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)لقوق نم بقترملا اشویف لیغشتلا ماظن(  

 

 
 

 
 نوركیز ،لقوق ،مورك ،دیوردنأ ،اشویف :ةیحاتفملا تاملكلا
 
 .Chrome و Android بناجب ديدج ثلاث ليغشت ماظن ىلع لمعت لقوق ةكرش نأ ارس دعي مل
 )اشويف( ابوتكم يبرعلاب هيلع قلطأ ينعد .Fuchsia ىعدي تانهكتلاو لدجلل ريثملا ماظنلا اذه
 مسإلا اذهب ىعدت ةرهز ىلإ كلذكو يناوجرألل لئاملا نوللا ىلإ زمري يذلاو ابيرقت قطني امك
 تارييغتب دوعولا نم ديدعلا هعم بلجو ردصملا حوتفم وه Fuchsia ـب ىمسملا ماظنلا اذه .زيمملا
 ةيكذلا فتاوهلا قاوسأو ةفورعملا تالاوجلا ليغشت مظن نم مويلا هيلع انفراعت امب فصعت دق
 نأ انيلع بجوتي تادجتسم نم هبلجت دق امو اهتاردقو اهماجحاو اهعاونأ فلتخمب ةزهجألاو
   .اهتبكاومو اهتاراجمل دعتسن
 لمعت ديدج ماظنـب ديوردنأ ماظن لادبتسا يونت لقوق ةكرش نأ حجرت تانكهتلا نم هب سأب ال ددع
 ماظنلا تيبثت ةقيرطو ليلد رشنب لقوق ةكرش مايق وه تارشؤملا هذه نم .اشويف ىعدي اهيلع
 تاقيبطتل ديدجلا ماظنلا معد وھ رمألا اذه ةحاجر داز امو  .Pixelbooks ةزهجأ ىلع ديدجلا
 هرودب يذلاو  )Android runtime ـل راصتخا( ART ـلا  نيمضت ربع كلذ و ةيلاحلا ديوردنا
 .اهعم لماعتلا زاهجلا ليغشت ةئيبل نكمي تاميلعت ىلإ Bytecode ـلا لوحي
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 يروطم لاقتنا لهسي هنوك تانهكتلا هذه ةحص ىلع يوق رشؤم وه ART ـل معدلا اذهف معن 
 ىلع ةيرشبلا تاقاطلا نم مزلي ام لك لقوق صيصخت نع كیھانو اذه .ديدجلا ماظنلا ىلإ ديوردنا
 .ردصملا حوتفم هلعجو ديدجلا ماظنلا اذه لجأ نم مظن يروطمو يسدنهم نم ديدجلا ماظنلا اذه
 نإف هذه انمايأ يف نآلاف ،ماظنلا اذه ةرهش ىلع اريثك دعاسيس كش الب ردصملا حوتفم هنوكف
 ءاطخأ لقأب ةميلسلا ةقالطنإلا ىلع ةدعاصلا ةمظنألا نم ريثك دعاس  لكشلا اذهب عيراشملا حرط
 نأب نهكتي ارخؤم ردص قريبمولب نم ردص ريرقت  .نيمدختسملا نيب اهتيبعش نم ززعو ةنكمم
 ةيكذلا فتاوهلا الماش دحاو ليغشت ماظن ىلع اهتزهجأ مظعم ديحوتل لقوق نم ةلواحم وه اشويف
 لعجي امم اضيأ اهتاجتنم جراخ رخآ زاهج يأو موه لقوقو ةيكذلا تاعامسلاو ةلومحملا ةزھجألاو
 .اضيأ مورك ماظنل نكلو ديوردنأل طقف اليدب سيل ماظنلا اذه
 
 ينبت يهف ,ديوردنأ يف لاحلا وه امك سكنيل ىلع زكتري ال Fuchsia نأ وه مامتهإلا ريثي امم
 هروطت لبق Magenta اقباس ىعدي ناك يذلاو Zircon نورك-يز ىعدي رغصم لانريك ىلع
 ماظنل ةاون ـك سكنيل ىلع اهدامتعا نم اريثك تدافتسا ديوردنأ نأ مولعملا نم .يلاحلا هلكش ىلإ
 سكنيل ةاون ىلع دمتعملا ديوردنأ نوك نكلو .ةعئارلا لاصخلا نم ريثكلا هنم تثرو يتلاو اهليغشت
 لبق كلذو ةيمقرلا تاريماكلل اهجوم ناك لب , )لاقي امك( ةلومحملا فتاوهلل هجوم ساسألاب نكي مل
 نع الدب ةلومحملا فتاوهلا ةزهجأ ىلإ ماظنلا اذه هيجوتب لقوق تماق ,نوفيآ ةزهجأ روهظ
 ةدافتسالا لواح يذلا ديوردنا ماظن ديقعتو ةيئاوشع عمف  ،لاح ةيأ ىلعو  .ةيمقرلا تاريماكلا
 ةفورعملا لكاشملا نم ريثك و ةيبلسلا بناوجلا ضعب اذه نع جتن  ,ناكمألا ردق سكنيل ةاون نم
 ةلئاهلا تاردقلا ةبكاوم و ةاراجم نع ماظنلا زجعب قلعتت يتلا كلت ةصاخ تايدحتلاو افلس
 ةركاذلا تاعسو ةجلاعم ةعرس نم ةيلاحلا ديوردنأ ةزهجأ مظعم اهب عتمتت يتلا ريودراهلل
 ةلصاح تادجتسمل ةدعتسم نكت مل ةيبتكملا ةزهجألل ةهجوم ةيونأ نإف اضيأ .اهريغو ةنيزختلاو
 ,كلذلو .ةفلتخم لاخدإ تاودأ و ةعونتم تاساسح نم ةددعتملا تالخدملا لثم لومحملا فتاوهلا يف
 تاينبلا مظعم ىلع لمعلا ىلع ةرداق و سكنيل ةاون نع اليدب دعت Zircon ةديدجلا ةاونلا هذهف
 ةزهجألا هذه ةيلماكت نم نسحي امم ةريغصلا ىتحو اهنم ةريبكلا ةزهجألا فلتخمل ةيرامعملا
 امدنع اهيف عقو يتلا ديوردنأ لكاشم بنجتي نأ هيلع لوعي اضيأ  .ضعبلا اهضعب عم نم ةعونتملا
 هجو ىلع ةينمأ فعض طاقنو ةيجمرب ءاطخأ لمشت يتلا لكاشملا كلت .سكنيل ةاون ىلع دمتعإ
 هعم بلج امم اهمئالت ال ةزهجأ ىلع ديودنأ لثم ماظن ليمحت ةلواحم نع تجتن يتلا صوصخلا
 ىلإ تعفد يتلا ةلمتحملا بابسألا نم  .ماظنلا اذه ةيئاوشع نم تداز يتلا تاعيقرتلا نم ديدعلا
 سكنيل ةاون نع اليدب نوركيز ىلع ادامتعإ ايشويف ماظن لمعل دراوملاو دهجلا اذه لثم صيصخت
 ايلاح هفورعملا ةيونألا مظعم نأ اصوصخو يعانطصإلا ءاكذلاو و ءايشألا تنرتنإ مخزل ةبكاوم وه
)Monolithic( ـلا موهفم ىلع اهمظعم دمتعيو نمزلا ميدق ذنم تبتك و ةيمكارت ةدحاو ةينب تاذ 

Buffering يتلا )خلاو ةجلاعمو ةركاذ( دراوملا ةيدودحم نم نيلاجملا نيذه تابلطتم يعارت ملو 
 عمج بعص .نامألا نم ةيلاع ةجردو ذيفنتلاو ءادألا ةعرس اهنم بلطي كلذ نم مغرلاب اهنم بلطي
 راصتخا وهو )RTOS(  موهفم ىنبتت اهنوك نوركيز ةاون نم ىجري ام اذه نكلو ،اعم رومألا هذه
-Event( ثادحألل ةيظحل ةباجتسا نامضل ىعست يذلا Real Time Operating System ـل

driven( افلس ددحم تقو يف ماهملا زاجنا و. 
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  :ةماع تامولعم يلي اميف

 .++C/C ةغل ىلع ادامتعإ يساسأ لكشب ينبم نوركيز -１
 هب طانی ماع لكشب وهو LK ىعدي microkernel ىلع يساسأ لكشب ينبم نوركيز -２

 تابتكملاو drivers تالغشملا ـب قلعتت عيضاوم ةجلاعم اهمهأ لعلو ماهملا نم ددع
 ماظن عالقإل ةمزاللا كلتو ريودراهلا عم بطاختلاو تاكبشلا جلاعت يتلا ةيرورضلا
 .ايشويف ماظن اهجاتحي يتلا ةيرورضلا تاودألا نم اهريغو ليغشتلا
 تبتكو تينب هيلإ ةدنتسملا تاقيبطتلا كلذكو )Fuchsia( ايشويف ـل مدختسملا ةهجاو -３

 ىلإ ةهجوم تاقيبطت ريوطت نكمملا نم لعجت ةينقتلا هذه .Flutter ةينقت مادختساب
 ةرم كدوك بتكأ ,رخآ ریبعتب( .iOS كلذك و Android و Fuchsia لثم ةمظنألا فلتخم
 يسيئر لكشب لماعتت Flutter نأ ركذلاب ريدجلا .)ةصنم نم رثكأ ىلع هرشنأو ةدحاو
 .لقوق ةكرش اهتجتنا اضيأ يتلاو دوكلا ةباتك يف Dart ةغل عم
 

 
 بيصنتلاو ليزنتلا تاميلعت عبتت نأ امإ ،نيرايخ كانهف كسفنب اشويف برجت نأ تدرأ اذإ 
 لمع يكاحي APK قيبطت ليمحت ربع ليغشتلا ماظن ضارعتسا وهو لهسألا رايخلا وأ ليغشتلاو
   .ايشويف نم Armadillo ةرادصإ ليغشتلا ماظن

 
  )ديوردنا قيبطت( APK ةمزح لالخ نم ايشويف ليغشتلا ماظن ضارعتسإل
 http://www.hotfixit.net/single-post/2017/05/03/How-to-build-Armadillo 
 ةيمسرلا مهتحفص ىلع تاميلعتلا عبتإ هليغشتو هبيصنت و يلعفلا ماظنلا ليزنتل 
 https://fuchsia.googlesource.com/fuchsia/+/master/docs/getting_starte

d.md 

 عمو .ادج ريبك مامتهاو قوبسم ريغ امخز ىقلي و ادج دعاو اشويف  ليغشتلا ماظن ,رمألا ةصالخ
 يف اذخآو ,ديوردنأ ةمظنأ ىلع اهتاجتنم فلتخم يف ةريبكلا تاكرشلا مظعم دامتعإل ارظن و كلذ
 ماظنلا اذه ىلإ لوحتلا يف ائطب ىرن دقف ديوردنا ماظن ىنبتت ةلومحملا ةزهجألا مظعم نأ رابتعإلا
 ليغشت ماظنب كعامس دنع ام اموي أجافتت الأ يلاقم ةءارق دعب نم ىنمتأ نكلو )اشويف( ديدجلا
 انتايح نم أزجتي ال ًاءزجو اعئاش ودغي نأ ىلإ ىتح ايلم هفحز وأ ديوردنأ نم الدب اشويف
 .تايجمرب يروطمك وأ نيمدختسمك
 
 :عجارملا

１- https://fuchsia.googlesource.com/fuchsia/+/master/docs/README.md 
２- https://fuchsia.googlesource.com/zircon 
３- -plot-to-said-is-team-19/google-07-https://www.bloomberg.com/news/articles/2018

skepticism-draw-successor-android 
 


