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بسم هللا الرحمن الرحیم والصالة والسالم على اشرف 

  االنبیاء والمرسلبن نبینا محمد صلى هللا علیة وسلم 

  :مقدمة
  ات التجاریة نبدأ اوال بتعریف لكى نتعرف على البرمجی

ُ مصطلح عام یستخدم برامج الحاسب أو السوفت ویر
وأدلة  واإلجراءات برامج الحاسبلوصف مجموعة من 

تؤدي مھمة ما في نظام تشغیل  التي التعلیمات الفنیة
 ).االجزاء غیر الملموسة فى الحاسب االلى (الحاسب

  :یتضمن مصطلح السوفت ویر ما یلي

 برامج معالجة مثل : برامج التطبیقات
المھام المطلوبة  التي تؤدي بعض )النصوص(الكلمات

كبرنامج الویرد الزى تنتجة ،لمستخدمي الحاسب
 )Microsoft word(شركة مایكروسوفت العالمیة 

 برنامج صغیر یتحكم في األجھزة : برنامج ثابت
ًاإللیكترونیة، وھذا البرنامج یكون مخزنا على شرائح 
ًذاكرة مبرمجة إلیكترونیا ومثبتة على اللوحة الرئیسیة 

أو أنواع أخرى من حامالت المكونات ) اللوحة األم(
  . المادیة المتكاملة لألجھزة

 Middleware : عبارة عن برنامج وسیط یتحكم في
  .  ویعمل على التنسیق فیما بینھاالنظم الموزعة



 ك مع  التي تشترنظم التشغیلمثل : برامج النظم
مكونات الحاسب المادیة في تقدیم الخدمات الالزمة 

  . لبرامج التطبیقات
 عبارة عن مجال مستقل یھتم : اختبار البرامج

وتوجد عدة طرق الختبار . بالبرمجة وتطویر البرامج
المنتج والتأكد من جودتھ قبل طرحھ لالستخدام من 

جدیر بالذكر أن العدید من . ِقبل فرد أو مجموعة
االختبارات الخاصة بكفاءة البرنامج ومستوى أدائھ 

خالل مجموعة من برامج االختبار ُوشكلھ تجرى من 
الحدیثة التي تشتمل على أدوات متنوعة، مثل برامج 

QTPو Load runnerو Black box وما إلى 
ذلك، وذلك لتحریر قائمة المتطلبات في الكود 

 ضروریة للغایة بالنسبة ISTQBإن شھادة . المطور
للمھندسین الذین یرغبون في العمل في مجال اختبار 

 مھندس اختبار برامج حاصل على درجة . البرامج
  . الماجستیر في إدارة األعمال

 یتضمن جمیع مصطلح شامل:  فحص البرمجیات 
ً والبرامج التطبیقیة التي تعمل معا البرامج المساعدة

، ولكن لیس ذلك حزمة برمجیةالختبار أیة 
ًبالضرورة؛ حیث إنھا یمكن أن تستخدم أیضا في 

وبالتالي، فإن عملیة االختبار .  أخرىتشغیلیةأغراض 
لیست عملیة توصیف أو ضبط، ولكنھا مجرد بیئة 

  .  منھامجموعات فرعیة عمل لبرامج التطبیقات أو



 والبرامج مواقع الویبیشمل مصطلح السوفت ویر 
 وغیرھا من البرامج والتطبیقات التي یتم وألعاب الفیدیو

لغات  باستخدام) أي كتابة الكود الخاص بھا(تكویدھا 
  .إلخ ...C++و C، مثل لغة البرمجة

في بعض األحیان " السوفت ویر"ھذا ویستخدم مصطلح 
یعني أي شيء غیر مكونات في سیاق أوسع بحیث 

 مع مكونات جھاز ُیستخدم، ولكنھ جھاز الحاسب
  .األشرطة والسجالتالحاسب مثل األفالم و

للسوفت ویر وانواعة یمكننا الدخول فى بعد تعریفنا 
وھى موضوع بحثنا تعریف البرمجیات التجاریة 

   الرئیسى

  *البرمجیات التجاریة*
  

ھي البرمجیات التي یتم بیعھا مقابل مبلغ من المال من 
كون وھذه البرامج ت.  أو شركات تجاریةقبل أفراد

أو یستطیع أحد التعدیل محجوبة المصدر بجیث ال 
كیة لمب حقوق الح صاىتطویر شیفرة المصدر سو

  . وھي ما تكون في العادة الشركة المطورة للبرمجیة

 التشغیل الشھیر وندوزباصداراتة المختلفةكنظام 

(windows98,200,xp,vista,..)  

  التجاریة التى تصمم الاغراض مخصصةالك النظم وكذ



كزالك النظم ، ام ادارىكنظام محاسبى لشركة ما اونظ
ا التى تصمم حسب الغرض او الطلب المطلوب منھ

  .ددةه وزالك للقیام باھداف محتنفیذ

 على البرامج  ویعترض العدید من مطوري البرمجیات
سمح لألخرىن بالتطویر علیھا ألنھا تالتجاریة ألنھا ال 

در اى صلیست بمفتوحة الم(مقودة بقوانین تجاریة
المعرفة كودھا المصدرى االصلى ھا و فیح بتعدیلالیسم

ومن .)المناوزلك لمزید من الحمایة و ،ى كتبت بھالذ
ذا الخصوص ھو كون البرنامج ھالجدیر ذكره في 

 .مجانیا ال یعني أنھ مفتوح المصدر

عادة ما تكون البرامج التجاریة تجریبیة بحیث تسمح 
تتراوح في العادة (للمستخدمین بتجربتھا لمفترة محدودة 

لك بغرض ان وزا،قبل شرائھا)  یوما٣٠- ١٥ما بین 
كزلك ،میزاتھا قبل شرئھالمستخدم وعلى یتعرف علیھا ا
جمع معلومات عن  للبرنامج من المنتجة تمكن الشركة

  .المنتج وھل فیھ قصور اوخلل فى ناجیة من النواحى

أختراف  خاض أو المجموعات بمحاولةش یقوم بعض األ
توفیر أرقام ورخص تسجیل البرامج تجاریة عن طریق 

 الستعمالھم الشخصي )غیر شرعیة(بصورة غیر قانونیة
. أو عن طریق وضعھا على المواقع التي تسمح بذلك

یعد استخدام رقم تسجیل أو رخصة تسحیل غیر رسمیة 
 واللوئح التى تحكم ومقرصنة للبرمجیة مخالفا للقوانین

  .عملیة التداول



قوق الملكیة الفكریة وقد یتعرض من یخالف القانون وح
ودفع تعویض ،الى الى المقاضاة والمسالة امام القانون 

  . المخالفة القانونیةالضرر الناتج عن تلك

الن سوف نتعرف على انواع البرامج وزالك للتمیز او**
  :بینھا ومعرفة ماھو تجارى وماھو غیر زالك

 أنواع برامج الكمبیوتر

  
تشغیل في نظم بنیة طبقیة توضح مكان وجود نظم ال

  ًالبرامج المستخدمة عموما على سطح المكتب

 إلى ثالث فئات نظم البرامج العملیة نظم الكمبیوترِّتقسم 
وبرامج  وبرامج البرمجة برامج النظام: رئیسیة

، على الرغم من أن ھذا التصنیف قد یبدو التطبیقات
ًاعتباطیا وكثیرا ما یكون غیر واضح ً.  

  برامج النظم
 في تشغیل مكونات جھاز الكمبیوتر برامج النظمتساعد 

  :تشمل برامج النظم. ونظام التشغیل" الھاردویر"



 برنامج تشغیل األجھزة   
 نظم التشغیل   
 وحدات الخدمة   
 برامج مساعدة   
 التي تساعد مستخدم الكمبیوتر على نظم اإلطارات 

فتح عدة برامج في الوقت نفسھ وكل برنامج في 
  . إطار أو نافذة خاصة بھ

لیس من الضروري التعرف على ھذه البرامج (
  )بالتفصیل

إن الھدف من برامج النظم عدم إثقال مبرمج التطبیقات 
 بما في ذلك بالتفاصیل الخاصة بجھاز الكمبیوتر

األجھزة الملحقة، مثل وسائل االتصال والطابعات 
ھذا . إلخ...وأجھزة العرض والقراءة ولوحات المفاتیح 

باإلضافة إلى التفاصیل الخاصة بتقسیم مصادر 
الكمبیوتر، مثل الذاكرة وزمن المعالجة بطریقة آمنة 

  .وثابتة

 برامج التطبیقات
 للمستخدمین النھائیین بالقیام برامج التطبیقاتتسمح 
ال ترتبط بشكل مباشر بتطویر ( واحدة أو أكثر بمھمة

  :وتتضمن التطبیقات النموذجیة). الكمبیوتر

 األتمتة الصناعیة   
 وھى موضوع دراستناالبرامج التجاریة    



 ألعاب الكمبیوتر   
 اإلنترنتمثل،  (وسائل االتصال السلكیة والالسلكیة 

  ) وكل ما یتعلق بھ
 قواعد البیانات   
 البرامج التعلیمیة   
 البرامج الطبیة   

.  

  البنیة
:Software architecture  

ًغالبا ما یرى مستخدمو الكمبیوتر األمور بصورة 
فاألشخاص الذین یستخدمون . مختلفة عن المبرمجین

في (أجھزة الكمبیوتر الحدیثة الخاصة باألغراض العامة 
 وأجھزة الكمبیوتر التناظریة النظم المضمنةمقابل 

) إلخ ...وأجھزة الكمبیوتر كبیرة الحجم وفائقة السرعة
ًعادة ما یصنفون برامج الكمبیوتر التي تؤدي مھام 

برامج نظم التشغیل : متنوعة في ثالث طبقات وھي
  .ج التطبیقات وبرامج المستخدمینوبرام

 برامج نظم التشغیلتشمل : برامج نظم التشغیل 
 المعروفة باسم برامج التحكم الصغیرة

)Firmware (ونظم  وبرامج تشغیل األجھزة
 - ) GUI(وواجھة المستخدم الرسومیة التشغیل

 وجمیع ھذه البرامج تسمح للمستخدم - بشكل عام 



 واألجھزة الملحقةبالتفاعل مع جھاز الكمبیوتر 
ًغالبا ما یأتي برنامج نظام ). األدوات المساعدة(

بید أنھ . التشغیل األساسي مع جھاز الكمبیوتر
جھاز  نظام التشغیل الموجود على یمكنك تغییر

  . الكمبیوتر
 إن برامج التطبیقات أو : برامج التطبیقات

التطبیقات ھي التي تتبادر إلى ذھن معظم الناس 
وتتضمن ". سوفت ویر"عند التفكیر في كلمة 

األمثلة النموذجیة على ذلك مجموعة برامج 
ًوغالبا ما یتم شراء . وألعاب الفیدیو" األوفیس"

برامج التطبیقات بشكل منفصل عن مكونات جھاز 
وفي بعض األحیان یتم الحصول على . الكمبیوتر

برامج التطبیقات مع جھاز الكمبیوتر، ولكن ھذا ال 
ًوغالبا ما . غیر حقیقة أنھا تعمل كتطبیقات مستقلةی

تكون التطبیقات في أغلب األحیان عبارة عن 
برامج تعمل بشكل مستقل عن نظام التشغیل، على 

ًالرغم من أنھا كثیرا ما یتم تصمیمھا للعمل مع نظم 
وكثیر من مستخدمي الكمبیوتر . تشغیل معینة

ت  وقواعد البیاناCompilerیعتبرون أداة 
  . بمثابة تطبیقات" برامج النظام"وغیرھا من 

 إن خاصیة : ِالبرامج المكتوبة من قبل المستخدم
 یعمل على قیام التطویر بواسطة المستخدمین

المستخدم النھائي بتعدیل بعض البرامج التي 
وتشمل . تخدمھا حتى تلبي احتیاجاتھ الخاصةیس

برامج المستخدم قوالب الجداول اإللیكترونیة 



ووحدات الماكرو الخاصة بمعالج الكلمات وبرامج 
المحاكاة العلمیة والنصوص البرمجیة للجرافیكس 

حتى فالتر رسائل البرید . والرسوم المتحركة
. دمًاإللیكتروني تعتبر نوعا من أنواع برامج المستخ
وفي الحقیقة، یقوم المستخدمون بإنشاء البرنامج 

ًبأنفسھم، وغالبا ما یغفلون عن مدى أھمیتھ ؛؛ فقد 
ال یدري المستخدمون الفرق بین الحزم البرمجیة 

ًاألصلیة وما أضافھ زمالء العمل اعتمادا على مدى 
كفاءة دمج البرامج التي یصممھا المستخدم مع حزم 

  . التطبیقات االفتراضیة

  دلیل التعلیمات الفنیة
  

دلیل تعلیمات فنیة تحتوي معظم برامج الكمبیوتر على 
 من فھم البرنامج المستخدم النھائي حتى یتمكن للبرنامج

وإذا لم یكن ھناك دلیل . وما یفعلھ وكیفیة استخدامھ
تعلیمات فنیة سھل وواضح، فقد یكون من الصعب 

امج متخصص ًاستخدام البرنامج، وخاصة إذا كان برن
 "أتوكاد" و"فوتوشوب"ًومعقد نسبیا، مثل برنامج 

  .إلخ...

ًنیة للمطور موجودا أیضا وربما یكون دلیل التعلیمات الف ً
أو في شكل ملفات لكود في شكل تعلیقات إما مع ا

منفصلة تشرح كیفیة تشغیل البرنامج وكیفیة إدخال 
  .بعض التعدیالت علیھ



  )مكتبة الملفات(مجموعة الملفات 
 :Software library  

ًإن الملفات القابلة للتنفیذ ال تكون عادة كاملة بالشكل 
. الكافي الذي یجعل من الممكن تنفیذھا بشكل مباشر

 Software (مجموعة ملفات البرنامجتتضمن 
Libraries ( واالستخدامات الوظائفمجموعات من 

وتحتوي نظم . یمكن تضمینھا في تطبیقات أخرى
ًالتشغیل على العدید من ملفات البرامج القیاسیة، وغالبا 

  .ما یتم توزیع التطبیقات مع الملفات الخاصة بھا

   التجاریةاستخدام معاییر قیاسیة للبرامج
:Software standard  

بما أنھ یمكن تصمیم برامج الكمبیوتر باستخدام العدید 
 نظم التشغیل المختلفة وفي العدید من لغات البرمجةمن 

معاییر ، فإننا بحاجة لوضع بیئات التشغیلمختلفة وال
لمختلفة أن  حتى یمكن للبرامج اقیاسیة لبرامج الكمبیوتر

  رتعمل مع بعضھا البعض وتتبادل المعلومات فیم

  

برید على سبیل المثال، إذا تم إرسال رسالة .  بینھا
، فینبغي "مایكروسوفت أوت لوك"برنامج  من إلكتروني

یاھو "أن تكون قابلة للقراءة إذا تم فتحھا في برنامج
  . والعكس صحیح"میل



  تنفیذ برامج الكمبیوتر
:Execution) computing(  

برامج الكمبیوتر في الجزء المخصص " تحمیل"ینبغي 
 أو ]القرص الصلب[مثل، (یوتر للتخزین في الكمب

فة باسم المعرو) ذاكرة الوصول العشوائي أو الذاكرة
RAM. وبمجرد االنتھاء من تحمیل البرنامج، فإن 

ویتضمن .  البرنامجتشغیلًالكمبیوتر یصبح قادرا على 
 من برنامج التطبیق وعبر برنامج التعلیماتذلك تمریر 
الذي ) مكونات جھاز الكمبیوتر (الھارد ویرالنظام إلى 

 یفھمھا لغة برمجةیتلقى التعلیمات في النھایة في شكل 
ھذا ویقوم كل سطر برمجي . ھاز الكمبیوتر نفسھج

بجعل جھاز الكمبیوتر یتولى تنفیذ عملیة معینة، مثل 
التحكم  أو تغییر عملیات حسابیة أو إجراء البیاناتنقل 

  . التعلیماتفي تدفق

ًعادة ما یكون نقل البیانات من مكان إلى آخر في 
وفي بعض األحیان یتضمن األمر نقل البیانات . الذاكرة

ومناطق التخزین ) Memory(بین الذاكرة الرئیسیة 
؛ مما یتیح )Register(في وحدة المعالجة المركزیة 

الوصول السریع إلى البیانات في وحدة المعالجة 
ًإن نقل البیانات، وخاصة إذا كانت بكمیات . المركزیة

ومن ثم، فإنھ یمكن تجنب ھذا . ًكبیرة، قد یكون مكلفا
" مؤشرات"األمر في بعض األحیان عن طریق استخدام 

وتشمل العملیات الحسابیة إجراء بعض . لبیانات



لیات البسیطة، مثل زیادة قیمة العنصر الخاص العم
وربما تطلبت العملیات الحسابیة األكثر . ببیانات المتغیر

ًتعقیدا استخدام العدید من العملیات وعناصر البیانات 
  .ًمعا

   وفاعلیتھا التجاریةمستوى جودة البرامج
:Software quality ،Software testing و 

Software reliability  

ًإن نوعیة برامج الكمبیوتر مھمة جدا، وخاصة البرامج  ً
ل، مثل التجاریة والبرامج التي تعمل مع نظام التشغی

 وكذلك برامج نظام "مایكروسوفت أوفیس"برامج 
 "لینوكس" و"مایكروسوفت ویندوز"التشغیل نفسھ مثل 

وإذا كان ھناك عیب في البرنامج، فإنھ یمكن أن . إلخ...
یحذف ملفات العمل ویعطل جھاز الكمبیوتر ویتسبب في 

ُیطلق على األخطاء . حدوث أشیاء أخرى غیر متوقعة
. احتواء البرنامج على خطأBugs والمشكالت اسم

جدیر بالذكر أنھ یتم اكتشاف العدید من األخطاء 
ومع ذلك، فإنھ . اختبار البرامجوالتخلص منھا في أثناء 

ًنادرا ما تستطیع عملیة اختبار البرامج التخلص من كل 
كل برنامج "األخطاء، ویقول بعض المبرمجین إن 

قانون " (یحتوي على خطأ واحد على األقل
إن جمیع شركات برامج الكمبیوتر "). لوبارسكي"

صن "و" نوفیل"و" مایكروسوفت"، مثل الكبیرة
 لدیھا أقسام الختبار البرامج الخاصة "مایكروسیستمز



بھا ھدفھا األساسي اختبار مستوى جودة البرامج 
یمكن اختبار برامج الكمبیوتر من . وضمان فاعلیتھا

 اختبار مشكالت البرنامج واختبار الوحداتخالل 
ًباإلضافة إلى طرق أخرى یتم إجراؤھا یدویا أو 

ًأوتوماتیكیا وھذا ھو األكثر شیوعا؛ حیث إن كم الكود  ً
على سبیل . ًالذي یتم اختباره قد یكون كبیرا للغایة

 إجراءات صارمة  الفضائیة"ناسا"وكالة طبقت المثال، 
مكوك للغایة الختبار برامج الكمبیوتر الموجودة في 

 وبرامج أخرى؛ ألن أي سوفت ویر مشتمل على الفضاء
 بأكملھ ویعطل المركبة أخطاء یمكن أن یوقف البرنامج

  .ن الدوالراتی تكلف مالیویتسبب في خسائر فادحة

  ترخیص برنامج الكمبیوتر
:Software license  

نح المستخدم الحق في  برنامج الكمبیوتر یمترخیصإن 
. استخدام البرنامج ضمن إطار وشروط ھذا الترخیص

وتأتي بعض البرامج مزودة بترخیص استخدامھا عند 
 من OEMشرائھا بنفسك أو قد تأتي مزودة بترخیص 

الشركة األصلیة عندما یأتي جھاز الكمبیوتر الذي تم 
برامج في حین أن ھناك . ًشراؤه مثبتا علیھ البرنامج

ُ ویمنح المستخدم أخرى تأتي بترخیص استخدام مجاني
تسمى  برامج (حق تعدیل البرنامج وإعادة توزیعھ

ھذا باإلضافة إلى أنھ توجد بعض . )مفتوحة المصدر



 License: ًانظر أیضا. التجریبیة أو المجانیةالبرامج 
Management.  

  الفكریة وحقوق الملكیة براءة االختراع

:Software patent و Software patent 
debate  

، إال أن ھذا براءة اختراع لبرنامج كمبیوتریمكن تسجیل 
األمر قد یكون موضع خالف في مجال البرمجیات؛ 
. حیث یوجد العدید من اآلراء المتباینة إزاء ھذا األمر

 نقطة الخالف المثارة حول موضوع براءات اختراع إن
 لوغاریتمبرامج الكمبیوتر تتمثل في عدم السماح بنسخ 

ِأو تقنیة معینة یتضمنھا البرنامج من قبل أشخاص 
یحذر نسخھا إو إعادة  وملكیة فكریةآخرین، فھي تعتبر 

وھنا یعتقد . ًوفقا لدرجة أھمیة البرنامج، وذلك نشرھا
البعض أن تسجیل براءة اختراع لبرنامج كمبیوتر یعوق 

، في حین یجادل البعض اآلخر قائلین تطویر البرنامج
ًإن براءات االختراع تعتبر حافزا قویا یشجع على  ً

  .ابتكار برامج كمبیوتر جدیدة

  حقوق النشر والتألیف
:Computer ethics  
  

وفي حین أن بعض المؤیدین لبرامج الكمبیوتر المجانیة 
المعلومات یجب أن تكون في "یرفعون شعارات، مثل 



لسھل ملمحین إلى أنھ من ا" متناول الجمیع دون قیود
التي تفرضھا (نسخ البیانات الرقمیة وأن التراخیص 

عبارة عن قیود وضعھا اإلنسان، فإن بعض ) القوانین
مبرمجي ومستخدمي برامج الكمبیوتر مفتوحة المصدر 

یرون أنھا مجرد نموذج واحد ضمن نماذج عدیدة 
البتكار برامج الكمبیوتر والحصول على ترخیص 

ضافة إلى أن القوانین قد ھذا باإل.باستخدامھا وتوزیعھا
تم وضعھا بغرض زیادة اإلنتاج اإلبداعي، وذلك من 
خالل السماح للمبدعین بالتحكم في ملكیاتھم الفكریة 

  .وتحقیق أقصى استفادة مادیة منھا

   التجاریةالبرمجیات_صناعة
إن برامج الحاسوب لھا سوقھا الخاص الذي یسمى 

صناعة البرمجیات ویتكون من شركات مختلفة 
ونتیجة . وأشخاص یقومون بإنتاج برامج الحاسوب 

لذلك، فإن ھناك العدید من الشركات المتخصصة في 
ًونظرا . الحاسوب والمبرمجین في العالمإنتاج برامج 

لزیادة استخدام برامج الكمبیوتر في العدید من المجاالت 
 الریاضیات والبحث والنواحي المالیةالمختلفة، مثل 

 وغیرھا، فإن التعدین واأللعاب واستكشاف الفضاءو
ًشركات البرامج والمبرمجین عادة ما یتخصصون في 

على سبیل المثال، تتخصص شركة . مجاالت معینة
  .ألعاب الفیدیو في تصمیم "إلیكترونك آرتس"



 ان كونمیأن بیع برامج الكمبیوتر ھذا باإلضافة إلى 
ً مجاال مربحا جدایكون ً على سبیل المثال، تم تصنیف . ً

 في عام "مایكروسوفت" مؤسس شركة "بیل جیتس"
 على أنھ ثاني أغنى رجل في العالم، ویرجع ٢٠٠٨

 "ویندوز"السبب في ذلك إلى حد كبیر إلى بیع برامج 
 "الري إلیسون"لى وینطبق األمر نفسھ ع. "أوفیس"و

  ."أوراكل"قواعد البیانات بسبب برنامج 

صصة في برامج توجد العدید من المؤسسات المتخ
 Free"الكمبیوتر التي ال تھدف إلى الربح، مثل شركة 

Software Foundation"و "GNU Project" 
ھذا باإلضافة إلى أن . "Mozilla Foundation"و

ھناك العدید من المؤسسسات الخاصة بوضع معاییر 
 Software standardبرامج الكمبیوتر 

organizations مثل ،W3Cو "IETF" وغیرھا 
من المؤسسات التي تحاول وضع معاییر للبرامج، وذلك 

عض حتى یمكن أن تعمل برامج الكمبیوتر مع بعضھا الب
 HTML وXMLوذلك كما یحدث من خالل معاییر 

  . وغیرھاFTP وHTTPو

  
  

                         تم بحمد هللا
                 

  
  



 
  
  
  

  

              

  
  
  


