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Software Prototyping Software Prototyping 
 األولية للبرمجيات     األولية للبرمجيات    النمذجة النمذجة 

::إعدادإعداد
محمد أنس رمضان محمد أنس رمضان 

عبد الرحمن حاج عمر  عبد الرحمن حاج عمر  
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المحتوى   المحتوى   

من النماذج التقليديةمن النماذج التقليدية��
إلى النماذج التكراريةإلى النماذج التكرارية��
تعريفتعريف��
األنواعاألنواع��

النموذج التطويري     النموذج التطويري     ��
النموذج المؤقت  النموذج المؤقت  ��

الخطواتالخطوات��
 األولية األوليةالنمذجةالنمذجةحسنات ومساوئ حسنات ومساوئ ��
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... ... من النموذج التقليدي    من النموذج التقليدي    

!!ال عودة للوراءال عودة للوراء: : Waterfall ModelWaterfall Modelنموذج الشالل  نموذج الشالل  

التخطيطالتخطيط

التحليلالتحليل

الصيانةالصيانة

التنفيذالتنفيذ

التصميم المجردالتصميم المجرد

التصميم الفيزيائي التصميم الفيزيائي 
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إلى النماذج التكرارية      إلى النماذج التكرارية      ... ... 

التصميم من قبل المستخدم  التصميم من قبل المستخدم  

تحديد المتطلباتتحديد المتطلبات

البناء البناء 

اإلنهاءاإلنهاء

JAD SessionJAD Session

::RADRADالتطوير السريع للتطبيقات  التطوير السريع للتطبيقات  
CodeCode قادرة على توليد     قادرة على توليد    CASE ToolsCASE Tools    بـبـ مستعينين     مستعينين    PrototypesPrototypesيطورون   يطورون   : : JADJADالجميع في جلسة     الجميع في جلسة     
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 قبل االنتقال إلى  قبل االنتقال إلى ““يجب أن يمهر بالدميجب أن يمهر بالدم””كل نشاط كل نشاط 
الذي يليه الذي يليه 

 تساهم  تساهم ..الميتخدمينالميتخدمين ردود  ردود ::النشاطات تغذي بعضهاالنشاطات تغذي بعضها
في تحسين العمل في تحسين العمل 

النشاطات تتداخل مع بعضهاالنشاطات تتداخل مع بعضهاالنشاطات تتسلسل باتجاه واحدالنشاطات تتسلسل باتجاه واحد

نظرًا لخضوع النشاطات والنظام  نظرًا لخضوع النشاطات والنظام  : : صعوبة االختبارصعوبة االختبارسهولة االختبارسهولة االختبار
بذاته للتغير الدائمبذاته للتغير الدائم

     جمع  جمع في مرحلةفي مرحلة((تواصل محدود مع الزبون تواصل محدود مع الزبون 
))المتطلبات فقطالمتطلبات فقط

تواصل مستمر مع الزبون تواصل مستمر مع الزبون 

النماذج التكراريةالنماذج التكراريةالنماذج التقليديةالنماذج التقليدية
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منهجية تكرارية    منهجية تكرارية    : :  األولية   األولية  النمذجة  النمذجة  

 األولية كواحدة من المنهجيات التكرارية  األولية كواحدة من المنهجيات التكرارية النمذجةالنمذجةجاءت جاءت ��
 لجمع المتطلبات       لجمع المتطلبات      ��
لتطوير النظام     لتطوير النظام     ��

بصورة تكرارية  بحيث تسمح بالتفاعل بصورة أكبر مع               بصورة تكرارية  بحيث تسمح بالتفاعل بصورة أكبر مع               
الزبائن والمستخدمين النهائيين    الزبائن والمستخدمين النهائيين    

GUIGUI  رسوميةرسوميةبصورة واجهة بصورة واجهة ��
.. .. إذنإذن��
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؟؟PrototypePrototypeما هو النموذج األولي        ما هو النموذج األولي        

 النظام، مجرد من الوظائف  النظام، مجرد من الوظائف من من إصدار محدود  إصدار محدود  ��
FunctionsFunctions . .

 من المنتج  من المنتج ““سريع وناقص سريع وناقص ””نموذج عمل غير مكتمل  نموذج عمل غير مكتمل  ��
GUIGUIالبرمجي النهائي، في صورة واجهة  استخدام بيانية  البرمجي النهائي، في صورة واجهة  استخدام بيانية  

GUIGUI  رسوميةرسوميةترجمة المتطلبات إلى واجهة تخاطب ترجمة المتطلبات إلى واجهة تخاطب ��
كوسيلة لمناقشة الزبون حول فهمنا لمتطلباته       كوسيلة لمناقشة الزبون حول فهمنا لمتطلباته       ��

))لغرض المعاينة     لغرض المعاينة     ((
كجزء من عملية التطوير الفعلية للنظام          كجزء من عملية التطوير الفعلية للنظام          ��
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 األولية    األولية   النمذجة النمذجة أنواع  أنواع  

يهمل بعد االنتهاء من اكمال عملية استنتاج يهمل بعد االنتهاء من اكمال عملية استنتاج 
المتطلباتالمتطلبات

يحفظ، ويطور ليدخل كجزء من المنتج النهائي  يحفظ، ويطور ليدخل كجزء من المنتج النهائي  
الحقيقيالحقيقي

نسخ أولية للمنتج النهائي  نسخ أولية للمنتج النهائي  نماذج سريعة لغرض المعاينةنماذج سريعة لغرض المعاينة

يركز على المتطلبات األقل وضوحًا، ذات األولوية يركز على المتطلبات األقل وضوحًا، ذات األولوية 
الدنياالدنيا

يركز على المتطلبات األكثر وضوحًا، ذات  يركز على المتطلبات األكثر وضوحًا، ذات  
األولوية العليااألولوية العليا

منهجية لتطوير النظام ككلمنهجية لتطوير النظام ككلمنهجية لجمع المتطلبات  منهجية لجمع المتطلبات  

Throwaway PrototypingThrowaway Prototyping
(Rapid Prototyping)(Rapid Prototyping)

 األولية المؤقتة األولية المؤقتةالنمذجةالنمذجة

Evolutionary PrototypingEvolutionary Prototyping

(Breadboard Prototyping) (Breadboard Prototyping) 
 األولية التطويرية األولية التطويريةالنمذجةالنمذجة



Copyright Copyright ©© 2006 Mohammad 2006 Mohammad AnasAnas Ramadan & Ramadan & AbdulrahmanAbdulrahman HajHaj OmarOmar

All rights reservedAll rights reserved

 األولية   األولية  النمذجة  النمذجة  خطوات  خطوات  

::تعريف المتطلبات الرئيسيةتعريف المتطلبات الرئيسية1.1.
    ...)....).والمخرجات  والمخرجات    المدخالت المدخالت ((تحديد المتطلبات الرئيسية تحديد المتطلبات الرئيسية ��

::تطوير النموذج االبتدائيتطوير النموذج االبتدائي2.2.
. . واجهة االستخدام فقط واجهة االستخدام فقط ��

::المراجعة والتنقيحالمراجعة والتنقيح3.3.
 باختبار النموذج وإبداء    باختبار النموذج وإبداء   النهائيونالنهائيونيقوم الزبائن والمستخدمون    يقوم الزبائن والمستخدمون    ��

..مالحظاتهم ومقترحاتهم كإضافات أو تعديالت  مالحظاتهم ومقترحاتهم كإضافات أو تعديالت  
::تعديل وتحسين النموذجتعديل وتحسين النموذج4.4.

بناء على الردود، يتم تحسين كل من النموذج والمواصفات التي بني     بناء على الردود، يتم تحسين كل من النموذج والمواصفات التي بني     ��
..عليها النموذج عليها النموذج 

سيتم تكرار  سيتم تكرار  ) ) في إطار العقدفي إطار العقد((وعند الموافقة على إجراء التعديالت     وعند الموافقة على إجراء التعديالت     ��
. . 44 و  و 33الخطوتين الخطوتين 
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))تتمة  تتمة  (( األولية    األولية   النمذجة  النمذجة  خطوات  خطوات  

تطوير النموذج    تطوير النموذج    
االبتدائياالبتدائي المراجعة  المراجعة  تحديد المتطلباتتحديد المتطلبات

والتنقيح والتنقيح 
تعديل وتحسين تعديل وتحسين 

النموذج  النموذج  
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 األولية   األولية  النمذجة  النمذجة  حسنات  حسنات  

فهم المتطلبات الغامضةفهم المتطلبات الغامضة��
اكتشاف بعض الوظائف والمتطلبات المغفلةاكتشاف بعض الوظائف والمتطلبات المغفلة��
الحصول على نظام فعلي ملموس ومتاح للتقييم الحصول على نظام فعلي ملموس ومتاح للتقييم ��
الحد من حاالت سوء التفاهم بين المطورين و   الحد من حاالت سوء التفاهم بين المطورين و   ��

المستخدمينالمستخدمين
تقليص جهود التطوير تقليص جهود التطوير ��
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 األولية   األولية  النمذجة  النمذجة  مساوئ   مساوئ   

على مستوى اإلدارة      على مستوى اإلدارة      ��
تفضل اإلدارة نموذج الشالل لتقييم مراحل اإلنجاز  تفضل اإلدارة نموذج الشالل لتقييم مراحل اإلنجاز  ��
 األولية مهارات خاصة قد ال  تتوفر لدى معظم فريق       األولية مهارات خاصة قد ال  تتوفر لدى معظم فريق      النمذجة النمذجة تتطلب تتطلب ��

...)...)الحدسالحدس, , الفنالفن((التطوير التطوير 

على مستوى الصيانة     على مستوى الصيانة     ��
تدهور بنية النظام نتيجة التغيرات المتالحقة    تدهور بنية النظام نتيجة التغيرات المتالحقة    ��
عدم القدرة على التوفيق بين رغبات المستخدمين    عدم القدرة على التوفيق بين رغبات المستخدمين    ��
صعوبة الصيانة بسبب عدم وجود توثيق       صعوبة الصيانة بسبب عدم وجود توثيق       ��
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خاتمة خاتمة 

بين النماذج التقليدية والنماذج التكرارية بين النماذج التقليدية والنماذج التكرارية ��
 األولية األوليةالنمذجةالنمذجةمفهوم مفهوم ��
مفهوم النموذج األولي مفهوم النموذج األولي ��
األنواعاألنواع��

النموذج التطويري     النموذج التطويري     ��
النموذج المؤقت  النموذج المؤقت  ��

الخطواتالخطوات��
الحسنات والمساوئالحسنات والمساوئ��
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المراجع  المراجع  

1.1. WikipediaWikipedia -- Software prototypingSoftware prototyping

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_Prototypinghttp://en.wikipedia.org/wiki/Software_Prototyping

2.2. Modern Systems Analysis And DesignModern Systems Analysis And Design

Jeffrey A. Jeffrey A. HofferHoffer, Joey F. George, Joseph S. , Joey F. George, Joseph S. ValacichValacich. Prentice Hall, Fourth Edition . Prentice Hall, Fourth Edition 

20052005

3.3. UMLUML
20042004 الموحدة، فادي حجار، شعاع للنشر والعلوم، الطبعة األولى   الموحدة، فادي حجار، شعاع للنشر والعلوم، الطبعة األولى  النمذجةالنمذجةلغة لغة 

4.4. Software Engineering Software Engineering 
20062006لوم، الطبعة األولى لوم، الطبعة األولى هندسة البرمجيات،  ترجمة المهندس زاهر الحاج حسين، شعاع للنشر والع هندسة البرمجيات،  ترجمة المهندس زاهر الحاج حسين، شعاع للنشر والع 
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TThanks forhanks for
LListeningistening!!


