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ملاذا هذه املحاضرة؟

تقرير هيئة االتصاالت السعودية عن 
الوظائف األسرع نموا واألقل توفرا

تطوير ونشر البرمجيات (هندسة 
البرمجيات)

البنية التحتية السحابية



ملاذا تفشل مشاريع تطوير البرمجيات؟



Poor President Obama…

“HealthCare.gov Progress & Performance Report”, CMS.gov, 12/1/13

42.9%
95.1%



مراجع



مواضيع املحاضرة

• ماهي الخدمة البرمجية السحابية SaaS ؟

• هندسة البرمجيات كخدمات سحابية

• تطبيق عملي



البرنامج كخدمة سحابية
التعريف

برنامج يعمل على السحابة •
	Cloud		االلكترونية

يستخدمه العميل من خالل:	•

	متصفح االنترنت –

تطبيقات الجوال–

أمثلة
خدمة أبشر▪
▪Twitter	
▪Gmail	
▪Google	Docs



ميزات البرنامج كخدمة سحابية



هندسة البرنامج كخدمة سحابية

إدارة تطوير 
البرنامج كخدمة 
	SaaS سحابية

معمارية البرنامج كخدمة 
سحابية

Agile كمنهجية إدارة 
تطوير

أدوات ومنصات تطوير 
ذات إنتاجية عالية



إدارة تطوير املنتج
الفكرة

دراسة الجدوى 
وتمويل املنتج

خطة التطوير

املتطلبات 
والتصميم

تطوير املنتج

اطالق املنتج 
وتسويقه

مراقبة األداء 
والتغذية الراجعة

القيمة املتحققة للعميل	
Customer	Value
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القيمة املتحققة للعميل	
Customer	Value

إدارة تطوير البرنامج 
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هندسة البرنامج كخدمة سحابية

إدارة تطوير 
البرنامج كخدمة 
	SaaS سحابية

معمارية البرنامج كخدمة 
سحابية

Agile كمنهجية إدارة 
تطوير

أدوات ومنصات تطوير 
ذات إنتاجية عالية



‹#›

Product Backlog Sprint Backlog

Product Owner Scrum Master

Dev team Dev team Dev team

Dev team

Product Backlog 
▪ User focused 

prioritized product 
features

Sprint Backlog 
▪ Features for a 

Sprint 
▪ Estimated by team 
▪ Team commitment

Sprint Retrospective 
▪ Done after each sprint 
▪ Aims to improve the 

process for next sprint
Time-boxed 
Test/Develop 
(No changes)

Working software 
ready for deployment

Sprint Planning  
▪ Review product backlog 
▪ Estimate sprint backlog 
▪ Commit

Sprint Review  
▪ Demo features to all 
▪ Share key project metrics

Time-boxed “Sprint” Cycles

Daily Stand up 
▪ What did I do yesterday? 
▪ What do I plan to do today? 
▪ Roadblocks/Accelerators?

5
1

42 3

Agile  منهجية التطوير



Live Demo



أمثلة على األدوات الوصف

▪ versioning لتخزين وعمل نسخ متعددة repository مخزن
ومتابعة التغيرات في السورس كود tracking وتوابعه 

(االختبارات، االعدادات، التوثيق ...الخ) 

اطار العمل والمكتبات التي ستستخدمها أثناء تطوير ▪
برنامجك

اللغة التي ستستخدمها للتطوير▪

البیئة واألداة التي تستخدمھا لتطویر برنامجك.▪

قواعد البيانات التي ستستخدمها لتخزين بيانات البرنامج.	هناك نوعان ▪
مشهوران:	

–SQL	Database	
–NoSQL	Database	(In	memory,	column	based,	graph	based))

الفئة

تخزين وإدارة الكود

اطار العمل والتطوير 
framework

لغة البرمجة

الخوارزميات

IDE بيئة التطوير

قواعد البيانات

أدوات ومنصات تطوير ذات إنتاجية عالية

الخوارزميات التي قد تحتاجها لحل بعض المشاكل المعقدة التي ▪
ستواجهك



أمثلة على األدوات الوصف

أدوات ألتمتة وتنظيم عملية بناء البرنامج في البيئات املختلفة ▪
واختباره ورفع البرنامج لبيئة اإلنتاجية مع عمل كافة التغييرات 

الالزمة 

▪IaaS مقدم للبنية التحتية كخدمة بينة تحتية سحابية

أدوات لأتمتة عملية وضع الاعدادات configuration وإدارة ▪
البنية التحتية 

أدوات لأتمتة عملية اختبار البرنامج والتأكد من جودته وتشمل:	▪
اختبار الوحدة unit:	لاختبار الوحدات الكونة للبرنامج modules كل على حدة بعد عزلها	–
اختبار التكامل integration:	اختبار عمل مجموعة وحدات مع بعضها –
اختبار الوظيفة functional:	اختبار التأكد من أن البرنامج يؤدي الوظائف المطلوبة منه –
اختبار الأداء performance:	اختبار لأداء البرنامج وسرعة استجابته  –
اختبار الأمن security:	اختبار للتأكد من أمن البرنامج وخلوه من الثغرات–

أدوات لجعل عملية جمع ومتابعة وتحليل سجل تشغيل logs الخدمة ▪
البرمجية السحابية مؤتمتة ومركزية لتسهيل التعرف على المشاكل 

والأخطاء التشغيلية وأسبابها الرئيسية وحلها بشكل سريع

الفئة

النشر املستمر 
للبرنامج

البنية التحتية 
السحابية

أتمتة إدارة البنية 
التحتية

مراقبة أداء البرناج

التحكم بالجودة 
واختبار البرنامج

 log إدارة سجل تشغيل
البرنامج

أدوات ومنصات تطوير ذات إنتاجية عالية

أدوات لمتابعة ومراقبة جودة عمل وسرعة أداء الخدمة البرمجية ▪
السحابية 



Live Demo



معمارية البرنامج كخدمة سحابية

presentation (Web 
server)

your app
Common Gateway 
Interface (CGI)

Filesystem
or database persistence

logic (app)

client (browser)

Webrick

rack

SQLite 
adapter

Rails 
library

file.sqlite3

Developer



معمارية البرنامج كخدمة سحابية

MySQL

thin
rack

MySQL 
adapter

Rails 
library

thin
rack

MySQL 
adapter

Rails 
library

thin
rack

MySQL 
adapter

Rails 
library

Apache w/mod_rails 
+  caching mode

Page 
cache

Medium-scale deployment

HTTP servers & 
static asset caches

PostgreSQL
Database

cache

“Dynos” 
running 
apps

Large-scale curated  
deployment, e.g. Heroku

من يوفر البنية التحتية 
لبرنامجك؟



البنية التحتية للبرنامج كخدمة سحابية
Managed	
by	
Vendor

Managed	
by	
Vendor



Model - View – Controller (Logical Structure)

View	(User	Interface)

Controller

Model

Database

anaged	
by	
Vendor

Application
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قراءة البيانات •
تحديث البيانات•
معالجة البيانات•

يتم ارسال البيانات عبر الـ 
controller

Model - View – Controller (Behavior)

معالجة طلبات •
املستخدم 

التحكم بطريقة عرض •
البيانات



Live Demo



قراءة البيانات •
تحديث البيانات•
معالجة البيانات•

يتم ارسال البيانات عبر الـ 
controller

Model - View – Controller (Behavior)

معالجة طلبات •
املستخدم 

التحكم بطريقة عرض •
البيانات
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أمثلة على األدوات الوصف

▪ versioning لتخزين وعمل نسخ متعددة repository مخزن
ومتابعة التغيرات في السورس كود tracking وتوابعه 

(االختبارات، االعدادات، التوثيق ...الخ) 

اطار العمل والمكتبات التي ستستخدمها أثناء تطوير ▪
برنامجك

اللغة التي ستستخدمها للتطوير▪

البیئة واألداة التي تستخدمھا لتطویر برنامجك.▪

قواعد البيانات التي ستستخدمها لتخزين بيانات البرنامج.	هناك نوعان ▪
مشهوران:	

–SQL	Database	
–NoSQL	Database	(In	memory,	column	based,	graph	based))

الفئة

تخزين وإدارة الكود

اطار العمل والتطوير 
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لغة البرمجة

الخوارزميات

IDE بيئة التطوير

قواعد البيانات

أدوات ومنصات تطوير ذات إنتاجية عالية

الخوارزميات التي قد تحتاجها لحل بعض المشاكل المعقدة التي ▪
ستواجهك



Git تخزين ومشاركة السورس كود باستخدام



Live Demo



Test Driven Development



أمثلة على األدوات الوصف
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Ruby

• Interpreted	
• Object-Oriented	

• Everything	is	an	object	
• Every	operation	is	a	method	call	on	an	object	

• Dynamically	typed:	objects	have	types,	but	variables	do	not	
• Dynamic:	

• Add	and	modify	code	at	runtime	(metaprogramming)	
• Ask	objects	about	themselves	(reflection)	
• In	a	sense	all	programming	is	metaprogramming



Ruby

• Variables	
• x	=	3;	x	=	'foo‘	

• Array:	
• x	=	[1,'two',:three]	
• x[1]	==	'two'	;		
• x.length	==	3	

• Hash:	
• w	=	{'a'=>1,	:b=>[2,	3]}	
• w[:b][0]	==	2	
• w.keys	==	['a',	:b]



Ruby (Object Oriented)
class SavingsAccount < Account    # inheritance	
  # constructor used when SavingsAccount.new(...) called  
  def initialize(starting_balance=0) # optional argument	
    @balance = starting_balance	
  end	
  def balance  # instance method	
    @balance   # instance var: visible only to this object	
  end	
  def balance=(new_amount)  # note method name: like setter	
    @balance = new_amount	
  end	
  def deposit(amount)	
    @balance += amount	
  end	
  @@bank_name = "MyBank.com"    # class (static) variable  	
  # A class method	
  def self.bank_name   # note difference in method def	
    @@bank_name	
  end	
  # or: def SavingsAccount.bank_name ; @@bank_name ; end	
end



Ruby (Everything is an Object)

• Even lowly integers and nil are true objects:
• 57.methods	
• 57.heinz_varieties	
• nil.respond_to?(:to_s) "	

• Rewrite each of these as calls to send:"	
• my_str.length => my_str.send(:length)	
• 1 + 2           1.send(:+, 2) 
• my_array[4]           my_array.send(:[], 4) 
• my_array[3] = "foo“        my_array.send(:[]=, 3,"foo") 
• if (x == 3) ....                  if (x.send(:==, 3)) ... 
• my_func(z)                     self.send(:my_func, z) 

• In particular, things like “implicit conversion” on	

comparison is not in the type system, but in the	

instance methods"



Ruby (Poetry mode)
h	=	{"stupid"	=>	1,	:example=>	"foo"	}	
h.has_key?("stupid")	#	=>	true	
h["not	a	key"]	#	=>	nil	
h.delete(:example)	#	=>	"foo"	

• Ruby	idiom:	“poetry	mode”	
• using	hashes	to	pass	“keyword-like”	arguments"	
• omit	hash	braces	when	last	argument	to	function	is	hash"	
• omitting	parens	around	function	arguments	"	

link_to("Edit”,{:controller=>'students',	:action=>'edit'})	
link_to	"Edit",	:controller=>'students',	:action=>'edit'	
link_to	'Edit',	controller:	'students',	action:	'edit'	
• When	in	doubt,	parenthesize	defensively
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أمثلة على األدوات الوصف
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أمثلة على األدوات الوصف

أدوات ألتمتة وتنظيم عملية بناء البرنامج في البيئات املختلفة ▪
واختباره ورفع البرنامج لبيئة اإلنتاجية مع عمل كافة التغييرات 

الالزمة 

▪IaaS مقدم للبنية التحتية كخدمة بينة تحتية سحابية

أدوات لأتمتة عملية وضع الاعدادات configuration وإدارة ▪
البنية التحتية 

أدوات لأتمتة عملية اختبار البرنامج والتأكد من جودته وتشمل:	▪
اختبار الوحدة unit:	لاختبار الوحدات الكونة للبرنامج modules كل على حدة بعد عزلها	–
اختبار التكامل integration:	اختبار عمل مجموعة وحدات مع بعضها –
اختبار الوظيفة functional:	اختبار التأكد من أن البرنامج يؤدي الوظائف المطلوبة منه –
اختبار الأداء performance:	اختبار لأداء البرنامج وسرعة استجابته  –
اختبار الأمن security:	اختبار للتأكد من أمن البرنامج وخلوه من الثغرات–

أدوات لجعل عملية جمع ومتابعة وتحليل سجل تشغيل logs الخدمة ▪
البرمجية السحابية مؤتمتة ومركزية لتسهيل التعرف على المشاكل 

والأخطاء التشغيلية وأسبابها الرئيسية وحلها بشكل سريع
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مراقبة أداء البرناج

التحكم بالجودة 
واختبار البرنامج

 log إدارة سجل تشغيل
البرنامج

أدوات ومنصات تطوير ذات إنتاجية عالية

أدوات لمتابعة ومراقبة جودة عمل وسرعة أداء الخدمة البرمجية ▪
السحابية 


