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المستخمص
النموذج الحمزوني ىو احد النماذج المستخدمة في تطوير البرمجيات  .تم استخدام ىذا
النموذج في تحميل وتصميم وبناء اداة (  ) JCOTحيث تقوم االداة باستبدال بعض الجمل

البرمجية المكتوبة بمغة  JAVAبجمل اخرى تطابقيا في العمل لكن بوقت تنفيذ اقل .كما تعرض

االداة مدى االختصار في الوقت عبر شريط طولي ولوني لسيولة تميز ذلك من قبل المستخدم.

اثبت النموذج الحمزوني فاعميتو حيث تم التعامل مع كل حالة من حاالت األمثمة كحمقة ثم

االنتقال الى الحالة االخرى الى نياية تكوين االداة االمر الذي مكن الباحث من سيولة اضافة
حاالت جديدة لالداة (.)JCOT
Employ spiral model analysis and design tool to optimize software
written in Java
ABSTRUCT
The spiral model is one of the models used in software
development. This model was used in the analysis, design and construction
of the tool (JCOT), where the tool replaces some of the sentences written in
JAVA in other sentences that match the work but at the time of
implementation less. The tool also displays the shortness of the time in a
longitudinal and chromatic strip for ease of user recognition. The spiral
model proved its effectiveness. Each case of optimization was treated as a
link and then the other state was transferred to the end of the tool. This
enabled the researcher to easily add new cases of the tool (JCOT).
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 -1المقدمة:
لسيولة بناء اي منتج تم اقتراح نماذج المعالجة اإللزامية لمتخمص من الفوضى في عمميات

تطوير البرمجيات  ,تمك النماذج تشترك في اإلطار العام نفسو ولكنيا تختمف من ناحية التركيز
عمى مسائل معينة دون اخر من ىذه النماذج ىو النموذج الحمزوني  ,ففي عام  6986تم تطوير

نموذج شالل الماء  Waterfall Modelبتقديم عدة دورات التي تبدأ بكمفة صغيرة ثم تنتيي بدوره
كبيرة ذلك ىو النموذج الحمزوني( .)Ruparelia,2010العمميات خالل النموذج الحمزوني تمثل

بشكل دوامة أو حمقة بدال من سمسمة من األنشطة مع إمكانية التراجع كما في شالل الماء

 .)Brink,2008( Waterfall Modelكل دورة خالل النموذج مقسمة إلى أربع أقسام وىي:
تحديد

األىدافobjectives.

Determine

و

تقيم

البدائل

وتعريف

وحل

المخاطر Evaluate alternatives, and identify and resolve risks.و التطوير
واالختبار.

 Develop and testثم التخطيط لمخطوة التالية. Plan the next iteration.

خالل كل دورة داخل النموذج الحمزوني يتم بناء النموذج األولي  :Prototype Modelمن مرحمة

جمع المتطمبات إلى طور االختبار ,المخاطر يتم تعريفيا وتحميميا لكي يتم إدارتيا .المخاطر
تصنف إلى مخاطر األداء ذات العالقة أو مخاطر التطوير  .إذا كانت المخاطر التي حصمت

ىي مخاطر التطوير فيتم تطبيق النموذج التزايدي  incremental modelفي الخطوة التالية .من
ناحية أخرى إذا كانت مخاطر األداء قد حصمت يتم إتباع النموذج الحمزوني الخطوة التالية من

خالل النموذج التطوري  . Evolutionary Modelىذا يؤكد إن النموذج األولي Prototype
 Modelالمنتج في ربع الدائرة التالية يحوي الحد األدنى من المخاطر(.)Ruparelia,2010

الشكل ( )1يوضح النموذج الحمزوني
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ايجابيات النموذج الحمزوني (:)Sasankar &Dr.ChavanVinay, 2011
النموذج الحمزوني يحاول حل جميع المخاطر الممكنة المتعمقة بالمشروع ابتدءاً من أعمى مخاطر.
 .6المستخدمون النيائيون ليم الفرصة في رؤية المشروع في دورة حياة مبكرة.

 .2يعدل المشروع مع كل طور بعد عرضو عمى الزبون وبيذا النموذج يضمن أفضل جودة لممشروع.
 .3النموذج يمكن من استخدام التقنيات مثل إعادة االستخدام  ,Reuseالنموذج األولي Prototype
وتصميم العنصر األساس .component based design

ومن مساوئ النموذج الحمزوني(:) Munassar and A. Govardhan, 2010
انو يمكن أن يكون نموذجا مكمفا لالستخدام كما ان تحميل المخاطر يتطمب خبرة عالية و

نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير عمى مخاطر مرحمة التحميل ال يعمل بشكل جيد لممشاريع
الصغيرة.
 -6مفهوم تحقيق االمثمية:

تحقيق االمثمية ىي عممية تحويل جزء من شفرة البرنامج لجعميا أكثر كفاءة ( إما من

ناحية الوقت أو المساحة) من دون تغير اإلخراج أو حصول تأثيرات جانبية  .االختالفات التي
تظير لشفرة برنامج المستخدم ىو سرعة التنفيذ او استخدام مساحة خزنية اقل

(.)Johnson,2008

يتضمن تحقيق االمثمية لمشفرة تطبيق القواعد والخوارزميات لمبرمجة بيدف جعل الشفرة
ّ
ييدف تحقيق االمثمية الى تحقيق العديد من األىداف
أكثر كفاءة وأصغر وأسرع في التنفيذّ .
المرغوبة في ىندسة البرامج,غير انو يؤثر بشكل سمبي في أغمب األحيان عمى األىداف الميمة

األخرى مثل االستقرار  ,وقابمية الصيانة والنقل (.N Manikandan et,2013تم في ىذا البحث
توظيف النموذج الحمزوني في تحميل وتصميم اداة لتحقيق االمثمية لشفرة لغة جافا

 -3متطمبات األداة  JCOTمن وجهة نظر مهندس البرمجيات JCOT Requirement :
From Software Engineer Viewpoint
عندما يقوم المبرمج بكتابة الشفرة قمما ييتم بأفضل صيغة برمجية لمحصول عمى أفضل
تنفيذ ,ذلك إن غايتو ىو الحصول عمى اإلخراج المعني من غير االنتباه إلى سرعة التنفيذ لمشفرة

أو المساحة الخزنية التي تتطمبيا تمك الشفرة لمتنفيذ ,لذلك البد لممبرمجين ولميندس البرمجيات من
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استخدام أداة لتحسين ب ارمجيم من حيث سرعة التنفيذ وتقميل المساحة الخزنية كونيما دليل جودة

البرمجيات .تركز األداة  JCOTعمى مسالة سرعة التنفيذ حيث تزود المستخدم ببدائل لجممو
البرمجية تؤدي نفس اليدف لكن بشكل أسرع .تحسين الجمل البرمجية يتم بتقنيات تسريع التنفيذ
لكن ىذه التقنيات ليست بنفس المستوى  ,حيث أن نسبة زيادة السرعة تختمف من تقنية إلى أخرى,
لذلك فان األداة توفر لممستخدم مؤشر لوني وطولي يدل عمى مستوى التحسين الذي ط أر عمى

سمسمة الجمل الحالية .حيث يمثل المون األخضر أعمى مستوى ومتدرجا إلى السمائي ثم البرتقالي

ثم األصفر الذي يمثل اقل مستوى.

تحتاج األداة إلى قراءة ممفات مكتوبة بمغة ( Javaإذ إن األداة مختصة لمبرمجيات المكتوبة بمغة

 Javaكما اشرنا سابقا") .وتقوم األداة  JCOTبإرجاع ممفات مكتوبة أيضا بمغة  Javaولكنيا
محسنة من حيث سرعة تنفيذ الشفرة  .وفيما يأتي تمخيص المدخالت والعمميات والمخرجات لألداة

: JCOT

أ -المدخالت  :برمجيات مكتوبة بمغة  ( Javaعمى شكل ممفات ليا امتداد نصي ).)(.txt

ب -العمميات  :يتم إتباع ألخوارزمية المذكورة في الفقرة .3-6
ت -المخرجات  :وتشمل ما يأتي:

 .6ممفات مكتوبة بمغة  Javaتعمل نفس عمل برامج اإلدخال لكن أسرع منيا بالتنفيذ.

 .2مؤشر لوني وطولي لشدة كل تقنية من تقنيات تحقيق االمثمية يشير إلى درجة التحسين في وقت
التنفيذ.
 -6متطمبات بناء األداة المقترحة:

Requirements Of The Proposed Tool

إن عممية جمع المتطمبات تمعب دورا"أساسيا" خالل إنشاء أي منتج برمجي .ففي ىذا

البحث يتطمب إيجاد المتطمبات الخاصة بعمل االمثمية وفيميا وتحديد المتطمبات الوظيفية وغير
الوظيفية.
 1-6المتطمبات الوظيفية:

Functional Requirement

 .6يتطمب وجود حالة او اكثر من حاالت االمثمية لكي تتمكن األداة من العمل بصورة صحيحة.
 .2يتطمب وجود الممف الذي يتم القراءة منو وتحديد مكان خزنو.

 .3يجب إن تكون األداة قادرة عمى تمييز الحاالت المذكورة في الممف لتحديد الجمل التي ممكن من
خالليا عمل االمثمية.
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 .4يجب إن تعمل األداة بصورة مستمرة وبدون أخطاء.

 .5يجب إن تظير األداة الشدة لكل حالة من حاالت االمثمية ليتسنى لممستخدم التعرف عمى مستوى
الزيادة في السرعة في كل حالة.

 .6يجب إن تقوم األداة بحفظ الممف الناتج بعد تنفيذ االمثمية ليتسنى لممبرمج أو ميندس البرمجيات

استخدامو فيما بعد وان يعمل البرنامج في الممف الجديد بدون اخطاء ونفس عمل البرنامج في

الممف المستخدم.

 .7يجب إن يكون لألداة القدرة عمى االحتفاظ بالممف السابق في حالة عدم رغبة المستخدم بتطبيق
االمثمية.
 6-6المتطمبات غير الوظيفية:

Non-Functional Requirement

 .6عند تصميم واجية األداة فانو يتوجب إتباع اتفاقية التصميم التي تنص عمى أن تكون الواجية
سيمة لمعمل عمييا من قبل المستخدم.

 .2أن تكون األداة قادرة عمى العمل بدون تنصيب لغة جافا ذلك لمتسييل عمى المستخدم.
 .3إن يكون لألداة واجية رسومية تمكن المستخدم من التعامل معيا بسيولة.

 .4ان يتبع أسموب  Windowsنفسو في استعرض الممفات واختيار الممف المرغوب.
 .5ان تظير لممستخدم مكان المقطع البرمجي الذي يحوي الحالة التي تنطبق عمييا إحدى التقنيات.
 .6ان تظير األداة المقطع البرمجي بعد عمل األداة لضرورة ذلك لممستخدم.

 .7ان تظير األداة بشكل أو بآخر مؤش اًر عمى مدى التحسين الذي سيط أر عمى السرعة.
 -5توظيف النموذج الحمزوني في بناء األداة المقترحة:
لبناء األداة المقترحة يتم إتباع خطوات تكوين كل دائرة في النموذج الحمزوني وتحديد الناتج منيا
وتخمين الدورة التالية والناتج منيا وبشكل مفصل.
 1-5تحديد األهداف:

Determine Objective

اليدف األساس لألداة المقترحة ىو زيادة سرعة تنفيذ لغة  Javaوذلك عن طريق دراسة

كل المقاطع البرمجية ( المقطع قد يكون جممة او اكثر ) وتحديد وقت التنفيذ لكل مقطع وكذلك
عمل مقارنة مع وقت تنفيذ البرنامج قبل تطبيق حاالت االمثمية وبعدىا ومالحظة التغير الناتج في

سرعة التنفيذ لمبرنامج.
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 6-5تحديد وحل المخاطر:

Identify & Resolve Risk

 .6ان البحوث التي اعتمدت في جميع التقنيات ليست كميا تتناول لغة  Javaوبما ان األداة
المقترحة خاصة بالبرامج المكتوبة بمغة  Javaلذلك ينبغي اختبار كل تقنية عمى حدى بتنفيذىا
وقياس الوقت ومن ثم تبنييا في األداة أو رفضيا.
ُ .2يعد حساب وقت التنفيذ الفعمي لبرنامج االختبار من التحديات نظ ار لوجود برامج مضادات
الفايروسات  Anti-Variousوغيرىا التي تعمل في الخمفية  Backgroundوقد تؤثر عمى دقة
حساب الوقت .لذلك ينبغي قياس الوقت في حاسبة مثالية ال تحوي تمك البرامج.

.3ان تنفيذ الجمل في الحاسبات المتطورة يستغرق وقتاً قصي اًر جدا لذلك تم المجوء الى تكرار

الجمل تحت االختبار مائة ألف مرة لمتمكن من حساب الوقت المستغرق لتنفيذ تمك الجمل.
 3-5التطوير واالختبار:

Development & Test

لتصميم األداة المقترحة تم جمع عدة مصادر حول االمثمية ودراسة الحاالت المقترحة فييا

وتطبيقيا لمتأكد من فعالية تمك الحاالت في زيادة سرعة التنفيذ لممعالج ودراسة شدة الحالة

المقترحة ليتسنى لألداة تحديد ذلك من خالل إضافة مؤشر لوني وطولي لمحالة عند التنفيذ.
 6-5التخطيط لمدورة التالية:

Plan The Next Iteration

بعد تنفيذ كل حالة وفحصيا وتحديد فعاليتيا يتم االنتقال إلى حالة االمثمية التالية
وأيضا يتم اختبارىا وفحصيا وتحديد فعاليتيا في زيادة السرعة فإذا كانت الحالة تزيد من سرعة
تنفيذ البرنامج يتم إدراجيا ضمن حاالت االمثمية الخاصة باألداة.

 -2بناء األداة :
تم استخدام عدة ادوات حاسوبية مساعدة ليندسة البرمجيات ) ( CASE TOOlsلغرض
القيام بكل مرحمة من مراحل ىندسة البرمجيات وكما ىي موضحة في الجدول (. )6-6
 :1-2مرحمة التحميل لعممية بناء األداة:
بدايةً تم دراسة الموضوع بشكل كامل وجمع عدة مصادر حول ذلك  ,وتناولت المصادر

عمل االمثمية من حيث السرعة عند التنفيذ وكيفية تقميص ذلك كما ىو موضح في مخطط

التسمسل الزمني  ,و يظير الشكل ( )2ان موضوع عمل االمثمية يركز عمى سرعة التنفيذ لممعالج
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والمصادر المستخدمة تتناول االمثمية لبرامج لغتي  Cو  . Javaتم دراسة الحاالت المذكورة في

لغة  Cوتطبيقيا بمغة  . Javaوبغية الوقوف عمى فاعمية التقنيات المستخدمة في البحوث لمغة C
تحت لغة  Javaتم حساب زمن التنفيذ لكل حالة من حاالت تحقيق االمثمية عن طريق إجراء

التجربة المذكورة في المصدر (.)Asmaa & Rahma,2014

جدول (: )6أدوات ىندسة البرمجيات المساعدة لمحاسوب المستخدمة في بناء العمل
المرحمة

أدوات هندسة البرمجيات

المخططات المستخدمة

الشركة المنتجة

التحميل

Enterprise Architect

مخطط التسمسل الزمني

Sparx System

التصميم

المساعدة لمحاسوب

Enterprise Architect
Microsoft Vision
Version 2010

البرمجة

مخطط التسمسل الزمني
مخطط الحالة

مخطط الفعالية

Sparx System
Microsoft

المخططات االنسيابية

NET Beans IDE

Sun Micro-Sisters

7.4
تنفيذ

الواجهات

NET Beans IDE

7.4

Sun Micro-Sisters

االختبار

NET Beans IDE

Sun Micro-Sisters

7.4

 6-2مرحمة التصميم لألداة المقترحة :JCOT
في ىذه المرحمة تم تصميم األداة وتم توضيحيا من خالل استخدام مخطط التسمسل الزمني

 Sequence Diagramإذ يوضح الشكل ( )2ان العمل يبدأ مع بداية اختبار الشفرة لممشروع
المعني وتقطيعيا حسب حاالت االمثمية التي تم تضمينيا لتصميم األداة في مرحمة التحميل
وعرض الشفرة المقطعة لممستخدم ثم تطبيق االمثمية عمى الشفرة المقطعة مع ظيور مؤشر لوني

وطولي لمدى تحسين سرعة تنفيذ البرنامج لممقطع المحدد وسؤال المستخدم ما اذا كان يرغب
بحفظ المقطع بعد تطبيق حالة االمثمية فإذا كان جواب المستخدم ب (نعم) يتم تطبيق االمثمية
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عمى المقطع وعرضو بعد ذلك عمى الشاشة وكتابتو داخل الممف ليتسنى لممستخدم استعمالو فيما

بعد أما إذا كان جواب المستخدم ب (ال) فسوف تحتفظ األداة بالمقطع ذاتو من دون إجراء التغير
عميو.

الشكل ( : )2مخطط التسمسل الزمني لعممية التحميل

الشكل ( :)3-3مخطط التسمسل الزمني لعممية التحميل
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الشكل ( :)3مخطط التسمسل الزمني لعممية التصميم
ويوضح الشكل( )3ان مستخدم األداة النيائي يستطيع ان يرى األداة مكونة من أربعة أجزاء رئيسة

وىي كاألتي:

 -6تحميل الشفرة  : Code Analysisتمكن ىذه الخاصية من دراسة الشفرة بشكل كامل والتعرف
عمى حاالت االمثمية الممكن تطبيقيا.

 -2تقطيع الشفرة  : Code Segmentationىذه الخاصية تمكن المستخدم من االستفادة من عممية
التحميل لتقطيع حاالت االمثمية المكتشفة في تمك المرحمة.

 -3تطبيق االمثمية عمى المقطع المحدد  :Extract Code Optimizationىذه الخاصية تقوم بتنفيذ
االمثميو عمى الشفرة المقطعة لتحصيل اليدف األساس من األداة وىو زيادة سرعة تنفيذ البرنامج.

 -4شدة االمثمية : Optimization Severityتمكن ىذه الخاصية المستخدم من معرفة التغير
الحاصل في

الوقت بعد تطبيق االمثمية من خالل عرض مؤشر لوني وطولي يشير إلى سرعة تنفيذ البرنامج.
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الشكل ( :)5مخطط الفعالية لالداة المقترحة JCOT
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 3-2تصميم خوارزمية األداة المقترحة:
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Design The Proposed Tool Algorithm

الخطوة األولى  :اختيار احد المشاريع (الممفات) المكتوبة بمغة  Javaلقراءة الشفرة الخاصة بيا

وذلك لغرض تطبيق االمثمية عمييا.

الخطوة الثانية  :قراءة الشفرة مع التقطيع لتمك الشفرة حسب حاالت توليد االمثمية المحددة.
الخطوة الثالثة  :عرض مقطع الشفرة الذي يحوي إحدى تقنيات االمثمية.
الخطوة الرابعة  :تطبيق االمثمية عمى الشفرة المقطعة الناتجة من الخطوة الثالثة مع اظيار مؤشر

لوني وطولي عمى شدة االمثمية لذلك المقطع .

الخطوة الخامسة  :اعالم المستخدم باختيار خزن المقطع الناتج بعد تحقيق االمثمية فاذا كان
جواب المستخدم ب "نعم" يتم حفظ المقطع الناتج داخل ممف بنفس مسار خزن الممف الرئيسي

ذلك ليتسنى لممستخدم استعمالو فيما بعد اما اذا كان جواب المستخدم ب "ال" تقوم االداة بحفظ

المقطع ذاتو من دون تطبيق حالة االمثمية عميو ثم الذىاب الى الخطوة الثالثة.

الخطوة السادسة  :ىل انتيت الشفرة اذا كان جواب المستخدم ب "ال" اذىب الى الخطوة الثالثة

واذا كان جواب المستخدم ب "نعم" يتم انياء العمل لالداة .

ويمكن االطالع عمى االداة كاممة في المصدر ()Asmaa & Rahma,2015
 -0االستنتاجات:
من خالل تطبيق األداة JCOTضمن منصة التشغيل ( )Windowsاو من خالل بيئة

التشغيل ) )Net Beansعمى مجموعة من البرامج المكتوبة بمغة Javaومالحظة التغيرات التي
طرأت عمى زمن التنفيذ تم التوصل الى االستنتاجات اآلتية :
 .6إمكانية األداة  JCOTعمى توليد برامج تتميز بسرعة تنفيذ عالية نظ ار لمتغيرات التي تقوم بيا
األداة عمى البرامج لجعمو يعمل بشكل أسرع.

 .2توضح أىمية دور تقنيات تحقيق االمثمية عن طريق عرض األداة لمؤشر لوني وطولي يشير الى
سرعة تنفيذ األداة.

 .3تعطي انتباه لممبرمج الى ضرورة التأكد من أسموب صياغة الشفرة لممشروع المطموب بحيث يمكن
أن تحتوي عمى تقنيات تحقيق االمثمية وال تستغرق وقت كبير في التنفيذ.

.....توظيف النموذج الحمزوني في تحميل وتصميم أداة لتحقيق
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 أن استخدام األداة المقترحة يقمل من الوقت وىذا العامل ميم في مشاريع ىندسة البرمجيات.4
. وبالمجاالت األخرى عموما, والمشاريع خاصة

.Java  من الممكن استخدام األداة إلغراض التعميم في الفصول الدراسية األولى لمبرمجة بمغة.5

 اثبت النموذج الحمزوني فاعمية في ىذا البحث من خالل امكانية اضافة حالة جديدة او حمقة.6
.جديدة عمى االداة بعد مرحمة االختبار واكتشاف حاالت اخرى لم تذكر في االختبار االول
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