيرة ومئششات مششن اللف1٩٩8وفي لسنة 

 .من المواقع كانت ترلسل معلنة أنها قامت بتنصيب بشي اتشش بشي علشى خوادمهشا حشتى بلغشت نسششبة

.٪ من إجمالي مواقع الويب10 حوالي 3المواقع التي تستخدم بي اتش بي 
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

لا في شهر يونيو من لسنة PHP 3وقد صدرت   بعد أن أمضت حوالي تسعة أشششهر1٩٩8 رلسمي

.تحت اللستخدام التجريبي

 . الرلسمي بدأ زيشف لسورالسشكي وآنشديPHP 3 وبعد فترة وجيزة من إصدار 1٩٩8وفي شتاء 

. بإعادة كتابة وبرمجة نواة بي اتش بيAndi Gutmansجوتمانز 

و يششتركب السششم المحششركZEND Engine"لهششذا الغششرض بششدأ تصششميم محششرك جديششد لسششمي   ) " 

  تششم1٩٩٩).الجديششد مششن أول حرفيششن مششن السششم زيششف وآخششر حرفيششن مششن السششم آنششدي وفششي منتصششفات 

 التعريف بهذا المحرك لول مرة بعد أن حقق الهداف المنشودة منشه بنجشاح قشوي وفشي ششهر مايو

لاPHP 4 صدرت 2000من لسنة . رلسمي

  مششع المحششرك الثششاني ونظششام كششائني جديششد ممششا قششدم قششدراتPHP 5 صششدرت 2004وفششي لسششنة

.كائنية جديدة وقوية

:لغات أثرت على لغة بي اتش بي

•Perl

•C

•Java

•C++

:لغات تأثرت بلغة بي اتش بي

•PHP4Delphi

•Falcon
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:خصائص اللغة

ممفسرة• .لغة 

.مخصصة لتطوير الويب•

.تعمل على أغلب نظم التشغيل•

.HTMLكودها يعمل داخل ولسوم •

.غنية بدوال كثيرة مضمنة داخل اللغة•

.ألسلوب كتابة ديناميكي•

.لسهلة التعلم•

:أهم مجالت التطبيق

 بل شششك أهششم مجششال لششبي اتششش بششي هششو•
 قوتهششششششا فششششششي مجششششششال تطششششششوير مواقششششششع

.وتطبيقات الويب

لا إنشششاء برامششج ذات واجهششة•  يمكن أيضشش
.رلسومية خاصة بسطح المكتب

:موقع اللغة

http://www.php.net/

:ترخيص اللغة

PHP License
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:مثال برمجي

.10 و1برنامج تخمين رقم بين 

<?php

session_start();

if(isset($_SESSION['number']))

{

$number = $_SESSION['number'];

}

else

{

$_SESSION['number'] = rand(1,10);

}

if($_POST["guess"]){

$guess = htmlspecialchars($_POST['guess']);

echo $guess. "<br />";

if ($guess! $number)

{

echo "Your guess is not correct";

}

elseif($guess == $number)

{

echo "You got the correct number! ;

}

}

?>
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<! OCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-
8" />

<title>Guess A Number</title>

</head>

<body>

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" 
name="guess-a-number">

<label for="guess">Guess number:</label><br/ >

<input type="text" name="guess" />

<input name="number" type="hidden" value="<?= $number ?>" />

<input name="submit" type="submit" />

</form>

</body>

</html>
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١١ .Eiffel

هندلسششة البرامششجBertrand Meyerلغة إيفل من إنشاء برتنارد مير   " ومن تطششوير شششركته 

، بدأ العمل عليهششا فششي   . ولسششميت ب إيفششل تيمنششا1٩86 وكشان أول ظهششور لهشا فششي لسششنة 1٩85"التفاعلية

 .بجولسشششتاف إيفشششل المهنشششدس الشششذي صشششمم بشششرج إيفشششل المششششهور ويضشششيف مطشششوري هشششذه اللغشششة أنشششه

 بالستخدامك هذه اللغة في مشاريعك لستتمكن من إنجاز المشاريع في وقتها وضمن الطار المششالي

لا في بناء برج إيفل !المرصود كما حدث تمام

متعنشى بششالجودة والكفشاءة وقابليشة اللسششتفادة مشن الكشود فششي مشششاريع لحقششة، إضششافة  إيفل لغة 

لا إلشى لغشات البرمجششة المشششهورة اليشوم  إلى أنها قدمت مبادئ برمجية جديششدة وجشدت طريقهشا لحقش

.مثل جافا

:لغات أثرت على لغة إيفل

•Ada

•Simula

•Z

:لغات تأثرت بلغة إيفل

•Java

•C#

•Ruby

•D

•Lisaac

•Sather
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:خصائص اللغة

ممترجمة• .لغة 

.لغة برمجة كائنية•

.تعمل على أغلب أنظمة التشغيل•

.تدعم التكرار والتعدد في التوارث•

.ألسلوب الكتابة ثابت، صارم•

.التوثيق اللي•

.Design by contractالبرمجة بالعقود •

:أهم مجالت التطبيق

.أنظمة التصالت•

.التدريس الكاديمي•

.النمذجة الولية السريعة•

.البرامج التجارية•

.برمجة اللعاب•

.البرامج الطبية•

.برامج الطيران•

:موقع اللغة

http://www.eiffel.com/

:مثال برمجي

.Hello worldكود 

class

HELLO_WORLD

create

make

feature

make

do

print ("Hello, world! N")

end

end
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١٢ .Modula-2

مصمم لغة بالسكال يقومNiklaus Wirthفي منتصف السبعينات، كان نيكلوس ويرث   ( ) 

 .بتجششارب ودرالسششات بششالتزامن أدت إلششى إنشششاء لغششة جديششدة السششمها مششودول ولكششن مششودول لششم تصششدر

لا حيششث وقششف تطويرهشا بعشد نشششر تقريرهشا ولكششن نيكلششوس قششام ببنششاء لغششة برمجشة  .بشكل رلسششمي أبششد

.Lilithجديدة هدفها اللسالسي هو أن تكون لغة خاصة بجهاز لسيعرف بالسم 

منشرت في لسششنة  لا فشل الجهاز ولم يحقق النجاح المطلوب ولكن لغته الخاصة هذه   1٩80طبع

 هشششذه اللغشششة علشششى بسشششاطتها إل أنهشششا قويشششة وجبشششارة بحيشششث كشششانت اللغشششة. 2-لنعرفهششا الن بالسششم مششودول

لا وقششد اعتبرهششا مبرمجهششا كخليفششة لغششة  .المنتشرة في أوروبا حتى مع موجود جافا ولسي بلس بلس لحقشش

.البرمجة بالسكال

:لغات أثرت على لغة مودول

•Pascal

•ALGOL

•Mesa

•Simula-67

:لغات تأثرت بلغة مودول

•Ada

•Oberon

•Lua

•Fortran 90

•Modula-3

•Modula-GM
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:خصائص اللغة

ممترجمة• .لغة 

.تعمل على أغلب أنظمة التشغيل•

.ألسلوب الكتابة ثابت، صارم•

، تنظيميششة،• إلزاميششة )لغة برمجة أمريششة  ) 
مودلر ).تعتمد الوحدات  )

 ميزة الوحدات أعطتها قوة كشبيرة فشي•
.تطوير المشاريع العملقة

 القشششششششششدرة علشششششششششى البرمجشششششششششة العاليشششششششششة•
.والمنخفضة المستوى

 تعتششششششبر لسششششششهلة التعلششششششم بسششششششبب صششششششغر•
.قامولسها النحوي

:أهم مجالت التطبيق

.برمجة النظمة•

.البرمجة المتزامنة•

المدمجة• ).برمجة النظمة المضمنة  )

.هندلسة البرامج•

.التعليم•

.البرمجة الصوتية•

:مثال برمجي

.Hello worldكود 

MODULE hello;

FROM InOut IMPORT writestring, writeln;

begin

WriteString("Hello, world! );

Writeln;

end hello.
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١٣ .Ruby

 Yukihiro عنشدما أراد يشوكيهيرو ماتسشوموتو 1٩٩3بدأت فكرة لغة البرمجة روبي في لسشنة 

Matsumoto أو كما يحب أن يعرف  )Matzأن يطور لغششة برمجششة تتفششوق علششى بيششرل فششي القششوة ( 

 .وتكششون أكششثر كائنيششة مشن بششايثون، لغششة تجمششع بيششن الوظيفيششة والمريششة اخششتير السششم روبششي للغششة قبششل

لا ولكششن السشتبعد الخيشر لوجششود لغششة لا السم كورال مطروحش  البدء في كتابة اللغة حيث كان هناك أيض

.برمجة أخرى بهذا اللسم

0 صشدرت روبشي 1٩٩5 ديسشمبر مشن لسشنة 21فشي يشوم    للعامشة تله ثلث إصشدارات متلحقشة,٩5

.خلل يومين فقط رافق هذا الصدار العلن عن انطلق القائمششة البريديششة روبششي باللغششة اليابانيششة . 

1 خرج الصشدار 1٩٩6 من لسنة 25في ديسمبر  1 من لغشة روبشي ثشم تله الصشدار .0  1٩٩٩ فشي لسشنة .3

.حيث رافقته انطلقة القائمة البريدية النجليزية

 2000وصششدر أول كتششاب انجليششزي لهششذه اللغششة فششي لسششنة هذا المر تسبب في ازدياد ششعبية اللغشة 

برمجششة روبششي  "بالسششم  "Ruby Programmingمطششرح   تجششدر الشششارة هنششا إلششى أن هششذا الكتششاب قششد 

لا صدرت روبشي  لا لحق 1.مجان ٩ 1. لا أطلششق إصششدار روبشي 200٩ مشن لسششنة 30 فشي ينشاير . 2، ومششؤخر   فششي.1

.2013 ديسمبر 25يوم الكريسماس 

:لغات أثرت على لغة روبي

•Perl

•SmallTalk

•Lisp

•Python

•Eiffel

:لغات تأثرت بلغة روبي

•Groovy

•Falcon

•Nu

•Loke
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:خصائص اللغة

.لغة مفسرة•

.لغة متعددة النماذج، أمري، وظيفي، كائني•

.ألسلوب الكتابة ديناميكي•

.مفتوحة المصدر•

 Garbageلششششششششششديها جشششششششششامع قمامششششششششششة •

Collection.

.Jrubyتعمل على منصة جافا بالستخدام •

.تعمل على أغلب أنظمة التشغيل•

.لسهولة كتابة الضافات بلغة لسي•

:أهم مجالت التطبيق

 روبشششششي لغشششششة برمجشششششة عامشششششة متعشششششددة•

 الغشششششراض ولكشششششن يبشششششدو أن مشششششن أهشششششم

 السششششتخداماتها الن برمجششششة تطبيقششششات

 .Ruby on Railsالشويب بالسششتخدام 

لا تسششششتخدم روبششششي فششششي أغششششراض  أيضشششش

 أخشششرى مثشششل التجسشششيم ثلثشششي البعشششاد

.والمحاكاة وإدارة النظم

:موقع اللغة

https://www.ruby-lang.org/en/

:ترخيص اللغة

Ruby License أو BSD License

:مثال برمجي

.10 و1تخمين الرقم بين 

n = rand(10) + 1

puts 'Guess the number: '

puts 'Wrong! Guess again: ' until gets.to_i == n

puts 'Well guessed!'
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

١٤ .Pascal

نيكشششولس ورث Pascalمطشششورت لغشششة البرمجشششة  نبشششل  جق لا مششن  " ألسالسششش "Niklaus  Wirthوهشششو  

 . قشام البرفسشور نيكشولس ورث بتطشوير بالسشكالIFIPعضشو الفدراليشة العالميشة لمعالجشة النصشوص 

 .لتحتوي المميششزات الششتي تخلششو منهشا لغشات البرمجشة فشي ذلشك الششوقت وكشان هشدفه الرئيسششي فشي أن

:يجعل من لغة بالسكال

.لغة ذات كفاءة في مرحلتي التطبيق والتنفيذ.1

.لغة تسمح بتطوير برامج ذات هيكلية جيدة وتنظيم رشيق.2

.لغة لغرض تعليم مبادئ البرمجة اللسالسية والمهمة.3

بليشز بالسشكال  لا بعشالم الرياضششيات  "وتعتششبر لغششة بالسششكال والشتي لسشميت تيمنشش "Blaise Pascal 

  والتي بدورها هي الخرى حظيت بكون البرفسششور ورثALGOL60وريثة مباشرة للغة البرمجة 

لا فلغة بالسشكال تبنششي علششى العناصشر البرمجيشة للغششتي   .ALGOL68 وAlgol w.أحد مطوريها أيض

.1٩73، تله إعادة تصحيح في لسنة 1٩61وقد ظهر أول تعريف للغة بالسكال في لسنة 

مصششممت لكششي تكششون اللغششة المسششتخدمة فششي الكليششات لتعليششم البرمجششة ومفششاهيم البرمجششة  وقششد 

 .وقد كانت بالفعل هي اللغة المفضلة في هذا المجال من نهايششات السششتينات إلششى بدايششة التسششعينات

:وهنا بعض مميزات اللغة لمجال تعليم البرمجة الهيكلية

لا في اللغة مثل العدادData typesاحتواؤها على •   وهي أنواع البيانات الموجودة لسلف
إلخ .الصحيحة والمنطقية والحروف  …

.إضافة إلى ذلك يمكن إنشاء أنواع بيانات جديدة يحددها المستخدم•

.Sets:احتواؤها على مجموعة جيدة من قوالب البيانات المهيكلة مثل القوائم والريكوردز •

.Procedures and Functionsالستخدام البرامج الضمنية أو ما يعرف بالش •
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:لغات أثرت على لغة باسكال

•ALGOL

•COBOL

:لغات تأثرت بلغة باسكال

•Java

•Oberon

•Oberon-2

•Ada

•Oxygene

•Modula-2

•Component Pascal

•Object Pascal

:خصائص اللغة

.النموذج أمري، هيكلي، إجرائي•

 لغة مترجمة، أغلششب المترجمششات كتبششت•
 بلغة بالسكال نفسها ولكن جنو بالسكال

.مكتوب بلغة لسي

.ألسلوب الكتابة قوي وصارم•

.Pointersتدعم الش •

لا• .يوجد لها مفسر أيض

:أهم مجالت التطبيق

لا فالمجشششششال الهشششششم•  كمشششششا اششششششرنا لسشششششابق
 .لبالسششكال هششو بيئششة التعليششم هششذه اللغششة
لا لم تصمم إل لهششذا الغششرض وهششي  ألسالس
 إلشششى الن خيشششار جيشششد لتعليشششم البرمجشششة
 الهيكليششة ولكششن مششا جعلهششا تفقششد مكانهششا
 فشششششي بدايشششششة التسشششششعينات هشششششو ازديشششششاد
 ششششعبية لغشششات البرمجشششة الششششيئية مثشششل

C++وجافششششششا ولسششششششمول تششششششوك وبششششششدء  
 الجامعششات والكليششات تششدريس مفششاهيم
 .هذه النوعية من البرمجة ولكن تجدر
 الششششارة إلشششى أنشششه للمهتميشششن بالبرمجشششة
 الشيئية يوجششد أوبجكششت بالسششكال وقششد

. الشهير بهاSkypeبرمج برنامج 
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:مثال برمجي

.10 و1تخمين الرقم بين 

Program GuessTheNumber(input, output);

var

number, guess: integer;

begin

randomize;

number:= random(10) + 1;

writeln ('I''m thinking of a number between 1 and 10, which you 
should guess.');

write ('Enter your guess: ');

readln (guess);

while guess <> number do

begin

writeln ('Sorry, but your guess is wrong. Please try again.');

write ('Enter your new guess: ');

readln (guess);

end;

writeln ('You made an excellent guess. Thank you and have a nice 
day.');

end.
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

١5 .Pl/1

 . في أوالسط الستينات من القرن العشرين وقد كششانIBM بوالسطة Pl/1مطورت لغة البرمجة 

لغة البرمجة الجديدة ولكن تم تغيير اللسم إلى NPLاللسم الصلي للغة   ( )Pl/1لتفششادي المغالطششة  

مختششبر الفيزيششاء الشوطني فششي انجلششتراNational Physical Laboratoryبيشن السشمها وبيششن   . ( ) 

مطور المترجم خارج انجلترا لربما بقي اللسم بدون تغيير .لذا لو 

 قبشل تطششوير هشذه اللغششة البرمجيشة كشانت لغشات البرمجشة تركشز علششى جشانب معيششن مشن التطشبيق

لل الذكاء الصطناعي أو الحسابات الرياضية أو المششاريع التجاريشة ولكشن    لششم تصشمم لكشيPl/1.مث

 تسشششتخدم بهشششذه الطريقشششة، بشششل كشششانت أول لغشششة برمجشششة ضشششخمة هشششدفها أن تغطشششي أغلشششب مجشششالت

  أن تششواجه تحششديات قويششة لتنششافس فششورتران فششي المجششال العلمششيPl/1.التطششبيق لششذلك كششان علششى 

:وكوبول في مجال العمال، فكان من هذه الهداف والتحديات

.أن تكون لغة مترجمة مع لسرعة تنفيذ مشابهة لفورتران.1

.أن تكون قابلة للتولسيع لدعم المزيد من العتاد والجهزة والتطبيقات الجديدة.2

 زيشادة النتاجيشة وتحسشين الشوقت المحتشاج لعمليشة البرمجشة مشن خلل نقشل المجهشود مشن.3
.المبرمج إلى المترجم

 أن تكششون متعششددة المنصششات وان تعمششل بشششكل جيششد علششى مسششتوى كششل قطششع العتششاد ونظششم.4
.التشغيل
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:لغات أثرت على لغة بي إل و ن

•COBOL

•Fortran

•ALGOL

:لغات تأثرت بلغة بي إل و ن

•SP/k

•REXX

:خصائص اللغة

ممترجمة• .لغة 

.النموذج أمري، هيكلي، إجرائي•

 تشششششدعم العوديشششششة، ومفشششششاهيم البرمجشششششة•
.الهيكلية

 تحشششاول أن تحشششاكي اللغشششة النجليزيشششة•
.في طريقة الكتابة

 ل توجد بها كلمات مفتاحية محجششوزة•
 (يمكشششن أن يكشششون السشششم المتغيشششر كلمشششة

).مفتاحية

:أهم مجالت التطبيق

  كششانت تتمتششع بشششعبية كششبيرةPl/1لغششة •
 فششي جششانب إدارة العمششال والتطبيقششات
 .العلميشششششششة وكشششششششانت اللغشششششششة الرئيسشششششششية
 للتشششششششدريس فشششششششي جامعشششششششة ميششششششششيغان
 .ديربششششورن لمششششدة مششششن الزمششششن أمششششا فششششي
لا  الششوقت الحاضششر فشششعبيتها قلششت كششثير
و لكنها ل تزال تستخدم بسبب لا  )طبع ) 
 .اللغششات الجديششدة والمفششاهيم الحديثششة

 Pl/1ومششن الشششركات الششتي السششتخدمت 

  المعروفششة وشششركةFordشششركة فششورد 
.Marathonمارثون النفطية 

:مثال برمجي

.Hello Worldتطبيق 

Hello2: proc options(main);

put list ('Hello, world! );

end Hello2;

101الفهرس



مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

١٦ .Haskell

 ، زاد الهتمششام بلغششات البرمجششة الوظيفيششة1٩85 فششي لسششنة Mirandaبعد إصششدار لغششة البرمجششة 

لا مشن هششذه12 ارتفع عدد اللغات الوظيفية الصششرفة إلششى أكششثر مششن 1٩87.الكسولة فمع لسنة   . لغششة طبعشش

لا ولكنهششا لششم تكششن مجانيششة بششل مملوكششة لشششركةMirandaاللغششات كششانت ميرنششدا    الكششثر السششتخدام

Research Softwareولهذا السبب في مؤتمر اللغات البرمجية الوظيفية وهندلسة الكمششبيوتر . 

)FPCA 87 والششذي كششان فششي (Portland Oregonمعقششد اجتمششاع أبششدى فيششه المشششاركون ضششرورة  ، 

.إنشاء لجنة لتعمل على إنشاء معايير مفتوحة لهذه اللغات

1 تششم النتهششاء مششن تعريششف هالسششكل 1٩٩0ومششع لسششنة    تششوجت الجهششود بظهششور1٩٩7 وفششي لسششنة .0

لل من اللغة، بالضافة إلى مكتبة لغرض التعليم٩8هالسكل  لا ومتنق لا، خفيف لا ثابت  . التي وفرت إصدار

. عن طريق إضافة الخصائص التجريبية٩8وقد رحبت اللجنة بإنشاء الضافات والبدائل لهالسكل 

جللسششكو  لا ويعتششبر المشترجم  "لغشة هالسشكل تتطشور بششكل لسششريع جشد "GHCلا   هششو الكششثر شششيوع

لا بعشالم الرياضششيات والمنطقشي المريكشي هالسشكل  .في اللستخدام يشذكر أن لسشبب التسشمية هشو تيمنش

.Haskell Curryكوري 
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:لغات أثرت على لغة هاسكل

•Lisp

•Miranda

•APL

•Ponder

•Standard ML

•Lazy ML

:لغات تأثرت بلغة هاسكل

•Omega

•Perl6

•Python

•Visual Basic 9

•Cayenne

•Java Generics

•F#

•C#

•Scala

:خصائص اللغة

.لغة برمجة وظيفية صرفة•

.ألسلوب الكتابة ثابت وصارم•

.ذات معايير ومواصفات مفتوحة•

 Lazyتسششششششتخدم التقييششششششم الكسششششششول •

Evaluation .

 تتمتشششع بمجتمشششع فاعشششل ولشششديها مخشششزن•
.Hackageغني بالمكتبات يدعى 

لاGHCمششترجم • لا ومفسششر   يعتششبر مترجمشش
لا ويعمل علششى أغلششب نظششم النظمششة  أيض

.ويتميز بالكفاءة العالية

:أهم مجالت التطبيق

 هالسششششششكل بششششششدأت تششششششزداد شششششششعبيتها فششششششي•
 .اللسشششششششتخدامات التجاريشششششششة المبرمجشششششششة
 المششششششهورة أودري تانشششششج قشششششامت بعمشششششل

  بلغششششة هالسششششكل فكششششانت6تطششششبيق لششششبيرل 
 النتيجشششة نسشششخة تعمشششل بششششكل جيشششد فششي

لاPugsزمن قيالسي معروفة بالسم   . أيضشش
  اختشششششارت هالسشششششكلLinspireتوزيعشششششة 

 Xmonad.كلغة تطششوير لدوات النظششام 

مكتبX11وهو مدير نوافذ لنظام نوافذ    
لل بالسشتخدام هالسشكل وهنشاك الكشثير  .كشام
 مششششن اللسششششتخدامات والبرامششششج لهالسششششكل
 علشششى صشششعيد التطشششوير وقواعشششد البيانشششات

.وحتى المترجمات واللعاب
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:موقع اللغة

http://www.haskell.org/

:مثال برمجي

.10 و1تخمين الرقم بين 

import Control.Monad

import System.Random

-- Repeat the action until the predicate is true.

until_ act pred = act >>= pred >>= flip unless (until_ act pred)

answerls ans guess

| ans == guess = putStrLn "You got it! >> return True

| otherwise = putStrLn "Nope. Guess again." >> return False

ask = liftM read getLine

main = do

ans <- randomRIO (1,10):: IO Int

putStrLn "Try to guess my secret number between 1 and 10."

ask `until_` answerIs ans
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

١٧ .Visual Basic

معششرض الصششدار 1٩٩1فششي لسششنة    1   مششن لغششة فيجششوال بيسششك، والششتي قششدمت طريقششة السششحب.0

مطششورت مششن خلل برنامششج إنشششاء النمششاذج   Formsوالفلت لتصششميم واجهششات المسششتخدم، والششتي 

.Tripod وشركته المعروف بالسم Alan Cooperالذي أنشأه الن كوبر 

و ششششركاؤه لتطشششوير  )حيشششث وقشششع تعاقشششد بيشششن ميكرولسشششوفت وكشششوبر  )Tripodليكشششون فشششورم  

3لسيستم قابل للبرمجة لويندوز  ل توجششد هنششا أي علقششةRuby، وذلك تحت المسمى الششبرمجي .0  ) 

لا،Tripod).مششع لغششة البرمجششة روبششي علششى الجششانب الخششر    لششم تكششن تحتششوي علششى لغششة برمجششة إطلقشش

  لتنشششئ مششا يعششرف بفيجششوالBasicلششذلك قششررت ميكرولسششوفت بششأن تدمششج روبششي مششع لغششة البرمجششة 

بيسك المرئية لتركيزها على الجانب المرئي في إنشاء البرامج بسرعة ).بيسك  : )

  حيشث تشم تحسشين بيئشة البرمجشة لتكشون أكشثر لسشهولةVB 2.0 صشدرت1٩٩2في نوفمبر لسنة 

 . بنسشختيها القيالسششية والحترافيشة وفشي هذاVB 3 صشدرت 1٩٩3.وأكشثر لسشرعة وفشي صششيف لسششنة 

مأضيف الصدار  1الصدار    صشدرت1٩٩5. وفي لسشنة Microsoft Jet Database Engine من .1

VB 4 16 هششذا الصششدار كششان الول فششي دعششم إنشششاء برامششجbit32 وbitلا مششع هششذا الصششدار  . أيضشش

 .أصبحت هنشاك إمكانيششة إنشششاء كللسششات غيششر ذات واجهششة رلسشومية وقشد عششانى هشذا الصششدار بعشض

.المشاكل في التوافقية

لا لمنصشة VB قررت ميكرولسشوفت أن تصشدر 1٩٩7مع الصدار الخامس في فشبراير   .32bit حصشري

 فششي هشذا الصششدار أصششبح هنششاك إمكانيششة إنشششاء أزرار مششن تصششميم المسششتخدم بالضششافة إلشى القششدرة لبنششاء

 ، صششدرت النسششخة السادلسششة مششن1٩٩8مششع لسششنة .البرامششج مباشششرة إلششى الكششود الششبرمجي التنفيششذي لوينششدوز 

 .فيجشششوال بيسشششك مشششع العديشششد مشششن التحسشششينات أهمهشششا القشششدرة علشششى إنششششاء برامشششج الشششويب وقشششد قشششامت

.VB 6 بإلغاء 2008ميكرولسوفت في لسنة 
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

NET.، والشششذي هشششو جشششزء مشششن منصشششة VB6 الشششذي يعشششد وريشششث VB.NETثشششم أتشششى بعشششد ذلشششك 

  على الرغم من وجود برامششج تقششوم بالتحويششلVBول يوفر أي توافقية مع الصدارات السابقة من 

 .بيششن أكششواد الصششدارين إل أن التحويششل الوتومششاتيكي الكامششل غيششر ممكششن لغلششب المشششاريع تجششدر

 الشششارة إلششى أنششه إلششى الن هنششاك مجتمششع كششبير مششن المسششتخدمين ل يزالششون يششدعمون ويششبرمجون

.VBبالصدار السادس من 

:لغات أثرت على لغة فيجوال بيسك

•QuickBASIC

:لغات تأثرت بلغة فيجوال بيسك

•VisualBasic.NET

•REALBasic

•Gambas

•Basic4ppc

:خصائص اللغة

.كائنية التوجه•

.ألسلوب الكتابة ثابت وصارم•

.Event Drivenتعمد على •

.لديها جامع قمامة•

 بشششششكل عششششام ليسششششت حسالسششششة لحالششششة•
.Case-insensitiveالحروف 

.اندماج قوي مع نظام التشغيل ويندوز•

 يوجششششششد لهششششششا مششششششترجم مششششششن الصششششششدار•
لا إلى جنب مع المفسر .الخامس جنب

 بعشششششض عيشششششوب فيجشششششوال بيسشششششك حشششششتى
قبل إصدار دوت نت ):الصدار السادس  )

.دعم ضعيف للبرمجة الكائنية•

 العتماديشششة علشششى تعقيشششدات مشششدخلت•
.COMالريجستري للش 

  قبشششل الصشششدار الخشششامس كشششانت هنشششاك•
 مششششششاكل مشششششن ناحيشششششة الداء للبرامشششششج
مأزيلششششششت مششششششع  المكتوبششششششة بهششششششذه اللغششششششة، 

.الصدار الخامس

.مشاكل التوافقية بسبب تعدد الصدارات•
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:أهم الستخدامات

  هدفها اللسالسي هو تسششهيل عمليششة البرمجشة، حيشثBASICفيجوال بيسك كما لغة البرمجة 

 أنهشششا وفشششرت خاصشششية البرمجشششة السشششريعة بالسشششتخدام السشششحب والفلت للعناصشششر لكشششي يتشششم إنششششاء

 الواجهة الرلسومية بيسر ولسهولة، هذا إضافة إلى توفير قيم افتراضية لغلب العناصششر مششا يسششاعد

 في تقليل كتابة الكواد من قبل المبرمج فأصبح إنشاء البرامج لويندوز شيء لسشهل وكشأنه مجشرد

 تصميم لصحفة ويب هذا بالطبع ل يعني أنه ل توجد هناك إمكانية لنشاء برامج عملقة ومعقدة

 .بالستخدام فيجوال بيسك عليشه فشان أغلشب السشتخدامات فيجشوال بيسشك تقشع فشي برامشج وينشدوز

.لسواء الصغيرة أو الكبيرة

:صفحة اللغة

http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/hh388573.aspx

:مثال برمجي

Private Sub Form_Load()

‘ execute a simple message box that will say "Hello, World!

MsgBox "Hello, World!

End Sub
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

١٨ .JavaScript

  تحششتNetscape مششن شششركة Brenden Eichمطورت جافا لسكربت بوالسششطة برانششدن ايششك 

لا إلشششى Mochaمسششمى   . وفشششي النهايشششة إلشششى جافشششا لسشششكربتLiveScript، والشششذي تشششم تغييشششره لحقششش

مطبقت جافششا لسشكربت للمشرة الولشى فششي الصشدار    مشن المتصشفح العريششق نتسشكيب2.0B3مأضيفت و

.1٩٩5ديسمبر 

جافشششا لسشششكربت إلشششى نشششوع مشششن المغالطشششة فشششي الربشششط بينهشششا وبيشششن لغشششة جافشششا "وقشششد تسشششبب السشششم  " 

 .المشششهورة وأعششزى البعششض ذلششك أنششه حركششة تسششويقية متعمششدة مششن نتسششكيب فششي حقيقششة المششر جافششا

. ولكن الصفات المشتركة بين اللغتين كثيرةSunلسكربت ليس لها علقة بلغة جافا من شركة صن 

لا في طريقة الكتابة والتي هي مششابهة للغشة البرمجشة لسشي، أضششف إلشى  يظهر هذا التشابه جلي

 .ذلك أن جافا لسكربت تتبع قواعد التسمية على طريقة جافا وقد قيشل أن لسششر التسشمية يكمشن فششي

 صفقة بين نتسكيب وصن حيث تقششوم نتسششكيب بإضششافة بيئششة تشششغيل جافششا فششي متصششفحها الششذائع

لا وقششد السششتخدمت أوركششل حاليشش )الصششيت وقتهششا جافششا لسششكربت تعتششبر علمششة مسششجلة لشششركة صششن  ) . 

.Mozillaتحت ترخيص لتقنيات مطورة من نتسكيب وموزيل 

 . وبسششبب انتشششارScheme وSelfالمبششادئ اللسالسششية فششي تصششميم اللغششة اقتبسششت مششن لغششتي 

 ونجششاح جافششا لسششكربت كلغششة تعمششل ناحيششة العميششل فششي مواقششع الششويب قششامت ميكرولسششوفت بإنشششاء

مأضشيفت JScriptإصشدارة متوافقشة خاصشة بهشا السشمتها   JScript. لتتفشادى مسشائل الشترخيص وقشد 

.في الصدار الثالث من إنترنت إكسبلورر

108الفهرس



مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

  بهدف توحيششد المعششايير ممششا أدىEcma Internationalقامت نتسكيب بتقديم جافا إلى 

.ECMAScriptإلى ظهور المعيار الموحد 

لا فششي برمجششة مواقششع الششويب، علششى  وقد أصبحت جافا لسكربت واحدة من اللغات الشششعبية جششد

 الرغم من ذلك فكثير من المبرمجين المحترفين تجنبوا هذه اللغة بسبب أن الشريحة المسششتهدفة

.هي فئة مصممي مواقع الويب والهواة وغير ذلك من اللسباب

لا مع إضافة برمجششة احترافيششةAjaxلكن مع تطور تقنية    عادت جافا لسكربت للضواء مجدد

لاFrameworks.جديدة وكانت النتيجة التحصل على عدد كبير من المكتبات و   ، مما أثر إيجابيشش

.على تحسن مشاريع البرمجة وزيادة الستخدام جافا لسكربت خارج إطار المتصفح

:لغات أثرت على لغة رجافا سكربت

•Scheme

•Self

•Perl

•Python

•Java

•C

:لغات تأثرت بلغة رجافا سكربت

•Objective-J

•Jscript

•Jscript.NET
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:خصائص اللغة

.متعددة النماذج وظيفية، كائنية• :

لسكربت• )لغة نصية  )

غير معتمدة على نظام تشغيل محدد•

ألسلوب الكتابة ديناميكي•

لل مشششنPrototypesتسشششتخدم ال •   بشششد
.الكللسات للوراثة

 لششديها قششدرة تعامششل قويششة مششع التعششابير•
 النمطيششششة علششششى طريقششششة لغششششة البرمجششششة

.بيرل

 تحتشششششاج إلشششششى محشششششرك يقشششششوم بتفسشششششير•
 الكششششواد المصششششدرية، ويعتششششبر لسششششبايدر

.مونكي أول محرك لجافا لسكربت

 إمكانيشششششة تضشششششمينها داخشششششل صشششششفحات•
HTML.

:أهم مجالت التطبيق

لا اللستخدام المبدئي لجافا لسكربت•  طبع
 هو في مواقششع الششويب ولكششن هنششاك بعششض
 مششن البرامششج قششامت بإضششافة أو تضششمين

 مشن هذه البرامشج.مفسششر جافششا لسششكربت 
:التي نفذت بجافا لسكربت

•Apple Dashboard Widgets.

•Microsoft Gadgets.

•Yahoo! Widgets.

•Google Desktop Gadgets.

 والكثير من البرامج الخرى التي تضششيف•
 دعم للسكربتنج من خلل جافششا لسششكربت
 مثل أدوبي اكروبات وفوتوشوب ودريششم

إلخ .ويفر وأوبن أوفس  …

 ومششششؤخرا بششششدأت تنششششافس لغششششات مثششششل•
PHPللبرمجشششششة مشششششن جهشششششة الخشششششوادم  

Server side من خلل Node.js.

:مثال برمجي

<script type="text/javascript">

<! to hide script contents from old browsers

document.write("Hello World! )

// end hiding contents from old browsers –>

</script>
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

١٩ .C++

 "C with classes" العمشل علششى مشششروع Bjarne Stroustrupبششدأ بيششارن لسترولسششتروب 

 ، وذلك بعد أن جاءته فكرت عمل لغة برمجة جديشدة بعشد الخشبرة الشتي اكتسشبها فشي1٩7٩في لسنة 

لا بلغششة البرمجششة لسششمول   لنهششاSimula.البرمجششة لرلسششالة الششدكتوراه وقششد كششان لسترولسششتروب معجبشش

 كانت تحتوي على كشثير من المزايشا المنالسشبة والمسشاعدة لبنشاء مششاريع برمجيشة عملقشة ولكشن مشا

.يعيب هذه اللغة هو كونها بطيئة مما يجعلها غير عملية في أرض الواقع

لا ولكن يعيبها أنهششا منخفضششة المسششتوى بشششكلBCPLفي الجهة الخرى كانت لغة    لسريعة جد

 .يجعلها غير منالسبة لتطوير المشاريع العملقة بناء على ذلك قرر لسترولستروب أن يطور لغة لسي

 .بإضافة مزايا لسيمول وقد اختار لغششة لسششي لنهششا لسششريعة، متعششددة الغششراض، متنقلششة، وذات شششعبية

 .والسعة ولم تكن لسيمول وحدها مشن أثشرت علشى لسشي بلشس بلشس بشل هنشاك المزيشد من اللغشات مثشل

. فمن ضمن أولى الضافات نذكر الكللسات، المرلسلت الفتراضيةCLU و68ألجول  : .

مأعيد تسمية اللغة إلى 1٩83في لسنة   C++،وتلها إضافات جديدة للغة نذكر منهششا الثششوابت ،: 

.تعليقات السطر الواحد، المراجع

  في نسخته الولى،The C++ Programming Language صدر كتاب 1٩85وفي لسنة 

  مششعC++ 2.0 صششدرت 1٩8٩.ليكون من أهم المصادر للغة لعدم توافر معيار موحد وقتها فششي لسششنة 

.مزيد من الضافات مثل تعدد التوارث، الكللسات المجردة :
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

The صشششدر 1٩٩0فشششي لسشششنة   annotated  C++  Reference  Manualوالشششذي أصشششبح ، 

:القاعششدة لنشششاء المعيششار فششي المسششتقبل ومششن الضششافات المتششأخرة نششذكر القششوالب، اللسششتثناءات، . 

 .المساحات ومع تطور لغة لسي بلس بلس تطورت معها مكتبة قيالسششية وقششد كشانت أولششى المكتبششات

.، ومن أهم المكتبات الن هي مكتبة القالب القيالسيI/O Streamإضافة هي مكتبة 

 ول تزال لسي بلس بلس تحظى بشعبية منقطعة النظير في أولساط المحافششل البرمجيششة علششى

.الرغم من قدمها

:فلسفة تصميم سي بلس بلس

.أن تكون لغة متعددة الغراض، ثابتة في الكتابة، ذات كفاءة مثل لسي ومتنقلة مثل لسي.1

.أن تكون ذات نماذج متعددة إجرائية، كائنية، تجريد البيانات.2 :

.أن تكون ذات توافق مع لغة لسي.3

.تجنب الخصائص التي تعتمد على منصة معينة.4

.مصممة للعمل بدون الحاجة لبيئة برمجة معقدة.5

.إتاحة الخيارات للمبرمج، حتى لو كانت هناك احتمالية أن يخطئ المبرمج في الختيار.6
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:لغات أثرت على لغة سي بلس بلس

•C

•ALGOL68

•Simula

•CLU

•ML

•Ada 83

:لغات تأثرت بلغة سي بلس بلس

•Perl

•Java

•Falcon

•php

•C#

•Ada95

•Lua

•D

:خصائص اللغة

.لغة برمجة متعددة النماذج•

.ألسلوب الكتابة ثابت•

.لغة مترجمة•

.لغة ولسطية المستوى•

ليس • ).٪100(متوافقة مع لغة لسي 

.ل يوجد بها جامع قمامة•

:أهم مجالت التطبيق

 لسي بلس بلس لغة متعددة الغراض، ذات شعبية والسعة، ومشن الخيشارات المفضشلة فشي•
لا مشن .المشاريع العملقة يوجد لها الكثير مشن المترجمشات وبرمشج بوالسشطتها الكشثير جشد . 
 :البرامج مثل برامششج شششركة أدوبششي مششن فوتوشششوب واكروبششات وإليسششتريتور وإنششديزاين،
، برنامششج أوتوكششاد، متصششفح كروميششوم، مايششا "برنامششج التصششميم الثلثششي البعششاد العملق  " 
، نظشششام الهواتشششف لسشششيمبيان، الواجهشششة ثانشششدر بشششرد )متصشششفح الفشششايرفوكس، عميشششل البريشششد  ) 

مطشورت العديششد والعديشد مشن اللعشاب بالسششتخدام هشذهKDEالرلسومية النيقة   .،إلشخ وقششد 
. وغيرهمCivilization and the Jews ، World of Warcraftاللغة مثل
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:مثال برمجي

.10 و1تخمين الرقم بين 

#include <iostream>

#include <cstdlib>

#include <ctime>

int main()

{

srand(time(0));

int n = 1 + (rand() % 10);

int g;

std::cout << "I'm thinking of a number between 1 and 10.\nTry to 
guess it! ";

while(true)

{

std::cin >> g;

if (g == n)

break;

else

std::cout << "That's not my number.\nTry another guess! ";

}

std::cout << "You've guessed my number! ;

return 0;

}
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

٢٠ .Scala

 لغشششة البرمجشششة لسشششكال لغشششة حديثشششة تجمشششع بيشششن خصشششائص وقشششوة البرمجشششة الكائنيشششة والبرمجشششة

 " والذي يلمح إلى قششدرة اللغششة علشى التولسشعScalable Language"الوظيفية واللسم اختصار لش 

 بحسششب احتياجششات المسششتخدم وليششس هششذا المششر المسششتبعد كونهششا تبنششي بقششوة علششى اللغششة العملقششة

.جافا رائدة هذا المجال

 . وقشد كشانEPFL علشى يشد مشارتن اودرلسشكي فشي معامشل 2001بدأ تصميم هذه اللغة فشي لسشنة 

  وهي لغة برمجة تجمع بين البرمجة الوظيفية ولغشة التمثيشل الرياضشيةFunnelمارتن عمل على 

Petri Nets هششذا بالضششافة إلششى أنششه عمششل علششى ،javacمششترجم جافششا و  ( )Generic Javaوقششد . 

  فششي شششهرNet. علششى منصششة جافششا ومششن ثششم علششى منصششة 2004 وبدايششة 2003صششدرت اللغششة فششي نهايششة 

.2006. وصدرت النسخة الثانية في مارس من لسنة 2004جون 

لا علششى العمشل فششوق  لسكال تعمل على منصة جافا ومتوافقة مع برامج جافا ولديها القدرة أيض

منصة جافا للجوالتJ2MEمنصة   .( )

 ByteCodeطريقة عمل لسكال تشابه طريقششة عمشل جافششا حيششث يقششوم مششترجم لسششكال بتوليششد 

.لغشششة ولسشششطية يششششبه إلشششى حشششد كشششبير مشششا يولشششده مشششترجم جافشششا بشششل، يمكشششن إرجشششاع أكشششواد لسشششكال ( )

)Decompile إلى أكواد جافشا مع بعشض اللسشتثناءات أمشا بالنسشبة إلشى . (JVMفهشي ل تفشرق بيشن  

.Scala-library.jarأكواد جافا ولسكال، الفرق الوحيد هو في مكتبة إضافية واحدة 
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:لغات أثرت على لغة سكال

•Java

•Pizza

•Scheme

•Smalltalk

•Objective Caml

•Standard ML

•Haskell

:لغات تأثرت بلغة سكال

•Fantom

•Ceylon

•Lasso

•Kotlin

:خصائص اللغة

.ألسلوب الكتابة ثابت•

.لغة كائنية صرفة•

.لغة عالية المستوى•

 لغشششة برمجشششة متعشششددة النمشششاذج أمريشششة•
).كائنية ووظيفية )

  بالضشششافة إلشششىScalaTestتتمتشششع ب •
. وغير ذلك للختباراتJUnitدعم 

تتمتع بأهم خصائص اللغات الوظيفية•

Closures، Higher-order functions, 

Anonymouse functions, currying.

:أهم مجالت التطبيق

  وهشششششو إطشششششار برمجشششششة ويشششششبLiftإطشششششار •
Rubyمجشششاني يششششابه فشششي هشششدفه   on 

Rails وبمشششششا أن .Liftمكتشششششوب بسشششششكال  
 هشششذا يعنشششي القشششدرة علشششى اللسشششتفادة مشششن
 مكتبات جافا وحاويات الششويب الخاصششة

 200٩. فششششي أبريششششل Liftبهششششا فششششي برامششششج 
 أعلنشششت تويشششتر أنهشششا قشششامت بنقشششل أجشششزاء
 كشبيرة مشن روبشي إلشى لسشكال وأنهشا تعمشل
 علششششى نقششششل مششششا تبقششششى، هششششذا أثششششار بعششششض
 النتقادات لروبي أون ريلششز وأنهششا تعششاني
 .مششششاكل فشششي إدارة المششششاريع العملقشششة

لا تطشششبيق الشششويب  مكتشششبWattzOnأيضششش   
 .بشششكل كامششل بالسششتخدام لسششكال وموقششع

Fourthsquareيستخدم لسكال .
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:الترخيص القانوني

BSD

:موقع اللغة

http://www.scala-lang.org/

:مثال برمجي

.10 و1تخمين الرقم بين 

val n = (math.random * 10 + 1).toInt

print("Guess the number: ")

while(readInt! n) print("Wrong! Guess again: ")

println("Well guessed! )
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

٢١ .Self

  فشي معامشل1٩86 فشي لسشنة Randall Smith و David Ungar بوالسطة Selfمطورت لغة

Xerox Parcكان هدفهم اللسالسي هو دفع وتطوير فشن البرمجشة الكائنيشة وذلك بعشد أن نششرت . 

 . وبدأت الشركات بالهتمام الجششدي بهششا بعششدها انتقششل الثنششانSmalltalk-80معامل زيروكس لغة 

  أن ينشششئا أول1٩87إلششى جامعششة لسششتانفورد وواصششل العمششل علششى اللغششة حيششث السششتطاعا فششي لسششنة 

.مترجم للغة

  صششدرت أول نسششخة لللسششتخدام وفششي لسششنة التاليششة انتقششل فريششق التطششوير إلششى1٩٩0فششي لسششنة 

 .شششركة صششن ميكرولسيسششتمز وتتششابعت الصششدارات إلششى أن وقفششت فششي الصششدارة الرابعششة فششي لسششنة

4. الصدار 1٩٩5 منشر في لسنة .3  . حيث أصبح يعمل على نظام ماك ولسشولرس وفششي الصششدار2006 

مأضششيف دعششم لينكششس بالضششافة إلششى المششاك مششن قبششل مجموعششة مششن المطششورين الصششليين مششع  الجديششد 

.مجموعة متطوعة من المبرمجين

  وقشششد السشششتخدمت فشششيPrototypesلسشششيلف لغشششة برمجشششة كائنيشششة تعتمشششد علشششى مبشششدأ النمششاذج 

 2006.الغلب كنظام تجريبي لبنشاء وتصشميم لغشات البرمجشة فششي الثمانينشات والتسششعينات فششي لسششنة 

لا بلغة لسيلفKleinالستمر تطوير لغة لسيلف من خلل مشروع  . وهي منصة مكتوبة كلي

أو Just-in-time compilationالعديششد مششن تقنيششات الترجمششة فششي الششوقت المنالسششب   )JIT 

محسنت من خلل البحشاث الشتي تمشت فشي هذه اللغشة لتصشل إلشى لسشرعة تقارب مطورت و لا   )اختصار

لا والسششتخدمت فششي لا والسششع  .نصششف لسششرعة أكششواد لسششي المخصصششة هششذه التقنيششات بششالطبع لقششت رواجشش

.Hotspot VMجافا من خلل 
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مختصر دليل لغات البرمجةلمحة عن لغات البرمجة 

:لغات أثرت على لغة سيلف

•SmallTalk

:لغات تأثرت بلغة سيلف

•NewtonScript

•Cel

•Agora

•Lisaac

•Lua

•Factor

•Javascript

•Rebol

•Squeak

:خصائص اللغة

.لغة كائنية التوجه•

.Prototypesلغة تعتمد النماذج •

.Traitsتوفر دعم •

.لغة عالية المستوى•

.لغة ديناميكية•

.تحتوي على جامع قمامة•

.UIتحتوي على •

:الموقع الرسمي

http://www.selflanguage.org

:مثال برمجي

(| parent* = obj1. width = 5. width: = <-.

height = 9. height: = <- |)

(| parent* = obj1. width <- 5. height <- 9 |)
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الفصل الثالث



أنت تعرف اللكثير! اكتب برامجك!
 الكشششثير منشششا يعشششرف مبشششادئ البرمجشششة والكشششثير منشششا قشششد يكشششون تخشششرج مشششن الجامعشششة بدرجشششة

لا  بكالوريوس في تقنية المعلومات أو حتى دبلششوم ولكششن فششي النهايششة ل يسششتطيع أن يبرمششج برنامجشش

لل أو لنقل أي مشروع برمجي فنحن على ما نملكه من معرفة ينقصنا معرفة كيفية دمششج مششا  متكام

لل شششخص يعششرف أوامششر قواعششد البيانششات :تعلمناه في وحدة واحدة لنخرج بشيء جميل لنأخذ مثا . 

ولكنه ل يستطيع أن ينشئ برنامج مدير مقالت، لماذا؟

ماذا نعني ببرنامج متكامل؟
لا ل يقصد بمتكامل بمعنى كامل ل نقص ول خلل فيه فل يوجد مثل هذا البرنامج حششتى  قطع

 تلك البرامج التي تقوم عليها شششركات تضشخ الملييشن مشن الشدولرات لمبرمجيهششا، ولكششن مشا نقصشده

 أنه متكامل بحيث يؤدي مجموعششة مشن الوظشائف المختلفشة، المبرمجشة بمهششارات مختلفشة، المششؤطرة

.في إطار واحد لسهل اللستخدام

 لهذا يمكن أن نرجع لسبب عجز الكثير منا عششن برمجششة برنامشج متكامشل إلشى عششدم اللمشام بكشل

 جشششوانب تطشششوير البرامشششج الشششتي ل تششششمل البرمجشششة فحسشششب بشششل التخطيشششط والختبشششار والتصشششحيح

 .والتعامششل مششع المسششتخدم، إلششخ فكتابششة الكششواد مششا هششي إل جششزء مششن عمليششة البرمجششة وهششي الجششزء

 الممتع ولكن مع تطوير برنامج متكامل نحتاج إلى أكثر مشن المتعششة نحتششاج إلششى الروتيششن والتعامششل

.مع أشياء ل يلحظها المستخدم النهائي ولكنها تعمل بصمت خلف الستار
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!أنت تعرف الكثير اكتب برامجك  مختصر دليل لغات البرمجة!

لل رلسم الواجهة الرلسومية والتعامل مششع كششل الحششداث  Eventsهذه الشياء المملة تشمل مث

 بشكل منالسب والتعامل مع الخطاء ل تجاهلها، فمشن السشهل أن نأخذ قيمشة من المسشتخدم ولكشن

 المشششكلة والملششل تبششدأن حينمشا نريششد أن نتأكششد مششن أن المسششتخدم أدخشل القيمششة المنالسششبة مششن حيششث

لل .النوع مث

لا نلحظ أن برنامج ذو واجهة رلسومية بسيط يأخذ عدد من المستخدم ويقسمه على آخر  إذ

لا حيث لسنكتب الكشثير مشن اللسشطر لل ورتيب لا مم لا من أن يكون مهمة لسريعة ولسهلة أصبح أمر  عوض

 البرمجيششة لرلسششم الواجهششة والتأكششد مشن ظهورهشا بشششكل صششحيح ثششم نتأكششد مشن أن المسششتخدم أدخششل

لا، إلخ لا ونتأكد أن الرقم المقسوم عليه ليس صفر لا وليس حرف .رقم

لا لا على بدء، الكشثير منشا يجهشل أن مشا يملكشه من معلومشات بسششيطة بنظشره هشي كافيشة جد  عود

.لبناء برنامج متكامل، المسألة تكمن في معرفة الوامر والمهارات المطلوبة ومتى الستخدمها

 لقششد واجهششت الكششثير مششن الطلب يلقششون بششاللوم علششى المناهششج الدرالسششية ويتهمونهششا بالنظريششة

لا لبششدء مششاريعهم الخاصششة، هشذا ل يعنششي أن المششر  المحضة ولكنهم يغفلشون أن مشا تعلمشوه كشاف جشد

لا ول يحتششاج لي جهششد ولكششن بشششكل عششام المشششروع بشششكله الكلششي يمكششن كتششابته بهششذه  بسششيط جششد

 اللسالسيات وقد نحتاج إلى البحث والسؤال واللستعانة بمصادر خارجية في بعض الحيان وهششذا

 هششو المطلششوب حيششث لسنكتسششب مهشارات جديششدة قششد ل نسششتخدمها فششي هشذا المشششروع بالششذات ولكششن

 تعود بالنفع في مشاريع أخرى فعندما أبحث عن دالششة تقشوم بعمشل معيششن مشن خلل بحششثي قشد أقشرأ

.عن دالت مشابهة أو حتى مختلفة السترجعها في وقت لحق إن احتجتها
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!أنت تعرف الكثير اكتب برامجك  مختصر دليل لغات البرمجة!

 ولسنحاول في هذا الموضوع السشير خطششوة خطشوة لكتابششة برنامششج بسششيط ولكششن لسششنحاول أن

لل بحيث نرى الخطوات اللسالسية التي نحتاج لها لبناء برنامجنا الشخصي .نجعله متكام

! حدد فكرة البرنامج1 .

 هششذه المسششألة بديهيششة وربمششا تبششدو لسششاذجة ولكششن الصششعوبة الششتي نجششدها فششي كتابششة مواضششيع

 التعبير والنشاء تكمن في عدم قدرتنا على تحديد موضوع محششدد وشششيق وهشذه العقبششة أي عقبششة

لا بالمثششل ل يمكشن لا فالشاعر أعطه فقششط مطلششع القصششيدة ولسشيكملها تلقائيش  .الخطوة الولى كبيرة جد

.أن نبرمج بدون أن نعرف ماذا نريد بالضبط وما هو الهدف الذي نرجوه

 من الشياء التي تجدر الشارة إليهششا هنشا هششي أن الفكشرة ل يجششب أن تكشون فريشدة مشن نوعهشا

 ولم يسبق لحد أن قام بها، المسألة ببساطة ابحششث عششن فكششرة أو مشششروع تحششس بحاجششة شخصششية

لل هناك الكثير من برامج مدراء الخبار المتششوافرة ولكشن منشذ فششترة ولششدي فكششرة عمشل برنامششج  له مث

 .مدير أخبشار يكشون تركيشزه فقشط علشى نششر مقالتي علشى ششكل مواضششيع صشالحة للطباعشة مباششرة

نثشم تكششبر لششيء هشو لشم يتشوقعه، أو  الكثير من البرامج تبدأ من حاجة المبرمج الشخصشية لهشا ومشن 

 !قد ل تكبر المهم أن البرنامج يسد حاجة شخصية لي، ومنه انطلقت مشاريع كثيرة والششذي يعششرف

”.Scratch Your Own Itch“بشمصطلح 

فكصصرة البرنامصصج ):التطصصبيق  لا قششررت أن نبرمششج عميششل لتويششتر علششى(   فششي هششذا الموضششوع مبششدئي

لا أو لنقل برنامج ترجمة .لسطح المكتب، ولكني عدلت برأيي واخترت أن يكون قامولس
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!أنت تعرف الكثير اكتب برامجك  مختصر دليل لغات البرمجة!

لا2 . خطط للبرنامج مسبق .

لل مششن إنشششاء جششداول قاعششدة البيانششات مباشششرة هكششذا ومششن ثششم إعششادة كتابتهششا كلمششا أردت  فبششد

لا للميشزات  إضافة ميزة بسيطة وإعادة كتابة الكواد البرمجية التابعة لهشذه الجشداول، خطشط مسشبق

.والختيارات المطلوبة ولستقل الحاجة إلى التعديل بعد ذلك

لا السششتخدام  ل بششأس بالسششتخدام برامششج تخطيششط جششداول قواعششد البيانششات وطريقششة اتصششالها وأيضشش

UMLلتخطيط لسير البرنامج أو تخطيط الكللسات وطريقة تفاعلها ولكششن ل يجشب أن نعقششد المسشألة . 

لل فل داعي لضاعة الكثير من الوقت في هذه المرحلة لا فع .أكثر من اللزم فإذا كان البرنامج بسيط

لا يمكن الستخدام التخطيط اليششدوي بقلمششك ودفششتر ملحظاتششك وهششذه طريقششتي المفضششلة  !أيض

لا أو متولسط الحجم لنني أجد متعة في ذلششك فششالمهم أن نجعششل مششن لا كان البرنامج صغير  خاصة إذ

لل لتعابك !العملية متعة خاصة إذا كان المشروع شخصي ول ينتظر منه ربح مادي مقاب

التخطيصط ):التطصصبيق  لا هنشاك الكشثير من الخيشارات تعتمشد علشى نقشاط تلشي هذه النقطشة(   طبع

 لششذلك لششن نششدخل فششي تفاصششيل المخطششط الن ولكششن بمششا لششدينا مششن معلومششات الن يمكننششا أن نرلسششم

لا لسير البرنامج بالستخدام  لا بسيط : أو هكذا على طريقة الخوارزمياتUMLمخطط

 ← اتصششل بقاعششدة البيانششات ←اطلششب النششص مششن المسششتخدم ← حششدد اللغششات المطلوبششة للترجمششة 

. أعد العملية←ارجع قيمة النص المترجم 

!بسيط أليس كذلك؟ يبدو ذلك في بداية المر
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!أنت تعرف الكثير اكتب برامجك  مختصر دليل لغات البرمجة!

. حدد أدواتك واعرف قدراتك3 .

.تحديد الدوات المنالسبة للمهام المنالسبة هو مرحلة حسالسة في بناء أي مشروع

ما هي اللغة البرمجية المنالسبة؟•

 المنالسب؟IDEما هو الش •

ما هي المكتبات المساعدة التي لسأحتاجها؟•

ما هي المصادر المتوافرة للدعم؟•

ما هي آلية التعامل مع المستخدم؟•

ما هي قاعدة البيانات المستخدمة؟•

لا وتضمن إلششى حششد كششبير أن ل تقششع فششي متشاعب  وغيرهم من اللسئلة، هذه اللسئلة حسالسة جد

.كثيرة في مرحلة التطبيق، وتختلف الجابات بالطبع حسب متطلبات المشروع البرمجي

لل فششي حششال كششان المشششروع تطششبيق ويششب هششل    خيششار منالسششب؟ فششي أغلششبCالسششؤال الول مث

  وبيششرلPHPالحيششان ل، فششي حششال برمجششة برنامششج ويششدجت هششل هالسششكل منالسششبة؟ ل أعتقششد ذلششك، 

. في الحالة الثانيةJavaScriptوروبي خيارات أفضل في الحالة الولى ولغة 

 السؤال الثالث ما هي المكتبات التي لسأحتاجها؟ كلما كان البرنامج أكبر ويحتاج إلششى أشششياء

 معقدة كلما كانت الحاجة إلى المكتبات أكثر، قبل أن ابدأ في مشروع كتابة برنامششج لسششطح مكتششب

Wxwidgetsيجب أن أدرس الخيارات التي تقدمها لي لغة البرمجة هل تشوفر لشي   ،GTKإلشخ؟ ، 

أي مكتبة لسأختار هل لسيكون برنامجي لويندوز أو لينكس أو ماك؟
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!أنت تعرف الكثير اكتب برامجك  مختصر دليل لغات البرمجة!

لا واجهتنششي مشششكلة لسششأجد مششن يسششاعدني؟ هششل تتششوافر  مششا هششي المصششادر المتششوافرة؟ هششل إذ

مصادر غنية؟ هل يوجد توثيق كامل؟

 ل تنسى أن تعرف قدراتك، بعض المكتبات ليست مجشرد مكتبشات بشل عشالم متشعب فشي حد

  ل يعنششي أننششي ألسششتطيع كتابششة لعبششة فقششط مششن خلل قششراءة التوثيششق بششلSDLذاتهششا فتششوافر مكتبششة 

 تتعدى إلى مهارات وتقنيات ومفاهيم إضشافية تحتششاج إلشى وقششت كششبير لتعلمهشا يشوازي ربمشا الششوقت

!الذي قضيته لتعلم لغة البرمجة نفسها

حصصدد أدواتصصك ):التطصصبيق  لا فقششط، وذلشك علشى(   لسشأكتفي بالجابشة عشن اللسششئلة المطروحشة لسششلف

.حسب حاجة برنامجنا

ما هي اللغة البرمجية المناسبة؟

 بمششا إننششي أجيششد بيششرل والمشششروع شخصششي واللغششة منالسششبة لهششذا نششوع مششن المهششام فل بششأس مششن

.الستخدامها

 المناسب؟IDEما هو الص 

  لسيرلسم لنا الواجهة الرلسششوميةGlade وذلك لن wxGlade بالضافة إلى Padreلسأختار 

!wx لسيساعدنا في تطوير أكواد بيرل خاصة أنه برنامج مكتوب بها وبمكتبة Padreو

ما هي المكتبات المساعدة التي سأحتارجها؟

  الششتي لسششتوفر لنششا إمكانيششةwxPerlلسششنحتاج بعششض المكتبششات ولكششن المهششم الن هششو مكتبششة 

؟Swing أو حتى QT أو GTKإنشاء الواجهة الرلسومية، طيب لماذا ل نستخدم 
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!أنت تعرف الكثير اكتب برامجك  مختصر دليل لغات البرمجة!

لا هنششا نحتششاج أن نعمششل درالسششة لسششريعة قبششل اتخششاذ القششرار فمكتبششة كيششوت مكتبششة ممتششازة جششد

لا ممتشازة لشو كنشاGTK.ولكن في بيرل هشي خيشار لسشيئ لقلشة المصشادر وقشدم الصشدار المتشوافر    أيضش

منكس ولكن ربما أحب أن انقل البرنامج إلى ويندوز وتشششغيل هششذه المكتبششة هنششاك  لسنكتفي بنظام لي

 .ليس بالمر السهل لسوينج؟ لسنحتاج إلى مكتبات إضافية كثيرة لكي نستطيع تششغيلها من بيشرل

  أفضشششل المكتبشششات المتشششوفرة لشششبيرل مشششن ناحيشششة التوثيشششق ولكنهشششا ل تشششدعمTkفل داعشششي لكشششل هشششذا، 

لا الخيار الفضل هو  لا ومتعددة المنصاتwxPerl!العربية إذ   فالتوثيق موجود والمكتبة قوية جد

.في حال رغبنا في تشغيلها في أي نظام تشغيل لكي تظهر بنفس شكل برامج نظام التشغيل

ما هي المصادر المتوافرة للدعم؟

لا لا منالسششب  بيششرل ل يوجششد لهششا دعششم مششادي خاصششة فششي عالمنششا العربششي لششذلك قششد ل تكششون خيششار

لا للمششششاريع الشخصشششية مشششن كتشششب وتوثيشششق  للششششركات هنشششا ولكشششن المصشششادر المتشششوافرة ممتشششازة جشششد

.ومنتديات وغرف مساعدة ومجموعات بريدية

ما هي آلية التعامل مع المستخدم؟

 لسطر الوامر؟ صفحات ويب؟ واجهة رلسومية؟ يبدو أنكم خمنتم الخيار الثشالث لننشا تكلمنششا

!عن المكتبة التي لسنستخدمها

ما هي قاعدة البيانات المستخدمة؟

 ؟ يمكششن اختيششار الفلت فايششل فششيSQLite ؟ مششايلسششيكوال؟ أوراكششل؟ Flat Fileملششف عششادي 

 المشششاريع الصششغيرة والمتولسششطة ولكنهششا خيششار لسششيئ للمشششاريع الكششبيرة ولششن اختارهششا لكششي ل أحتششاج

.للكثير من اللسطر البرمجية لفتح وقفل وإغلق الملفات النصية
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 .مايسكوال لن الستخدمها لن برنامجي ل يحتاج إلششى خشادم فهششو ليششس تطششبيق ويششب أوراكشل

  كنت لسألستخدمها لو كنت لسأصنع قاعششدة الكلمششاتSQLite!ليس لدي المال الكافي قاعدة بيانات

!بنفسي ولكن لني كسول لسألستخدم قاعدة كلمات جاهزة

 Arabeyesإذن الن لدي خيارين أن الستخدم قاعدة بيانات جاهزة للكلمات مثل ما تششوفره 

 وهي من نوعية الملفات النصية أو أن الستخدم قاعدة بيانات موجودة على الويب مثل مششا تششوفره

BabelFish؟ ولكنه ل يوفر اللغة العربية؛ لذا لسأختار مترجم جوجل!

. رسم الوارجهة الرسومية4 .

لل ثشم رلسششم الواجهششة الرلسششومية لا يمكشن البششدء بعمليششة كتابشة الكشواد والشدوال الحقيقيشة أو طبع

لا    خاصة لمن يحبون طريقة الختبار قبششل البرمجششة وهششذا مششاGUIأو ما تعرف بالنجليزية اختصار

 فعلتششه أنششا عنششدما كنششت أكتششب الكششواد الششتي لسنسششتخدمها فششي هششذا الموضششوع ولكششن هنششا فضششلت أن

لل .نرلسم الواجهة الرلسومية بشكل لسريع وننتهي منها أو

لا رسصصم الوارجهصصة يصصدوي ):التطصصبيق  لل وقبششل كششل شششيء ارلسششم الواجهششة بيششدك كمششا تحششب أن(   أو

لا !تظهر لكي ترتاح في عملية وضع الشياء في أماكنها الصحيحة لحق
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:هنا رلسمي المتواضع

  للرلسشم الحقيقششي ولشن أتكلششم عششن هشذه النقطشةwxGladeبعششدها يمكننششا البششدء فشي السششتخدام 

.حيث يوجد العديد من المواد التي تشرح هذه الجزئية وقد قمت بعمل بعضها

. ربط الوارجهة الرسومية مع الكواد الحقيقية5 .

  أو أي برنامششج تصششميم واجهششاتwxGladeبعششد رلسششم الواجهششة الرلسششومية بالسششتخدام برنامششج 

 ، إلششخ نششأتي إلششى مرحلششة الربششط بيششن الواجهششة والكششود الششبرمجي، قبششل أنTk builder وGladeمثششل 

 السترلسل يجب أن أنوه إنني كنت من المعارضين للسشتخدام برامششج رلسششم الواجهششات الرلسششومية لنهششا

لل  تضيف أكواد إضافية كثيرة يمكن اختصارها ولكن الميزة الششتي تجعلنششي أفضششل السششتخدامها هششو أو

لا توفيرهشا آليشات جيشدة لفصشل  لسرعة التصميم بالطبع، فننتهي من هذه المرحلة المملشة بسشرعة وأيضش

لل مث  ) أو حششتىXML(الكود البرمجي عن الكود المرئي وذلك لسواء بالستخدام ملششف وصششفي منفصششل 

 تضمين الكود البرمجي في الكود المرئي ولكششن بتششوفير آليششات مريحششة لتحششديث الكششود المرئششي بشششكل

.منفصل عن الكود البرمجي
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:نعود مرة أخرى، انتهينا من تصميم الواجهة الرلسومية وهكذا تبدو

ماذا نفعل ال ن؟

 الخطششوة اللسالسششية الن هششي أن نربششط الواجهششة بششالكود وذلششك يتششم عششن طريششق وضششع متنصششت

Action listener (Handler) لكل حدث Event.

 عندما أشاهد كل جزء من برنامجي أعرف أنه يمكن أن تحشدث أحشداث كشثيرة فشي برنشامجي

لل يمكننششي  ولكششن يمكننششي فقششط الهتمششام بالحششداث الششتي لهششا تششأثير مباشششر علششى لسششير البرنامششج، مث

 وضع متنصت لتحرك مؤشششر الفششأرة علششى منطقششة الكتابشة وعليششه أخششذ تصشرف معيششن ولكشن ل يوجششد

.كثير جدوى من فعل ذلك في برنامجنا الن
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لا لسألخص أهم النقاط التي يجب أن اهتم بها كالتالي :إذ

.لسأضع متنصت للنقر على زر الخروج لنهاء كل عمليات البرنامج.1

. كي أظهر معلومات البرنامجCreditلسأضع متنصت للنقر على زر .2

. ولكي يقوم بالستبدال أماكن اللغتينSwapلسأضع متنصت لزر .3

. ولكي يقوم بمهمة الترجمة وعرضها في مكانها الصحيحTransلسأضع متنصت لزر .4

:ملحظات

ميقفل بحيششث ل يمكشن للمسشتخدم الكتابششة فيششه.1  الجزء الذي لسيظهر فيشه النششص المشترجم لسشش
لا لسيتم إظهار رلسائل الخطاء في هذا المكان .ولكن يمكنه النسخ منه وأيض

 ComboBoxلشدينا خيشارات كشثيرة فشي كيفيشة تشوفير آليشة اختيشار اللغشات ولكشن لسشنختار .2

لا فششي البرنامششج وإنمششا يتولسششع فقششط فششي  لسهولته ولتوفيره المكان فهو ل يأخششذ مكانششا كششبير
لسنقوم بإضافة أكثر من    لغششة ولكششن لششن نضششيف30(حالة النقر عليه ليظهر اللغات المتوفرة 
لا ).كل اللغات التي يوفرها جوجل فبعضها إلى الن مازال تجريبي

لا في دالة الترجمة، لن هذا.3 لا بكل صندوق اختيار بل لسنطلبها يدوي لا خاص  لن نضع متنصت
لا إل في حالة النقر على زر الترجمة .الحدث ليس مهم

  حيششث لسششنكونwxGlade لسيكون لدينا ملف بيرل جشاهز بعششد توليششده مشن برنامششج :التطبيق

  الششدوال الششتي قمنششاImplementجششاهزين لبششدء الربششط بيششن البرنامششج والواجهششة مششن خلل تطششبيق 

لا :بالعلن عنها مبدئي
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#! usr/bin/perl -w --

# generated by wxGlade 0.6.3 on Fri Oct 8 21:50:29 2010

# To get wxPerl visit http://wxPerl.sourceforge.net/

use Wx 0.15 qw[:allclasses];

use strict;

package MyFrame1;

use Wx qw[:everything];

use base qw(Wx::Frame);

use strict;

sub new {

my($self, $parent, $id, $title, $pos, $size, $style, $name) = 
@_;

$parent = undef unless defined $parent;

$id = -1 unless defined $id;

$title = "" unless defined $title;

$pos = wxDefaultPosition unless defined $pos;

$size = wxDefaultSize unless defined $size;

$name = "" unless defined $name;

# begin wxGlade: MyFrame1::new

$style = wxCAPTION|wxCLOSE_BOX|wxFRAME_NO_TASKBAR|
wxCLIP_CHILDREN

unless defined $style;

$self = $self->SUPER::new($parent, $id, $title, $pos, $size, 
$style, $name);

$self->{label_1} = Wx::StaticText->new($self, -1, "From: ", 
wxDefaultPosition, wxDefaultSize,);

$self->{origin} = Wx::ComboBox->new($self, -1, "", 
wxDefaultPosition, wxDefaultSize, ["AutoDetect", "Arabic", 
"English", "French", "Dutch", "German", "Persian", "Turkish", 
"Japanese", "Italian", "Slovak", "Serbian", "Thai", "Hindi", 
"Hebrew", "Spanish", "Greek", "Russian", "Swedish", "Croation", 
"Polish", "Portuguese", "Filipino", "Irish", "Malay", 
"Belarusian", "Czech", "Norwegian", "Swahili", "Catalan", 
"Bulgarian", "Korean", "Indonesian", "Chinese", "Vietnamese"  ،
"Yiddish"  ، "Afrikaans"], wxCB_DROPDOWN|wxCB_SIMPLE|
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wxCB_DROPDOWN|wxCB_READONLY|wxCB_SORT);

$self->{Swap} = Wx::Button->new($self, -1, "Swap <->");

$self->{label_2} = Wx::StaticText->new($self, -1, "To:", 
wxDefaultPosition, wxDefaultSize,);

$self->{destination} = Wx::ComboBox->new($self, -1, "", 
wxDefaultPosition, wxDefaultSize, ["Arabic", "English", 
"French", "Dutch", "German", "Persian", "Turkish", "Japanese", 
"Italian", "Slovak", "Serbian", "Thai", "Hindi", "Hebrew", 
"Spanish", "Greek", "Russian", "Swedish", "Croation", "Polish", 
"Portuguese", "Filipino", "Irish", "Malay", "Belarusian", 
"Czech", "Norwegian", "Swahili", "Catalan", "Bulgarian", 
"Korean", "Indonesian", "Chinese", "Vietnamese", "Yiddish"  ،
"Afrikaans"  ، "Ukrainian"], wxCB_DROPDOWN|wxCB_SIMPLE|
wxCB_DROPDOWN|wxCB_READONLY|wxCB_SORT);

$self->{Trans} = Wx::Button->new($self, -1, "Trans! );

$self->{origin_text} = Wx::TextCtrl->new($self, -1, "", 
wxDefaultPosition, wxDefaultSize, wxTE_MULTILINE|wxHSCROLL);

$self->{translated_text} = Wx::TextCtrl->new($self, -1, "", 
wxDefaultPosition, wxDefaultSize, wxTE_MULTILINE|wxTE_READONLY);

$self->{Credits} = Wx::Button->new($self, -1, "Credits");

$self->{Exit} = Wx::Button->new($self, -1, "Exit");

$self->__set_properties();

$self->__do_layout();

Wx::Event::EVT_COMBOBOX($self, $self->{origin}->GetId, 
\&OnSelection);

Wx::Event::EVT_BUTTON($self, $self->{Swap}->GetId, \&OnSwap);

Wx::Event::EVT_COMBOBOX($self, $self->{destination}->GetId, 
\&OnSelection);

Wx::Event::EVT_BUTTON($self, $self->{Trans}->GetId, \&OnTrans);

Wx::Event::EVT_BUTTON($self, $self->{Credits}->GetId, 
\&OnCredit);

Wx::Event::EVT_BUTTON($self, $self->{Exit}->GetId, \&OnExit);

# end wxGlade

return $self;

}

sub __set_properties {
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my $self = shift;

# begin wxGlade: MyFrame1::__set_properties

$self->SetTitle("GTranslate");

$self->{origin}->SetSelection(0);

$self->{destination}->SetSelection(0);

$self->{origin_text}->SetMinSize(Wx::Size->new(428, 77));

# end wxGlade

}

sub __do_layout {

my $self = shift;

# begin wxGlade: MyFrame1::__do_layout

$self->{sizer_2} = Wx::BoxSizer->new(wxVERTICAL);

$self->{sizer_3} = Wx::BoxSizer->new(wxVERTICAL);

$self->{sizer_4} = Wx::BoxSizer->new(wxHORIZONTAL);

$self->{sizer_5} = Wx::BoxSizer->new(wxHORIZONTAL);

$self->{sizer_5}->Add($self->{label_1}  ، 0, 
wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALIGN_CENTER_VERTICAL, 0);

$self->{sizer_5}->Add($self->{origin}  ، 0, 
wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALIGN_CENTER_VERTICAL, 0);

$self->{sizer_5}->Add($self->{Swap}  ، 0, 
wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALIGN_CENTER_VERTICAL, 0);

$self->{sizer_5}->Add($self->{label_2}  ، 0, 
wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALIGN_CENTER_VERTICAL, 0);

$self->{sizer_5}->Add($self->{destination}  ، 0, 
wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALIGN_CENTER_VERTICAL, 0);

$self->{sizer_5}->Add($self->{Trans}  ، 0, 
wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALIGN_CENTER_VERTICAL, 0);

$self->{sizer_3}->Add($self->{sizer_5}  ، 1, wxEXPAND, 0);

$self->{sizer_3}->Add($self->{origin_text}  ، 0, wxEXPAND|
wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALIGN_CENTER_VERTICAL, 0);

$self->{sizer_3}->Add($self->{translated_text}  ، 0, wxEXPAND|
wxALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wxALIGN_CENTER_VERTICAL, 0);

$self->{sizer_4}->Add($self->{Credits}  ، 0, wxALIGN_RIGHT, 0);
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$self->{sizer_4}->Add($self->{Exit}  ، 0, wxALIGN_RIGHT, 0);

$self->{sizer_3}->Add($self->{sizer_4}  ، 1, wxEXPAND, 0);

$self->{sizer_2}->Add($self->{sizer_3}  ، 1, wxEXPAND, 0);

$self->SetSizer($self->{sizer_2});

$self->{sizer_2}->Fit($self);

$self->{sizer_2}->SetSizeHints($self);

$self->Layout();

# end wxGlade

}

sub OnSelection {

my ($self, $event) = @_;

# wxGlade: MyFrame1::OnSelection <event_handler>

warn "Event handler (OnSelection) not implemented";

$event->Skip;

# end wxGlade

}

sub OnSwap {

my ($self, $event) = @_;

# wxGlade: MyFrame1::OnSwap <event_handler>

warn "Event handler (OnSwap) not implemented";

$event->Skip;

# end wxGlade

}

sub OnTrans {

my ($self, $event) = @_;

# wxGlade: MyFrame1::OnTrans <event_handler>

warn "Event handler (OnTrans) not implemented";

$event->Skip;

# end wxGlade

}

135الفهرس



!أنت تعرف الكثير اكتب برامجك  مختصر دليل لغات البرمجة!

sub OnCredit {

my ($self, $event) = @_;

# wxGlade: MyFrame1::OnCredit <event_handler>

warn "Event handler (OnCredit) not implemented";

$event->Skip;

# end wxGlade

}

sub OnExit {

my ($self, $event) = @_;

# wxGlade: MyFrame1::OnExit <event_handler>

warn "Event handler (OnExit) not implemented";

$event->Skip;

# end wxGlade

}

# end of class MyFrame1

1;

1;

package main;

unless(caller){

local *Wx::App::OnInit = sub{1};

my $app = Wx::App->new();

Wx::InitAllImageHandlers();

my $frame_2 = MyFrame1->new();

$app->SetTopWindow($frame_2);

$frame_2->Show(1);

$app->MainLoop();

}

 قد يسألني البعض الن كنت تدعي أن العملية لستكون لسهلة وأننا بمعرفة اللسالسششيات يمكششن

أن ننشئ برنامج فما هذه الكواد الطويلة والمعقدة؟

136الفهرس



!أنت تعرف الكثير اكتب برامجك  مختصر دليل لغات البرمجة!

:ولكن في حقيقة المر إن الستخدامنا لبرامج تصميم الواجهات وفر لنا بعض المزايا

لل.1  !إزالة الحاجة إلى كتابة الكواد الطويلة للوصول إلى شكل مبششدئي للبرنامششج خاصششة مث
لل .لو كانت المكتبة لسوينج مث

.تسهيل عملية إعادة ترتيب مواضع الشياء ورلسمها.2

لا.3  .إزالة الحاجة إلى حفظ خصائص العناصر المرئيشة والحششداث المرتبطشة بهشا فأنشا لسشت مضششطر
زر وما هي نوعية الحداث التي يستجيب لها .لن أحفظ ما هي خصائص العنصر  ( )

لا مشششن الشششوقت حشششتى يتشششم تعلمهشششا بخلف تعلشششم.4 لل جشششد  لسشششهولة تعلمهشششا فهشششي ل تأخشششذ إل قلي
 .المكتبة نفسها بالضافة إلى كون تعلم برنامج تصميم واحششد يسششهل عمليششة النتقششال إلششى

لا .برنامج تصميم آخر إلى حد كبير جد

لا الشيء المهم وهو إزالششة عنششاء تعلششم المكتبششة الرلسششومية خاصششة فيمششا يتعلششق برلسششم.5  وأخير
لل هذا الكود الن ليس كل مبرمج بيرل يعرف كتابته بنفسه  العناصر وطريقة العرض، مث

.ولكن الن بسهولة يستطيع أن يعمل تطبيق لكل دالة فقط وينتهي من البرنامج

لا إلشششى الن نحشششن فشششي الحقيقشششة لشششم نبرمشششج بشششل نصشششمم كشششأي برنامشششج تصشششميم مثشششل  GIMPإذ

 .أو فوتوشوب أو فرونت بيج، إلخ وأغلب المكتبات الرلسومية الن يتوافر لها عدة برامج تصششميم

.تزيل هذا العبء عن المبرمج

137الفهرس



!أنت تعرف الكثير اكتب برامجك  مختصر دليل لغات البرمجة!

. كتابة الكود الحقيقي6 .

لل لششو أن برنامجنششا يقششوم  مششع هششذه المرحلششة يمكننششا أن نقششول بششأن البرمجششة الحقيقيششة بششدأت فمث

 بعمليات حسابية معقدة فكل ما فعلناه إلى الن مجرد تمهيد والبداية الفعلية هي فششي كتابششة هششذه

.المعادلت الرياضية في الدوال الموجودة في البرنامج

لا وذلشك  الن، بما أن البرنامج ذو واجهة رلسومية فهو يحتوي على دوال ل بششأس بهششا افتراضششي

 .للتعامل مع كل حدث مهم في البرنامج وبما أن البرمجة الحدثية ل تبدأ من اتجاه معين ول تتبع

لل يمكن أن نبدأ برنامج رلسومي مشا باختيشار فتشح ملشف جديشد أو يمكشن أن نبشدأ مث  (لسير عمل ثابت 

لا ومشن ثشم تتشوالى الحشداث بششكل مختلشف فشي كشل مرة تششغيل  بالستحضار ملف تشم إنششاؤه لسشابق

لا ).تقريب

لا أفضل البدء في تطبيق الدوال التي :فأنا شخصي

.ل تحتاج إلى وقت وجهد طويل لنشائها•

أو علششى القششل تتفاعششل•  (ل تششؤثر أو تتفاعششل مباشششرة مششع الحششداث الخششرى فششي البرنامششج 
).وتتأثر بشكل أقل من غيرها

من القل إلى الكثر هكذا :وبالنظر إلى برنامجنا يمكن ترتيب الدوال  ( )

1.onExit

2.onCredit

3.onSwap

4.onTrans
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 النقطة التي احب أن أشير إليها هنا هو أن الكشواد الشتي لسشأكتبها فشي التطششبيق ليسشت بهشدف

  وإنما هي ولسيلة لتجسششيد المبششادئ المجششردة والفكششار فقششطwxتعليم لغة البرمجة بيرل أو مكتبة 

.وبالتالي ل تهتم بكيفية كتابة المر المعين ولكن ركز على خطوات الوصول إلى نتيجة معينة

كتابة الكواد ):التطبيق  )

لل نبشدأ بدالشة الخشروج وهشي دالشة بسششيطة مهمتهشا إنهشاء جميشع عمليشات البرنامشج والخشروج  :أو

:بشكل لسليم حسب طلب المستخدم

sub OnExit {

my ($self, $event) = @_;

# wxGlade: MyFrame1::OnExit <event_handler>

$self->Close();

# end wxGlade

}

لا    ومهمتها هشي تشوفير معلومشات عشن البرنامشج مثشل تاريشخ الصشدارة ورقمهشاonCredit:ثاني

لل إلى آخره ويمكن أن تكتششب بطششرق مختلفششة كششثيرة وفششي مثالنششا لسششأقوم بإنشششاء  )وحقوق النشر مث

  يقوم بمهمة إظهار هذه المعلومششات بحيششث عنششدما ينقششر المسششتخدم علششىDialog boxمربع حوار 

 " يقفشششز لشششه مربشششع حشششوار صشششغير فيشششه معلومشششات بدائيشششة عشششن البرنامشششج، وعنشششدما ينتهشششيCredit"زر 

.المستخدم من القراءة ينقر زر موافق ليرجع إلى البرنامج اللسالسي
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:هذا كل ما في المر

sub OnCredit {

my ($self, $event) = @_;

# wxGlade: MyFrame1::OnCredit <event_handler>

my $credit = Wx::MessageDialog->new(

$self,

"All Credit goes to: \n

Google: http://translate.google.com \n

CPAN: Lingua::Translate - Lingua::Translate::Google \n

wxPerl & wxGlade: perl_sourcer\@yahoo.com \n

Still under testing؛)

",

"Credits");

$credit->ShowModal;

# end wxGlade

}

لا    وهذه الدالة مهمتها فقط أن تقوم بتغيير أماكن لغششتي الترجمششة علششى لسششبيلOnSwap:ثالث

لا  المثششال إذا كششانت اللغششة المششترجم منهششا العربيششة واللغششة المسششتهدفة النجليزيششة لسششيقوم أوتوماتيكيشش

لا بكل بساطة ما نحتاجه هو :بتغيير أماكن اللغتين إذ .

.نحصل على قيمة اللغة الولى ونسندها إلى متغير.1

.نحصل على قيمة اللغة الثانية ونسندها إلى متغير الثاني.2

.نقوم بالستبدال القيم في المتغيرات.3

.نحدث اللغتين في الواجهة الرلسومية بالقيم الجديدة.4
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sub OnSwap {

my ($self, $event) = @_;

# wxGlade: MyFrame1::OnSwap <event_handler>

my $first = $self->{origin}->GetValue();

my $second = $self->{destination}->GetValue();

($first, $second) = ($second, $first);

$self->{origin}->SetValue($first);

$self->{destination}->SetValue($second);

# end wxGlade

}

لا   . وهششي الدالششة الششتي تقششوم بعمششل الشششيء المهششم أل وهششو الترجمششة خطششواتonTrans:رابعشش

:العمل كالتالي، في بداية الملف لسنستورد المكتبة اللزمة للترجمة

use Lingua::Translate;

لا في بداية الملف وليس داخل هذه الدالة لسننشئ كائن جديد من هذه المكتبة بهذا الشكل :وأيض

Lingua::Translate::config

(

back_end => 'Google'،

referer => 'http://dheeb.wordpress.com'،

format => 'text'،

userip => '192.168.1.1'،

);

 نعود إلى داخل الدالة، بمشا أن جوجشل ل تتعامشل مشع اللغشات بألسشمائها بششل باختصشاراتها فعلينششا

لل  لل الستبدال كل لغة باختصارها، مث .ar لستصبح Arabicأو
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:وعليه، أول لسطرين

my $tag_1 = getTag($self->{origin}->GetValue());

my $tag_2 = getTag($self->{destination}->GetValue());

  وهي دالة مساعدة كتبتها لتقشوم بعمليشة الحصششولgetTagنلحظ أننا الستدعينا دالة السمها 

.على الختصار لسأضع الكود الخاص بها بعد النتهاء من هذه الدالة

:الن ننشئ الكائن بما أن لدينا كل المعلومات

$object = Lingua::Translate->new(src => $tag_1, dest => $tag_2);

 الن انتهينا لسنأخذ قيمة النص الموجود ومن ثم ننفذ ميثود الترجمة ولسنحدث خانة النص

:المترجم بالقيمة الجديدة

my ($message, $trans);

$message = $self->{origin_text}->GetValue();

$trans = $object->translate($message);

$self->{translated_text}->SetValue($trans);

 : كما قلنا هذه الدالة تقوم بمقارنة كل السم مششع اختصششارهgetTag الدالة المساعدة :ملحوظة

لا لسشششنمرر لهشششا قيمشششة اللغشششة الموجشششودة وعليهشششا أن ترجشششع لنشششا الختصشششار  .وترجشششع قيمشششة الختصشششار إذ

.المنالسب ويوجد العديد من اللساليب للوصول إلى هذه النتيجة
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:وهكذا كتبتها أنا

sub getTag {

my $value = shift;

my %tags = qw/ AutoDetect auto Arabic ar English en French fr 
Dutch nl German de

Persian fa Turkish tr Japanese ja Italian it Slovak sk Serbian 
sr Thai th

Hindi hi Hebrew iw Spanish es Greek el Russian ru Swedish sv 
Croation hr

Polish pl Portuguese pt Filipino tl Irish ga Malay ms Belarusian 
be Czech cs

Norwegian no Swahili sw Catalan ca Bulgarian bg Korean ko 
Indonesian id

Chinese zh-CN Vietnamese vi Yiddish yi Afrikaans af Ukrainian 
uk/;

return my $tag = $tags{$value};

}

لل  الن بحمد اللششه انتهينشا مشن البرنامشج فهششو يقششوم بوظششائفه اللسالسششية المطلوبشة ولكشن هشل فع

 البرنامشششج جشششاهز لللسشششتخدام؟ بشششالطبع ل فنحشششن بعيشششدون كشششل البعشششد أن يكشششون البرنامشششج الن ششششبه

 !متكامل لماذا؟ أليششس مهمتشه فقشط أن يقششوم بالترجمششة وانتهينشا؟ أليسشت كشل الزرار تعمشل بالششكل

المطلوب؟

 مع اللسف هذا البرنامج إلى الن وهو برنامج ناقص بقوة لنه لم يخضع إلى المرحلششة الكششثر

 :أهمية والتي ربما كانت الهدف اللسالسي من هذا الموضوع مرحلششة الختبششار والتجريششب والتعامششل

.مع الخطاء واللستثناءات
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 إليششك هششذا المثششال، هنششاك برنامششج يفششترض أن النششترنت متششوافرة للتصششال بجوجششل وإرجششاع

لا ل مكان للفتراضات ومع اللسف كثير منا يششترك هششذه المرحلششة لا وهذا خطأ جسيم جد  !القيمة دائم

 .إما لنه غير مبالي أو لنه ل يعرف أو لنه ل يدرك أهميتها ففي مثال النششترنت هششذا، مششا لسششيحدث

 هششو أن البرنامششج عنششدما نطلششب منششه الترجمششة لسيتصششل بششالنترنت لثششواني معششدودة فششإذا كششان هنششاك

 اتصششال جششرت المششور علششى خيششر مششا يششرام ولكششن لششو كششان المسششتخدم غيششر متصششل بالشششبكة فسششينهار

 .البرنامج ويختفي هكذا بدون لسابق إنذار بمجرد النقر علشى زر الترجمشة ربمشا البعششض ل يهمشه فهشو

 يفترض أن المسششتخدم مشدرك لوجشوب وجششود اتصششال قبشل تشششغيل البرنامششج ولكشن مششع اللسشف هشذه

لا، إذن دع عنششك الفتراضششات لا وغيششر احترافيشش  نقطششة تحسششب علششى المبرمششج وتجعششل برنششامجه ناقصشش

.وتعامل مع الخطاء

. التعامل مع الخطاء والستثناءات7 .

 قلنا أن مشن الهميشة بمكشان أن يقششوم البرنامششج بالتعامششل مشع الخطشاء واللسشتثناءات الششتي قشد

 تحصل وقت تششغيل البرنامشج، وهشذا المشر هششو مشن المششور الششتي تمششايز بيششن المشبرمجين فكلمشا كشان

.المبرمج مهتما بالتفاصيل ومعالجتها كان ذلك أفضل لبرنامجه ولسمعته كمبرمج

 الن أين نبحث عن الخطاء واللستثناءات التي يمكن أن تحصل؟ في الغشالب هنشاك حالتين

لا ظهور الخطاء واللستثناءات فيها :يكثر جد

.التعامل مع النظام•

.التعامل مع المستخدم•
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 الحالة الولشى، مثالهشا عنشدما نحشاول أن نفتشح ملشف قشد تنجشح العمليشة أو قشد ل تنجشح بسشبب

.وجود قفل أو صلحية معينة على الملف لذلك يجب أخذ هذا المر بالحسبان والتعامل معه

لل  الحالة الثانية، مثالها طلب قيمة من المستخدم قد نكششون نريششد قيمشة رقميششة لعمششل حسشابات مث

.فيدخل المستخدم قيمة نصية، عليه يجب أن نتأكد من القيمة المدخلة قبل الشروع في العمل عليها

 فششي النهايششة هنششاك أنششواع مششن الخطششاء ل يمكششن التعامششل معهششا مثششل نفششاذ الششذاكرة مششن نظششام

لل كي يتعامل مع هذا الخطأ .التشغيل فلن يكون هناك مفسر لغة أص

لا فششي بعششض الحيششان ل يتوقششع أن نحصششي جميششع الخطششاء الششتي قششد تحصششل خاصششة فششي  أيضشش

لا ول نششترك عمليشة اكتشششاف الخطششاء  المششاريع الكشبيرة ولكشن مهمتنشا أن نقللهشا إلشى حشد معقششول جشد

لا حينهشا إن السشتخدمت أحشد  للمستخدم خاصة في برامج الويب التي قد تكون النتيجشة غاليشة جد

 .هذه الخطاء كثغرة في البرنامششج وبمششا أن لكشل لغششة برمجششة طريقششة فششي التعامششل مششع اللسششتثناءات

 والخطششاء ليششس الهششدف مششن التطششبيق هنششا هششو كيفيششة كتابششة الكششواد وإنمششا البحششث عنهششا وطريقششة

.محاصرتها ومدى أهميتها

البحث عن الستثناءات ):التطبيق    الن نشأتي إلشى برنامجنششا ونأخششذ كشل دالششة علشى حشدة ثششم(

.نبحث عن وجود الخطاء واللستثناءات التي يجب التعامل معها

لا، لشششذلك لسشششأكتفي  دالشششة الخشششروج ل تحتشششاج إلشششى إضشششافة أكشششواد ودالشششة إظهشششار المعلومشششات أيضششش

 .بالتجريب المباشر وملحظة لسلوك الدالتين عند النقر على الزر المعين ويبدو أن الثنتين تعملن

لا انهما ل يطلبان أي قيم من المستخدم .بشكل جيد والمهم أيض .
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ما مششن مجششرد الملحظششة نعششرف أنهششا قششد تسششببonSwapجميششل، نششأتي إلششى دالششة   : هكششذا مبششدئي

لا تسبب انهيار البرنامج، المشكلة هي في حالة أن قيم مربع الختيششارات الول  مشكلة ألسالسية جد

 ل يسششاوي قيششم مربششع الختيششارات الثششاني فهنششاك قيمششة موجششودة زائششدة فششي اختيششارات لغششة المصششدر

  هششذه القيمششة تخششبر جوجششل أن عليششه هششو البحششث عششن اللغششة فششي المصششدر وهششذهAutoDetectوهششي 

.ميزة جيدة فربما نحن ل نعرف اللغة التي نريد الترجمة منها

 ولكن دالة لسواب لستقوم بنقل أي قيمة إلشى الخانشة الخشرى لن القيمشة الموجشودة فشي داخشل

 .المربع ل تعنيها فهشي غيشر مهتمشة بالترجمشة وإنمشا مشا يهمهشا هشو فقشط تبشديل أمشاكن القيمشتين ولن

فكيششف يخمششن جوجششل مششا هششيAutoDetectخاصششية   ( ل تنفششع أن تكششون قيمششة للغششة المششترجم إليهششا 

.اللغة التي نريد أن نترجم إليها؟ لسيظهر خطأ في البرنامج (

  قبششل القيششامAutoDetectولكششي نتعامششل مششع هششذا الخطششأ فقششط نتأكششد مششن القيمششة أنهششا ليسششت 

لل    فسششنقوم بإظهششار رلسششالة تنششبيه للمسششتخدمAutoDetectبعمليششة التحويششل وإذا كششانت القيمششة فع

 في خانة النص المترجم ننبهه إلشى هشذا الخطشأ ونرجشو منشه محاولشة الترجمشة مشرة أخشرى بعشد تغيشر

لا التاليAutoDetectقيمة  لل من أن ينهار البرنامج بخطأ ل يعلم عنه المستخدم، إذ : وذلك بد

my $first = $self->{origin}->GetValue();

my $second = $self->{destination}->GetValue();

if($first eq "AutoDetect"){

$self->{translated_text}->SetValue("Can't use AutoDetect on 
destination! Please choose a language & try again…");}

else {

($first, $second) = ($second, $first);

$self->{origin}->SetValue($first);

$self->{destination}->SetValue($second); }
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لا قد تسبب مشاكلت فهي تستقبل قيمة وترجع قيمة مقابلة لهششا ولكششن لششوgetTagدالة    أيض

!كانت القيمة المستقبلة ل يوجد لها مقابل؟ ماذا لسنفعل الن؟

لا أن نحششرص علششى إيجششاد آليششة لضششمان عششدم إرلسششال أي قيمششة غيششر القيششم الششتي  يجششب علينششا إذ

لل نعم فعلناه في مرحلة تصميم البرنامج حيششث عنششدما لا فع  !يوجد لها مقابل، وذلك قد فعلناه لسابق

 قمنششا بتصششميم مربعششي الختيششارات قمنششا بتششوفير قيششم افتراضششية للغششات معينششة هششي فقششط مششا يششوفره

 البرنامج للمستخدم ولكي ل يقوم المستخدم بإضافة أي لغة غير موجششودة أو أي نششص ل معنششى لششه

 قمنا بقفل مربع الختيارات حيث ل يمكشن البتشة أن يكتششب المسشتخدم قيمششة مربشع الختيشار بنفسشه

:وإنما عليه أن يختار من الموجود فقط وفقط، القيمة التي وفرت لنا هذه الميزة في الكود كانت

wxCB_READONLY

!متابعة رحلة البحث عن الخطاء

لة للخطششاء،OnTransدالششة   ، هششذه الدالششة هششي أهششم دوال البرنامششج وهششي أكششثر الششدوال عرضشش

 النقطة الولى التي يجب النتباه إليهشا أننشا بشالنقر علشى زر الترجمشة نقشوم بالسشتدعاء الدالشة وتنفيشذ

تششرك الخانشة فارغشة لل  )كل خطوات الترجمة حششتى لشو كشان المسشتخدم لششم يشدخل نصشا للترجمشة أصشش ) 

لا  هذه العملية ل تسبب مشاكل مهمة ول ترجع أخطاء لن محرك جوجل لسيرجع قيمة فارغششة أيضشش

 !وبششذلك لششن يلحششظ المسششتخدم أي شششيء ولكششن ل معنششى لهششذا فلمششاذا نقششوم بتنفيششذ أوامششر ل تعطينششا

نتيجة في نهاية المطاف؟

لا كشانت هنششاك قيمشة للترجمشة وذلشك  لذلك لسنعدل على الدالة بحيث أنها ل تقوم بالتنفيذ إل إذ

.Trueببساطة يتم بالتأكد من أن قيمة خانة النص المصدر صحيحة 
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لا :إذ

if ($self->{origin_text}->GetValue())

{

Rest of code here

}

else {$event->Skip;}

لا لم يتوافر نص للترجمة .الن بكل بساطة لسيتجاهل أمر الترجمة إذ

لا هششي فششي حششال عششدم تششوافر اتصششال  النقطششة الثانيششة الكششثر خطششورة الششتي تكلمنششا عنهششا لسششابق

 .بششالنترنت لسششينهار البرنامششج وقششت النقششر علششى زر الترجمششة قششد يسششأل البعششض لمششاذا ينهششار البرنامششج

لل؟ كام

 ينهششار البرنامششج لن دالششة الترجمششة تحششاول إنشششاء كششائن مششن نششوع جوجششل ترانسششليتور وهششذا

 يحتاج إلى اتصال بالنترنت فعندما يفشل البرنامج في إنشاء هذا الكائن لسيرجع خطأ مششن النششوع

لا طيشب لمشاذا هشذا الخطشأ يجشب التعامشل معشه؟ لنششهFatalالذي يجب التعامل معه   . وليس اختياري

لا .بكل بساطة كل اللسطر البرمجية التي تعتمد على هذا الكائن لستفشل لنه ل يوجد كائن ألسالس

لل هذا المر :مث

$trans = $object->translate($message);

لا غيششر معششرفobject الخششاص بالكششائن ولكششن كششائن translateنحن نريد تنفيذ ميثششود    ألسالسشش

.عندنا لننا لم ننشئه بنجاح في العملية السابقة
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 كيف إذن نتأكد من وجود اتصال بالنترنت؟ اقترح احد العضاء فششي منتشدى بيشرل أن نقششوم

.بعملية اختبار للتصال قبل محاولة إنشاء الكائن

 ولكن هذه العملية مكلفة لن المستخدم عنششدما ينقششر علشى زر الترجمشة مشا لسششيحدث أن الدالششة

 في بداية المشر لسششتختبر وجششود التصشال وهشذا يسششتغرق بضشع ثشوان ومشن ثششم تقشوم بإنششاء الكششائن

لا تقوم بتنفيذ الميثود ولستزيد ثوان النتظار هكذا .باتصال جديد وأخير

:فكرتي كانت مغايرة، البرنامج كله ل يحتاج اتصال لكن هذا المر يحتاج اتصال

$object = Lingua::Translate->new(src => $tag_1, dest => $tag_2);

لا يمكننششي أن أعششرف هششل يوجششد اتصششال أم ل مششن خلل هششذا المششر نفسششه ول داعششي لضششافة  إذ

.المزيد من الوامر للتأكد من وجود اتصال

مأنشششئ الكششائن بنجششاح فبششالطبع هنششاك اتصششال وإن لششم ينشششأ فهششذا يعنششي أنششه ل يوجششد اتصششال إن 

لا أن الخطأ هذا ل يصلح أن نضشعه فشي جملشة شششرطية  أو نوع آخر من الخطاء، ولكن كما قلنا لسابق

if  (object) لنشششه فشششي هشششذه الحالشششة لشششو كشششان الخطشششأ falseلسشششينهار البرنامشششج ولشششن يتشششابع الجملشششة  

.الشرطية

لء علششى النتيجششة نأخششذ التصششرف المنالسششب ولكششي ل تبششدو منقييششم هششذا المششر وبنششا لا الحششل أن   إذ

  فششي لغششة جافششا ولكننششا هنششا فششي بيششرلtryاللسششطر البرمجيششة القادمششة غريبششة فكششروا بهششا علششى طريقششة 

:، ولسنقوم بذلك كالتاليevalنستخدم 
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eval {

$object = Lingua::Translate->new(src => $tag_1, dest => $tag_2) 
or die "Cannot Create an instance";

$message = $self->{origin_text}->GetValue();

$trans = $object->translate($message);

};

if ($@){$self->{translated_text}->SetValue("An Error occured: $@ 
\n Perhaps your not online.");

}

else{

$self->{translated_text}->SetValue($trans);

}

  نضع الوامششر الششتي قششد ترجششع أخطشاء مميتششة للبرنامششج وهششي أمشرevalشرح الكود، في داخل 

. لنه معتمد على أمر الكائنmethod translateإنشاء الكائن والمر الذي يوجد فيه 

 .بعششد الدالششة نتأكششد هششل حصششل خطششأ؟ إن كششان هنششاك خطششأ نرجششع رلسششالة الخطششأ إلششى المسششتخدم

هذه الحالة تشبه حالشة المتصشفحات مثشل فشايرفوكس  (ولكن لسيبقى البرنامج يعمل بشكل طبيعي 

  وينتظشر من المسشتخدمOfflineفإذا لم يكن هناك اتصال بالنترنت لسيذهب البرنامشج إلشى حالشة 

، أما إذ لم يوجد خطأ فنتابع البرنامج كما المعتاد ونرجع النص المترجم .محاولة إعادة التصال (

. مرحلة التحزيم8 .

 هشششذه المرحلشششة النهائيشششة فشششي تطشششوير البرنامشششج حيشششث بعششد النتهشششاء مشششن التخطيشششط والبرمجشششة

 والتصششحيح وبعششد التأكششد مششن أن البرنامششج وصششل مرحلششة نضششج منالسششبة يمكننششا أن نقششوم بتحزيمششه

Packagingوالقيام بنشره .
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لا بحسششب اللغششة ونظششام التشششغيل ونششوع البرنامششج لا ألسششاليب التحزيششم تختلششف كششثيرا جششد  .طبعشش

 ولكن الهدف من هذه المرحلة هو تششوفير آليششة لسششهلة للمسششتخدمين النهششائيين كشي يجربششوا البرنامششج

لل أن أوزع برنشامجي علشى أصشدقائي بششكل كود  أي عملCفل يعقشل مث ( وأقشول لهشم عليكشم بنشائه 

Compileلا ل يعرف كيف يقوم بإنشاء ملف تنفيذي من ! له من المصدر فالمستخدم النهائي غالب ( 

 ملشششف المصشششدر، والحقيقشششة أن هشششذه ليسشششت مششششكلة المسشششتخدم النهشششائي بشششل حشششتى المسشششتخدمين

 المتقدمين في الغلب لسشيحتاجون بعشض الشوقت والبحشث كشي يسشتطيعوا تششغيل برامشج مكتوبشة

لا .بلغة لم يتعاملوا معها من قبل فاللغات كثيرة جد

  ويمكشن السششتخدام برامشج لتسشهيل عمليشةCompiled ألسهل البرامج هي البرامج المترجمشة 

 التنصيب للمسشتخدم كمشا نشراه فشي الوينشدوز ولكشن يعيبهشا أن الملشف التنفيشذي المبنشي لنظشام معيشن

.لسيحتاج إلى إعادة بناء في حال الرغبة بتشغيله في نظام آخر

لا برامششج الششويب ولهششا طريقششة تشششغيل مختلفششة وفششي هششذه الحالششة يجششب أن يكششون هنششاك  هنششاك أيضشش

لل مششن أن  توثيق جيد لطريقة التنصيب على الخادم ويفضششل إنششاء لسششكربت يقششوم بمهمششة التنصششيب بششد

 نششترك هششذه المهمششة للمسششتخدم فهششذا السششكربت يجششب أن يهتششم بإنشششاء جششداول قواعششد البيانششات وإلسششناد

.القيم المنالسبة للختيارات المنالسبة حسب طلب المستخدم وإعطاء التصاريح المنالسبة إلى آخره

لا يكن نوع البرنامج يجب أن نحاول قدر المسششتطاع أن نششوفر آليشة لسشهلة لتشششغيل  الخلصة أي

لل من تشرك المسشتخدم فشي متاهشة التششغيل والبحشث عشن المشترجم أو المفسشر المنالسشب  البرنامج بد

.وبعدها البحث عن المكتبات التي يحتاجها البرنامج، فيترك البرنامج لنه ل يستحق العناء
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أمثلششة أخششرى هششي بششايثون وروبششي:التطصصبيق  ( فششي حالتنششا السششتخدمنا لغششة مفسششرة وهششي بيششرل 

 )وغيرهم والتي تعطينا ميزة جيدة وهي النتقالية بين أنظمة التشغيل المختلفة ولكن يعيبها هششو

لا لسششيكون هنششاك خيششارين بالنسششبة لبرنامششج بيششرل  .وجششوب وجششود المفسششر علششى جهششاز المسششتخدم إذ

لا بالستثناء خيار توفير المصدر فقط ):طبع )

لا مششع برنامجنشا فيقشوم المسشتخدم بتنصشيب:الول • حجمشه صشغير نسشبي )أن نرفششق المفسشر  ) 
.المفسر ثم تشغيل البرنامج

  وهششذه كلهششا أدوات لنشششاء ملششفPerl2exe أو PerlApp أو PAR أن نسششتخدم :الثصصاني•
 .تنفيششذي جششاهز لبرامششج بيششرل وبهششذا لششن يحتششاج المسششتخدم إلششى تنصششيب أي شششيء فقششط
ملحظشششة هامشششة هشششذه الدوات فشششي حقيقشششة المشششر :ضشششغطتين علشششى البرنامشششج ولسشششيعمل   )

  كشششل مشششا فشششي المشششر أنهشششا تحلشششل البرنامشششج وتسشششتورد الجشششزاءCompileل تقشششوم بعمليشششة 
).المطلوبة فقط من مفسر بيرل والمكتبات اللزمة وتحزمها مع بعض
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ملاحظات بخصوص البرنامج
لل   في السنوات الخيرة وجدنا توجه كبير إلى نقل البرامج من لسطح المكتب إلى الششويب:أو

لا هناك توجه إلى نقل برامج الويب إلششى لسشطح المكتششب فششأغلب المشدونين فشي  والموبايل ولكن أيض

لل ل يدخلون إلى موقع تويتر وإنما يقومون بالستخدام برامج لسششطح مكتششب للقيششام بهششذه  تويتر مث

.المهمة وهناك الكثير من هكذا برامج أو ما يسمى بالعميل

 في أغلب الحيان الهدف منها هو إضافة ميششزات جديششدة إلشى الخدمشة الصششلية أو اللسششتفادة

لا لسششبب آخششر وهششو أن البعششض يفضششل السششتخدام  مششن قششدرات الجهششاز بشششكل أفضششل ولكششن هنششاك أيضشش

لل مششن تكششرار عمليششات الشدخول والخششروج إلششى المتصششفح لشذلك هنششاك رواج  برامششج لسششطح المكتششب بششد

لل وغيرها من الخدمات .كبير لبرامج الرفع المباشر إلى فلكر مث

لا   في هذا الموضوع قمت بتمثيشل بنشاء البرنامشج علشى ششكل برنامشج لسشطح مكتشب ولكشن:ثاني

لل أن نجعششل البرنامششج خششاص للهواتششف المحمولششة  كششان بالمكانيششات أن نسششتهدف منصششات أخششرى مث

.كنظام أندرويد وآيفون وغيرهم بهذه الفكرة

لا كشششان بالمكشششان أن نسشششتهدف جعشششل البرنامشششج يعمشششل كإضشششافة لمتصشششفح كفشششايرفوكس أيضششش

للWidgetأو كودجت  رمن البرنامج في برنامج أكبر مث منض  . لسطح المكتب بل حتى كان يمكن أن 

 لو كان لدينا برنامج ويب صممناه ليعمل كمجلة أو مشدير مقشالت كشان بالمكانيششات أن نضششمن هشذه

.الميزة في البرنامج فعلينا البحث عن المنصات التي لسيلقي فيها البرنامج شعبية أكثر .

لا لا كششان بالمكششان إضششافة المزيششد مششن الخيششارات لهششذا البرنامششج مثششل ترجمششة موقششع:ثالثصص  طبعشش

.أو ترجمة ملف نصي موجود في الجهاز إلخ، ولكن هذا ليس هدف الموضوع
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لا لا بلغشة بيشرلTests تعمدت إلغاء مرحلة كتابة الختبشارات :خامس   لنهشا طويلشة وخاصشة جد

لا لا خصوصا أنني أريد أكششون عامشش لا مع أي لغة أخرى فلن تقع في فائدة العضاء كثير  ولستختلف كلي

.بأكبر شكل ممكن

ملاحظات عامة
 تكلمنا عن بعشض المراحشل المهمشة فشي تطشوير البرامشج، ولكشن هنشاك الكشثير من النقشاط المهمشة

!Our App In Actionالتي يجب النتباه لها عندما يكون 

لل متعد اختراع العجلة من الشياء المهمة التي يجب أن ننتبه لها والتي قمنششا بتطبيقهششا:أو  ! ل 

لل كشان بالمكانيشات أن أطششور لشه قاعششدة  في هذا الموضوع هو عدم تكرار الجهود، فهذا البرنامج مث

لا بالنسبة لشخص واحد وفي النهاية لسأترك الضافة إلى  كلمات بنفسي ولكن هذا شيء مكلف جد

 .قاعدة بيانات الكلمات عندما أدرك أن هذا المر فوق طاقتي فهذه المهمششة تحتششاج إلششى متطششوعين

.ومساهمين المر الذي قد ل يتوفر لي

154الفهرس



!أنت تعرف الكثير اكتب برامجك  مختصر دليل لغات البرمجة!

لل من الستخدام المكتبة الجاهزة التي الستخدمتها للتصال بجوجششل كششان  وفي الجهة المقابلة بد

لا بإمكانياتي أن أقشوم بعمليششة التصشال بنفسشي وذلشك بالسشتخدام   LWP  )World-Wide Webأيض

library for Perlولكن هذا لسيحتاج إلى مزيد جهد وعناء وفي أغلب الحيشان لشن تكشون نتيجششة ( 

نبشل جق مطشورت مشن   أكششوادي أفضشل مشن المشبرمجين الشذين قشاموا بإنششاء المكتبشة الشتي السشتخدمناها لنهشا 

 .مجموعششة مششن الشششخاص المحششترفين واختششبرت بشششكل مكثششف مششن أشششخاص آخريششن ولششو علششى فششرض

.كانت أكوادي أفضل من أكواد هذه المكتبة فالعناء الذي لسأتحصل عليه أكبر من الفائدة العائدة

لا  224! تقسششيم البرنامششج إلششى وحششدات فششي هششذا الموضششوع مجمششوع اللسششطر البرمجيششة كششانت :ثانيصص

 لسطر برمجي ولكن لحظنا لسهولة البحث عن الخطاء والتعديل على أي شششيء فششي البرنامششج بسششهولة

و لسيظل المر هكذا حتى لو ضاعفنا عدد هذه اللسطر مرات ومرات وهذا راجع لكون البرنامج )تامة  ) 

لل مشششن أن يكشششون  مقسشششم إلشششى وحشششدات منطقيشششة تسشششهل عمليشششة البحشششث والتصشششحيح وتتبشششع الخطشششاء بشششد

!البرنامج كله وحدة واحدة فتصعب عملية تتبع مصدر الخطاء ومعرفة ماذا يؤثر على ماذا

لل للتطششوير والتولسششع  ولسنذكر بعض أهم المور اللسالسية التي تساعد على جعل البرنامج قاب

Scalable والتعديل Maintainable:

.تقسيم البرنامج إلى وحدات منطقية.1

.Dependencyتقليل اعتمادية كل وحدة على وحدات أخرى .2

  بششل جعلهشششا محصشششورة فشششي أضشششيق مجششال ممكشششنGlobalعشششدم جعششل المتغيششرات مشششاعة .3
 بحيث ل يمكن تغيرها من خشارج مشداها ولحظنشا هشذا طششوال البرمجشة الششتي قمنششا بهشا فششي

.هذا الموضوع ولم نستخدم متغير عام إل مرة واحدة وذلك بهدف العلن المبكر

.الستخدام تسميات واضحة للمتغيرات والدوال والكللسات.4

.كتابة الملحظات على الجزاء التي فيها صعوبة أو فكرة.5
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 لسأكتفي بهذا القدر، ولكن لسأختم بملحظات بسيطة وهي في طلب المساعدة فششي المنتششديات

:العربية أو الجنبية

لل كيف أبرمج موقع ويب؟ أو كيف الستخدم المكتبة الفلنيششة؟.1  !تجنب الطلبات العامة مث
.بل الفضل تحديد السؤال في أمر أو دالة معينة

.ابحث قبل السؤال.2

لا عنششدما يششرون أنششه بحششث ولسششعى.3  !المحاولششة قبششل السششؤال فالتفاعششل مششع السششائل يزيششد كششثير
.بنفسه ثم عرض مشكلته

 !اعشششرض الكشششود الشششبرمجي وهشششذه كشششثيرا مشششا تتكشششرر فشششالكثير ل يقبشششل بعشششرض كامشششل الكشششود.4
 .المصششدري، ربمششا هششو خششوف الحششراج أو خششوف أن يسششرق الكششود أو شششيء مششن هششذا القبيششل

لا على حل المشكلة لء منه يساعد كثير لل وليس جز .ولكن عرض الكود البرمجي كام

لا.5 لا وليس أمر !اجعل لسؤالك طلب

.وفي النهاية ل عيب من السؤال في طلب العلم.6
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