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 1فلسفة علوم الحاسب اآللي 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 مالك آل فتيلترجمة: 
 
 
 
 

اآللي،حول  فلسفي شامل  مدخل   الحاسب  الحسابية،  فلسفة علوم  اآللي ا  ومقاصد  ونظمه  ، ومواصفته  لحاسب 

موسوعة ستانفورد منشور على )، ورايموند ترنر ،  زسب برايميروو يجو،  نيكوال انغوس.  نص مترجم لد  ؛امجهوبر 

الرابطفي الموسوعة على    (. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفةللفلسفة ، والتي قد تختلف قليًلا عن هذا 

على األخيرة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه   للمقالة، حيث أنه قد يطرأ النسخة الدارجة

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم  الترجمة. وختاما

 للترجمة والنشر على مجلة حكمة.

 

 

 
1  Angius, Nicola, Giuseppe Primiero, and Raymond Turner, "The Philosophy of Computer Science", The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Spring 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/computer-

science/>. 

https://uniss.academia.edu/NicolaAngius/CurriculumVitae
https://www.unimi.it/en/ugov/person/giuseppe-primiero
https://www.essex.ac.uk/people/turne84707/ray-turner
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/computer-science/
https://plato.stanford.edu/entries/computer-science/
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ختصص علوم  عن    الناشئة واملنهجية    األنطولوجية )الوجودية( ابلقضااي    احلاسب اآليل  علوم هتتم فلسفة  
  تدرس    حتديًدا،أكثر    ومبعن .  اوصناعيّ   جتارايّ   وتفعيلها  ربامجتطوير الاألكادميي، ومن ممارسة  احلاسب اآليل  

املرتبطة    املسائل ، مع الرتكيز على  ابستمولوجّياا و أنطولوجيّ   النظَم احلسابية  احلاسب اآليل  علوم   فلسفة  
صلة    احلاسب اآليلالطبيعة املعقدة لربامج    تؤكدمبواصفاهتا وبرجمتها وتنفيذها والتحقق منها واختبارها.  

الرايضيات وفلسفة العلوم    علوم احلاسب اآليل بفلسفةالعديد من األسئلة املفاهيمية اليت أاثرهتا فلسفة  
، اليت  حتلياًل هلذه املوضوعات  مسة األوىلسوف نستعرض يف األقسام اخل.  التقنيةفلسفة  ـ  بالتجريبية و 

املتعلقة  نناقش املوضوعات الالحقة ساحلسابية؛ مث يف األقسام  الن ظم عكس الطبيعة الطبقية ألنطولوجيا  ت
 .انهجيتهمب

 

 النظم احلسابية -1

 واألجهزة  ربامجال 1.1

 مستوايت التجريد منهج  1.2

 واملواصفات   املقاصد -2

 املقاصد  2.1

 واملواصفات   احملددات 2.2

 املواصفات والوظائف 2.3

 اخلوارزميات  -3

 الكالسيكية  املقارابت 3.1

 الرمسية  املقارابت 3.2

 الرمسيةغري   املقارابت 3.3

https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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 الربامج -4

 الربامج كنظرايت  4.1

 كمنتجات اصطناعية تقنيةالربامج   4.2

 الربامج وعالقتها ابلعامل 4.3

 التنفيذ  -5

 التنفيذ كتفسري دالل  5.1

 واملُنتج واصفات بني املالتنفيذ كعالقة  5.2

 يف مستوايت التجريد التنفيذ  5.3

 احلساب الفيزايئي 5.4

 التحقق  -6

 النماذج والنظرايت  6.1

 االختبار والتجارب  6.2

 التفسري  6.3

 الصحة  -7

 ة الرايضي الصحة 7.1

 الصحة املادية  7.2

 اخللل احلساب  7.3

 لعلوم احلاسب اآللعريف الوضع امل -8

 كتخصص رايضي   احلاسب علوم  8.1
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 كتخصص هندسي   احلاسب علوم  8.2

 كتخصص علمي   احلاسبعلوم  8.3

 ببيوغرافيا  •
 أدوات أكادميية  •
 موارد اإلنرتنت األخرى •
 ذات صلة  مداخل •

 

 الُنظم احلسابية -1
يهدف ختصص علوم احلاسب اآليل إىل دراسة  .  يف أدق تفاصيل حياتنا اليومية  النظم احلسابية  تتغلغل

فلسفة  .  اوحتليله  اوتطويره  ا تصميمه على  علوم  أما  الن ظم  هذه  مع  فتتعامل  اآليل    مادة   اأهناحلاسب 
احلسابية.   للنظم، أي تطوير أنطولوجيا  الن ظمهذه    على تعريف  الرئيسهدفها  ينصب  للتحليل النظري.  

أدبيات هذا اجملال   الن ظم احلسابية    األول   :املوضوعرئيسيني حول هذا  هنجني  تطرح  من خالل  يفهم 
واليت ت عترب    (،Hardware( واألجهزة )Software)  ربامجالتمييز األنطولوجي )الوجودي( بني ال

تشتمل على العديد من العناصر    أن الن ظم احلسابية  آخريرى هنج  بينما  .  هلذه الن ظم  مكوانت أوليةك  عادةً 
كمستوايت  احلسابية    الن ظم    ف  عر  يف ظل هذا املنظور، ت    ،واألجهزة  ربامج الثنائية    متجاوزًة بذلكاألخرى  

حبيث حتتل األجهزة املستوايت الد نيا من هذا التسلسل، مث يتوسع التسلسل إىل  ، متسلسلة هرمًيا جمردة
 يلي هذين النهجني. فيمالنستعرض  املستخدم.  لتضم   وإىل أسفلأعلى حيث عناصر التصميم، 

 

 واألجهزة  ربامجال 1-1
إىل  عادةً  ي نظر  ال  الن ظم ،  خمتلفني وجوداًي:  من كيانني  مكونة  أهنا  على  تقع    ربامج احلسابية  واألجهزة. 

املصدر   ورموز  األوىل    ربامجوالاخلوارزميات  الفئة  واألقراص  أما    ،كياانت جمردةكيف  الدقيقة  املعاجلات 
 لموسة.املادية املكياانت فهي ضمن الالصلبة وآالت احلوسبة  
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احلاسب  علوم  يف  هي واحدة من األساطري الثالثة    (األجهزةو   ربامجالثنائية )ال( أبن هذه  1978)مور    يرى
احلاسب    ربامج ف.  جودايّ و إال أنه ال يراه ذا مغزى  ،  ورغم أتكيده على املنفعة العلمية هلذا التقسيم،  اآليل

  على املستوى الرمزي،هذا  ،   قد ينفذها احلاسبالتعليمات اليتمن  ابعتبارها جمموعة  اآليل ميكن دراستها  
م    أي املادي  أما    شفرة،كتعليمات  املستوى     فت درس على 

 
امل التعليمات  من  ط  يخزنة يف وسكمجموعة 

مادي   وجود أي بدون يس هناك برانجًما موجود ككيان جمرد بشكل حمض؛ أنه لعلى مور  ي شد ِّد مادي.
املبكرة كانت    ربامجال)حمرك أقراص حممول أو قرص اثبت على اخلادم أو حىت قطعة من الورق(. حىت أن  

ادية فقط.  امل  الروافع من    جمموعات، كانت تتكون من  بداايهتاويف    ت ربط سلكي اً بشكل مباشر ابألجهزة.
وبني املستوى املادي املقابل    ربامجاملستوى الرمزي لل  بني   الدارس  ميي ِّزاألجهزة، عادًة ما  و   ربامجئية الثنا  يف

التمييز ميكن تربيره بشكل عملي فقط ألنه حيدد املهام املختلفة للمطورين.  هذا  . ومع ذلك، فإن  لألجهزة
كود    من تتكوناألجهزة بينما نفذها، اخلوارزميات وكود املصدر الذي ي تتشكل من ربامجالابلنسبة هلم، 

على النقيض، قد مييل املهندسون الذين لديهم    ذاك الكود.  واملعاجلات الدقيقة القادرة على تنفيذ  اآللة
معرفة ابلدوائر اإللكرتونية املتصلة سلكّيا أبجهزة احلاسب اآليل إىل النظر إىل الربامج على أهنا مكوانت  

 جهازًا لشخص آخر. أن ي عترب ميكن   ني املمتهنِّ عترب برانجًما ألحد ا ي  مبعن آخر، م. أيًضا  مادية

أنواع  نوع من  إال  هي  ما  على أن األجهزة    يؤكد( إىل أبعد من ذلك، حيث  1988)  سوبرييذهب  
: مبجرد أن يدرك  والتشغيل   ةقراء قابل ألن ينصاع ألوامر ال  منوذجأي    اعلى أهن  ربامجال  ي عر ف  ف.  ربامجال

، هي  ةمادي  اتائنالك  وهي  ستنتاج أن األجهزة،اب  سيقبل  ،ما هي إال مناذجاملادية    املكوانتاملرء أن  
التكرار أو االنتظام   ابملعن الضيق الذي يتطلب  ال نية حمددة، أبنه "ب  النموذج  سوبري . يعر فبرامجأيًضا 

تنفيذ:  للقراءة و أن تكون قابلة لل  هلا  ا القبيل ميكن نية من هذأبن أي ب    ويؤكد(  90  ،1988أو التناظر" ) 
معن، وابلتايل    ذات، من املمكن دائًما تصور بناء مجلة ودالالت  دون ارتباطه مبعًن ماحمدد    منوذج ألي  

 برانجًما قاباًل للتنفيذ.  النموذججعل 

واألجهزة، أن    ربامجالبني  متسكه بفكرة التمييز    رغم  (،Colburn  2000  ،1999)كولربن  يؤكد  
. لتعريف  نفسه  يف الوقتًة  وملموس  ةً جمر د  فيمكن اعتبارها"جتريد ملموس"    يطبيعة مزدوجة، فه   ا هل  ربامجال
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إىل   املرء  الوصف"،    وسيطني:  إىل   الرجوعالربانمج، حيتاج  للتعبري عن    وهي"وسيط  املستخدمة  اللغة 
دائًما    ربامج الن  وألاليت تتكون منها األجهزة.    اإللكرتونية   الدوائر  وهي"،  شغيلالتاخلوارزمية، و "وسيط  

لوسائط املادية، إال أهنا مع ذلك  ا يف  مادي له  جتسيد  وجود لربانمج بدون  ال  ملموسة، إذ  ما تكون  
القابلة   ربامج اليفضلون تطوير ، فهم ربامجللاآلالت املنفذة   حسباهنمألن املربجمني ال أيخذون يف    جمردة،
"توسيع احملتوى" هذا املفهوم مبصطلح  (  Colburn  1999)كولربن    يسمبواسطة أي جهاز. ي    للتنفيذ
  حذفه، احملتوى بداًل من    يتم توسيعأبنه "جتريد للمحتوى":    احلاسب اآليلف التجريد يف علوم  عر ِّ وهو ي  
 .  AbstractionMathematical كما حيدث مع التجريد الرايضيمتاًما  

  2000  ، 1999) كولربن  اليت اقرتحها    ربامجلل   الثنائيةالطبيعة  فكرة  (  Irmak  2012ينتقد إرماك ) 
Colburn)اليت ميتلكها امللموس  والزمانية فتقر إىل اخلصائص املكانية  ت  ةاجملرد   .  إذ يرى أن الكياانت  .

خصائص متناقضة.    ربامج للكون  تاً أن  يعين ضمن  "جتريد ملموس"على أهنا    ربامجفإن تعريف ال  وابلتايل،
يف وقت ما،   فهي تبدأ وجودايّ   اإلنسانصنعها    لكوهنا كياانتخصائص زمنية:    ربامجكما أنه يرى أن لل

الوجود    عن  ربامجال   تزول ن الوجود يف وقت الحق معني.  عزول  تتصورها وتنفيذها؛ وميكن أن  وهو وقت  
آخر    النسخ،مجيع    تتلفعندما   شخص  أي  يتذكر  وال  مؤلفوها    كياانت   اوألهن.  خوارزمياهتاوميوت 
إىل اخلصائص    ربامجورغم افتقار ال .  Artifactكياانت اصطناعية    ت عد  ربامجفإن ال  ،اإلنسان  اأوجده
إتالف مجيع النسخ املادية لربانمج  أن    ال يعين، فهذا  ميكن حتديدها أبي إدراك ملموسال    ؛ إذ املكانية

ال   ما عاده  أن  ما الربانمج موجوًدا  .كما هو مذكور أعاله  وجود،يف  حىت لو    ،وللسبب نفسه، سيظل 
عالية املستوى. وابلتايل املكتوبة ابللغة الربجمية  تطبق خوارزميات الربامج  مجيع رموزه املصدرية اليت    ح ذفت
  2010يعر ف إرماك ) األسباب،تمتع خبصائص زمنية. هلذه ة تجمرد تكياان  ميكن اعتباراها ربامجفإن ال

Irmakجمردة.  اصطناعية على أهنا كياانت ربامج ( ال 

ا أدق  أنطولوجيّ   اعن األجهزة يتطلب وجودً   ربامجال( إىل أن متييز  Duncan  2011)   دنكان  يشري
(  Duncan  2017)  دنكانملموس. يهدف  و   جمرد  :بسيطةالثنائية  ال  عليهتنطوي    الذي  ذلكمن  
( للمواصفات  Turner  2011)  ترينر  مثل هذه األنطولوجيا من خالل الرتكيز على مفهوم  تقدميإىل  
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دد من خالله  كتعبري   (  Duncan  2017)  دنكان (. يؤكد  2  الفقرة رقم  عاين)  ربامج الشروط صحة  حي 
الربانمج     أن 

 
امل للجهاز  أيًضا كمواصفات  الربانمج  نف ِّ يعمل  أن  يعين  مما  السلوكيات  مجيع  حدد  سيذ، 

يقال  س  الربانمج،متسق مع  غري  إذا كانت اآللة تعمل بشكل  فاجلهاز تنفيذها.  الصحيحة اليت يتعني على  
  Bugابلطريقة نفسها سي شار إىل الربانمج أبنه حيتوي على خطأ    .Malfunctionهبا عطل  إن اآللة  

 .  ر إىل مواصفاتهابلنظ أو خلل حني يكون غري سليم

  فَ عر  مسة "االصطناعية".  وهي   ،واألجهزة  ربامجلتحديد التمييز بني الوجودية أخرى ضرورية    مسةهناك  
حتقيق  ص نَع هبدف زماين،   - مادي، مكاين   كيان  على أنه  ( االصطناعيDuncan 2017)  دنكان

تعريف الربانمج على    إمكانية  يعينما    الوظيفة.ه  ذهلأداة  ه كبـ  يعرتف  شرط وجود جمتمعب  وظيفة حمددة 
والذي يقوم بدور املواصفات اخلاصة أبداة   املكتوبة بلغة برجمية معينة،أنه جمموعة من التعليمات املشفرة 

لذا ت عر ف   التعليمات؛  قادرة على قراءة تلك  اصطناعية وظيفتها   أدواتاألجهزة على أهنا  اصطناعية 
 .ةحمدد  تحساابإجراء  

 

 منهج مستوايت التجريد 1.2
صارًما يف حتديد ماهية الن ظم  واألجهزة ليس    ربامجالالتمييز بني  املنهج الذي يعتمد على  إن  فأعاله،    من

عترب التجريد عنصًرا حامسًا  . ي  هناك هنج وجودي آخر يعتمد على دور التجريد يف هذا املسعى.  احلسابية
 Goguen  1985)تنوعة. يصف  جوجني وبورستول  ويتخذ عدة أشكال م،  احلاسب اآليليف علوم  

& Burstall)  التنوع عن طريق    الربجمة،ميكن تكرار الكود أثناء    يف األمثلة التالية:  بعًضا من هذا 
.  Procedural Abstraction  ، وهي ممارسة ت عرف ابسم التجريد اإلجرائيوالبارامرتتسمية النص  

 Lambda Calculusالمدا  ساب  اخلاص حبيف عملية التجريد  الرمسي    هاهلا أساس   املمارسة هذه  
المدا"مدخل    )راجع املوسوعةحساب  يف  آبلية  "  وتسمح  األشكال   رمسية(  تعدد  ابسم    تعرف 

Polymorphism (2004  Hankin)الوظيفية،  الكتابة  هو  و   . مثال آخر النموذجية للربجمة 
يف التصميم املوجه للكائنات،    ،النماذج  ست جر د    وإالية.  النحو   اللغة   تراكيب واليت توفر نظاًما معربًا لتمثيل  
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ا  ومواصفاهت  الكائناتبني تنفيذ    ة بينيةكواجه  وت ستخدممن اهلياكل الشائعة املوجودة يف أنظمة الربامج  
(Gamma et al. 1994.) 

ستخدمة  "التجريدمستوايت  "  وهي أساسية  يف منهجية  أعاله  األمثلة    مجيع  تشرتك
 
يف الرايضيات    كذلك  امل

(Mitchelmore and White 2004( والفلسفة )Floridi 2008  ترتاكم التجريدات .)
، يكون  هبذا الفهمعن املزيد واملزيد من املفاهيم اجملردة.  للبحث  ال ينتهي    سعي يف    طبقّيايف الرايضيات  

عر ف من  من النظام    -فقط - ذ معناه  الرايضي اجملرد أيخاملوضوع  قائًما بذاته:  موضوًعا  التجريد  
 
  خالله، امل

العودة  دون    تداولهميكن  وبذلك    ترابط مجيع املوضوعات واتساقها يف النظام نفسه.هو  و حيد  و   بضابط
التجريد يف علوم  على األقل، أن    هذه النقطة، يف  البعضللمعاين. جيادل  سابق أو خارجي  مرجع  إىل  

  خيتلف اختالفًا جوهراًي عن التجريد يف الرايضيات: التجريد احلسايب (  احلسايبالتجريد  )  احلاسب اآليل 
Computational Abstraction     وهذا يعين أن املعلومات    ه،تنفيذبعد  وراءه أثرًا  ال بد أن يرتك

مستوى    جتاهله يف  فصيل ت  أن أي ت(. أي  Colburn & Shute 2007)  ستختبئ ولن تنعدم
بشأن املوقع    االهتمامال حيتاج املربجمون إىل    ،مثالً   :تم جتاهله يف املستوى األدىن منهي  جيب أال  ما    جمرد

تعامل مع مجيع  يتطلب ال  Virtual Machine، بينما اجلهاز الظاهري  يف الذاكرةملتغري ما  الدقيق  
 عمليات ختصيص الذاكرة.

االنعكس  ت على  عتمادهذه  خمتلفةيف  التجريد  ية  "وج   مستوايت  جعل  التنفيذ"  على  من  خاصية  ود 
الن ظم سبيل    خصائص  على  الفئات  املثال،احلسابية:  أن  من  الرغم  تفاصيل  ختفي    Classes  على 

  احلسابية فإن التجريدات    لذا  ؛ال بد أن حتتوي على طريقة لتنفيذها  اإال أهن،  Methods  أساليبها
 . والتنفيذية مًعا التجريدية اهليئة حتافظ على 

اخلاصة  صيغت   التجريد  احلاسب    أبنطولوجيامستوايت  برميريو  ن ظم  يد  على  بشكل كامل  اآليل 
(Primiero 2016) ، ََشلت:وقد 

 املقاصد مستوى  •
 املواصفات مستوى  •
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 اتاخلوارزميمستوى  •
 تعليمات لغة الربجمة عالية املستوى مستوى  •
 لغة اآللة و  التجميععمليات مستوى  •
 التشغيلمستوى  •

راد سابية  احلشكلة  املدد  الذي حي    اإلدراكي هي الفعل    املقاصد
 
حلها: فهي تصوغ طلب إنشاء عملية    امل

ما   عادة  معينة.  مهمة  ألداء  املستوى طلبات  ال  ت قد م حسابية  هذا  واملستخدمني    بواسطة   يف  العمالء 
 عني. برانمج ماملشاركني يف مشروع تطوير  واألطراف املعنيني 

عطاةة جمموعة املتطلبات الالزمة حلل املشكلة احلسابية  هي صياغف املواصفات أما  
 
  املواصفات   : تتعلقامل

نظمابلتحديد  
 
   امل

 
املعروفة ابسم    الربانمج،حتمل للعمليات اليت جيب أن يقوم هبا  امل العملية  من خالل 

الذي    فت حدد    اخلوارزميات أما    .Requirements Elicitation  املتطلبات   استنباط اإلجراء 
تعليمات لغة الربجمة  تشكل  بينما  في مبتطلبات املواصفات.  يحاًل للمشكلة احلسابية املقرتحة، و   سيقدم

سمى  ( التنفيذ اللغوي للخوارزمية املقرتحة، غالًبا ما ت  Pythonأو    Javaأو    C)مثل    عالية املستوى
 مربجمني  لل ، وميكن  Source Codeكود املصدر  ب

 
ولكن ال ميكن تنفيذها مباشرة    ،اهفهم  بني در  امل

  إىل  Compilerمرتجم  التعليمات، أي ترمجتها بواسطة  تلك  يتم جتميع  مث  .  احلاسب اآليلبواسطة  
أييت دور مستوى    أخريًا، .  للمعاجل أن ي شغلها مباشرة، واليت ميكن  اآللة  بلغةعمليات    إىلمث    جتميعكود  

شغل لل جهاز احلاسب اآليلنية ب  ، أي أنه ميثل للربانمج املادي   اجملرد وهو املستوى  التشغيل
 
 تعليمات.امل

،  ككل  ماهية النظام احلسايب  عنمبعزل    ي عترب،أن  جمرد  مستوى    ال ميكن ألي  هذه،النظر  وفًقا لوجهة  
احلسابية إىل حد ما من خالل التسلسل    الن ظمتعريف    ميكن عن األجهزة.    ربامجالتمييز  كم حدد مستقل ل

جرد ي  اهلرم
 
  ابلتجسيد حد ذاته عن مستوى داليل مرتبط    يف  مستوى جمرد    كل عرب  ي  حيث  أبكمله؛    امل

 . املادي للنظامأو   اللغوي
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 واملواصفات   املقاصد. 2
شكلة حسابية جيب  ملعرب عن صياغة  ت  خارج النظام احلسايب    إدراكيةإىل حالة    م صطلح املقاصدشري  ي

أن    رغمتصف الوظائف اليت جيب أن يفي هبا النظام احلسايب املراد تطويره.  أما املواصفات، فهي  حلها.  
إال أن القضااي  ،  احلاسب اآليل، يف حد ذاهتا، ال تثري خالفات فلسفية حمددة داخل فلسفة علوم  املقاصد

 ابملقاصد.بتعريف ماهية املواصفات وعالقتها األمر يتعلق عندما تنشأ الفلسفية 

 

 املقاصد  2.1
حددة ملالئمة النظام احلسايب  املقاصد  تبلور

 
املقاصد  (، وابلتايل ف7  الفقرة رقم عاين  ،  ته)أي صح  املعايري امل

عطاةلنظام حسايب    مستوى جمرد  أول ت عترب  
 
العمالء واملستخدمون    يطلب قد    مثاًل:.  يالئم املشكلة امل

هذا    ي شك ِّل  االتصال؛مراكز    احملفوظة يفلألرقام  املكاملات املزعجة    ترشيحاتف ذكي قادر على  هل  اتطبيقً 
أداء هذه املهمة.  عملية  يف    اجملرد القصد    مستوى  الطلب تطوير    أثناءتطوير نظام حسايب قادر على 

يتم    ،Non-Naive Systemsالبسيطة  غري    الن ظميف    ربامجال ما    بعدة   املقاصد  صياغةعادًة 
الذهينكتقنيات   وحىت    العصف  األولية  والنماذج  النقاش واالستطالعات   Clarke and)  ف رق 

Moreira 1999،)  املعنية  مقاصد من    متسقة   قائمة حتديد    هبدف هذا  املختلفة.    األطراف  يف 
 بل سي كتفى بتقدمي وصف واٍف هلا. احلسابية،كيفية حل املشكلة لن ي شار إىل  ، املستوى

  1963)  أنسكومبعلى األقل منذ  ،  بحث الفلسفيلل  موضوعك  املقاصد    ط رحت    ،ةاملعاصر   ياتيف األدب
Anscombe  .)  ذةمقاصد األنشطة املُنف  يف    ابلتدقيققام الفالسفة  فقد  (Davidson 1963  ،)

املستقبليةو األنشطة   Anscombe)   املقصودة  األنشطةو (،  Davidson 1978)  مقاصد 
1963  ،Baier 1970  ،Ferrero 2017  .)األنواع  :  مسائلعدة    ذلكمن    نشأت أي من 
العالقة  ما هي طبيعة  ،  كيف ترتبط األنواع الثالثة ببعضها؟،  السابقة ميكن اعتباره نوًعا أساسّيا؟الثالثة  

   املقصد بني  
 
املقاصد هي    هلو ذهنية؟ أم حنن  نفرتض ذلك؟،  حاالت  حّقا    هيهل املقاصد  ،  ؟عتقد وامل

الصدد تتعلق  (.   املوسوعةيف  "املقصد")راجع مدخل    ؟لألفعال   عِّلل الرمسية يف هذا  أكثر املشكالت 

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA/
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 Bratman)  ة عقالني   ت عترب مقاصدغري متسقة ومع ذلك    مبقاصد  Agentعميل    وجود  إبمكانية
1987  ،Duijf et al. 2019.) 

أن ن سل ِّم أن  ميكن    احلسابية،  الن ظميف أنطولوجيا  مستوى من مستوايت التجريد    أولموقعها كبسبب  
.  املطلوبةبعض املهام احلسابية    يؤدي   نظام بناء  لأهنا تعرب عن هدف  مستقبلية؛ إذ    املقاصد هي مقاصد 

، كما هو مذكور أعاله، تقتصر على تعريف املشكلة احلسابية املراد حلها، دون حتديد  املقاصدنظًرا ألن  
   إليها يف األدبيات الفلسفية.   حلها احلسايب، فإن حتليلها األنطولوجي واملعريف ال خيتلف عن تلك املشار

عدم وجود شأن حسايب يف موضوع املقاصد فال حاجة ملعاجلة موضوعها بشكل  بسبب  ،  ىخر أ  بكلمات
، حيث توفر  املقاصد واملواصفاتما يهم هنا هو العالقة بني    يف فلسفة علوم احلاسب اآليل.  مستقل
كيفية حل املشكلة احلسابية اليت    توضيح  املواصفاتمن  إذ ي بتغى  ؛  املواصفاتصحة  ل معايري    املقاصد
 . املقاصدطرحتها 

 

 واملواصفات  املُحددات 2.2
أبرقام اهلواتف  ؛ قد تتطلب املواصفات إنشاء قائمة سوداء  املزعجة  املكاملاتم رشح  تطبيق    لنعد إىل مثالنا،

ا َترد م كاملة، جيري التطبيق  عندمايم؛  من األ  (ن)تحدث القائمة كل  ست؛  املزعجة مرتبطة مبراكز االتصال
مع  التطبيق    يتواصل،  يف حالة الرد اإلجيايب  ،من وجود الرقم ضمن القائمة السوداء أم ال؟  تحققعملية ال

 . يف حالة الرد السليب هلاوالسماح ، لمكاملة الواردةلعدم السماح لنظام إدارة املكاملات 

َ عنه بلغة طبيعيةتوصيًفا وافًيا    ميكن اعتبار التوصيف السابق غالًبا ما يتم تقدمي  .  على الرغم من أنه ع رب ِّ
إضفاء الطابع الرمسي  مي كن  وبعد ذلك   األطراف املعنية  مقاصداملواصفات بلغة طبيعية لتكون أقرب إىل  

لغة النمذجة  كميكن التعبري عن املواصفات عن طريق اللغات الرسومية  كما  عليها بلغة رمسية مناسبة.  
رمسيةأو    ،UML  (Fowler 2003)  املوحدة  النوعي املنطق  ك  أكثر    TPL  اإلسنادي 

(Turner 2009a)  ، ت سمى بطريقة فيينا للتطوير    ماوVDM  (Jones 1990)،   م أو ابستخدا  
اإلسنادي   أوPredicate Logicاملنطق  الرايضية  ،   Z  (Woodcock and  زد  اللغة 
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Davies 1996)،    اإلسنادي النوعي يعرب املنطق    مثاًل،نظرية اجملموعات.  األخذ بعني االعتبار  مع  
(TPL  عن متطلبات )حيث يتم حتديد نوع املتغريات    ،اإلسنادياحلسابية ابستخدام صيغ املنطق    الن ظم

ما    األكثر مالءمة. غالًبا  اجملرد ستوى  املبتحديد املواصفات على    املتغريات   أمناط الكمية. يسمح اختيار  
املواصفات بشكل غري رمسي أو رمسي   التعبري عن  التطوير    بناًء علىيعتمد  مع تفضيل    املتبعة،طريقة 

  املواصفات الرمسية تسهل ف  ذلك،املواصفات الرمسية عادًة يف سياق أساليب التطوير الرمسية. عالوة على  
 (.6 الفقرة رقم عاين )الحًقا احلسابية   الن ظمالتحقق من صحة عملية 

)  اءلتس النماذج  عن(  Turner  2018ترينر  بني    واملواصفات   Models  الفرق 
Specifications    ستخدَمني

 
يسميه    فيما. يقع االختالف  احلاسب اآليلعلى نطاق واسع يف علوم  امل
املقصود   املزمع تطويره، و فالنماذج  :  Intentional Stanceترينر ابملوقف  النظام    يتوجب تصف 

املواصفات كيفية بناء النظام حبيث يتوافق مع الوظائف    د  د ِّ حت  بينما  ؛  بينهمايف حالة عدم التوافق  ها  تنقيح
 (. Turner 2011) فيجب حتسني النظام نفسهاملقصودة، ويف حالة عدم التطابق، 

سد املطابقة بني النموذج والنظام  ف   بناًء على تصف النظام الذي سيتم بناؤه  )اليت    املقاصد بني  املطابقة    جت 
حلها على  قادرًا  النظام  يكون  أن  اليت جيب  احلسابية  إنشاء  )اليت  املواصفات  و   (املشكلة  حتدد كيفية 

 املكاملات.    ترشيحو موضح يف تطبيق  ه  (، كمااحلسابيةاملتطلبات الالزمة حلل املشكلة  ، بناًء على  النظام

كم"ي عترب الشيء مواصفة عندما  (،Turner 2011كلمات ترينر )ب من خالله على صحة م نتج   حي 
أن    ،ما" من صحة  معايري  توفر  املواصفات  أي  وابلتايل    الن ظم للتأكد  احلسابية    الن ظم  فإناحلسابية. 

فإهنا توفر معايري    ،ويف حالة العكسصحيحة عندما تتوافق مع مواصفاهتا، أي عندما تتصرف وفًقا هلا. 
األعطال  رقمعاين  )  لتحديد  مع  أي    ،(7.3  الفقرة  متوافق  يتصرف بشكل  النظام عندما ال  أعطال 

( ترينر  للمواصفات هو  Turner  2011مواصفاته. حيرص  التعريف  أن مثل هذا  ( على مالحظة 
بسبب قيود    الن ظم  إنتاج  مثل حالة تعذر  ؛ذاهتا  املواصفات ففي بعض احلاالت، ت راجع  مثايل:    تعريف  

العمالء  مل ت صاغ بشكل يناسب مقاصد  أو قيود التكلفة، أو عندما يتضح أن املواصفات    ءقوانني الفيزاي
 واملستخدمني.
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نتج ال    ،عموًما
 
امل ردين مستويني  أي    تتناول بل    ، وحسباملواصفات  على    تقتصر إن مسألة صحة    جم 

ددان   القسم الفرعي التايل.يف بحث ناحلسابية، كما س الن ظم حي 

 

 املواصفات والوظائف 2.3
الن ظم  واإلعداداحلسابية    ت عترب  اإلجناز  اصطناعية  مكتملة  تقنية   ،اإلنسان  صنعها  ن ظم أي    ،م نتجات 

  التقنية (. تشمل املصنوعات  Kroes 2012حمددة )   وظائف   أداء   وهو هبدف صريح    ص ممت ون فذت 
 
 
وهي ختتلف عن    .وأجهزة التلفزيون  واملفكات، والسيارات، واجلسور،  ،املناضد  :حددة على هذا النحوامل

جزيئات أول أكسيد اهليدروجني، اليت ليست من صنع  ، و والقطط،  الصخور  :الطبيعية مثل  الكياانت
اليت    . وكذلكاإلنسان الفنية  أنطولوجيا    النحو،على هذا    ال تؤدي مهاًما معينة.األعمال    الن ظم فإن 

اليت تتميز ابالزدواجية، حيث  Meijers 2000)  التقنيةاحلسابية تندرج حتت املصنوعات     ميكن( 
فلسفة  "مدخل    راجع،  Kroes 2009)  اهليكليةاخلصائص  و   اخلصائص الوظيفيةتعريفها من خالل  

املوسوعة الوظيفيةدد  حت    (.التقنية" يف  املطلوب  اخلصائص  بينم  الوظائف  القيام هبا،  نتج 
 
امل تعرب    امن 

مفك    أتمل  . امن خالهلوظائفه    ؤدييأن  للم نتج  عن اخلصائص الفيزايئية اليت ميكن    اخلصائص اهليكلية
قد تتضمن   الوظيفيةالرباغي:  بينما سوالفك  الربط وظيفة    اخلصائص  إىل    اخلصائص اهليكلية شري  ت  ، 

يف اجتاه عقارب الساعة    ابحلركةقبض بالستيكي يسمح  مب  الربغي،رأس    تثبيتها علىقطعة معدنية ميكن  
اهليكلية.    اخلصائصق الوظائف بطرق متعددة من خالل  تحقت  أن  وعكس اجتاه عقارب الساعة. ميكن

ميكن حتقيق وظيفة فك الرباغي بواسطة مفك براغي معدين، أو بواسطة مفك براغي كهرابئي حمدد    مثاًل:
 .ك لّياخبصائص هيكلية خمتلفة  

املختلفة تعمل على    اجملردةستوايت  امل  احلسابية اليت تتميز ابلعديد من  للن ظميبدو أن األنطولوجيا الطبقية  
ي ِّ   يتال   الثنائيةاألنطولوجية  توسيع   نتجات االصطناعيةمت 

 
 يرى(.  Floridi et al. 2015)التقنية    ز امل

،  Kroes 2009)   ابعتبار  اصطناعيةم نتجات  احلسابية ال تزال    الن ظم( أبن  Turner  2018ترينر )
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يف الوقت نفسه، هو  و األدىن منه،    اجملردةللمستوايت    مستوى وظيفيهو    مستوى جمرد  ( أن كل2012
 :األعلى منه  اجملردةللمستوايت  مستوى هيكلي

 من خالل املواصفات؛  وت نف ذعرب عن الوظائف اليت جيب أن حيققها النظام ت   املقاصد •
ينفذها إذ  دورًا وظيفًيا،    املواصفات تلعب   • أن  اليت جيب  امللموسة  الوظائف  تشرح ابلتفصيل 

 يكلي؛اهل ا مستواهاابلنسبة هل ات؛ ت عتربوارزمياخلبواسطة ولكوهنا سوف تتحقق الربانمج، 
ينفذها    اخلوارزمياتتعرب   • أن  اليت جيب  اإلجراءات  بربانمج  العن    ة عالي الربجمة  لغة  املكتوب 

 يكلي؛اهل ابلنسبة هلا مستواها ، فت عترب املستوى
 لغة اآللة، واليت حتققها؛  لكودبلغة عالية املستوى اخلصائص الوظيفية  املكتوبة    التعليماتحتدد   •
، واليت تعرب عن  التشغيلمستوى    ذ يفست نف  عن اخلصائص الوظيفية اليت    اآللة  لغةعرب  ت  أخريًا،   •

 اخلصائص اهليكلية املادية. 

ابلضرورة مستوايت    ليست (، أن املستوايت اهليكلية  Turner  2018)ترينر  ليرتتب على ذلك، وفًقا  
. هلذا السبب،  احلاسب اآليل  يف علوم   موجودة  Abstract Artifact  األداة اجملردةفكرة  مادية، وأن  

م نتجات    ليعتربهاعالية املستوى    الربجمية   ابللغات  املكتوبة   ربامجال( لتعريف  Turner  2011)ترينر    أييت
اليت ت عترب، يف هذه احلالة،    تشكل مستوى هيكلي لتنفيذ املواصفات  إهنا، من حيث  اصطناعية تقنية

 (.4.2 الفقرة رقم )عاين  هلا كمستوى وظيفي 

  ( جيب إجنازها  ما  وظيفةعرب عن  )والذي ي  مستوى جمرد  أن كل:  النتيجة األوىلينتج مما سبق عدة نتائج،  
يمكن  الوظيفة: فميكن حتقيقه من خالل تعدد املستوايت اهليكلية احملتملة اليت تعرب عن كيفية إجناز هذه  

- م عينة  مشكلة حسابية  ل  ، وميكن أن حت  بطرق متعددة  املواصفات من خالل    املبتغاة  الوظيفةحتقيق  
واليت ميكن أن ختتلف  خمتلفة،    خوارزميات  بواسطة  -حمددة مواصفة  كان قد ت التعبري عنها بواسطة  

(؛  3    الفقرة رقم عاين  صاحلة بشكل متساٍو )يف النهاية     مجيعها  ابلنسبة لبعض اخلصائص املهمة ولكنها
إذا نفذوا  نفسه  ، وكلها تعرب عن الربانمج  لغات خمتلفةب  ةمكتوب  يف برامج خمتلفةما  ميكن تنفيذ خوارزمية  و 
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يف    هميكن جتميع  الكود املصدري، وكذلك  (Angius and Primiero 2019)  ذاهتا  اخلوارزمية
التعليمات اخلاصة هبا  العديد من لغات اآللة   اليت تعتمد على أساليب خمتلفة ضمن معمارية جمموعة 

ISA.    ،الربجمية القابلة للتنفيذ وتشغيلها على العديد من األجهزة  التعليماتميكن تثبيت  بعد ذلك  ،
 معمارية تعليمات واحدة.يف األجهزة بشرط أن تشرتك هذه 

  لتحقق من صحة يوفر معايري  س  اوظيفيّ مستوًى    هابعتبار   مستوى جمرد  هي أن كلف  النتيجة الثانيةأما  
الPrimiero 2020)منه  األدىن    ايتستو امل مستوى  على  ليس  من  ،  وحسب  تنفيذ(.  فالتحقق 

موجوًدا   األعطالقد يكون سبب ف .حىت التشغيلملواصفات كل املستوايت، بدًءا اب  يف مطلوب الصحة
  7.3  الفقرة رقمعاين  )بشكل صحيح  اخلاص به  ال ينفذ املستوى الوظيفي املناسب  مستوى    يف أي

من صحة    لتحققا (، ميكن  Turner  2018) ترينر  ل((. وفًقا  2013) Fresco  ،Primieroو
  مستوى ميكن التحقق من صحة أي  ذلك. و   ، على الرغم من صعوبةابلنظر للمقاصدمستوى املواصفات  

صحة  من    والتحقق  ،Formal Verificationساسي  التحقق األغري مادي رايضًيا من خالل  
التحقق من    ميكننا(.  6  الفقرة رقم عاين  ) Testing  اختباره  عن طريقاملادي جتريبياً    التشغيلمستوى  

 ملعنيني.ذهنية االوصول إىل حماولة  العمالء بداًل من   مقاصد مبراجعة صحة املواصفات  

تتمثل  أكثر عمومية   مبسألة األخرية  املسألة  تتعلق   االصطناعية يف حتديد كيفية    واليت  املنتجات    حيازة 
يف    كذلك   معروفة  املسألة .  عنيةاألطراف امللوظائفها، وما الذي يعنيه ارتباط اخلصائص اهليكلية مبقاصد  

  للنظرية السببية . وفًقا  هلذ املسألة  ن كحلان رئيسيتانظريتط رحت  ، وقد  اإلدراكفلسفة علم األحياء وعلم  
ديد  (، يتم حت  Cummins 1975)  The Causal Theory Of Function  يف الوظائف

الفيزايئية على  القلب    قدرة    د  د ِّ حت    للمنتجات االصطناعية، مثاًل:الوظائف من خالل القدرات الفيزايئية  
الدموية. ومع  به  وظيفتَ   واالنبساطاالنقباض   الدورة  الدم يف  صعوابت  تواجه هذه النظرية    ذلك،ضخ 

التقنيةتطبيقها على  عند  حقيقية   النظرية ت عيق أوالا   . املصنوعات   Kroes)  الصحة والعطلحتديد    : 
احملفوظة  يف حظر املكاملات    بدأاملكاملات املثبت على هاتفنا الذكي    م رشحلنفرتض أن تطبيق  ؛  (2010

جديدة  مبثابة وظيفة وظيفة الهذه  ست عترب للوظيفة،فًقا للنظرية السببية  وِّ بنا؛ اخلاصة جهات االتصال  يف
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إن كانت  (:  Turner 2011ال متيز النظرية الوظائف املقصودة عن اآلاثر اجلانبية )  :اثنياا للتطبيق.  
لعمالء أو  ل مقصودة ليست وظيفة  هذه  هاتفنا الذكي ابلتأكيد؛ سرتتفع حرارة  ،لدينا مكاملة طويلة جًدا

وفًقا   القصديةاملطورين.    Intentional Theory Of Functionالوظائف  يف    للنظرية 
(McLaughlin 2001  ،Searle 1995فإن الوظ ،) يفة اليت حددها املصمم أو املستخدم هي  

نتج االصطناعي
 
تار،  الوظيفة املقصودة من امل تتمكن من حتقيقها.    كي  للم نتجاتاخلصائص اهليكلية    وخت 
  ودة،املنش، وكذلك التمييز بني اآلاثر اجلانبية والوظائف  الصحة والعطلالتمييز بني  هذه النظرية قادرة على  

نتج نفسهيف  كان  سواء    ابلفعل،ال حتدد مكان تواجد الوظيفة    لكنها
 
األطراف  )  أو يف ذهن الوكيل  امل

واملطورين واملستخدمني  عن كيفية  (املعنية  السؤال  إىل  املرء  يعود  األوىل،  احلالة  يف  نتجات  . 
 
امل حيازة 

  الذهنية هناك حاجة إىل شرح إضايف حول كيفية ارتباط احلاالت    ،الثانيةللوظائف. يف احلالة    االصطناعية 
( أن  Turner  2018(. يرى ترينر )Kroes 2010)  للم نتجات االصطناعية ابخلصائص الفيزايئية  

واخلصائص  مفيد لفهم العالقة بني الوظيفة    والقصدية،  النظريتني، السببيةاحلدس الكامن وراء كل من  
بية، ويقرتح دمج النظريتني يف نظرية واحدة. من انحية أخرى، ال توجد وظيفة  احلسا  الن ظميف    اهليكلية 
 .ستخدمني مبدون عمالء ومطورين و  مقاصد وجد تمن انحية أخرى، ال و تنفيذ؛ عملية بدون 

 

 . اخلوارزميات 3
مشكلة حتديد  إال أن    القدمية، على الرغم من كوهنا معروفة ومستخدمة على نطاق واسع منذ العصور  

(. نشأت كلمة "خوارزمية" من اسم عامل الرايضيات  Vardi 2012)  ما زالت قائمةاخلوارزميات  ماهية  
التاسع  ،الفارسي موسى    ، القرن  بن  حممد  جعفر  قد    اخلوارزمي،أبو  قواعد الذي  عمليات  ال  إلجراء   م 

العمليات احلسابية األساسية    إلجراء القواعد اليت يتبعها املرء    الواقع،احلسابية ابستخدام األرقام العربية. يف  
قواعد تقسيم    األخرىاملعروفة  مثل الضرب أو القسمة، هي أمثلة يومية للخوارزميات. تشمل األمثلة  

  بديهي، مية إقليدس حلساب القاسم املشرتك األكرب. بشكل  الزاوية ابستخدام البوصلة واملسطرة، أو خوارز 
تقليد قدمي يف  أنه  على الرغم من  تنفيذ مهمة معينة.    مت ك ِّننا من التعليمات اليت  اخلوارزمية هي جمموعة من  
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  أابن   اخلوارزمية مهمة تقدمي تعريف ملاهية    طرحااللذان    مها  ة املنطق والفلسف   جمايل  إال أن   الرايضيات،
  " يف املوسوعة(.فلسفة الرايضيات "مدخل    راجعالتأسيسية للرايضيات يف أوائل القرن العشرين )األزمة  

  البحث املنطقي، حيث قدم   من Effective Calculabilityاحلسابية الفعالة   القدرةنشأ مفهوم 
منذ ذلك  نظرية احلساب.  األمر الذي آذن ببزوغ    ،فهوم البديهيية بداًل من املللخوارزممفهوًما رمسّيا  

يف    سيتضح كما    ، املقارابت الرمسية وغري الرمسية  بني ترتاوح    للخوارزميات،تعريفات خمتلفة    ا قرتحت   احلني،
 األقسام التالية. 

 

 الكالسيكية  املقارابت 3.1
قابلة    ،حتميةعملية حسابية  : فهي  دقيق للخوارزمية  ( أول تعريف Markov  1954ماركوف )  قد م

العملية  .  فعالةو  ، للتطبيق أبي "اختيار    ال تسمحدقيقة  تضمنت تعليمات  إذا    حتمية   سابيةاحلتعترب 
من اخلطوة    متيقن)البشري أو االصطناعي( غري    احلاسب جيب أال يكون  كما  " يف تنفيذها.  اعتباطي

على    احتوت، إذا  ماركوف  ، حسب قابلة للتطبيق  اخلوارزميات   وت عترب تنفيذها.  عليه  التالية اليت جيب  
األعداد الطبيعية للعمليات احلسابية األساسية( بداًل من املدخالت الفردية  مثاًل، فئات من املدخالت )

على أهنا "ميل اخلوارزمية    الفعالية  (Markov  1:  1954)  ف ماركوفعر ِّ )أرقام طبيعية حمددة(. ي  
النهاية  كانت    ا إذتكون اخلوارزمية فعالة    أخرى، ". بعبارة  حمددة للحصول على نتيجة     حالً ستنتج يف 

 مشكلة احلسابية. لل

كخاصية مهمة أخرى: اخلوارزمية هي إجراء ميكن وصفه    احملدودية(  Kleene  1967)  كلني   حيدد 
  حل تقدمي    ، وهتدف إىلمن اخلطوات  حمدود تاج إىل عدد  حتو ،  من التعليمات  حمدودة عن طريق جمموعة  

احملددة بواسطة    whileلنفرتض وجود حلقة التكرار    ،الفكرةكمثال تفنيدي هلذه  للمشكلة احلسابية.  
جيب  .  شرطها م ستوىف دائًمانظًرا ألن  إىل األبد  تستمر يف تكرارها  ولكنها    اخلطوات،عدد حمدود من  

للتنفيذ   التعليمات قابلة  أي أن اآللة ال حتتاج إىل وعي أو إدراك خاص    امليكانيكي،أيًضا أن تكون 
التعليم إىل حتمية   ات.لتنفيذ هذه  أن  Kleene  1967)  كلني   يرى،  تهوفعالي  ماركوف  ابإلضافة   )
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إيقاف ، ومن مث   التعليمات جيب أن تكون قادرة على إدراك أن حل املشكلة احلسابية قد ت حتقيقه
 .عملياهتا احلسابية

)Knuth  1973) نوث  ي عم ِّق   ماركوف  حتليالت   )1954  Markov( وكلني   )1967  
Kleene )ابآليت: 

سلسلة من العمليات حلل نوع معني من    توفرإىل كوهنا جمرد جمموعة حمدودة من القواعد اليت  ابإلضافة  
 ، فإن اخلوارزمية هلا مخس ميزات مهمة: املسائل

 جيب أن تنتهي اخلوارزمية دائًما بعد عدد حمدود من اخلطوات. ]...[ :دوديةاحمل .1
جيب حتديد اإلجراءات اليت سيتم تنفيذها  بدقة؛مية جيب حتديد كل خطوة يف اخلوارز  :القطعية .2

 كل حالة. ]...[يف  ال لبس فيه قاطع بدقة وبشكل 
 حتتوي اخلوارزمية على صفر أو أكثر من املدخالت. ]...[ :املُدخالت .3
 ]...[املخرجات. حتتوي اخلوارزمية على صفر أو أكثر من  :املُخرجات .4
فعالة بشكل عام،  :فعاليةال .5 اخلوارزمية  تكون  أن  أيًضا  املتوقع  تكون    أي  من  أن  مجيع  جيب 

يف فرتة زمنية  تنفيذها بشكل صحيح  مبا يكفي حبيث ميكن من حيث املبدأ  بسيطة  عملياهتا  
 ( ]...[Knuth 6- 4:  1973ورقة. ) الرصاص و الحمدودة بواسطة شخص يستخدم قلم 

وعدد اخلطوات  على كل من عدد التعليمات تؤثر ودية احملدف (،Kleene  1967)حسب رأي كلني 
حتديد كل خطوة  عند نوث يتطلب مبدأ التحديد  ،ماركوف حتميةكما هو احلال يف و احلسابية املنفذة. 

( بشكل أكثر  Knuth  1973)نوث    يتطلب  ذلك،حسابية اتلية بشكل ال لبس فيه. عالوة على  
أما ابلنسبة  املدخالت واملخرجات.  من    عدد(  مع احتمال خلوها)على  صراحة أن حتتوي اخلوارزميات  

تستخدم البياانت املخزنة  ، فريى نوث أهنا قد  خمرجاتال حتتوي على مدخالت أو    اليت  خوارزمياتلل
  ، 7الفصل    ،Rapaport 2019ال تعيد البياانت إىل مستخدم خارجي )هلا، و داخلًيا كمدخالت  

حصول على نتيجة معينة"، للإىل جانب ميل ماركوف "  للفعالية،يف مصادر اإلنرتنت األخرى(. ابلنسبة  
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التعليمات    عليها احلصول    نوث   يتطلب أي بسيطة مبا يكفي    ذرية،يف فرتة زمنية حمدودة وأن تكون 
 . وميكن لإلنسان أو احلاسب االصطناعي تنفيذها ،لتكون مفهومة

 

 الرمسية.  قارابتامل 3.2
تعريفات  مامن انحية    (،Gurevich  2011)  جورفيتش  يؤكد املمكن تقدمي  أنه من غري    رمسية ، 

  املتسلسلة، اخلوارزميات    كانت كيف    أتملمرور الوقت:  مع  تستمر الفكرة يف التطور  س  إذ   للخوارزميات،
علوم  يف    الكموميةوارزميات  اخل  وكيف هي،  احملصورة ابلتوازي والتناظراملستخدمة يف الرايضيات القدمية،  

يف املستقبل القريب. من انحية  أنواع جديدة  يتول د من  احملتمل أن  من    وما الذي،  حالّيا  احلاسب اآليل 
حتليل    ميكننا  أخرى، هو  إذا كان    رمسيإجراء  فقط،  املتسلسلة  هدف نا،    الكالسيكية. اخلوارزميات 

 ( تعريًفا بديهًيا هلذه الفئة من اخلوارزميات.Gurevich 2000)  جورفيتش يقدمابلتفصيل، 

 Sequential Abstract  التسلسليةردة  اجملالة  احلميكن حماكاة أي خوارزمية متسلسلة بواسطة آلة  
State Machine  مسلمات:  بثالث لتفي 

فكرة .1 الزمين    تفرتض    )أ(  خوارزمية  ةأي  بني ترابط    وجود  Sequential-Timeالتتابع 
 ، ت)أ(مجموعة فرعية من  ك   أ)أ(جموعة من احلاالت األولية  مب،  ت)أ(  احلاالتمجموعة من  ك

ميكن اعتبار  .  (أ)للخوارزمية    بتحويالت أحادية اخلطوة   وتطبيق منطلق من ت)أ( إىل ت)أ(
)من احملتمل أن    (أ)فتنفيذ اخلوارزمية  .  التنفيذ  قيد  وارزمياتخل  حلظيةأوصاف  على أهنا  احلاالت  

ل  يحتو   مث ختضع إىل،  احلالة األوليةسلسلة من احلاالت، تبدأ من    سينتجتكون غري حمدودة(  
إهناء التنفيذ حالة غري  يف التسلسل.  احلالة التالية  إىل    تها األوىلمن حالأحادي اخلطوة حيوهلا  

،  حتويالت ذرية  التحويالت أحادية اخلطوة ال يلزم أن تكون ف  ،تعريف جورفيتشم فرتضة ضمن  
 ولكنها قد تتكون من جمموعة حمدودة من العمليات الذرية.
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-Firstمن الدرجة األوىل  ت)أ( هي عبارة عن ب ن    فإن احلاالت يف  اجملردة،وفًقا لفرضية احلالة   .2
Order Structures،    بشكل شائع يف املنطق الرايضي؛ بعبارة أخرى،  م عر ف  كما هو

 الدرجة األوىل.ارات من  لعبدالالت  احلاالت تقدم 
 

عن    إذا نتج  أنه  على Bounded-Explorationاحملدود    االستقراء تنص فرضية    أخريًا، .3
عندما    :حبيثمكونة من عدة حدود    (م)جمموعة  هناك دائًما  ف،  (ص) و    (س)حالتني    (أ)احلالة  
. (ص)تتوافق مع جمموعة حتديثات  س  ( س)فإن جمموعة حتديثات    ،(م)مع    (ص)و    (س)يتزامن  

تقييم  ، هو (م)يف  (ع)لكل ، (س) يف  (ع)  عندما يكون تقييم (م) مع  (ص) و  (س) يتطابقو 
للخوارزمية (ص)  يف  (ع) ترتبط  )أ(  . وهذا يسمح  اليت  ، فقط، حبدود  ابستكشاف احلاالت 

 .(م)اجملموعة 

 ( موسكوفاكيس  علىMoschovakis  2001يعرتض  يرى  (  إذ  سبق  البديهي    ما  املفهوم  أن 
د: ن   العامة التكراريةاآلالت اجملردة. ابلنظر إىل الدالة فكرة   من خاللابلكامل  ي ستوعبللخوارزمية مل 

عر فة   < ن -
 
ما    امل عادة  الطبيعية،  األعداد  اخلوارزميات    يتوفرعلى  من  "اخلصائص  فـ  ؛هباا سحلالعديد 

التنفيذ" عن  املستقلة  ت ستوعب    األساسية  ولكن  ال  اجملردة،  اآلالت  ببواسطة  استيعاهبا  نظام ميكن 
ابلدمجلنظر  اب.  التكراريةاملعادالت   الفرز  خوارزمية  اخلاصة   Merge Sort Algorithm  إىل 

السؤال  لكن  لدمج،  ابفرز  ت صن ِّف بطريقة ال  ؛ هناك العديد من اآلالت اجملردة املختلفةبتصنيف القوائم
بدياًل  خوارزمية الدمج  تعترب  .  للفرز ابلدمجكخوارزمية  ختار  تهذه اآلالت س    أي من   هنا:طرح  الذي ي  

ما    ابلدمجالفرز    اليت جتري يف حني أن اآلالت اجملردة    حتدد الوظيفة املعنية،  يفالتكرارية  نظام املعادالت  ل
: التطبيقات  مسألتني س  موسكوفاكييف حتليله الرمسي، يطرح  .  نفسها  خوارزميةللتطبيقات خمتلفة  إال  هي  

جيب أن تكون تطبيقات متكافئة، ومع ذلك، جيب حتديد عالقة التكافؤ    نفسها   خوارزميةللاملختلفة  
اليت    علينا  يتعني   ما يزال  ذلك،  مع.  رمسّيا  هذه البديهية للخوارزمية  الفكرة  تعنيه    تشك لت توضيح ما 

 . التكراريةبواسطة أنظمة املعادالت 
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ثالثة مستوايت خمتلفة من التجريد.    عربطبيعة اخلوارزميات    دراسة (  Primiero  2020)  برميريو  يقرتح
عديد من  املوصوف املتضمن للجراء  لإلميكن تعريف اخلوارزميات على أهنا جتريد  ،  الُعلوياملستوى  يف  

احلاالت   من  املختلفة  املستوى،.  والتحويالتاجملموعات  هذا  اخلوارزميات    يف  فهم  أهنا  ميكن  على 
اخلوارزميات    د  د ِّ ، حت  األوسطاملستوى  يف  .  )أ(، أي كأوصاف غري رمسية لإلجراء  رمسيةمواصفات غري  

. وابلتايل ميكن تعريف  ابلتحديد  اإلجراء أي أهنا ت عني ِّ  التعليمات الالزمة حلل مشكلة حسابية معينة؛  
. ال  )أ(  جراء اإلتنفيذ    لطريقة  معينة )ل(  ة رمسيةلغمقدمة ب  اخلوارزميات على أهنا إجراءات أو أوصاف 

مبا يف ذلك تلك املتعلقة بفئات التعقيد وهياكل    للخوارزميات،ميكن حتديد العديد من اخلصائص املهمة  
املستوى    يفإلشارة إىل آلة جمردة تنفذ اإلجراء.  هذا املستوى اإلجرائي، بل سي عوض ذلك اب   يف  البياانت
لغة  ب  مكتوبةكمواصفات،  أي  اخلوارزميات على أهنا آالت جمردة قابلة للتنفيذ،  ميكن تعريف  ،  الُسفلي

يسمح التعريف الثالثي للخوارزميات    )آ(.  آلة جمردة معينة)ب( يف    برانمج  ينفذهالعمليات    )ل(رمسية  
احملاكاة  قيت لعالجربي    رمسي   تعريف  بطرح(  Primiero  2020)  ربميريو لـ بني    الثنائية  واحملاكاة 

ت نفذ  اآللة  (.  Angius and Primero 2018انظر أيًضا    ،Milner 1973)وارزميات  اخل
كانت اآلالت    ،(، إذا وفقط إذاالربانمج )مب( اليت تنفذ م( ابخلوارزمية نفسها لآللة )آل( الربانمج )بل)آ

 حماكاة ثنائية.( يف عالقة م)آ( ولاجملردة اليت ترتجم كود املصدر لآللتني )آ

 

 غري الرمسية.   املقارابت 3.3
إال أنه   ،الرمسية، الرمسية وغري  التعريفاتوجود العديد من  رغم  بأنه  على  (  Vardi  2012يؤكد فاردي )

إن   اخلوارزمية.  ماهية  على  عام  إمجاع  يوجد  )  مقاربيتال  (  Gurevich  2000جورفيتش 
 تقدمان،، منطقًيا متكافئتني ا مإثبات أهن  ميكن اللتني  (،Moschovakis  2001وموسكوفاكيس )

( أن  Hill  2013)  هيل  السؤال الرئيسي دون إجابة. يقرتح  املنطقية للخوارزميات، اتركةً   الب ن  ،فقط
خوارزميات، قد يكون أكثر  لل  البديهي االعتبار الفهم    بعني للخوارزميات، مع األخذ    الرمسيالتعريف غري  

 تواصل بني املمارسني واملستخدمني. للالعام و فائدة، خاصة للخطاب 
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)   يقدم لتلخيص    ،Rapaport  2012رااببورت  حماولة  الثالثة    التعريفات امللحق(  الكالسيكية 
 : للخوارزمية

 ( هي: اهلدف )ه(حتقيق بغرض  ابلنسبة للم شغ ِّل )م(اخلوارزمية )

كون  تحبيث    (،و التعليماتأ  القواعد،( من العبارات )أو  سلسلةأي جمموعة حمدودة )أو    إجراء، .1
 :عبارةكل 
 من عدد حمدود من الرموز )أو العالمات(  مكونة •

 
 أجبدية حمدودة  ختارة منامل

 :أي للم شغ ِّل )م(ابلنسبة   ا فيه بسَ وال لَ  •
o )يشغلها كيف   يعرف )م 
o )قادر على تشغيلها  )م 
o يف فرتة زمنية حمدودة  قابلة للتشغيل 
o  ه الحًقا فعلما جيب )م( عرف ي ،التشغيلوبعد 

 (، يتوقفسإجراء يستغرق وقًتا حمدوًدا )أي  .2
 . إبجناز اهلدف )ه(نتهي ت .3

أي تسلسل حمدود من العبارات يتخذ شكل قواعد أو تعليمات.    إجراء، يؤكد رااببورت أن اخلوارزمية هي  
ختارة  ااشرتاط أن حتتوي التعليمات على عدد حمدود من الرموز  يتم التعبري عن احملدودية هنا من خالل  

 
مل

 أجبدية حمدودة. من 

  رااببورت على تعريف    معتمًداللخوارزمية،    رمسي( إىل تقدمي تعريف غري  Hill  2016)  هيل  يهدف
(2012  Rapaport :) 

  " معينة   شروطجمردة، فعالة، حتقق غرًضا معيًنا، مبوجب    حمدودة،  حتمية،بة،  رك  م    م ك  نية حتََ اخلوارزمية هي ب  "
(Hill 2016: 48 .) 
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طوات  من اخلمن وحدات    مركبة، أي أهنا  بسيطةوليست    بةرك  مُ   ُبىناخلوارزميات هي    بدء،ابدئ ذي  
وعلى الرغم أهنم ال يذكرون  ، كما ذكر صراحة ماركوف وكلني ونوث.  فعالةو   حمدودة  الب ن حسابية. هذه  

أن هيل    صريح،بشكل    جمردةأهنا   أهنا  (Hill  2016)إال  إىل  ألهن  ، ضمن حتليلهم  يؤكد  أشاروا  م 
والزمانية  افتقارها   املكانية  اخلصائص  مثيالهتا  واستقالليتهاإىل  توفر  عن  اخلوارزميات  أي    ،التحكم. 

و  املتغريات  قيم  يف  عنه  معربًا  أخرى،  إىل  حالة  من  التغري  من  نوًعا  الذي حيدث  اإلجراءات  "احملتوى 
تعمل    أخريًا، عمليات حمددة.  لتنفيذ  احلالة ابالنتقال  ، ألهنا أتمر  حتمية  وهي  (.  45الالحقة" )ص  

جيد.  بشكل    بعض األحكام أو الشروط املسبقة احملددةمبوجب    لتحقيق أغراض معينةاخلوارزميات  
ادل ما  تحديد هدف  يما يتعلق بمواصفات فلل   مماثلة  التعريف،بناًء على هذا    اخلوارزميات،أن    ؤلفامل  جي 

ال  وصفات ال  مثاًل:  التحكم املركبة األخرى.  ب ناخلوارزميات عن  إال أن التعريف ميي ِّز حتت موارد معينة.  
 وكذلك األلعاب ألهنا غري حتمية.خوارزميات ألهنا غري فعالة؛  ت عترب

 

 . الربامج4
  الفقرة رقمعاين  احلسابية )  للنظم  ابلطبيعة التصنيفية ًقا  ارتباطًا وثي  احلاسب اآليلترتبط أنطولوجيا برامج  

كياانت  ستكون عبارة عن    ربامج الواألجهزة، فإن    ربامجال  ثنائية احلسابية على أساس    الن ظم   ع ر َِّفت (. إذا  1
ذه التفسريات يف  هل أمثلة    ط رحت عدةوتعارض الطبيعة امللموسة لألجهزة.  ت رتجم مقاصد م نشئها  جمردة  
  (، Colburn  2000)  كولربناخلاص ب"التجريد امللموس"    تعريفَ   تن تضم  ، كما  1.1  رقم  الفقرة

كمواصفات لآلالت اليت اقرتحها    ربامجواعتبار ال(،  Irmak  2012)  "األداة اجملردة"اك لـمإر   وتوصيفَ 
احلسابية من خالل التسلسل اهلرمي  ظل تفسري الن ظم  يف  و ،  يقابل ذلك(.  Duncan  2011دنكان )

، ميكن  هبذا املعن  ربامجال. لتحليل أنطولوجيا  تطبيقات للخوارزميات  هي   ربامجال، فإن  ةداجملر لمستوايت  ل
  التعريفات التنفيذ. يركز هذا القسم على  فهوم  اخلاصة مب   ، التالية يف هذا املدخل،5  الفقرة رقمإىل    الرجوع 
تداولة يف أدبيات هذا الباباملهمة  

 
كم نتجات  كنظرايت أو    ربامجالوابلتحديد تلك اآلراء اليت تعترب  ،  امل

 لعامل. ابعالقة الربامج  مسألة ، مع الرتكيز علىاصطناعية
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 الربامج كنظرايت  4.1
نفس  ما يسمى بعلم  . يف سياق  علم اإلدراك  مقارابتهي نظرايت إىل    ربامجاليعود الرأي القائل أبن  

قدم نيويل وسيمون  فقد   البشرية،اإلدراكية عمليات ال اخلاص ببحوث حماكاة( IPPمعاجلة املعلومات )
(1972 Newell and Simon أطروحة ) ابلنسبة  أن برامج احملاكاة هي نظرايت جتريبية مفادها
  ،واحملكي  : احلاكيني نظام للنظرية  الدور    احلاسب اآليلعني  نيويل وسيمون لربانمج  كما  .  احملكي ةنظمتها  أل

  تتبع    يتم  وابألخص عندما.  احملكيالنظام    ختصتنبؤات    هبدف استنباطشغل الربانمج،  اليت ت  أي اآللة  
  سيت بعها مشكلة حمددة، للتنبؤ ابسرتاتيجيات العملية العقلية اليت  حل  برانمج احملاكاة، ابلنظر إىل    تشغيل

الدراسة،   املهمةعندما  اإلنسان، موضوع  التشغيل.  نفسها  ي طلب منه إجناز  تتبع   فإذا مل تتطابق آاثر 
برانمج    قد مهااليت  النظرية التجريبية    ت راجع،  ابإلنسانالعملية اخلاصة  التقارير الشفهية السرتاتيجيات  و 

التنبئي   االستخدام  مقارنة  ميكن  لنيويل  ربامجللاحملاكاة.  وفًقا  لقوانني  ،  التنبئي  وسيمون، ابالستخدام 
   .يةرقفَ التفاضلية أو العادالت ملعنها اب ي عرب  اليت  اخلاصة ابلنظامتطور  ال

بيليشني    اإلدراك  عاملا  اليرد    (  Pylyshyn  1984)شارك  Johnson-  1988)وجونسن 
Laird)طرحها  فكرة  ال وسيمون  اليت  أن    اتفقا الربامج.    حول نيويل  النظرايت  كبع  الربامج على  س 

رب   عملية احملاكاة منذجة  أفضل يف مواجهة تعقيد    هي   النموذجية  على ملء  الدراسة فيها    موضوع    اليت جي 
الربانمج لتنفيذ  الالزمة  التفاصيل  إىل مجيع  يؤول  قد  الذي  األمر  أو غري    طرح  ،  نظرايت غري مكتملة 

 ادى هذه احلالة. بينما الربامج تتف العلمي،متماسكة يف مرحلة ما من مراحل البحث 

من    أسطورةما هي إال  الربامج كنظرايت    اعتبار  نإ(  Moore  1978مور )  رأى  ،أخرىانحية  من  
اآليل علوم    أساطري الربامج  احلاسب  نظًرا ألن  هو.  ما ميكنها  الظواهر    كل  من  معينة  حماكاة جمموعة 

  تلعب دور النماذج احلسابية لتلك الظواهر. الحظ مور أن   فهي على أكثر تقدير ميكنها أن  التجريبية،
  . كنماذجلكي يتم االعرتاف ابلربامج  التجرييب احملكي  هناك حاجة إىل الدوال الداللية لتفسري النظام  

على أهنا   تعريفها  مقابل  أط  ينبغي أن خي  مناذج ال عبارة عن فإن الرأي القائل أبن الربامج هي   ذلك،ومع 
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ر  لنظرايت  نظرايت: فا بينما احملاكاة بواسطة الربامج    النماذج،وتتنبأ ابلظواهر التجريبية اليت حتاكيها    ت فس ِّ
 ال تقدم ذلك.

يتطلب  (، فإن فهم الربامج كنظرايت  Paul Thagard  1984)  بول اثجارداحلاسب اآليل  وفًقا لعامل  
الربامج ال  ، إال أن  (" يف املوسوعةالنظرايت العلميةبنية  "مدخل    راجع أو داللية للنظرايت )رؤية حنوية  

النظر وجهيت  مع  النظر  وفًقا  ف.  هاتني   تتوافق   Carnap 1966  ،Hempel)  النحويةلوجهة 
التجريبية    الن ظم وصف    هبدفعنها بلغة حمددة    ع رب َِّ مل  من اجل  ة  (، فإن النظرايت عبارة عن جمموع1970

د ِّد  بعض هذه اجلمل    املستهدفة؛ بديهيات النظرية، وبعضها عبارة عن عبارات شبيهة ابلقانون تعرب  حت 
ة حمددة واليت ال  ي من التعليمات املكتوبة بلغة برجم  ة الربامج عبارة عن جمموع. بينما  الن ظمعن انتظام تلك  

،  السببليست كياانت توضيحية. هلذا    ، لكنهابقدر ما هي كياانت لغوية إجرائيةفتصف أي نظام،  
راجع  Rapaport  2020)بورت  راابيعرتض   األخرى(    مصادر،  الربجمة  على  اإلنرتنت  لغات  أن 

، ميكن  Prologلغة برولوغ  ك  ترمجتها إىل لغات توضيحية وأن هناك لغات،، ابلغالب، اإلجرائية ميكن
 Suppe 1989  ،Van)  الدالليةلوجهة النظر  أما ابلنسبة  .  وتوضيحّيا يف آٍن واحدإجرائًيا  تفسريها  

Fraassen 1980  ،)   ة نظريمن    ب نمن النماذج، م عر فة على أهنا    زمرةمن خالل  فالنظرايت ت طرح  
  (، Moore  1978)  مور   على النقيض من و ومع ذلك،  جمل النظرية.  مستوفية يف صياغتها لل  ة موعاجمل

توصف  (  Thagard  1984)  اثجارد  يرفض  معرفية    الربامجأن  حالة  أهنا  الربامج  فللنماذج:  على 
  ختص   يةتتضمن تفاصيل تنفيذأهنا    بل   بدون االعتناء ابلقوانني النظرية واملسلمات،الفيزايئية    الن ظم حتاكي  

 املستهدف.كي احملليس النظام و ة املستخدمة، يالربجم اللغة 

  بيرت احلاسب اآليل  أم ال، أتيت هذه املرة من عامل    ما إذا كانت الربامج نظرايت   ملسألة مقاربة خمتلفة    توجد 
هذا ال    ما،  نظريةلهي عملية بناء  حبد ذاهتا  ، فإن الربجمة  نور(. وفًقا لـPeter Naur  1985)  نور

الأن الربامج هي نظرايت، ولكن ألن  يعين   للربامج  تطوير  عملية  تتطلب أن    احياهتات  ودور الناجحة 
ت ف املتاحة.  الربامج  عن  نظرايت  واملطورين  املربجمني  لدى  النظرية  يكون  )  هنا،هم  لرايل    2009وفًقا 

Ryle  التجريبية،اجملتمع العلمي حول جمموعة من الظواهر    يتشاركها (، على أهنا جمموعة من املعارف اليت  
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لربامج ضرورية خالل دورة  اخلاصة ابنظرايت  الوال يتم التعبري عنها ابلضرورة بشكل بديهي أو رمسي.  
أو حلول    خطأ  حسايباملطلوبة حال كان هناك  تعديالت  المن إدارة  يتمكن فريق التطوير  حياة الربانمج ل

  م براجمهنظرايت للمطورين بتعديل  هذه الحلها. جيب أن تسمح    املرادغري مرضية للمشكلة احلسابية  
( أن مثل Naur  1985يرى نور )  السبب،للمشكلة املطروحة. هلذا    بديلةحبيث ميكن توفري حلول  

 .والتوصيفالتوثيق  إجراءات من  ربامج ة يف تطوير الهذه النظرايت أكثر جوهري 

  كياانت لغات الربجمة هي    فهو يرى أن  (،10الفصل    Turner،  2018 2010)  ترينر  ابلنسبة إىل
أو حلقة شرطية    مثاًل،  يتم تعريف كل بناء حنوي، مهمة  عملّيا،.  وداللية رمسية  حنوية  بقواعدرايضية حمددة  

اعتماًدا على ما إذا  و .  ما  عنً ها مبتربط   وبقاعدة دالليةحتدد تركيبها،    قاعدة حنوية، من خالل  تكراريةأو  
لة جمردة  آلعمليات  لكوهنا  ، يتم إعطاء املعن  الداليلأو  املفضلة هي من النوع التشغيلي  كانت الدالالت  

فعبارة  ثال،  احلاالت. على سبيل املمن  أخرى  موعة من احلاالت إىل جمموعة  جمل جزئية  رايضية    دوالأو  
هي عبارة مرتبطة، وذلك وفق الدالالت التشغيلية، وبعملية    := ت( س )س: =ت    لتخصيص البسيطا

رتجم إىل )ت( يف العبارة السابقة  
 
حتديث)ل، س، ف( على مستوى اآللة، حبيث يتم تعيني املتغري )ف( امل

، ميكن فهم الربامج على أهنا نظرايت  يةوالداللالتشغيلية    احلالتني   يف كال إىل املتغري )س( يف احلالة )ل(.   
 (س ب،) نحوية للنموذجالقاعدة الدالالت التشغيلية: ابلنظر للرايضية تعرب عن عمليات آلة التنفيذ. 

   ينص داللّيا على أن الربانمج )ب( سي نفذ يف حالة )س( لينتج )ص(. ص⇓ 

نظرية  مماثلة لل  لغة الربجمة ذات الدالالت التشغيلية  تعترب(،  Turner  2018  ،2010)  ترينروفًقا لـ
العمليات  بديهية  ال توفر Axiomatic Theory Of Operationsيف  مسلمات    حيث 
 .⇓ عالقة لل

 

 تقنيةاصطناعية كمنتجات الربامج   4.2
،  م نتج اصطناعي، مثل أي  ت عر ف  ألن لغات الربجمة    منتجات اصطناعية تقنيةميكن فهم الربامج على أهنا  

اخلصائص   اخلصائص    ت قد م(.  Turner 2014  ،2018  ch.5)  اهليكليةو  الوظيفيةبناًء على 
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املستوى   الوظيفية عالية  الربجمة  املرتبطة  من خالل    للغات  ترينر  البناء  ابلالدالالت  للغة. يشري  نحوي 
(2014  Turnerأنه عندما  نظرايت بديهية فقط  ميكن ابلفعل فهم لغات الربجمة على أهنا    ( إىل 

دون    تنفيذال  وفق عملية  اخلصائص اهليكليةيتم حتديد    أخرى،يكون مستوى وظيفتها معزواًل. من انحية  
  مع وصف وظيفي مرتبط ما    لرتكيب حنوي ابلنظرالت احلوسبة:  اخلاصة آب مكوانت املادية لل حتديد  أي  

التعليمات  اليت تقوم هبا اآللة لتنفيذ  الفيزايئية  اهليكلية بواسطة العمليات    اللغة  يتم حتديد خصائص ،  به
يف املوقع    (ه)سيتم ربطه ماداي  من خالل وضع قيمة    (ه  =س: )التعبري  املثال،  . على سبيل  املطلوبة

 .(س)املادي لـ 

بدالالت توفر معايري  تزويدها    وجوبوهو    منتًجا اصطناعًيا تقنًيا  مطلب آخر العتبار لغة الربجمةهناك  
املربمج على اخلصائص الوظيفية واهليكلية للربانمج من خالل    ي صادق. عملية التنفيذصحة التحقق من  

 التأكد من صحة الربانمج داللّيا ابلكامل. 

 

 الربامج وعالقتها ابلعامل 4.3
لعامل اخلارجي. إذا  اب  أو ال بعالقتها   نظرايتبرامج احلاسب اآليل عبارة عن  ما إذا كانت  تعلق مسألة  ت

عالقة داللية مباشرة بني    ونشوءالتجريبية،    الن ظممتثيل بعض    فسيتعني عليها  نظرايت،كانت الربامج  
والن ظم الطبيعية تتم بوساطة  جادل البعض أبن العالقة بني الربامج    ذلك،والعامل. على النقيض من    الربامج

جادل مسيث  فقد  (.  Colburn et al. 1993   ،Smith 1985مناذج من العامل اخلارجي ) 
(1985 Smithأبن النماذج )    وأن الن ظم احلسابية اليت تعمل    التجريبية،هي أوصاف جمردة لألنظمة

ألنطولوجيا  ستكون هذه النظرة  فيها هلا برامج تعمل كنماذج للنماذج، أي أهنا متثل مناذج جمردة للواقع.  
  الفقرة رقم )عاين    احلاسب اآليلعلوم    يف Correctnessالصحة  مناقشتنا ملوضوع  عند    ةً ربامج مفيد ال
الربامج  النظر إىل  احلسابية، فيمكن    الن ظمسلوكيات معينة من    املواصفات مناذج تتطلب أن    أ عترب(: إذا  7

 .ابملواصفاتلإليفاء على أهنا مناذج 
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نظرتنا لعالقة  على  اعتماًدا    )كنظرية، أو كم نتج اصطناعي تقين(  ربامجحول النظر  الوجهيت    طرحن  ميك
اب )الربامج  األخرى(.    ،17الفصل    ،Rapaport 2020لعامل  اإلنرتنت  موارد  لوجهة  فانظر  وفًقا 

تكون الربامج "واسعة" و"خارجية" و"داللية": فهي متنح إشارة مباشرة إىل عناصر نظام    ،األوىلالنظر  
فإن الربامج "ضيقة" و"داخلية" و"حنوية":    ،خرىاألنظر  ال. ووفًقا لوجهة  عليهاعمليات  إىل الو ما  جترييب  

  ، Rapaport  2020)  رااببورت  . جيادل احلسابيةتنفيذ  الفهي تشري فقط إىل العمليات الذرية آللة  
جيب    :أوالا "داللية".    وال راجع موارد اإلنرتنت األخرى( أبن الربامج ال حتتاج إىل أن تكون "خارجية"  

التعليمات الواردة    بتنفيذ Turing machine  تورينج   وم آلة تقأال يكون احلساب نفسه "خارجًيا":  
على   نواتج حساابهتابعد كتابة  ، مث تتوقف  يف جدوهلا احملدد ابستخدام البياانت املكتوبة على شريطها

رجة إىل مستخدم خارجي.ال  ابملعن الدقيق للكلمة، ليست م دخلة و   البياانت،فالشريط.   عالوة على    خم 
أن يكون للخوارزميات صفر أو أكثر من املدخالت  يتطلب  (  Knuth  1973) ذلك، وفق نوث  

الذي ال يتطلب مدخالت برانجًما،    احلاسب اآليل (. قد يكون برانمج  3.1  الفقرة رقم عاين  واملخرجات )
الربانمج  ؛ وميكن أن يكون  ابتداًء من الرقم واحدخرج مجيع األعداد األولية  ست ي  كالربانمج الذي عليه أن

  )س(حيسب قيمة متغري معني  كالربانمج الذي عليه أن    أيًضا،  ،الذي ال حيتوي على خمرجات برانجًما
أي موجهة حنو    غائية، ال يلزم أن تكون الربامج "خارجية" أو    :اثنياا دون إرجاع القيمة املخزنة كناتج.  

ف.  هدٍف ما املعروفة ابلطبع،  املواقف األخرى  يتعارض مع  الرأي  الفصليف    هذا    . جيادل أدبيات هذا 
ألغراض، لن يكون من املمكن تقييم ما إذا  لألهداف و ل ( أنه بدون مراعاة  Suber  1988)  سوبري
الفقرة  . وكما هو مذكور يف  أو غري ذلك  أي يتصرف على النحو املنشود  ؛ أم الصحيًحا    الربانمجكان  

حتقق "غرًضا  جيب أن  أن اخلوارزميات    الرمسي تعريفه غري  ( يف  Hill  2016) هيل    دد حي   ، 3.3  رقم 
  2020)  رااببورت  هذه اآلراء، جييببناًء على  (.  48:  2016معينة" )هيل    شروطمعيًنا، مبوجب  
Rapaport،    ومقاصد األهداف واألغراض    إن كانتراجع موارد اإلنرتنت األخرى(    ،17الفصل  

االصطناعي    احلاسبست ضرورية جلهاز  البشري لفهم الربانمج، فإهنا لي  للحاسباملربجمني مفيدة جًدا  
يتطلب مبدأ الفعالية الذي تتطلبه    الواقع،. يف  برجمي  كود منه  احلساابت اليت يطلبها    الذي عليه إجراء

من بني خصائص أخرى، أن يتم تنفيذ    (،3.1  الفقرة رقم عاين  الكالسيكية للخوارزميات )  املقارابت
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اآللة اليت تنفذ برانجًما إلضافة األعداد الطبيعية ال  ف  أخرى،ة  جلوء إىل احلدس. بعبار اخلوارزميات دون أي  
ملية إضافة قد  يقوم إبجراء ع  ما معرفة أن برانجًما  فيف الوقت نفسه،    جتري عملية إضافة؛"تفهم" أهنا  

 الربانمج.  كود البشري على فهم   املعينيساعد 

ات  تصبح آالت تورينج معاجلِّ .  معانٍ   ، ليس إال، بالووفًقا هلذا الرأي، فإن احلوسبة تنطوي على رموز
ي طرح سؤال:  بعملياهتاا   واحدً للرموز وال ميكن ربط معًن  إذا كان  . هنا  ما  كيف ميكن عندئٍذ حتديد 

أتيت    يؤدايهنا؟أي ابلنظر إىل الوظيفة اليت    معانيهما،، إن مل يكن من خالل  هبرانجمان مها الربانمج نفس
حتليل  من  اإلجاابت  للحساب    إحدى  )بيتشيين  الداخلية"    Piccini 2008  ،2015و"دالالته 

برانجمني متطابقان من خالل حتليل بناء اجلملة والعمليات اليت تنفذها    أبن  اإلقرار(: ميكن  3الفصل  
دالالت داخلية للربانمج. ميكن    العمليات على النصوصالربامج على رموزمها فقط. ميكن اعتبار أتثريات  

األخري  عزل    ةحتديد  طريق  عن  الفرعية  بسهولة    األساليب أو   Subroutinesاإلجراءات 
Methods الربانمج    يف لتحدي  مثكود  برانجمان  استخدامها  إذا كان هناك  ما  لتحديد  أو  برانمج  د 

 .نفسها متماثالن، أي عندما يتم حتديدمها بواسطة اإلجراءات الفرعية

اإلشارة إىل    التيقن من متاثل برانجمني دون كن فيها  ال مياليت  االت  هناك نزاع حول بعض احل  ذلك، ومع 
يقومان إبجراء عملية  برانجمني    عند دراسة  (Sprevak  2010)  سربيفاكارجية. يقرتح  اخلدالالت  ال

  يؤديألرقام الرومانية.  ابالعربية واآلخر    ابألرقامأحدمها يعمل  كان  ن  إقيقة  يف احلختلفان  سياإلضافة  
ولكن ال ميكن دائًما إثبات ذلك من خالل فحص الكود   ،عملية اجلمعأي   ،نفسها  الوظيفة الربانجمان  

الفرعية اخلاصة بهو  للمدخالت    سالسل احملتوى  حتديدمن خالل  إثبات ذلك  جيب  بل  ؛  اإلجراءات 
  2018يؤكد اجنيوس وبرميريو ) الصدد،أرقام. يف هذا إىل العربية والرومانية  األعداد  وترمجة، واملخرجات

Angius and Primiero  مسألة ال ختتلف عن    اسب اآليلرامج احلبهوية    مسألة حتديد( أن  
(.  Carrara et al. 2014)  التقنية ( واملصنوعات  Lowe 1998نواع الطبيعية )األهوية  حتديد  
  حبيث   ،رمسية  ، أي عالقة Identity Criterion  هويةمعيار لل  حتديد من خالل    املسألة   مقاربةميكن  

برانجمني   أي  يوضح  بغرضيستوعبها  متطابقان.  أهنما  على  )  تعريفهما  وبرميريو    2018اجنيوس 
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Angius and Primiero  بواسطة   بني اجلهازينيف احملاكاة الثنائية    يةعالقة اجلرب ال( كيفية استخدام  
الثنائية إبنشاء خصائص هيكلية  تهوية.  للكمعيار  قيد الفحص  برانجمني   ربامج  البقة  طاملسمح احملاكاة 

سخ من حيث احملاكاة. وهذا يعيد املناقشة إىل  للن    أقل صرامةتوفري معايري  و ،  هااليت تنفذ الوظيفة نفس
 ننتقل اآلن لتحليل هذا املفهوم األخري. ل .عمليات تنفيذكمفهوم الربامج  

 

 . التنفيذ 5
وفًقا لألنطولوجيا  و .  مابرانمج    آبلة ت نف ِّذأي    احلوسبة،نظام  يف    ابإلجراء املاديكلمة "تنفيذ"  غالًبا ما ترتبط  

مقتصر  التنفيذ هبذا املعن  مفهوم  فإن    ،1.1  الفقرة رقميف    ن وقشتاليت    اآليل   ن ظم احلاسباملزدوجة ل
لذلك،.  ربامجال على  وليس  األجهزة    على )  مقاربةابتباع    خالفًا  التجريد  رقم عاين  مستوايت    الفقرة 

يف التسلسل  منه  ملستوايت األعلى  اب  مستوى جمرد  أيأوسع كعالقة تربط    مفهوًماتنفيذ  ي صبح  لل  (،1.2
لذلك.  ياهلرم اعتبار    ،وفًقا  تعريف  كما    ؛مواصفاتللتنفيذ  مبثابة    اخلوارزميةمي كن  الربانمج  ميكن 

برجم  املكتوب تنفيذ خلوارزمية  ي بلغة  أنه  املستوى على  اعتبار  و   (؛4  الفقرة رقمعاين  )ما  ة عالية  ميكن 
ابلنسبة هليكلة معينة من  تعليمات لغة الربجمة عالية املستوى  لتنفيذ  مبثابة    اآللة  لغة و تعليمات التجميع  

  املنوال اآللة تلك. على    لغةلتعليمات    مادي م دَرك  هي تطبيق  التشغيل  ةعملي  أخريًا،  ؛هياكل التعليمات
يف األنطولوجيا    نوقشوكما  أيًضا.    للمواصفاتبلغة عالية املستوى هي تنفيذ    املكتوبةفإن الربامج    ،هنفس

عمليفإ  املزدوجة، لـ  تنفيذهي    التشغيل  ةن  وفًقا  املستوى.  عالية  الربجمة  لغة    2018)  ترينرلتعليمات 
Turner،)  للمقاصدعلى أهنا تنفيذ  ااملواصفات ميكن فهمحىت.   

ذا النحو. حتليل هذه العالقة ضروري لتعريف  هبلتنفيذ احملددة  هنا هو طبيعة عالقة اللفحص  ما تبقى  
تنفيذ  ال  ي عادلالربانمج الصحيح    الواقع،(. يف  7رقم  الفقرة  عاين  )  Correctnessالصحة  مفهوم  

تنفيذ صحيح جملموعة من املواصفات. بعبارة    انتج عننظام احلوسبة الصحيح  ف  للخوارزمية؛صحيح  ال
يقرتن مفهوم  و   ،أخرى الرأي،  الربانمجيف ظل هذا  التنفيذ    صحة  ألي مستوى من مستوايت  مبفهوم 
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م نف ًِّذا بشكل  مستوايت العليا إذا وفقط إذا كان  ابلنسبة للصحيح  ما  : ميكن القول إن مستوى  التجريد
 صحيح هلا. 

التالية    سنناقش يف الثالثة  الفرعية  الحول  تعريفات رئيسية    ثالثاألقسام  يف    اليت طو ِّرتتنفيذ  عالقة 
 . احلاسب اآليلعلوم أدبيات فلسفة 

 

 التنفيذ كتفسري دالل  5.1
رااببورت  ملفهوم    أولَ   َقد َم  فلسفي  علوم    التنفيذحتليل  اآليليف    2005،  1999)   احلاسب 
Rapaport  .)يف وسيط التنفيذ  )م(  على أنه تفسري داليل جملال حنوي أو جمرد    )ت(  التنفيذ  إذ عر ف

يف األنطولوجيا  منه  معني وأي مستوى أعلى    مستوى جمردني  إذا كان التنفيذ ي فهم على أنه عالقة ب.  )و(
فاملستوى  فهو  إذاً    هنا،  ميكن أن ي طبقرااببورت  يرتتب على ذلك أن تعريف    ؛سايباحللنظام  ل  اهلرمية 

  املواصفات توفر    الرأي،يف ظل هذا    يقدم تفسريًا داللًيا للمستوايت األعلى منه يف وسط تنفيذي معني.
  اخلوارزميات مواصفات، وتوفر  ابلغة الرمسية لل  األطراف املعنية  عنها  ت اليت عرب    للمقاصد تفسريات داللية  
  غات الطبيعية، بـاللاليت ميكن صياغتها    من لغاهتا العديدة ابستخدام واحدة    للمواصفات تفسريات داللية  

ميكن أن تكون وسيلة التنفيذ  ، هنا  اللغات الوظيفية وما إىل ذلكأو  نطقية،  اللغات امل أو  ،  شبه املشفرة  أو
ملموسة.   أو  اآللبرانمج  جمردة  تنفيذ    احلاسب  يوفر    خوارزميةلل هو  داللًيا    الربانمجحيث  تفسريًا 

الربانمج مهام    تعليماتتفسر  يف لغة برجمة عالية املستوى كوسيلة للتنفيذ.    للخوارزمية للرتكيبات النحوية  
  اآللة  ولغةالتجميع  تفسريًا داللًيا لعمليات  ما   مستوى جمرديف  تنفيذ  الكما يوفر    ،ةيبلغة برجم  اخلوارزمية

،  Rapaport 1999)رااببورت  لآللة املادية. وفًقا لتحليل    البنائيةط الذي توفره اخلصائص  ييف الوس
  فال ميكن أن يكون  ،()أ  تنفيًذا لـ  كان )ت(: إذا  متناظرةالتنفيذ هو عالقة غري    مفهوم  (، فإن2005

  وداليل  حنويمستوى  ميكن أن يكون    مستوى جمرد  املؤلف أبن أي يرى  . ومع ذلك،  )ت(  تنفيًذا لـ  )أ(
ر  .  (أ )واجملال النحوي    )ت(من التنفيذ    كل ٍ   . أي أنه ميكن أن يلعب دورَ يف الوقت نفسه   فعندما ت فس ِّ

داللّيا  اخلوارزمية   برانمج    املستوى،    مكتوببواسطة  عالية  اخلوارزميةحينها  بلغة  داللًيا    توفر  تفسريًا 
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يف  اهليكلية  و الوظيفية  بني  تزاوج  هي عالقة  . ويرتتب على ذلك أن عالقة التجريد والتنفيذ  للمواصفات
 .ن ظم احلاسب اآليل

من نظرة رااببورت  ميثل حًدا رئيسًيا واحًدا  هذا  ( أن اجلانب األخري  Primiero  2020)برميريو    عترب  يَ 
(1999،2005  Rapaport  )التنفيذ إىل عالقة فريدة بني املستوى    خيتزل )رااببورت(:  ملفهوم التنفيذ

ناقشة  احلسابية    لألنظمة   املستوايتالنحوي وتفسريه الداليل وال أيخذ يف احلسبان األنطولوجيا متعددة  
 
امل

جيب إعادة    مستوايت التجريد  . من أجل توسيع التعريف احلايل للتنفيذ ليشمل مجيع1.2  الفقرة رقميف  
إما كمستوى حنوي أو كمستوى داليل. وهذا بدوره له تداعيات على  ،  كل مستوى يف كل مرةالنظر إىل  

التنفيذ كتفسري داليل: من انحية،  مفهوم (،  Primero  2020)  ربميريو الثانية اليت متيز، وفًقا لـ   العقبة 
لتطبيق غري صحيح  ابلنسبة  وكذلك،  ال أيخذ هذا النهج يف االعتبار عمليات التنفيذ غري الصحيحة؛  

  مبستوى   Incorrectnessعدم الصحة  معني، ميكن للعالقة الفريدة املعرفة على هذا النحو أن تربط  
 حنوي واحد فقط، ابستثناء مجيع املستوايت األخرى كمواقع أخطاء حمتملة.

  مفهوم التنفيذ يف حالة اخلطأ التفسري الداليل ال يفسر  فكرة أن    فلم يفن ِّد(  Turner  2018)أما ترينر  
:  لذلك يف حالة تنفيذ لغة من داخل لغة أخرى  مثال    ي قدم  .  يف حالة صحته أيًضا  وحىت ، بل  حسبف

ا هنا  لغة  تقدم  لتنفيذ  للغة  ال  داللًيا  األوىل    املنف ذة،تفسريًا  إذا كانت  معنً   ةً مرتبطإال  توفر    بدالالت 
التنفيذ:   لعالقة  ابلنسبة  خارجية  الدالالت  هذه  ستبقى  لألخرية.  صحة  الصحة  ومعايري  ارتباط  رغم 

  آخر بدراسة رزمة جمردة   تقدمي مثال   ميكن.  ادالليّ  ادائًما تفسريً   قدم التنفيذ ال ي  إال أن ابلتفسري الداليل،  
Abstract Stack    بواسطة مصفوفة   ةذ م نف  Arraysاملصفوفة معايري صحة    تقدم مرة أخرى، ال    ؛

، عملية من عمليات التنفيذحدد معايري الصحة ألي  فالرزمة هي اليت ست  على العكس متاًما،  بل  .  للرزمة
 ذلك املصفوفات.متضمنة يف  
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 كعالقة بني املواصفات واملُنتج التنفيذ   5.2
( طرح معايري الصحة لعالقة التنفيذ ضمن  Turner  2018،  2014،  2012احلقيقة أن ترينر ) 

نتج النهائي. كما ن وقشت يف  
 
املستوى اجملرد، وذلك لتعريف التنفيذ على أنه عالقة بني املواصفات وامل

نتجات االصطناعية، أي أهنا حتدد سلوكيات  ، تتمتع املواصفات بسلطة معيارية على  2الفقرة رقم  
 
امل

نتجات االصطناعية ميكن أن تكون كياانت جمردة وملموسة،  
 
املنتجات املسموح هبا. وإذا تذكران أن امل

وأن أي مستوى جمرد ميكن أن يلعب دور املواصفات للمستوايت األدىن منه، يؤول هذا إىل القول أبن  
ناعي قادرة على حتديد أي عالقة تنفيذ عرب أنطولوجيا املستوايت املتعددة  عالقة املواصفات ابملن تج االصط

 للن ظم احلسابية.

نتجاعتماًدا على كيفية تعريف عالقة املواصفات 
 
ثالثة مفاهيم   بني (  Turner 2012)ترينر   ، مييزابمل

، دالتنفيذ املتعم  ينة. وفًقا ملفهوم  ذ آلة جمردة معنف ِّ حالة اآللة املادية اليت ت    اعتبارانيف    لنضعخمتلفة للتنفيذ.  
مجيع املتطلبات الوظيفية اليت جيب أن تفي    توفر تعمل اآللة اجملردة كمواصفات لآللة املادية، بشرط أن  

وفًقا  أما  ذة.  مجيع السلوكيات املسموح هبا لآللة املادية املنف ِّ ،  من حيث املبدأ،  هبا األخرية، أي أهنا حتدد
كان    ،إذا وفقط إذا،  ردةاجمل آللة  لتنفيذ صحيح  مبثابة    ستكون، فإن اآللة املادية  عاملوس    التنفيذملفهوم  

انتقاالت اآللة اجملردة تتوافق مع عمليات  أن  من املمكن إنشاء حاالت مماثلة لألخرية حلاالت األوىل، و 
خريًا، تتطلب الفكرة التجريبية للتنفيذ أن تعرض  . أللم نتج النهائي(  آاثر تتبع التشغيلالفعلية )  التشغيل

التنفيذ الصحيح   اآللة املادية حساابت تتطابق مع تلك املوصوفة بواسطة اآللة اجملردة؛ وهذا يعين أن 
 .جتريبياً من خالل االختبار  ي قي مجيب أن 

اخللل  و   سألة الصحةم  ه املقاربةهذفيها    ج  عالِّ اليت ت  كيفية  ال( على  Primiero  2020)  برميريو  يؤكد
دد عالقة تنفيذ  حتزال  تال    اسمح ابلتمييز بني التنفيذ الصحيح وغري الصحيح، إال أهنإذ أهنا ت  احلسايب

ح هلذ  أخرى،فريدة بني مستوى املواصفات ومستوى األداة. مرة   أنطولوجيا    منهج  إبشراكا الفهم  إذا مس 
، كمنتجات اصطناعيةإما كمواصفات أو  املستوى اجملرد يف كل مرة  عن طريق إعادة تفسري  املستوايت  

: حيدث دائًما  اخللل احلسايبواحد يف حالة  اإلشارة إىل أكثر من مستوى    ستمتنع عن   مقاربة ترينر فإن  
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امل  تنفيذ  طئ األداة يف  التنفيذ كعالقة  أن خت  ،  اجملردة  ستوايتامل عابرة بني  واصفات. من خالل تعريف 
غري الصحيحة اليت ال تشري مباشرة إىل املواصفات    عمليات التنفيذ دد العديد من  حينها ميكننا أن حن

التنفيذ غري الصحيح للمستوايت األدىن واليت يتم توريثها  اخللل احلسايب  اجملردة. قد يكون سبب     هو 
 . التشغيلوصواًل إىل مستوى لألعلى  

 

 يد التجر يف مستوايت التنفيذ  5.3
للتنفيذ ليس كعالقة بني مستويني اثبتني، ولكن  Primiero  2020)  برميريو   يقرتح كعالقة  ( تعريفاً 
ما واملستوى    مستوى جمردمتثيل بني  هو عالقة    )ت(فإن التنفيذ    الرأي،. يف ظل هذا  ستوايتبني املعابرة  

تنفيذ عبارة عن  فإن آلة احلوسبة املادية هي    لذلك، . وفًقا  التجريدييف التسلسل اهلرمي    الذي يعلوه
  جملموعة من التعليمات املعرب    متثيلأيًضا مبثابة    ا، ميكن اعتبارهوابلتعدياآللة؛    لغة و   عمليات التجميع ل

الربانمج   املستوى.  عالية  الربجمة  لغة  تعليمات  تنفيذ برجمية  بلغة    املكتوبعنها يف  هو  املستوى  عالية 
 جملموعة من املواصفات. متثيلميكن اعتباره أيًضا مبثابة    ولكن ؛ما خلوارزمية

:  Correctness  للصحة بتقدمي تعريف عام    للتنفيذ   (Primiero  2020)برميريو  يسمح تعريف  
. ومن  ابلتنفيذ الصحيح يف مجيع مستوايت التجريد  متي ز  إذا  وفقط  إذا  صحيًحا  املادي  احلوسبة   نظام  ي عترب

  هي خاصية للنظام احلسايب  الصحة الوظيفية. املستوايت  مقرتانن يف كل  التنفيذ و  النظام  صحة   فإنمث  
  القدرات الوظيفية   فتعين  ةاإلجرائي  الصحة أما  اليت تتطلبها مواصفات هذا النظام.    القدرات الوظيفية   تعينو 

املنف   اخلوارزميات  بواسطة  قادر على    التشغيليةالصحة    وت عر ف  ذة.  املقصودة  لنظام  أهنا خاصية  على 
بنيته. ميكن أيًضا تصنيف كل شكل من أشكال الصحة هذه من    يف الربانمج بشكل صحيح    تشغيل

بذاك   وظيفياا ظام احلساب الفعال  نابلي قصد    .  ت ستوىفاعتماًدا على مقدار الوظائف اليت    الكمية،الناحية  
فهو النظام الذي  النظام األمثل وظيفياا    أما  ات؛ ملواصفللوفاء اب  الذي يعمل أبقل عدد من الوظائف

ثلىاحلسابية الفعالة    الن ظم حيدد املؤلف    وابملثل،.  القدرات الوظيفية  يوفر القدر األكرب من 
 
إجرائًيا    وامل

 وتنفيذاًي. 
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 احلساب الفيزايئي 5.4
ت    التعريف،وفًقا هلذا   إىل مستوى:  التنفيذ من مستوى  اخلوارزميات  نف  ينتقل  حددة ذ 

 
حسايب    نظامٍ ل  امل

كتعليمات بلغة عالية املستوى، أو كعمليات بلغة منخفضة املستوى. إما  اللغات الرمسية، يف كإجراءات 
نتجات االصطناعيةنظام، خبالف    أي هل    : هو  املهمالسؤال  

 
جراءات  مثل هذه اإل   ي نف ِّذاحلسابية،    امل

إىل  يؤول السؤال عن طبيعة التنفيذ املادي    إن  بعبارة أخرى،  ؟ حسايبنظام  ميكن أن ي طلق عليه مسمى 
 حسابًيا،نظاًما  مؤهاًل ليكون  ما    خوارزمية   ي نفذإذا كان أي نظام  ف  ،السؤال عن ماهية النظام احلسايب

مبا يف   ،والُنظم الفيزايئيةالدماغ أو اخللية؛  ك،  الُنظم البيولوجيةلتشمل    الن ظمفيمكن توسيع فئة هذه  
احلسابية    أطروحة ت عرف ابسم   وهي  جزء منه؛ ويف النهاية إىل أي نظام على اإلطالق، أي  لكون أو  ذلك ا

  راجع   املوضوع،)للحصول على نظرة عامة شاملة حول هذا    Pancomputationalism  الشاملة
Rapaport 2018.) 

بطريقة  ، فيعاجلها  بياانت اإلدخال يتلقى  ميكانيكي  ، عادًة، أنه م نتج اصطناعي  لنظام احلسايبي قصد اب
عاجلة  البياانت  ي عيد    بعدهاحسابية وفًقا جملموعة من التعليمات،  

 
  ينص  املثال،كمخرجات. على سبيل  امل

جهاز  ( على أن "نظام احلوسبة األوتوماتيكي هو  1ص    ،von Neumann  1945)  فون نيومان
". مثل هذا التعريف غري  معقدة بدرجة كبريةتنفيذ التعليمات إلجراء حساابت  على  قادر  ركب(  )غالًبا م

يتعني    هل، و ؟احلسابية آالت  الن ظم جيب أن تكون    : هل مفتوحةيرتك بعض األسئلة  ،  واملقبول  ،الرمسي
تورينج  عند  تستويف مفهوم االكتمال  احلساابت جيب أن  هل  ، وابلتايل،  ؟معاجلة البياانت خوارزمًياعليها  

Turing-Complete ؟ أم ال 

"تنفيذ  أبنه    هفي عر ِّ   ، إذسايباحلنظام  ل( توصيًفا أكثر وضوًحا لRapaport  2018)  قدم رااببورتي
".  Universal Turing Machineالشاملة  منطقًيا آلة تورينج    يكافئألي شيء    فيزايئي معقول 

الدقيق، ال تعترب   ، ولكن من  تطبيًقا فيزايئّيا ملفهوم آلة تورينجالشخصية    احلاسب اآليل زة  أجه ابملعن 
التسجيل  آالت  أن  تورينج Register Machines  املعروف  آلة  أنظمًة    الن ظم   لتكون.  تكافئ 

آالت تورينج، خالفًا لآلالت املادية، لديها إمكانية    إن، حيث  يكون تنفيذها معقواًل   جيب أن  حسابية،
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م إىل  حمدودة الوصول  غري  ذاكرة  متاًما  ساحة  خطأ،  لتعريفاجملالت  اآل ك  بدون  وفًقا    رااببورت  ردة. 
(2018  Rapaport  ،)من هذا النوع هو ابلتايل نظام حسايب، مبا يف ذلك    فيزايئيأي تنفيذ    إن

  ا مبا يكافئ آلة الطبيعية قادرة على تنفيذ حساابهت  الن ظمأي فئة من  سؤااًل:  يثري هذا  الن ظم الطبيعية.  
آللة  مكافًئا    ميكن أن يكون تنفيًذاأي شيء    بتقريره إن  Searleسريليف هذا الصدد، اشتهر    ؟تورينج

هي  ما  آلة تورينج   أنترتكز حجته على حقيقة  (.  1990)سريل    منوذًجا منطقّيا مكافًئا هلاتورينج، أو  
  واآلحاد. مبعاجلة رموز األصفار  يتعلق  كله    األمر  ، وأنSyntactic Property  حنويةخاصية  إال  

.  الراصد بواسطة  ها ت عني   ولكن  الفيزايئية،  الن ظموفًقا لسريل، فإن اخلصائص النحوية ليست جوهرية يف  
،  راصدإن احلالة املادية لنظام ما ليست يف جوهرها حالة حسابية: جيب أن يكون هناك    أخرى، بعبارة  

معاجلة حنوية  كأي نظام ميكن وصف سلوكه  وعليه فإن   لتلك احلالة دورًا حسابًيا.  عني ِّ أو مستخدم، ي  
 واآلحاد هو نظام حسايب. لألصفار 

ذا كان كل شيء نظاًما حسابًيا،  ( أبنه إSearle  1990)  سريل   ( على Hayes  1997)  هايز  يعرتض 
فارغة، كما اخلفإن   ستصبح  حسايب"  "نظام  املوجودات    اصية  مجيع  أن  هناك    ابألحرى،.  حتوزهالو 

احلسابية هي تلك    الن ظمفليست كذلك.    موجودات أخرىأنظمة حسابية، و موجودات ميكن اعتبارها ك
ستلمة  اليت تكون فيها األمناط  

 
قادرة على تغيري نفسها. مبعن    يف الذاكرة ، واليت ست حفظ  كمدخالتامل

وأن التعليمات،  وتعليمات،  إىل حقيقة أن املدخالت املخزنة ميكن أن تكون بياانت    هايز  يشري   آخر،
  سحرية"  ة كون "ورقيفس  ورقة،، قادرة على تعديل قيمة بعض بياانت اإلدخال. "إذا كان  شغيلهاعند ت

(.  393ص    ،Hayes 1997" )أو تظهر كتابة جديدة عليها  ،ميكن للكتابة عليها أن تتغري تلقائًيا
 .حسابيةاعتبارها وحدها ميكن ورقة سحرية ـ كالقادرة على العمل   الن ظم ف

للحساابت  يف سياق حتليله امليكانيكي    مقاربة خمتلفة(  Piccinini  2008  ،2007)  بيتشينيينيقدم  
  نظامف(.  " يف املوسوعةاحلساب يف الن ظم الفيزايئية"انظر أيًضا مدخل    ؛Piccinini 2015الفيزايئية )

هو نظام ميكن تفسري سلوكياته ميكانيكًيا من خالل وصف آلية احلوسبة اليت تؤدي    احلوسبة الفيزايئي
نتجة  تكون م  إىل تلك السلوكيات. ميكن حتديد اآلليات من خالل "الكياانت واألنشطة املنظمة حبيث  



06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 37

 

 Machamer" ) اإلهناء  حالةعند  اإلعداد حىت النهاية أو  من مرحلة  للتغيريات املنتظمة من البداية أو  
et al. 22000على    فيزايئّيا  احلساابتفهم   (. ميكن " يف املوسوعةاآلليات يف العلوم"مدخل    ع ؛ راج

اج وفًقا للقواعد العامة اليت تنطبق على  اإلخر   سالسلَ   من سالسل اإلدخال  تول ِّد  أهنا تلك اآلليات اليت "
،  Piccinini 2007مجيع سالسل اإلدخال وتعتمد على املدخالت )وأحيااًن احلاالت الداخلية(" )

p. 108)  .أي نظام ميكن تفسريه من  ف. من السهل حتديد شروط اإلعداد واإلهناء للعمليات احلسابية
 بيتشينيين الرتكيز على التفسري ساعد  نظاًما حسابًيا.    رب  عتَ ي  س  له  آلية احلوسبة األساسية  توصيفخالل  

أحدهم، مبدئّيا، أو ل  حىت لو    الذي نص  أن أي نظام هو نظام حسايب:  على جتنب استنتاج سريل
املالَحظة  ظاهرة  ال   تفسري احلاجة إىل  وجود  ف حسابية،    اتواألنشطة كآلياملوجودات  جمموعة معينة من  

 . احسابيّ  االنظام قيد الفحص أبنه نظامً ريف عوحدها كفيلة بت  آلية حسابيةك

 

 . التحقق 6
نظام  صحة التقييم    عمليةَ تتضمن هذه املرحلة  .  ربامجال  عملية تطوير  مرحلة التحقق هي أحد أهم مراحل 

حددة أثناء  مواصفات  لل  ابلنسبةسايب  احل
 
تضمنت    ،احلاسب اآليلتصميمه. يف األايم األوىل لصناعة  امل

التحقق و ط والبناء،  التأكد من  رق  التصميم  تقنيات  العديد من   .Arif et al)  مثاًل   راجعالصحة 
  الرمسي   التحققإىل جمموعتني رئيسيتني:    ،تقريًبا  ،تقييم الصحة، ميكن تصنيف طرق  حالّيا(.  2018

Formal Verification  واالختبار  Testing.    يف  Monin)  الرمسيالتحقق  ت ستخدم 
and Hinchey 2003)   الرايضية الربانمج  األدوات  من صحة  إجراءات    ؛لتأكد  تتطلب  بينما 

ال   االختبار أم  حددة 
 
امل املواصفات  وفق  عملياته  بتنفيذ  يقوم  إذا كان  ما  ورصد  الربانمج    تشغيل 

(Ammann and Offutt 2008  .)  ،مزيج من كلتا    ي ستخدم  ، يف العديد من احلاالتعملّيا
 (. Callahan et al.1996 راجع )الطريقتني 
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 النماذج والنظرايت  6.1
ربهنات النظرية  متثياًل للربانمج.    الرمسية تتطلب طرق التحقق  

 
انظر  )  Theorem Provingيف امل

van Leeuwen 1990،)    ث ل   Axiomatic Systemsبديهية  ال  على أساس الن ظمالربامج    مت 
التأكد من صحة  يتم  بعدها،  ل الشروط السابقة والالحقة النتقاالت الربانمج.  قواعد االستدالل اليت متثو 

تعرب عن    الربانمج اليت  الصيغ  اشتقاق  النموذج  أما  البديهيات.  املواصفات من  من خالل  يف فحص 
(Baier and Katoen 2008  ،)ث ل  الربامج  ف أساس    مت  االنتقال  نظام  على   Stateحالة 

Transition Systemالطابع  ، ويت خصائصه من خالل صيغ    على مواصفات  الرمسي م إضفاء 
خوارزمية    بواسطة   التحقق من صحة الربانمج ويتم    (،Kröger and Merz 2008املنطق الزمين )

الصيغ    تتحقق  اليت Depth-Firstالعمق"  "من  البحث   هذه  إذا كانت    الة حل  انظامً   تتضمنمما 
 االنتقال أم ال؟ 

فهم   وأنظمة    الن ظمميكن  االنتقالالبديهية  لتقييم    حالة  الربانمجاملستخدمة  نظرايت    صحة  أهنا  على 
مثلة 

 
. ميكن مقارنة  وتفسري هذه السلوكيات  املستقبليةالربامج    سلوكياتب  للتنبؤ ت ستخدم    اليت   للم نتجات امل

االنتقالأنظمة   التجريب  حالة  العلوم  العلمية يف  النموذج ابلنماذج   Angiusية )املنهجية يف فحص 
and Tamburrini 2011 هياكل تتوافق  املثال،  سبيل  على  )انظر    Kripke  كريبكي  (. 

Clarke    سبيس  ( مع تعريف 2الفصل    1999وآخرون  (1960  Suppes  للنماذج العلمية على )
حص لة نظرية اجملموعات اليت تنشئ عالقات ختطيط مناسبة مع مناذج البياانت  لأهنا هياكل  

 
عن طريق    امل

ما    (. غالًبا يف املوسوعة  النظام التجرييب )انظر أيًضا مدخل النماذج يف العلوم  يف   اهلدف  نم تجارب  ال
مبواصفات    األساسيةاملستخدمة يف طرق التحقق    حالة االنتقالوغريها من أنظمة    كريبكي   سمى هياكلت  

وهي   املواصفات    ختتلفالنظام.  أيًضا  قد  و   العامة،عن  اخلصائص  تسمى   Propertyمبواصفات 
Specifications زمع  األخري بعض اخلصائص السلوكية املطلوبة اليت جيب على الربانم  . حيدد

 
ج، امل

،  م ربمج فعلّيامجيع عمليات التنفيذ احملتملة لربانمج    ،من حيث املبدأ،  ، بينما حيدد األولبرجمته، متثيلها
(. من أجل حتقيق هذا  1999وآخرون    Clarke)  يلهلنتائج تشغ  فحص خوارزميمما يسمح إبجراء  

عمليات التنفيذ احملتملة لنظام  من  تفرتض جمموعة  فهي  ،  تقديريةت عترب مواصفات النظام هياكل    اهلدف،
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 Angiusاملسموح هبا )  وحاالت انتقاالته  الشفرة املصدرية للربانمج حسايب مستهدف على أساس  
2013b  كريبكي   هيكل  تتضمنإذا كانت بعض صيغ املنطق الزمين    مبجرد التحقق مما  الواقع،(. يف  

تربالنموذجي،   من أجل  وذلك    احملددة، الربانمج املمثل جتريبياً مقابل اخلاصية السلوكية املقابلة للصيغة    خي 
ختتلف    لذلك،. وفًقا  أم ال  تقييم ما إذا كانت فرضية النموذج هي متثيل مناسب هلدف النظام احلسايب

اخلص يف  مواصفات  أيًضا  النظام  ومواصفات  هي    األوىلف(:  Turner 2011)  قصدي تهما ائص 
عد . ي  ربانمج م ربمج م سبًقاهي أوصاف )افرتاضية( ل  واألخرية،  لربانمج سوف ي ربمج الحًقامتطلبات  

يف فحص النموذج ميزة إضافية وأساسية تضع أنظمة    حالة االنتقالألنظمة    يوالتقدير الطابع الوصفي  
 على قدم املساواة مع النماذج العلمية.  حالة االنتقال 

 

 االختبار والتجارب  6.2
مع مواصفات    توافقه  تقييمتشغيله هبدف  ومراقبة    ما  إلطالق برانمج االختبار هو العملية األكثر "جتريبية"  

الفالسفة    انقش. ربامجى نطاق واسع يف عملية تطوير العل ا األسلوب ستخدم هذي  . املعتمدة  خصائصه
اآليل وعلماء   الفلسفي    احلاسب  التفكري  األسلوب ذوو  ضوء    هذا  التقليدية  يف  املنهجية  األساليب 

وآخرون    Northover؛    Gagliardi 2007  ؛ Snelting 1998)  ة العلمي  اتكتشافلال 
على    من املمكن اعتبار عملية اختبار الربامجعما إذا كان  متسائلني  (  Angius 2014؛    2008

ل هتدف  علمية  جتربة  الربامج  يتقي أهنا  صحة  ال؟  م   Schiaffonati and Verdicchio)أم 
2014  ،Schiaffonati 2015 ؛Tedre 2015.) 

استخدام    Dijkstra  دايكسرتامقولة  إن   "ميكن  الربانمج  عملية  املعروفة  وجود  من    للتحققاختبار 
  مبدأ هي مقولة تعرب عن    (7، ص    Dijkstra 1970" )متاًما  من غياهبا  التيقن ليس  خطاء، ولكن  األ

اخلاص  Popper  1959)  بوبر التفنيد  (  علوم    falsifiabilityبقابلية  اآليل يف    احلاسب 
(Snelting 1998 قد يؤدي اختبار برانمج .)   لفرتة زمنية    املعتمدة،   خصائصهمقابل مواصفات    ما

ددة، ، فال  قيد التشغيلالربانمج    رصد  تظهر األخطاء عند ، ولكن إذا مل  ظهور بعض األخطاءإىل    حم 
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بعد التشغيل    اخلطأ التشغيلي  ي الحظقد  ؛ فCorrect  الربانمج صحيح ميكن للمرء أن يستنتج أن  
مباشرة إال  التايل  الربانمج  تشغيل  للمختربين  ميكن  ال  أنه  هو  والسبب  عدد  من  .  من    حمدودخالل 

  التشغيل وفًقا لذلك، ال ميكن مالحظة مجيع عمليات    .فقطدخالت احملتملة ولفرتة زمنية حمدودة  امل
اختبار الربامج هو اكتشاف    عملية   فإن اهلدف من  السبب،احملتملة للربانمج املراد اختباره جتريبًيا. هلذا  

(. الربانمج  11ص    ،Ammann and Offutt 2008وليس ضمان عدم وجودها )  األخطاء
(. ومن  Northover et al.2008خطاء )األميكن أن تكشف االختبارات عن  إذ    قابل للتفنيد

، فإن االختبار يشبه جتربة علمية حتاول، من خالل  صائصهسايب ومواصفات خاحللنظام  ابلنظر لمث،  
 يتعلق ابملواصفات املعنية. الفرضية القائلة أبن الربانمج صحيح فيما تفنيدو مراقبة سلوكيات النظام، 

السمات املنهجية واملعرفية األخرى اليت    تتشارك يف مساهتا معال  فاالختبارات على الربامج    ذلك،ومع  
العلميةمت   التجارب  أول من حيث  .  يز  التعرف على متييز منهجي  الربامج  إنميكن  يؤدي إىل    اختبار 

إىل   ذلك  ويرجع  العلمية.  الفرضيات  اختبار  حالة  يف  الفرضية، كما  وليس  احلسايب،  النظام  مراجعة 
و امل  قصدية   بني االختالف   )قصدية  واصفات  العلوم  يف  التجريبية  (. Turner 2011الفرضيات 

  مواصفات سًدا للجم  مراجعة الربانمج حىت يصبح الربانمج    يتعني عند خمالفتهااملواصفات هي متطلبات  ف
 .بشكل صحيح

العلمية من أجل تطبيقه على    هلذا، للتجربة  التقليدي  من بني أسباب أخرى، جيب "توسيع" املفهوم 
اليت متيز معظم العلوم التجريبية،    النظرية،(. التجارب  Schiaffonati 2015أنشطة اختبار الربامج )

بني االختبار   جتمع احلاالت اليت  ان  إذا استبعدف.  سب اآليلاحلاعلوم  يف  نظريًا يف املمارسة الفعلية    هلا   ال جتد 
استكشافية إىل حد ما، أي    ت عترب   ربامج ، فإن معظم التجارب اليت يقوم هبا مهندسو الالرمسيةوالطرق  

املتعلقة بعمل  "جمال    هتدف إىل استكشاف نتج االحتماالت 
 
البيئة يف غياب نظرية   امل أو    وتفاعله مع 

نظرية  ما  Schiaffonati 2015: 662)  " ةمالئم  خلفية  غالًبا  ال  يفتقر (.  لتحكم  ل  ربامج خمتربو 
استكشاف سلوكيات النظام احلسايب الذي يتفاعل مع املستخدمني  ف  جيروهنا؛النظري يف التجارب اليت  

التجارب   تتميز  املالحظة.  السلوكيات  على  نظرية  تعميمات  بصياغة  للمختربين  يسمح  والبيئات 
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أيًضا حبقيقة أن الربامج غالًبا ما يتم اختبارها يف بيئة شبيهة ابلواقع    احلاسب اآليل االستكشافية يف علوم  
نف ذة واحدة من    ي عترب أال يشارك املختربونبينما  ن دور املستخدمني.  و رب حيث يلعب املخت

 
يف التجربة امل

 األساسية للتجارب النظرية.السمات  

يف العلوم    جندهاأن بعض أنشطة اختبار الربامج أقرب إىل األنشطة التجريبية اليت    رغم  لذلك،نتيجة  
. ميكن  ربامج أهنا تنتمي إىل عملية تطوير الربة اليت تبني  حيدد نوًعا جديًدا للتج  أن بعضها   إال التجريبية،  

 (: Tedre 2015احلسابية ) الن ظم متييز مخسة أنواع من التجارب يف عملية حتديد وتنفيذ وتقييم 

رى   Experiments Feasibility  :اجلدوىجتارب   • اليت    النظاموظائف  أداء  لتقييم    جت 
  .املعنيةواألطراف ن و املستخدمحددها 

رى  Trial Experiments  جتارب جتريبية • جمموعة  حتت  لتقييم قدرات معزولة للنظام  : جت 
 من الشروط األولية؛ حمددة

رى  :  Field Experiments التجارب امليدانية •  .حماكية  توليس واقعيةبيئات يف جت 
الوظيفة    أ  ت نشأنظمة متشاهبة،  ختترب    : Comparison Experiments  جتارب املقارنة •

بشكل أفضل يف كل من البيئات  الوظيفة املطلوبة  يؤدي  س  نظامبطرق خمتلفة، لتقييم أي  نفسها  
 .الواقعيةشبه الواقعية و 

  املعتمدة لتقييم الفرضيات  ت ستخدم    :Controlled Experiments  املُنظمةالتجارب   •
جارب العلمية القائمة  وهي الوحيدة اليت تتساوى مع الت  ،سلوكيات اختبار النظام احلسايبحول  

رىعلى النظرية، حيث   على أساس بعض الفرضيات النظرية قيد التقييم. جت 

 

 التفسري  6.3
الربانمج انجًحا عند  ي   اختبار  افرتاض    حسابيةأخطاء    كشفه عنعترب  حسابية    أداة   عدم وجود )على 

بنسبة   تتمثل  100صحيحة  سبب  ٪(.  اكتشاف  يف  التالية  األخطاء اخلطوة  اخلطأ  هذه  تتبع  أي   ،
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(Bug) ختبار مرة أخرى. وبعبارة  اال  ، وبعدها اجراء قبل االنتقال إىل مرحلة تصحيح األخطاء، وذلك
كتشف للخللجيب تقدمي تفسري   أخرى،

 
 .احلسايب امل

 Piccinini؛ Piccinini 2007) احلاسب اآليلالتفسريات يف علوم  دراسةل  كثرية  ب ذلت جهود
and Craver 2011  ؛Piccinini 2015  ؛Angius and Tamburrini 2016  )

نوع حمدد  . ميكن فهم التفسري احلسايب على أنه  ومالنماذج املختلفة للتفسريات يف فلسفة العلمقابل    يف
 Bechtel؛  Machamer et al.2000؛  Glennan 1996)   امليكانيكية  التفسريات من  

and Abrahamsen 2005  ،)فيه ميكن  الذي  احلسابية كعمليات  عمليات  الحتليل    ابلقدر 
مدخل    ؛ 2015؛  Piccinini 2007)  ميكانيكية أيًضا  الفيزايئية"انظر  الن ظم  يف  يف    "احلساب 
 (.املوسوعة

لل  الذي  م  ابلنظر  أهنا    ل ي شغ ِّ عاجل  املعنية على  العملية  فهم  حاالت    ميكانيكية تضمالتعليمات. ميكن 
سدوعناصر جتميعية وظائف املنصوص عليها يف مواصفات األجهزة ذات الصلة )مواصفات  ال  ، حبيث جت 

ي عد  .  متكنها من إجراء التشغيل املالحظ  منظمة بطريقة و   (،.إخل.السجالت، وحدة املنطق احلسايب،  
، كما هو احلال يف تفسري  للحساب املرصوديكانيكي املتفسري  اليف  احتسينً ل هذه اآللية تقدمي وصف ملث

 تشغيلي.العطل ال

أنواع   يف  له    تفسري ميكانيكي مقابل  هناك  (7.3  الفقرة رقم عاين  )  األخطاء احلسابيةلكل نوع من 
ال تزال األوصاف    الواقع،. يف  املستوى  ف  صتَ ملواصفات اليت  ا  ما، مع األخذ بعني االعتبار  مستوى جمرد

تصر ، ي عر ف أبنه "وصف جمرد  ات آلالتبشرح ميكانيكي يف شكل خمطط  اناجملردة لآلليات تزود آللية    خم 
(. على  15، ص  Machamer et al.2000معروفة" )  ملكوانت وأنشطةميكن ملؤه أبوصاف  

إمالئية  برانمج حيتوي على أخطاء    تشغيل  يفهاز  اجل  طئخي    حني سبيل املثال، لنفرتض احلالة الشائعة جًدا  
الربانمج بشكل  تنفيذ املتطلبات الوظيفية املنصوص عليها يف مواصفات  أو تركيبية. لن تستطيع اآللة  

على املستوى  هلذه األخطاء  تقدمي تفسري    املبالغ فيه، سيكون من  تفسرييةوألغراض    ذلك،صحيح. ومع  
ب  اجملرد  احلال يلي ملكوانت األجهزة وتتقدمي وصف تفصلألجهزة  الوظيفي. يف مثل هذه  قد  ةنظيمها   ،
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صحيًحا مواصفات الربانمج    ثل متثياًل مي    ملربانمج  الكود املصدري للأن    هو تبيانالتفسري املرضي    يكون
، ميكانيكّيا  اخللل احلسايب(. من أجل شرح  Angius and Tamburrini 2016)  املعتمدة
(.  Piccinini and Craver 2011)  بقية اآللة  دون  تقدمي وصف للربانمج غري الصحيح  سيكفي

  الن ظم سلوكيات  ل  تقدمي تفسرييًضا يف  أو   وحسب، بل  واملواصفاتيف تطوير الربامج    تليس   قيمةتجريد  لل
 احلسابية.

 

 . الصحة 7
خمتلًفا لصحة الربانمج.  يف القسم السابق فهًما    نوقشتتحقق اليت  ال  يَفرتض  كل  أسلوب من أساليب

يفي    التنفيذ  جيب إثبات أن عالقة عقد بني التجريد وتنفيذه، حبيث    ا على أهن  الصحة فهم ت    ،ايّ اصطالح
جيب  إًذا  ،  املستوايت  امن خالل أنطولوجياحلسابية    الن ظم. مبجرد وصف  التجريدابخلصائص اليت صاغها  

الصحة إعادة صياغة   )أي    عالقة   اابعتباره  مفهوم  الوظيفي  مبستواه  هيكلي    ، Primieroمستوى 
  يني بني املستو   اعند صياغته  كعالقة رايضية  الصحة من املمكن اعتبار    ما يزال  ،مع ذلك(.  2020
ابلفعل، فقد  التنفيذ.  و الوظيفي    يني عند صياغتها بني املستو   عالقة جتريبيةكاعتبارها  و الوظيفي؛  اجملرد و 

؛  De Millo et al. 1979 فلسفة علوم احلاسب اآليل )يف  حول هذا التمييزدار سابًقا نقاش  
Fetzer 1988 .) 

 

 الصحة الرايضية  7.1
  مالحظة   سبًقا لسلوكيات الربامج، دون احلاجة إىل مراقبة تنفيذها أو حتلياًل م   الرمسيةطرق التحقق    مت ك ِّن 

واخلصائص السلوكية  استنتاج سلوك  مت ك ِّن    Theorem Proving  فاملربهنات النظرية.  اتشغيله
البديهيربانمج  احملتملة لل التمثيل    يعرف  س  ،النموذج  التحقق بواسطةيف حالة  أما  .  املالئم  من خالل 

خَتربِّ  
 
صيغ  ل جراء حبث حسايب  إب  ، وذلك الربانمج  تشغيل  املتوقع تلقيها عندسبًقا اخلصائص السلوكية  م    امل

هذه    من(  Hoare  1969)استنتج هور  .  ل منوذج على حدة من مناذج نظرية اجملموعات لكصاحلة  
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برباهني رايضية   ،من الناحية املعرفية   ،تميزت  لكوهناهو "علم دقيق"،    الربامجتطوير عملية  ن  إاالعتبارات  
 .يف ممارسات علم الرايضيات الرباهني القياسية  متاًما كما يف 

) تساءل   وآخرون  ميلو  الرايضية    حول(  .De Millo et al  1979دي  الرباهني  هور:  أطروحة 
مما يعين أن أي قارئ )خبري( ميكنه "رؤية"    الفهم،وسهلة    )بساطة حنواّي(  الصحيحة عادة ما تكون أنيقة

 Hill، انظر  الربجميات  جمال   فهوم األانقة يفراجعة م)مل  املقدمات املنطقية من    انسابأن االستنتاج  
نظري يف    اليس هلف(  Hacking 2014لرباهني الديكارتية )، ابغالًبا  ا،ما ي طلق عليه أما  (.  2018

الربامج  برهنة عادًة  ،  صحة  فهمهومعقدة  ةً كون طويل تما  اليت  سبب  ابلضرورة    فسر ت  وال    ا ، ويصعب 
املنطقية  استنتاجها املقدمات  أن .  من  الرباهني    ورغم  أهنا من    ومعقدة،طويلة    ة الرايضيالعديد من  إال 

للمفاهيم  ، اليت وفرت جتريًدا وبناًء حتليلّيا  lemmasالليمات    ، وذلك بفضلللتتبعاملبدأ قابلة  حيث  
إثباته.    يقود اجلديدة   املراد  البيان  إىل  النقيض،خطوة خبطوة  إنشاء    الصحة رباهني  ف  وعلى  تتضمن  ال 

الرايضية    هني عادة يف الربا  املستخدم Modularity  تستخدم النهج التجميعيمفاهيم جديدة، وال  
(Turner  ،2018  .)القابلة    هلذا غري  الرباهني  اعتبار  ميكن  رايضية    للمراقبة ال  براهني 
(Wittgenstein 1956.) 

بتعقيدها وتعقيد الربامج املراد    احلاسب اآليلثبات صحة برامج  إل  ابلنسبةتتعلق الصعوبة النظرية الثانية  
من حيث املبدأ،    ن التحقق من الصحة ممكن  إ  (Hoare  1981) هور  اعرتف  ،  التحقق منها. ابلفعل

  ج  ت ربمَ املعاصرة  إذ أن الربامج، البسيطة منهمن الناحية العملية يصعب حتقيقه. ابستثناء احلاالت إال أنه 
للتفاعل مع الربامج    وت طو ر    املواصفات،كبري من    بعدد   وعليها أن تفي،  Modulesبواسطة الوحدات  

  أجل التحقق من . من  هلذه احلالةهي أمثلة    والتفاعليةنة  الربامج املضم    والن ظم واملستخدمني اآلخرين.
رى املعقدة،هذه الربامج   صحة   الصحة ، تنتقل مشكلة  أخرى  من انحية  مثاختبارات الصحة تلقائًيا.    جت 

ب يقوم  الذي  الربانمج  إىل  الفحص  قيد  الربانمج  النظري  التحقق  ملية  عمن  التلقائي كاملربهن 
Theorem Prover.   رى ابلعمليات املادية  قد يفشل التحقق الذي،  اثلثةمن انحية  و بسبب    جي 
يف   امليكانيكية  حجة  اآللةاألخطاء  مقابل  يف  من    جيادل   هذه،الالهنائي    االنتكاس.    اركوداس كالً 
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دقق  االستفادة من م    من املمكن( أبنه  Arkoudas and Bringsjord  2007وبرينجزجورد )
 نسبًيا.  ةبرامج صغري عادًة،  ا،لكوهن  يسهل التحقق منه )تلقائي(

اآلونة   الطرق    األخرية،يف  املنطقي    لتفحص  الرمسية أعطت  التحليل  من  مزيج  إىل  املستندة  الصحة 
البحث  يف هذا اجملالواإلحصائي حافًزا جديًدا   الفصف:  من    Separation logic  لقدرة منطق 

(2002  Reynolds  على تقدمي متثيل للسلوك املنطقي للذاكرة املادية )وإمكانية  لألنظمة احلسابية ،
لألخطاء،    التدقيق  إحصائي  للمدخالت كمصدر  االحتمالية  التوزيعات  إجراء يف  فحص    مك نت من 

الكبرية  الن ظملصحة    رمسي  .Pym et al)انظر أيًضا   Facebook  فيسبوك  منصة، ك التفاعلية 
2019.) 

 

 الصحة املادية  7.2
ضمان صحة  يف  االستدالل االستنتاجي  وَحَصَر قدرة  على ذلك،  (  Fetzer 1988)  فيتزر  اعرتض

عدم ضمان  أيًضا  يعين  وهذا    احلسايب ككل،النظام  صحة  ضمان    دون  ،مواصفاتهظر إىل  ابلنالربانمج  
يتعلق أبي    كان   إن املادي للربانمج. حىت    لتنفيذ صحة ا فيما  مستوى من مستوايته الربانمج صحيًحا 

ينتهك واحًدا أو أكثر  ميكن أن  ما يزالفإن تنفيذه  (،)اخلوارزميات واملواصفات واملتطلبات العليا اجملردة
بتغاة من املواصفات  

 
  لكن   ،الصحة الرايضية  من   رايضًياالتحقق    ، ميكننامبدئّياعطل مادي.    أي  بسبب   امل

، ميكن  6.2  الفقرة رقم يف  نوقش  تطلب تقييًما جتريبًيا. كما  ما سي  مستوى جمرد شغيل  صحة ت  التحقق من 
من احملتمل أن يكون    ،عملّيا  ، ولكن صحة النظام احلسايبمن  يتحققأن  ، نظراّي فقط،  ختبار الربامجال

وال ميكن    دودة حم  غري  Non-Trivial  البسيطةاملسموح هبا لألنظمة غري    التشغيلعدد عمليات  
  أساليب (. معظم  Dijkstra 1974التحقق منها بشكل شامل يف فرتة زمنية حمدودة )أو معقولة( )

م رٍض  مستوى    هو السبيل إىل الوصول إىلواالختبار    الرمسي التحقق    اجلمع بني االختبار الناجحة ترى  
 .صحة النظام من التحقق من 
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نفذ بواسطة  ي    التحققهو أنه نظًرا ألن  ، و ة الرايضيةاعرتاض آخر على االحتمال النظري للصحهناك  
نظري  م   املرء عن  Theorem Proverربهن  يكتسبها  اليت  املعرفة  فإن  فيزايئية،  آلة  أي    الن ظم ، 

  ذلك، (. ومع  25الفصل    Turner 2018)انظر    جتريبية   بل   ،A-Prioriبديهية  ليست  احلسابية  
ة،  يهيعلى أهنا بدسابية  احلالصحة  من املمكن اعتبار براهني    ما يزال( أبنه  Burge 1988)  برج  جيادل

كما هو احلال  ليس كذلك، متاًما  تربيرها    إال أن  على الرغم من أن احتماهلا يعتمد على التجربة احلسية،ف
  ة ديهيب   ت عترب معرفة  لون    هو  معرفة أن اللون األمحرف .  A-Posterioriاالستداللية  ابلنسبة للمعرفة  

األمحر؛ هذا ألن   ابللون  تتطلب خربة حسية  أهنا  من  الرغم  عبارة    لون"هو  "األمحر  عبارة  على  هي 
يف    احلاسب اآليل بشكل مستقل عن أي جتربة حسية. ملزيد من املناقشة حول طبيعة استخدام    صحيحة
)  الرايضية،الرباهني   ،  Tymoczko 1979؛  Harrison 2008؛  Hales 2008انظر 
1980.) 

. وفًقا  ردةاجملتطلبات  ملابما  يف النهاية إىل السؤال عما يعنيه أن تفي آلة فيزايئية    الصحةتصر مشكلة  خت
تطبيًقا صحيًحا للمواصفات    )ن(احلسايب    عد النظام، ي  Simple Mappingالبسيط  التعيني    لفكرة

 فقط إذا: )م(

 ، و)م( إىل حاالت  )ن(حاالت   من  اقرتان ميكن إنشاء كان  .1
يف )م( حبيث    2‘ < ح-  1‘ يف )ن( هناك انتقال حالة ح  2< ح-  1انتقال حالة حألي   .2

 . 2إىل ح 2‘ ، و ح1إىل ح 1‘ت عني  ح

ا التفسري  يتمثل ضعف هذ.  بياانت )ن( و )م(  بني تطابًقا موسًعا    ،فقط،  التعيني البسيط  فكرةطلب  تت
بني أي زوجني من املواصفات املادية للنظام، مما يرتك جمااًل    تطابق موسع يف أنه من السهل جًدا حتديد  

 . احلسابية الشاملة  لفكرة

تفسريات  ت قيد التفسري التنفيذ الصحيح بطرق    املؤلفني   إىل حماولة بعض الشاملة    فكرة احلسابية   قادت 
 :ابلتحديد يف احلاالت التالية. املمكنة
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)إذا كان    The Material Conditionalالشرط املادي  أن    إىل   السبب   التفسرييشري   .1
 Counterfactual .  (D.J  واقعي  ي ستبدل بشرط غري ...(    1ح   النظام يف احلالة املادية 

Chalmers 1996  ؛Copeland 1996 ) 
احلسايب جيب أن يرتبط ابلوصف الداليل، مع    النظام   أبن Semantic  الدالل  التفسريجيادل   .2

جهاز  لل(. على سبيل املثال، ميكن  Sprevak 2012حتديد ما جيب على النظام حتقيقه )
أنه بوابة  أن ي فس راملادي     ولكن بدون تعريف   (OR)  ة "أو"أو بواب  ( AND"و" )  على 

 .فال توجد هناك طريقة لتحديد ماهية اجلهاز املاديجهاز، لل
  احلاالت املادية اليت ميكن تعريفها حنوايً ،  أن، وحدها Syntactic  التفسري النحوييتطلب   .3

راجع  )احلالة النحوية    تعريفكيفية    للتمعن هو  حاالت احلسابية. ما تبقى  اعتبارهاميكن أن  
Piccinini 2015  ،  نظرة عامة    إللقاء  يف املوسوعة  الفيزايئية"احلساب يف الن ظم  "  مدخلأو

 (.النحوي  التفسريعلى 
وجوب  فكرة  بفقط   ( ليسTurner 2012)  Normative املعياري  التفسري يتمسك    .4

معيارية على    سلطة مواصفات اجملردة  لل أيًضا أن  بل و لعمليات احلسابية اجملردة واملادية،  فق اتوا
هذا   ملثل  وفًقا  فإن  التفسريالنظام.  احلسابية،  فيز   العمليات  عمليات  دد وظيفتها حت    ايئية هي 

عالقة وصفية    يتطلبالداليل الذي  ا يف التفسري  بواسطة مواصفات جمردة. هذه العالقة أقوى مم
 النحوي وتفسريه الداليل. املوضوع ركز على الذي ي النحوي كذلك مما يف التفسري بسيطة، و 

 

 اخللل احلساب  7.3
تورينج    زَ نظام احلسايب. ميـ  ال  جودة  ابلضرورة  ال تعينيرتتب على ذلك أن صحة الربامج املنفذة    من أعاله،

(1950  Turingابلفعل )    خاطئ غري    تنفيذهو    خطأ األداء .  اإلجنازأخطاء  و  أخطاء األداء بني
ت اجملردة  اآلال  تتصف به  خطأ اإلجناز، أما  عالية املستوى  لغات الربجمة تعليمات بعض    تشغيلقادر على  
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فرتض اجنازهاالصحيحة اليت تفشل يف تنفيذ املهام  
 
احلاالت اليت يقوم فيها الربانمج  ذلك يف  قد حيدث  .  امل

ما  يف كلتا احلالتني،  . اليت ال تعرب عن متطلبات املستخدمني  بتمثيل، بشكل صحيح، بعض املواصفات
 .هبا خلل حسايب  بشكل صحيح اآلالت اليت تنفذ الربامج  أبنمن املمكن القول  يزال

 Fresco)  لألخطاء احلسابيةإىل تصنيف كامل    اإلجناز متييز تورينج بني أخطاء األداء وأخطاء    و سع
and Primiero 2013  الن ظم   ف ت عر ِّ   املختلفة اليت   مستوايت التجريد  ضع التصنيف على أساس(. و  

 ميكن أن تكون األخطاء: وعليه، احلسابية. 

شكل  يف  واصفات املعرب عنها  يف املتنتهك شروط الصالحية اليت تتطلب االتساق  :  مفاهيمية •
 ؛عاديمقرتح 

 واصفاهتا؛ مب: تنتهك متطلبات صحة الربامج فيما يتعلق  مادية •
 املادية بواسطة بعض أجهزة التنفيذ املعيبة.  التقييدات انتهاكتنشأ عندما يتم  :تنفيذية •

  1950تورينج )األداء لدى  فقط، وهي تتوافق مع خطأ    التشغيلمستوى    يف  التنفيذيةاألخطاء    تنشأ
Turingاألخطاء املفاهيمية واملادية ألعطال التشغيلية. قد تنشأ  اب  ،أيًضا  ا،عليه  (، والذي ي طلق  

مستوى   أي  مستوى    :التجريدمستوايت  من  على  املادي.    حىت  املقاصدمن  التنفيذ  تؤدي  مستوى 
املفاهيمية حدوث    األخطاء  املاديةتؤدي    بينما  ،Mistakes  خطاء األ إىل    الفشلإىل    األخطاء 

Failuresجمموعة غري متسقة    عندما تكون هناك  املقاصد اخلطأ على مستوى    ينشأسبيل املثال،    . على
)كما هو    حيدث بسبب تصميم مادي غري صال يذ املادي قد  بينما على مستوى التنف  املتطلبات،من  

 Truth-Functionalدوال الصواب  يف روابط  بواابت املنطقية  اخلاطئ للختيار  حالة اال احلال يف  
Connectives  اليت حتدث على مستوى املواصفات انجتة عن تصميم غري    طاءاألخ (. قد تكون

  ة، بينما حيدث الفشل على مستوى اخلوارزمية يف احلاالت متطلبات الوظيفية املرغوب ابلنسبة لل   مكتمل
اليت   خوارزمية  فيها    ي عثراملتكررة  املطلوبةعلى  ابملواصفات  تفِّ  ابإلضافة  مل  والفشل  .  األخطاء  إىل 

الطباعيةتعترب    التشغيلية،واألعطال   وذلكمصدرًا    األخطاء  احلساابت،  يف  مستوى   لألخطاء  على 
  ئٍ خطبسبب  على التوايل،    ،اديةاملفاهيمية أو  امل خطاء  األ  تنشأتعليمات لغة الربجمة عالية املستوى: قد  
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القواعد النحوية  ت نتهك فيها مجيع احلاالت اليت يف   املفاهيمية األخطاء الطباعيةتظهر حنوي أو داليل. 
قواعد الداللية للغات  للانتهاك  تنطوي على  ف  ملاديةا  األخطاء الطباعيةأما  عالية املستوى؛  الربجمة  للغات  

 .Initialized هتيئتهقبل   ستخدام متغريي   حني   :الربجمة، مثاًل 

و    Frescoو    Floridiاحلسابية )  الن ظم   برامجيف    سوء األداء و  الوظيفي  لل اخلبني    أن مني ِّز   جيب 
Primiero 2015  .)  دون أن خيتل وظيفًيا  أداء(أن يؤدي بشكل خاطئ )سوء  ميكن  فالربانمج .

املواصفات.  أو    املقاصديف تلبية  إذا فشل تنفيذه املادي    خلٌل وظيفي ميكننا أن نقول إن رمز الربانمج به  
الوظيفية إال على الرموز اختالل  ألن  املنفردة نظًرا    Software Tokens  ال تنطبق االختالالت 

وظائف املنفذة. هلذا السبب، ال تنطبق  ابلنسبة لل  هالنمط نفسالرموز األخرى من    يسلك سلوكالرمز ال  
سوء  ميكن أن حيدث    ذلك،املواصفات. على العكس من  و   يي املقاصداالختالالت الوظيفية على مستو 

ال تعتمد  األدائية  ، ألن االختالالت  رموزهاو  Software Typesالربامج  يف كٍل من أمناط    األداء
على أداء بعض الوظائف. عادة ما يعتمد    قدرهتا  النمط نفسه، وال علىمن    الرموز  بني على املقارانت  

الرموز على    األدائي   اخللل أن اخللل يف    خلل وظيفييف عمل  املكوانت األخرى، يف حني  يف بعض 
الربانمج، ألن مجيع    لل يف رمزاخلغالًبا ما يكون بسبب التصميم السيئ. ال ميكن أن حيدث    األمناط
هذه    وت نفذواملواصفات.    املقاصد  يتنفذ وظائف حمددة بشكل موحد يف مستويسمعني    لنمطالرموز  

؛ يف حالة التنفيذ الصحيح، ستتصرف  التشغيلمستوى    يفقبل تنفيذها    اخلوارزميات  مستوى  يف الوظائف  
 نفسه، غيلي(. للسبب  )بشرط عدم حدوث عطل تش  التشغيلمستوى    يفمجيع الرموز بشكل صحيح  

. ميكن  نفسها  مواصفاتلل مقاصد و للألهنا تطبيقات    خاطئ،ال ميكن لرموز الربامج أن تعمل بشكل  
الربامج اليت تعاين من خلل    أمناطيف حالة سوء التصميم؛    ، فقط،ئيأن يكون هبا خلل  أدا  الربامج  ألمناط

بشكل   أداء وظائفها  على  قادرة  األداء  اجلانبية غري    ،صحيحيف  اآلاثر  بعض  أيًضا  تنتج  قد  ولكنها 
تصنيف الربامج الضارة   يف مسألة  Malfunctioningتطبيق مفهوم العطل  عرفة  املرغوب فيها. مل

Malware ،راجع (Primiero et al. 2019.) 
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 علوم احلاسب اآللل. الوضع املعريف 8
  أكادميي مستقل عن   كفرعاحلاسب اآليل"  علوم  "  ختصص  بني ستينيات وسبعينيات القرن املاضي، برز

ابلطرق الرايضية والتجريبية    بسبب أتثرهمشكلة حتديد وضعه املعريف  وبرزت معه  الرايضيات والفيزايء،  
(   ،Tedre and Sutien 2008  ،Tedre 2011  ،Tedre 2015واهلندسية 

Primiero 2020  .)اعتبار  حىت  اجلدل قائًما    ما يزال إذا كان جيب  مل  اليوم بشأن ما  علوم  جم 
 . العلمية ات تخصصفرًعا من المن فروع اهلندسة أو   كتخصص رايضي أو اعتبارها فرًعا  احلاسب اآليل

 

 كتخصص رايضي   احلاسب علوم  8.1
أي على    واملعرفية،الوجودية واملنهجية    االرتباطاتعلى    احلاسب اآليليعتمد أي توصيف معريف لعلوم  

 هبا،  املنطق، ونوع  ربامج عملية تطوير الاليت توجه    واألساليب  احلسابية،  الن ظمطبيعة  املتعلقة بفرتاضات  اال
 (.Eden 2007كان استنتاجًيا، أو استقرائًيا، أو مزيج من االثنني )  سواءً 

املنطق،   التحليل احلسايب هو مفهوم رايضي م شتق بشكل مالحظ من  هيلربت    تساؤلمع  إن أصل 
(Hilbert and Ackermann 1950)   القرار    مبشكلة   املتعلق

Entschiedungsproblem  :    هل ميكن إلجراء ميكانيكي أن يصدر حكًما حول قابلية اثبات
دد ما معن  ملفهوم غري    دقيق منوذج  إجياد    ، مطلوب التساؤل؟ ملعاجلة هذا  مجلة منطقية اعتباطية رمسي حي 

أو  اللطريقة  ا هذاملفعالة  والرايضيات.  املنطق  يف  املسألة، يكانيكية  وقبل كل شيء    ه  مسألة  أواًل  هي 
. يفرتض مؤيدو وجهة النظر القائلة أبن علوم  نا حتديد هذا املفهوم الرايضي غري الرمسي بدقة ي: علةرايضي

ماداًي ملثل هذا الكيان   جتسيًداميكن اعتباره   احلاسب اآليلذات طبيعة رايضية أن برانمج  احلاسب اآليل
لعلوم    الرمسية   النظرية   الرايضي وأنه ميكن للمرء أن يفكر يف الربامج بشكل استنتاجي من خالل األساليب

( واضحني جًدا يف  Hoare  1986)  وهور(  Dijkstra  1974)  دايكسرتا. كان  احلاسب اآليل
أهنا مجل رايضية،   الربامج على  تعليمات  الرمسية    واعتباراعتبار  ن  الدالالت  الربجمة    ةً بديهي  اظمً للغات 

(Hoare 1969  .) لل ت  ،  إثبات صحتها  وسائلَ   أن توفرالرمسية  دالالت  كما ميكن  قدم  شريطة أن 
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  الن ظماملعرفة حول سلوكيات    ت كتسب  . وفًقا لذلك،  الرمسية نفسهاة  للغابمواصفات الربانمج وتعليماته  
هذا التفاؤل    إن أساساالستنتاجي املتضمن يف الرباهني الرايضية للصحة.    املنطقاحلسابية من خالل  

( مEden 2007العقالين  ميكن  ما  حول  عن  (  بسبباحلسابية    الن ظمعرفته  م نتجات    هو  كوهنا 
، أي أنظمة من صنع اإلنسان، وعلى هذا النحو، ميكن للمرء أن يتنبأ بسلوكياهتا على وجه  اصطناعية

 .( Knuth 1974اليقني )

موضوعات احلوسبة والتعقيد يف    نوقشتالنظرية،    احلاسب اآليل علوم يف    رئيسّيا  ولكوهنا تشغل اهتماًما
 . والدوال التكراريةتورينج، ونظرية التعقيد احلسايب، -أطروحة تشريش مداخل املوسوعة التالية: 

 

 كتخصص هندسي   احلاسب علوم  8.2
احلسابية يف السياقات اليومية، وما أعقب    الن ظمتسبب العدد املتزايد من تطبيقات    السبعينيات،يف أواخر  

يف  يف األوساط األكادميية و   احلاسب اآليل علماء    اهتمام   تغريذلك من ازدهار يف طلبات السوق، يف  
إدارة التعقيد وتقييم موثوقية تلك    إىل أساليبإثبات صحة الربامج    أساليبالصناعة: من الرتكيز على  

  ة تفاعليف أنظمة أكرب وامل  واملتضمنة لتعقيد  يف الن ظم املتسمة اب  الواقع،(. يف  Wegner 1976)  الن ظم 
صبح  ي    ، لذاأمر مستحيل عملًيا  ادخالهتوم    وبنيتها  االتعبري رمسًيا عن مواصفاهت  ، ي عتربمع املستخدمني 
الرباهني   الغالب.  تقدمي  أمًرا غري ممكن يف  على صحتها  علوم    دفعتالرايضية  اآليل أحباث    احلاسب 

توزيعات اخلطأ يف  ب   متعلق  للصحة،يف اجتاه تقنيات االختبار القادرة على توفري تقييم إحصائي    التطوير 
 (.Strigini 2000و Littlewoodملوثوقية )اب ي سمىما  الربانمج، غالًباكود 

ميكن  احلسابية   الن ظمأبن موثوقية   ت قر، فإن األطروحة احلاسب اآليلاهلندسي لعلوم  الفهما مع هذا متشيً 
يف    مت قي  اليت    نفسهالطريقة  اب  تقييمها اجلسور  املدنيةهبا  يف  و   ،اهلندسة  الطريان الطائرات    هندسة 

(DeMillo et al. 1979  .)يركز علم    ،"موجودما هو  "تدرس العلوم التجريبية    بينما،  حتديًدا
نتج االصطن، أي كيفية إنتاج  "إجيادهما ميكن  "على    احلاسب اآليل

 
، وابلتايل جيب االعرتاف هبا  اعيامل

العلمية    االستقصاءاتيف حني أن    وابملثل،(.  Hartmanis 1981رايضيات" )هندسة  على أهنا "
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املتعلقة ابلظواهر اخلاضعة للمراقبة،    معنية القوانني  أنه  يف اكتشاف  القوانني  إال  ال ميكن للمرء حتديد 
علوم    املالئمة  ممارسة  اآليليف  أهن،  احلاسب  إب  اطاملا  املتعلقة  معنية  الظواهر  نتجاتنتاج 

 
احلسابية    ابمل

(Brooks 1996.) 

 

 كتخصص علمي   احلاسبعلوم  8.3
بعدم قدرهتا    ، غالًبا،اختبار الربامج وقياس املوثوقية معروفة  أساليب، نظًرا ألن  6  الفقرة رقميف    نوقشكما  

تقييم ما يسمى  عند  (، وخاصة  Dijkstra 1970)  الكود املصدريعلى ضمان عدم وجود أخطاء يف  
احلرجةأب السالمة  ذلك(، )ك  نظمة  إىل  وما  النووية  واحملطات  والصواريخ  الطائرات  التحكم يف  أجهزة 

  ذلك، التجريبية لتقييم الصحة واملوثوقية. بناًء على  واالختبارات    الرمسيةاألساليب  مزيج من    ي ستخدم
  املنطقني االحتماليني:نظًرا الستخدامه لكال  على أنه ختصص علمي،    احلاسب اآليلميكن فهم علم  

  ؛ Denning et al. 1981  ،2005،  2007احلسابية )  الن ظمفحص  يف    واالستقرائي االستنتاجي  
Tichy 1998؛  Colburn 2000.) 

ة إىل رسالة  علوم التجريبيمماثلة لل، من وجهة نظر منهجية، احلاسب اآليلتعود الفرضية القائلة أبن علوم 
، الرسالة اليت  (Newell et al. 1967)العلوم  جمتمع  إىل    1967نيويل وبريليس وسيمون عام  

  دافع   ،1975(. يف حماضرة جائزة تورينج لعام  Wegner 1976)  القرن املاضي  مثانينياتيف    سادت
 : عن فكرهتما نيويل وسيمون 

علم الفلك  ك  جتريبًيا،هو ختصص جترييب. كنا سنطلق عليه علًما    احلاسب اآليل علم  "
ال تتناسب    والتجريببعض أشكاله الفريدة من املالحظة    لكن  واجليولوجيا،واالقتصاد  

فهي جتارب. كل آلة جديدة   ذلك،مع الصورة النمطية الضيقة للطريقة التجريبية. ومع  
وحنن نتلقى    طبيعة؛ي طرح على السؤال  لة هي  ابلفعل، كل عملية بناء آل جتربة.    مبثابة  ت بن

بكل وسائل التحليل   نا هلاحتليلبواسطة مالحظتنا لآللة حني تشغيلها، وعرب    إجابتها
 . (Newell and Simon 1975 ،p. 114) "والقياس املتاحة
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لكن  و   ،جترييبميكن فهمها على أهنا علم    احلاسب اآليل، كان من الواضح أن علوم  تلك احملاضرةمنذ  
يتعلق الكثري من اجلدل احلايل    الواقع،من نوع خاص، وهذا مرتبط بطبيعة التجارب يف احلوسبة. يف  

(  Tedre 2011،  Tedre 2015حتديد نوع العلم )  مبسألة  احلاسب اآليلحول احلالة املعرفية لعلوم  
علوم  وحتديد  ،   يف  التجارب  اآليلطبيعة   Schiaffonati and Verdicchio)   احلاسب 

  Hartmanis 1993)  ، إن وجدتلقوانني والنظرايت يف احلوسبةوكذلك حتديد طبيعة ا  (،2014
  احلاسب اآليل العالقة املنهجية بني علوم  أخريًا، حتديد  (، و Rombach and Seelish 2008؛  

 (. Gruner 2011) ربامجوهندسة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 54

 

 ببيوغرافيا 

• Abramsky, Samson & Guy McCusker, 1995, “Games and Full Abstraction for the Lazy λλ-

Calculus”, in D. Kozen (ed.), Tenth Annual IEEEE Symposium on Logic in Computer Science, 

IEEE Computer Society Press, pp. 234–43. doi:10.1109/LICS.1995.523259 

• Abramsky, Samson, Pasquale Malacaria, & Radha Jagadeesan, 1994, “Full Abstraction for 

PCF”, in M. Hagiya & J.C. Mitchell (eds.), Theoretical Aspects of Computer Software: 

International Symposium TACS ‘94, Sendai, Japan, April 19–22, 1994, Springer-Verlag, pp. 

1–15. 

• Abrial, Jean-Raymond, 1996, The B-Book: Assigning Programs to Meanings, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

• Alama, Jesse, 2015, “The Lambda Calculus”, The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Spring 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/lambda-calculus/>. 

• Allen, Robert J., 1997, A Formal Approach to Software Architecture, Ph.D. Thesis, 

Computer Science, Carnegie Mellon University. Issued as CMU Technical Report CMU-CS-

97-144. Allen 1997 available on line 

• Ammann, Paul & Jeff Offutt, 2008, Introduction to Software Testing, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

• Angius, Nicola, 2013a, “Abstraction and Idealization in the Formal Verification of 

Software”, Minds and Machines, 23(2): 211–226. doi:10.1007/s11023-012-9289-8 

• –––, 2013b, “Model-Based Abductive Reasoning in Automated Software Testing”, Logic 

Journal of IGPL, 21(6): 931–942. doi:10.1093/jigpal/jzt006 

• –––, 2014, “The Problem of Justification of Empirical Hypotheses in Software 

Testing”, Philosophy & Technology, 27(3): 423–439. doi:10.1007/s13347-014-0159-6 

• Angius, N., & Primiero, G., 2018, “The logic of identity and copy for computational 

artefacts”, Journal of Logic and Computation, 28(6): 1293–1322. 

• Angius, Nicola & Guglielmo Tamburrini, 2011, “Scientific Theories of Computational 

Systems in Model Checking”, Minds and Machines, 21(2): 323–336. doi:10.1007/s11023-

011-9231-5 

• –––, 2017, “Explaining engineered computing systems’ behaviour: the role of abstraction 

and idealization”, Philosophy & Technology, 30(2): 239–258. 

• Anscombe, G. E. M., 1963, Intention, second edition, Oxford: Blackwell. 

• Arkoudas, Konstantine & Selmer Bringsjord, 2007, “Computers, Justification, and 

Mathematical Knowledge”, Minds and Machines, 17(2): 185–202. doi:10.1007/s11023-

007-9063-5 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/lambda-calculus/
http://www.cs.cmu.edu/~able/paper_abstracts/rallen_thesis.htm


06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 55

 

• Arif, R. Mori, E., and Primiero, G, 2018, “Validity and Correctness before the OS: the case 

of LEOI and LEOII”, in Liesbeth de Mol, Giuseppe Primiero (eds.), Reflections on 

Programmings Systems - Historical and Philosophical Aspects, Philosophical Studies 

Series, Cham: Springer, pp. 15–47. 

• Ashenhurst, Robert L. (ed.), 1989, “Letters in the ACM Forum”, Communications of the 

ACM, 32(3): 287. doi:10.1145/62065.315925 

• Baier, A., 1970, “Act and Intent”, Journal of Philosophy, 67: 648–658. 

• Baier, Christel & Joost-Pieter Katoen, 2008, Principles of Model Checking, Cambridge, MA: 

The MIT Press. 

• Bass, Len, Paul C. Clements, & Rick Kazman, 2003 [1997], Software Architecture in 

Practice, second edition, Reading, MA: Addison-Wesley; first edition 1997; third edition, 

2012. 

• Bechtel, William & Adele Abrahamsen, 2005, “Explanation: A Mechanist 

Alternative”, Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and 

Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 36(2): 421–441. 

doi:10.1016/j.shpsc.2005.03.010 

• Boghossian, Paul A., 1989, “The Rule-following Considerations”, Mind, 98(392): 507–549. 

doi:10.1093/mind/XCVIII.392.507 

• Bourbaki, Nicolas, 1968, Theory of Sets, Ettore Majorana International Science Series, 

Paris: Hermann. 

• Bratman, M. E., 1987, Intention, Plans, and Practical Reason, Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

• Bridges, Douglas & Palmgren Erik, 2013, “Constructive Mathematics”, The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Winter 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/mathematics-constructive/>. 

• Brooks, Frederick P. Jr., 1995, The Mythical Man Month: Essays on Software Engineering, 

Anniversary Edition, Reading, MA: Addison-Wesley. 

• –––, 1996, “The Computer Scientist as Toolsmith II”, Communications of the ACM, 39(3): 

61–68. doi:10.1145/227234.227243 

• Burge, Tyler, 1998, “Computer Proof, Apriori Knowledge, and Other Minds”, Noûs, 

32(S12): 1–37. doi:10.1111/0029-4624.32.s12.1 

• Bynum, Terrell Ward, 2008, “Milestones in the History of Information and Computer 

Ethics”, in Himma and Tavani 2008: 25–48. doi:10.1002/9780470281819.ch2 

• Callahan, John, Francis Schneider, & Steve Easterbrook, 1996, “Automated Software 

Testing Using Model-Checking”, in Proceeding Spin Workshop, J.C. Gregoire, G.J. 

Holzmann and D. Peled (eds.), New Brunswick, NJ: Rutgers University, pp. 118–127. 

https://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/mathematics-constructive/


06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 56

 

• Cardelli, Luca & Peter Wegner, 1985, “On Understanding Types, Data Abstraction, and 

Polymorphism”, 17(4): 471–522. [Cardelli and Wegner 1985 available online] 

• Carnap, R., 1966, Philosophical foundations of physics (Vol. 966), New York: Basic Books. 

• Carrara, M., Gaio, S., and Soavi, M., 2014, “Artifact kinds, identity criteria, and logical 

adequacy”, in M. Franssen, P. Kroes, T. Reydon and P. E. Vermaas (eds.), Artefact Kinds: 

Ontology and The Human-made World, New York: Springer, pp. 85–101. 

• Chalmers, A. F., 1999, What is this thing called Science?, Maidenhead: Open University 

Press 

• Chalmers, David J., 1996, “Does a Rock Implement Every Finite-State 

Automaton?” Synthese, 108(3): 309–33. [D.J. Chalmers 1996 available online] 

doi:10.1007/BF00413692 

• Clarke, Edmund M. Jr., Orna Grumberg, & Doron A. Peled, 1999, Model Checking, 

Cambridge, MA: The MIT Press. 

• Colburn, Timothy R., 1999, “Software, Abstraction, and Ontology”, The Monist, 82(1): 3–

19. doi:10.5840/monist19998215 

• –––, 2000, Philosophy and Computer Science, Armonk, NY: M.E. Sharp. 

• Colburn, T. R., Fetzer, J. H. , and Rankin T. L., 1993, Program Verification: Fundamental 

Issues in Computer Science, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

• Colburn, Timothy & Gary Shute, 2007, “Abstraction in Computer Science”, Minds and 

Machines, 17(2): 169–184. doi:10.1007/s11023-007-9061-7 

• Copeland, B. Jack, 1993, Artificial Intelligence: A Philosophical Introduction, San Francisco: 

John Wiley & Sons. 

• –––, 1996, “What is Computation?” Synthese, 108(3): 335–359. doi:10.1007/BF00413693 

• –––, 2015, “The Church-Turing Thesis”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 

2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/church-turing/>. 

• Copeland, B. Jack & Oron Shagrir, 2007, “Physical Computation: How General are Gandy’s 

Principles for Mechanisms?” Minds and Machines, 17(2): 217–231. doi:10.1007/s11023-

007-9058-2 

• –––, 2011, “Do Accelerating Turing Machines Compute the Uncomputable?” Minds and 

Machines, 21(2): 221–239. doi:10.1007/s11023-011-9238-y 

• Cummins, Robert, 1975, “Functional Analysis”, The Journal of Philosophy, 72(20): 741–

765. doi:10.2307/2024640 

• Davidson, D., 1963, “Actions, Reasons, and Causes,” reprinted in Essays on Actions and 

Events, Oxford: Oxford University Press, 1980, pp. 3–20. 

http://lucacardelli.name/Papers/OnUnderstanding.A4.pdf
http://consc.net/papers/rock.html
https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/church-turing/


06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 57

 

• –––, 1978, “Intending”, reprinted in Essays on Actions and Events, Oxford: Oxford 

University Press, 1980, pp. 83–102. 

• De Millo, Richard A., Richard J. Lipton, & Alan J. Perlis, 1979, “Social Processes and Proofs 

of Theorems and Programs”, Communications of the ACM, 22(5): 271–281. 

doi:10.1145/359104.359106 

• Denning, Peter J., 2005, “Is Computer Science Science?”, Communications of the ACM, 

48(4): 27–31. doi:10.1145/1053291.1053309 

• –––, 2007, “Computing is a Natural Science”, Communications of the ACM, 50(7): 13–18. 

doi:10.1145/1272516.1272529 

• Denning, Peter J., Edward A. Feigenbaum, Paul Gilmore, Anthony C. Hearn, Robert W. 

Ritchie, & Joseph F. Traub, 1981, “A Discipline in Crisis”, Communications of the ACM, 

24(6): 370–374. doi:10.1145/358669.358682 

• Devlin, Keith, 1994, Mathematics: The Science of Patterns: The Search for Order in Life, 

Mind, and the Universe, New York: Henry Holt. 

• Dijkstra, Edsger W., 1970, Notes on Structured Programming, T.H.-Report 70-WSK-03, 

Mathematics Technological University Eindhoven, The Netherlands. [Dijkstra 1970 

available online] 

• –––, 1974, “Programming as a Discipline of Mathematical Nature”, American 

Mathematical Monthly, 81(6): 608–612. [Dijkstra 1974 available online 

• Distributed Software Engineering, 1997, The Darwin Language, Department of 

Computing, Imperial College of Science, Technology and Medicine, London. [Darwin 

language 1997 available online] 

• Duhem, P., 1954, The Aim and Structure of Physical Theory, Princeton: Princeton 

University Press. 

• Duijf, H., Broersen, J., and Meyer, J. J. C., 2019, “Conflicting intentions: rectifying the 

consistency requirements”, Philosophical Studies, 176(4): 1097–1118. 

• Dummett, Michael A.E., 2006, Thought and Reality, Oxford: Oxford University Press. 

• Duncan, William, 2011, “Using Ontological Dependence to Distinguish between Hardware 

and Software”, Proceedings of the Society for the Study of Artificial Intelligence and 

Simulation of Behavior Conference: Computing and Philosophy, University of York, York, 

UK. [Duncan 2011 available online (zip file)] 

• –––, 2017, “Ontological Distinctions between Hardware and Software”, Applied Ontology, 

12(1): 5–32. 

• Eden, Amnon H., 2007, “Three Paradigms of Computer Science”, Minds and Machines, 

17(2): 135–167. doi:10.1007/s11023-007-9060-8 

http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd02xx/EWD249.PDF
http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd02xx/EWD249.PDF
http://www.cs.utexas.edu/~EWD/transcriptions/EWD03xx/EWD361.html
http://www.cs.toronto.edu/~chechik/courses00/ece450/darwin-lang.pdf
http://www.cs.toronto.edu/~chechik/courses00/ece450/darwin-lang.pdf
http://www.aisb.org.uk/publications/proceedings/aisb2011.zip


06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 58

 

• Egan, Frances, 1992, “Individualism, Computation, and Perceptual Content”, Mind, 

101(403): 443–59. doi:10.1093/mind/101.403.443 

• Edgar, Stacey L., 2003 [1997], Morality and Machines: Perspectives on Computer Ethics, 

Sudbury, MA: Jones & Bartlett Learning. 

• Ferrero, L., 2017, “Intending, Acting, and Doing,” Philosophical Explorations, 20 

(Supplement 2): 13–39. 

• Fernández, Maribel, 2004, Programming Languages and Operational Semantics: An 

Introduction, London: King’s College Publications. 

• Fetzer, James H., 1988, “Program Verification: The Very Idea”, Communications of the 

ACM, 31(9): 1048–1063. doi:10.1145/48529.48530 

• –––, 1990, Artificial Intelligence: Its Scope and Limits, Dordrecht: Springer Netherlands. 

• Feynman, Richard P., 1984–1986, Feynman Lectures on Computation, Cambridge, MA: 

Westview Press, 2000. 

• Flanagan, Mary, Daniel C. Howe, & Helen Nissenbaum, 2008, “Embodying Values in 

Technology: Theory and Practice”, in Information Technology and Moral Philosophy, 

Jeroen van den Hoven and John Weckert (eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 

pp. 322–353. 

• Floridi, Luciano, 2008, “The Method of Levels of Abstraction”, Minds and Machines, 18(3): 

303–329. doi:10.1007/s11023-008-9113-7 

• Floridi, Luciano, Nir Fresco, & Giuseppe Primiero, 2015, “On Malfunctioning 

Software”, Synthese, 192(4): 1199–1220. doi:10.1007/s11229-014-0610-3 

• Floyd, Robert W., 1979, “The Paradigms of Programming”, Communications of the ACM, 

22(8): 455–460. doi:10.1145/1283920.1283934 

• Fowler, Martin, 2003, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling 

Language, 3rd edition, Reading, MA: Addison-Wesley. 

• Franssen, Maarten, Gert-Jan Lokhorst, & Ibio van de Poel, 2013, “Philosophy of 

Technology”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2013 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/technology/>. 

• Frege, Gottlob, 1914, “Letter to Jourdain”, reprinted in Frege 1980: 78–80. 

• –––, 1980, Gottlob Frege: Philosophical and Mathematical Correspondence, G. Gabriel, H. 

Hermes, F. Kambartel, C. Thiel, and A. Veraart (eds.), Oxford: Blackwell Publishers. 

• Fresco, Nir & Giuseppe Primiero, 2013, “Miscomputation”, Philosophy & Technology, 

26(3): 253–272. doi:10.1007/s13347-013-0112-0 

• Friedman, Batya & Helen Nissenbaum, 1996, “Bias in Computer Systems”, ACM 

Transactions on Information Systems (TOIS), 14(3): 330–347. doi:10.1145/230538.230561 

https://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/technology/


06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 59

 

• Frigg, Roman & Stephan Hartmann, 2012, “Models in Science”, The Stanford Encyclopedia 

of Philosophy (Fall 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL 

=<https://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/models-science/>. 

• Gagliardi, Francesco, 2007, “Epistemological Justification of Test Driven Development in 

Agile Processes”, Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming: 

Proceedings of the 8th International Conference, XP 2007, Como, Italy, June 18–22, 2007, 

Berlin: Springer Berlin Heidelberg, pp. 253–256. doi:10.1007/978-3-540-73101-6_48 

• Gamma, Erich, Richard Helm, Ralph Johnson, & John Vlissides, 1994, Design Patterns: 

Elements of Reusable Object-Oriented Software, Reading, MA: Addison-Wesley. 

• Glennan, Stuart S., 1996, “Mechanisms and the Nature of Causation”, Erkenntnis, 44(1): 

49–71. doi:10.1007/BF00172853 

• Glüer, Kathrin & Åsa Wikforss, 2015, “The Normativity of Meaning and Content”, The 

Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/meaning-normativity/>. 

• Goguen, Joseph A. & Rod M. Burstall, 1985, “Institutions: Abstract Model Theory for 

Computer Science”, Report CSLI-85-30, Center for the Study of Language and Information 

at Stanford University. 

• –––, 1992, “Institutions: Abstract Model Theory for Specification and 

Programming”, Journal of the ACM (JACM), 39(1): 95–146. doi:10.1145/147508.147524 

• Gordon, Michael J.C., 1979, The Denotational Description of Programming Languages, 

New York: Springer-Verlag. 

• Gotterbarn, Donald, 1991, “Computer Ethics: Responsibility Regained”, National Forum: 

The Phi Beta Kappa Journal, 71(3): 26–31. 

• –––, 2001, “Informatics and Professional Responsibility”, Science and Engineering Ethics, 

7(2): 221–230. doi:10.1007/s11948-001-0043-5 

• Gotterbarn, Donald, Keith Miller, & Simon Rogerson, 1997, “Software Engineering Code 

of Ethics”, Information Society, 40(11): 110–118. doi:10.1145/265684.265699 

• Gotterbarn, Donald & Keith W. Miller, 2009, “The Public is the Priority: Making Decisions 

Using the Software Engineering Code of Ethics”, IEEE Computer, 42(6): 66–73. 

doi:10.1109/MC.2009.204 

• Gruner, Stefan, 2011, “Problems for a Philosophy of Software Engineering”, Minds and 

Machines, 21(2): 275–299. doi:10.1007/s11023-011-9234-2 

• Gunter, Carl A., 1992, Semantics of Programming Languages: Structures and Techniques, 

Cambridge, MA: MIT Press. 

• Gupta, Anil, 2014, “Definitions”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/definitions/>. 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/models-science/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/meaning-normativity/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/definitions/


06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 60

 

• Gurevich, Y., 2000, “Sequential Abstract-State Machines Capture Sequential 

Algorithms”, ACM Transactions on Computational Logic (TOCL), 1(1): 77-111. 

• –––, 2012, “What is an algorithm?”, in International conference on current trends in 

theory and practice of computer science, Heidelberg, Berlin: Springer, pp. 31–42. 

• Hacking, I., 2014, Why is there a Philosophy of Mathematics at all?, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

• Hagar, Amit, 2007, “Quantum Algorithms: Philosophical Lessons”, Minds and Machines, 

17(2): 233–247. doi:10.1007/s11023-007-9057-3 

• Hale, Bob, 1987, Abstract Objects, Oxford: Basil Blackwell. 

• Hales, Thomas C., 2008, “Formal Proof”, Notices of the American Mathematical Society, 

55(11): 1370–1380. 

• Hankin, Chris, 2004, An Introduction to Lambda Calculi for Computer Scientists, London: 

King’s College Publications. 

• Harrison, John, 2008, “Formal Proof—Theory and Practice”, Notices of the American 

Mathematical Society, 55(11): 1395–1406. 

• Hartmanis, Juris, 1981, “Nature of Computer Science and Its Paradigms”, pp. 353–354 (in 

Section 1) of “Quo Vadimus: Computer Science in a Decade”, J.F. Traub 

(ed.), Communications of the ACM, 24(6): 351–369. doi:10.1145/358669.358677 

• –––, 1993, “Some Observations About the Nature of Computer Science”, in International 

Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science, 

Springer Berlin Heidelberg, pp. 1–12. doi:10.1007/3-540-57529-4_39 

• Hayes, P. J., 1997, “What is a Computer?”, The Monist, 80(3): 389–404. 

• Hempel, C. G., 1970, “On the ‘standard conception’ of scientific theories”, Minnesota 

Studies in the Philosophy of Science, 4: 142–163. 

• Henson, Martin C., 1987, Elements of Functional Programming, Oxford: Blackwell. 

• Hilbert, David, 1931, “The Grounding of Elementary Number Theory”, reprinted in P. 

Mancosu (ed.), 1998, From Brouwer to Hilbert: the Debate on the Foundations of 

Mathematics in the 1920s, New York: Oxford University Press, pp. 266–273. 

• Hilbert, David & Wilhelm Ackermann, 1928, Grundzüge Der Theoretischen Logik, 

translated as Principles of Mathematical Logic, Lewis M. Hammond, George G. Leckie, and 

F. Steinhardt (trans.), New York: Chelsea, 1950. 

• Hill, R.K., 2016, “What an algorithm is”, Philosophy & Technology, 29(1): 35–59. 

• –––, 2018, “Elegance in Software”, in Liesbeth de Mol, Giuseppe Primiero 

(eds.), Reflections on Programmings Systems - Historical and Philosophical Aspects 

(Philosophical Studies Series), Cham: Springer, pp. 273–286. 



06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 61

 

• Hoare, C.A.R., 1969, “An Axiomatic Basis for Computer Programming”, Communications 

of the ACM, 12(10): 576–580. doi:10.1145/363235.363259 

• –––, 1973, “Notes on Data Structuring”, in O.J. Dahl, E.W. Dijkstra, and C.A.R. Hoare 

(eds.), Structured Programming, London: Academic Press, pp. 83–174. 

• –––, 1981, “The Emperor’s Old Clothes”, Communications of the ACM, 24(2): 75–83. 

doi:10.1145/1283920.1283936 

• –––, 1985, Communicating Sequential Processes, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

[Hoare 1985 available online] 

• –––, 1986, The Mathematics of Programming: An Inaugural Lecture Delivered Before the 

University of Oxford on Oct. 17, 1985, Oxford: Oxford University Press. 

• Hodges, Andrews, 2011, “Alan Turing”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 

2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/turing/>. 

• Hodges, Wilfrid, 2013, “Model Theory”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 

2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/model-theory/>. 

• Hopcroft, John E. & Jeffrey D. Ullman, 1969, Formal Languages and their Relation to 

Automata, Reading, MA: Addison-Wesley. 

• Hughes, Justin, 1988, “The Philosophy of Intellectual Property”, Georgetown Law Journal, 

77: 287. 

• Irmak, Nurbay, 2012, “Software is an Abstract Artifact”, Grazer Philosophische Studien, 

86(1): 55–72. 

• Johnson, Christopher W., 2006, “What are Emergent Properties and How Do They Affect 

the Engineering of Complex Systems”, Reliability Engineering and System Safety, 91(12): 

1475–1481. [Johnson 2006 available online] 

• Johnson-Laird, P. N., 1988, The Computer and the Mind: An Introduction to Cognitive 

Science, Cambridge, MA: Harvard University Press. 

• Jones, Cliff B., 1990 [1986], Systematic Software Development Using VDM, second 

edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. [Jones 1990 available online] 

• Kimppa, Kai, 2005, “Intellectual Property Rights in Software—Justifiable from a Liberalist 

Position? Free Software Foundation’s Position in Comparison to John Locke’s Concept of 

Property”, in R.A. Spinello & H.T. Tavani (eds.), Intellectual Property Rights in a Networked 

World: Theory and Practice, Hershey, PA: Idea, pp. 67–82. 

• Kinsella, N. Stephan, 2001, “Against Intellectual Property”, Journal of Libertarian Studies, 

15(2): 1–53. 

• Kleene, S. C., 1967, Mathematical Logic, New York: Wiley. 

http://www.usingcsp.com/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/turing/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/model-theory/
http://www.dcs.gla.ac.uk/~johnson/papers/RESS/Complexity_Emergence_Editorial.pdf
http://homepages.cs.ncl.ac.uk/cliff.jones/publications/


06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 62

 

• Knuth, D. E., 1973, The Art of Computer Programming, second edition, Reading, MA: 

Addison-Wesley. 

• –––, 1974a, “Computer Programming as an Art”, Communications of the ACM, 17(12): 

667–673. doi:10.1145/1283920.1283929 

• –––, 1974b, “Computer Science and Its Relation to Mathematics”, The American 

Mathematical Monthly, 81(4): 323–343. 

• –––, 1977, “Algorithms”, Scientifc American, 236(4): 63–80. 

• Kripke, Saul, 1982, Wittgenstein on Rules and Private Language, Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

• Kroes, Peter, 2010, “Engineering and the Dual Nature of Technical Artefacts”, Cambridge 

Journal of Economics, 34(1): 51–62. doi:10.1093/cje/bep019 

• –––, 2012, Technical Artefacts: Creations of Mind and Matter: A Philosophy of Engineering 

Design, Dordrecht: Springer. 

• Kroes, Peter & Anthonie Meijers, 2006, “The Dual Nature of Technical Artefacts”, Studies 

in History and Philosophy of Science, 37(1): 1–4. doi:10.1016/j.shpsa.2005.12.001 

• Kröger, Fred & Stephan Merz, 2008, Temporal Logics and State Systems, Berlin: Springer. 

• Ladd, John, 1988, “Computers and Moral Responsibility: a Framework for An Ethical 

Analysis”, in Carol C. Gould, (ed.), The Information Web: Ethical & Social Implications of 

Computer Networking, Boulder, CO: Westview Press, pp. 207–228. 

• Landin, P.J., 1964, “The Mechanical Evaluation of Expressions”, The Computer Journal, 

6(4): 308–320. doi:10.1093/comjnl/6.4.308 

• Littlewood, Bev & Lorenzo Strigini, 2000, “Software Reliability and Dependability: a 

Roadmap”, ICSE ’00 Proceedings of the Conference on the Future of Software Engineering, 

pp. 175–188. doi:10.1145/336512.336551 

• Locke, John, 1690, The Second Treatise of Government. [Locke 1690 available online] 

• Loewenheim, Ulrich, 1989, “Legal Protection for Computer Programs in West 

Germany”, Berkeley Technology Law Journal, 4(2): 187–215. [Loewenheim 1989 available 

online] doi:10.15779/Z38Q67F 

• Long, Roderick T., 1995, “The Libertarian Case Against Intellectual Property 

Rights”, Formulations, Autumn, Free Nation Foundation. 

• Loui, Michael C. & Keith W. Miller, 2008, “Ethics and Professional Responsibility in 

Computing”, Wiley Encyclopedia of Computer Science and Engineering, Benjamin Wah 

(ed.), John Wiley & Sons. [Loui and Miller 2008 available online] 

• Lowe, E. J., 1998, The Possibility of Metaphysics: Substance, Identity, and Time, Oxford: 

Clarendon Press. 

https://www.gutenberg.org/files/7370/7370-h/7370-h.htm
http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol4/iss2/1/
http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol4/iss2/1/
http://hdl.handle.net/2142/12247


06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 63

 

• Luckham, David C., 1998, “Rapide: A Language and Toolset for Causal Event Modeling of 

Distributed System Architectures”, in Y. Masunaga, T. Katayama, and M. Tsukamoto 

(eds.), Worldwide Computing and its Applications, WWCA’98, Berlin: Springer, pp. 88–96. 

doi:10.1007/3-540-64216-1_42 

• Machamer, Peter K., Lindley Darden, & Carl F. Craver, 2000, “Thinking About 

Mechanisms”, Philosophy of Science, 67(1): 1–25. doi:10.1086/392759 

• Magee, Jeff, Naranker Dulay, Susan Eisenbach, & Jeff Kramer, 1995, “Specifying 

Distributed Software Architectures”, Proceedings of 5th European Software Engineering 

Conference (ESEC 95), Berlin: Springer-Verlag, pp. 137–153. 

• Markov, A., 1954, “Theory of algorithms”, Tr. Mat. Inst. Steklov 42, pp. 1–14. trans. by 

Edwin Hewitt in American Mathematical Society Translations, Series 2, Vol. 15 (1960). 

• Martin-Löf, Per, 1982, “Constructive Mathematics and Computer Programming”, in Logic, 

Methodology and Philosophy of Science (Volume VI: 1979), Amsterdam: North-Holland, 

pp. 153–175. 

• McGettrick, Andrew, 1980, The Definition of Programming Languages, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

• McLaughlin, Peter, 2001, What Functions Explain: Functional Explanation and Self-

Reproducing Systems, Cambridge: Cambridge University Press. 

• Meijers, A.W.M., 2001, “The Relational Ontology of Technical Artifacts”, in P.A. Kroes and 

A.W.M. Meijers (eds.), The Empirical Turn in the Philosophy of Technology, Amsterdam: 

Elsevier, pp. 81–96. 

• Mitchelmore, Michael & Paul White, 2004, “Abstraction in Mathematics and Mathematics 

Learning”, in M.J. Høines and A.B. Fuglestad (eds.), Proceedings of the 28th Conference of 

the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Volume 3), Bergen: 

Programm Committee, pp. 329–336. [Mitchelmore and White 2004 available online] 

• Miller, Alexander & Crispin Wright (eds), 2002, Rule Following and Meaning, 

Montreal/Ithaca: McGill-Queen's University Press. 

• Milne, Robert & Christopher Strachey, 1976, A Theory of Programming Language 

Semantics, London: Chapman and Hall. 

• Milner, R., 1971, “An algebraic definition of simulation between programs”, Technical 

Report, CS-205, pp. 481–489, Department of Computer Science, Stanford University. 

• Mitchell, John C., 2003, Concepts in Programming Languages, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

• Monin, Jean François, 2003, Understanding Formal Methods, Michael G. Hinchey (ed.), 

London: Springer (this is Monin's translation of his own Introduction aux Méthodes 

Formelles, Hermes, 1996, first edition; 2000, second edition), doi:10.1007/978-1-4471-

0043-0 

http://www.emis.de/proceedings/PME28/RR/RR031_Mitchelmore.pdf


06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 64

 

• Mooers, Calvin N., 1975, “Computer Software and Copyright”, ACM Computing Surveys, 

7(1): 45–72. doi:10.1145/356643.356647 

• Moor, James H., 1978, “Three Myths of Computer Science”, The British Journal for the 

Philosophy of Science, 29(3): 213–222. 

• Morgan, C., 1994, Programming From Specifications, Englewood Cliffs: Prentice Hall. 

[Morgan 1994 available online] 

• Moschovakis, Y. N., 2001, “What is an algorithm?”, in Mathematics Unlimited—2001 and 

Beyond, Heidelberg, Berlin: Springer, pp. 919–936. 

• Naur, P., 1985, “Programming as theory building”, Microprocessing and 

microprogramming, 15(5): 253–261. 

• Newell, A., and Simon, H. A., 1961, “Computer simulation of human thinking” Science, 

134(3495): 2011–2017. 

• ––– 1972, Human Problem Solving, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

• –––, 1976, “Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and 

Search”, Communications of the ACM, 19(3): 113–126. doi:10.1145/1283920.1283930 

• Newell, Allen, Alan J. Perlis, & Herbert A. Simon, 1967, “Computer Science”, Science, 

157(3795): 1373–1374. doi:10.1126/science.157.3795.1373-b 

• Nissenbaum,Helen, 1998, “Values in the Design of Computer Systems”, Computers and 

Society, 28(1): 38–39. 

• Northover, Mandy, Derrick G. Kourie, Andrew Boake, Stefan Gruner, & Alan Northover, 

2008, “Towards a Philosophy of Software Development: 40 Years After the Birth of 

Software Engineering”, Journal for General Philosophy of Science, 39(1): 85–113. 

doi:10.1007/s10838-008-9068-7 

• Pears, David Francis, 2006, Paradox and Platitude in Wittgenstein’s Philosophy, Oxford: 

Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199247707.001.0001 

• Piccinini, Gualtiero, 2007, “Computing Mechanisms”, Philosophy of Science, 74(4): 501–

526. doi:10.1086/522851 

• –––, 2008, “Computation without Representation”, Philosophical Studies, 137(2): 206–

241. [Piccinini 2008 available online] doi:10.1007/s11098-005-5385-4 

• –––, 2008, “Computers”, Pacific Philosophical Quarterly, 89: 32–73. 

• –––, 2015, Physical Computation: A Mechanistic Account, Oxford: Oxford University Press. 

doi:10.1093/acprof:oso/9780199658855.001.0001 

• Piccinini, Gualtiero & Carl Craver, 2011, “Integrating Psychology and Neuroscience: 

Functional Analyses as Mechanism Sketches”, Synthese, 183(3): 283–311. 

doi:10.1007/s11229-011-9898-4 

• Popper, Karl R., 1959, The Logic of Scientific Discovery, London: Hutchinson. 

http://www.umsl.edu/~piccininig/Computation_without_Representation.pdf


06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 65

 

• Primiero, G., 2016, “Information in the philosophy of computer science”, in Floridi L. 

(ed.), The Routledge Handbook of Philosophy of Information, London: Routledge, pp. 90–

106. 

• –––, 2020, On the Foundations of Computing. New York: Oxford University Press. 

• Primiero, G., D.F. Solheim & J.M. Spring, 2019 “On Malfunction, Mechanisms and 

Malware Classification”, Philos. Technol. 32: 339–362. https://doi.org/10.1007/s13347-

018-0334-2 

• Pylyshyn, Z. W., 1984, Computation and Cognition: Towards a Foundation for Cognitive 

Science, Cambridge, MA: MIT Press. 

• Pym, D., J.M. Spring, & P. O’Hearn, 2019, “Why Separation Logic Works”, Philosophy & 

Technology, 32: 483–516. 

• Rapaport, William J., 1995, “Understanding Understanding: Syntactic Semantics and 

Computational Cognition”, in Tomberlin (ed.), Philosophical Perspectives, Vol. 9: AI, 

Connectionism, and Philosophical Psychology, Atascadero, CA: Ridgeview, pp. 49–88. 

[Rapaport 1995 available online] doi:10.2307/2214212 

• –––, 1999, “Implementation Is Semantic Interpretation”, The Monist, 82(1): 109–30. 

[Rapaport 1999 available online] 

• –––, 2005, “Implementation as Semantic Interpretation: Further Thoughts”, Journal of 

Experimental& Theoretical Artificial Intelligence, 17(4): 385–417. [Rapaport 2005 

available online] 

• –––, 2012, “Semiotic systems, computers, and the mind: how cognition could be 

computing”, International Journal of Signs and Semiotic Systems, 2(1): 32–71 

• –––, 2018, “What is a Computer? A Survey”, Minds and Machines, 28(3): 385–426. 

• Reynolds, J.C., 2002, “Separation Logic: a logic for shared mutable data structures”, 

in Proceedings of the 17th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, IEEE, pp. 

55–74. 

• Rombach, Dieter & Frank Seelisch, 2008, “Formalisms in Software Engineering: Myths 

Versus Empirical Facts”, in Balancing Agility and Formalism in Software Engineering, 

Springer Berlin Heidelberg, pp. 13–25. doi:10.1007/978-3-540-85279-7_2 

• Rosenberg, A., 2012, The Philosophy of Science, London: Routledge. 

• Ryle G., 1949 [2009], The Concept of Mind, Abingdon: Routledge 

• Schiaffonati, Viola, 2015, “Stretching the Traditional Notion of Experiment in Computing: 

Explorative Experiments”, Science and Engineering Ethics, 22(3): 1–19. 

doi:10.1007/s11948-015-9655-z 

• Schiaffonati, Viola & Mario Verdicchio, 2014, “Computing and Experiments”, Philosophy 

& Technology, 27(3): 359–376. doi:10.1007/s13347-013-0126-7 

http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/Papers/rapaport95-uu.pdf
http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/Papers/monist.pdf
http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/Papers/jetai05.pdf
http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/Papers/jetai05.pdf


06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 66

 

• Searle, J. R., 1990, “Is the brain a digital computer?” Proceedings and Addresses of the 

American Philosophical Association, 64(3): 21–37. 

• Searle, John R., 1995, The Construction of Social Reality, New York: Free Press. 

• Setiya, K., “Intention”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/intention/>. 

• Shanker, S.G., 1987, “Wittgenstein versus Turing on the Nature of Church’s Thesis”, Notre 

Dame Journal of Formal Logic, 28(4): 615–649. [Shanker 1987 available online] 

doi:10.1305/ndjfl/1093637650 

• Shavell, Steven & Tanguy van Ypersele, 2001, “Rewards Versus Intellectual Property 

Rights”, Journal of Law and Economics, 44: 525–547 

• Skemp, Richard R., 1987, The Psychology of Learning Mathematics, Hillsdale, NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates. 

• Smith, Brian Cantwell, 1985, “The Limits of Correctness in Computers”, ACM SIGCAS 

Computers and Society, 14–15(1–4): 18–26. doi:10.1145/379486.379512 

• Snelting, Gregor, 1998, “Paul Feyerabend and Software Technology”, Software Tools for 

Technology Transfer, 2(1): 1–5. doi:10.1007/s100090050013 

• Sommerville, Ian, 2016 [1982], Software Engineering, Reading, MA: Addison-Wesley; first 

edition, 1982. 

• Sprevak, M., 2010, “Computation, individuation, and the received view on 

representation”, Studies in History and Philosophy of Science, 41(3): 260–270. 

• –––, 2012, “Three Challenges to Chalmers on Computational Implementation”, Journal of 

Cognitive Science, 13(2): 107–143. 

• Stoy, Joseph E., 1977, Denotational Semantics: The Scott-Strachey Approach to 

Programming Language Semantics, Cambridge, MA: MIT Press. 

• Strachey, Christopher, 2000, “Fundamental Concepts in Programming 

Languages”, Higher-Order and Symbolic Computation, 13(1–2): 11–49. 

doi:10.1023/A:1010000313106 

• Suber, Peter, 1988, “What Is Software?” Journal of Speculative Philosophy, 2(2): 89–119. 

[Suber 1988 available online] 

• Summerville, I., 2012, Software Engineering, Reading, MA: Addison-Wesley; first edition, 

1982. 

• Suppe, Frederick, 1989, The Semantic Conception of Theories and Scientific Realism, 

Chicago: University of Illinois Press. 

• Suppes, Patrick, 1960, “A Comparison of the Meaning and Uses of Models in Mathematics 

and the Empirical Sciences”, Synthese, 12(2): 287–301. doi:10.1007/BF00485107 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/intention/
http://projecteuclid.org/euclid.ndjfl/1093637650
http://legacy.earlham.edu/~peters/writing/software.htm


06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 67

 

• –––, 1969, “Models of Data”, in Studies in the Methodology and Foundations of Science, 

Dordrecht: Springer Netherlands, pp. 24–35. 

• Technical Correspondence, Corporate, 1989, Communications of the ACM, 32(3): 374–

381. Letters from James C. Pleasant, Lawrence Paulson/Avra Cohen/Michael Gordon, 

William Bevier/Michael Smith/William Young, Thomas Clune, Stephen Savitzky, James 

Fetzer. doi:10.1145/62065.315927 

• Tedre, Matti, 2011, “Computing as a Science: A Survey of Competing Viewpoints”, Minds 

and Machines, 21(3): 361–387. doi:10.1007/s11023-011-9240-4 

• –––, 2015, The Science of Computing: Shaping a Discipline, Boca Raton: CRC Press, Taylor 

and Francis Group. 

• Tedre, Matti & Ekki Sutinen, 2008, “Three Traditions of Computing: What Educators 

Should Know”, Computer Science Education, 18(3): 153–170. 

doi:10.1080/08993400802332332 

• Thagard, P., 1984, “Computer programs as psychological theories”, Mind, Language and 

Society, Vienna: Conceptus-Studien, pp. 77–84. 

• Thomasson, Amie, 2007, “Artifacts and Human Concepts”, in Eric Margolis and Stephen 

Laurence (eds.), Creations of the Mind: Essays on Artifacts and Their Representations, 

Oxford: Oxford University Press, pp. 52–73. 

• Thompson, Simon, 2011, Haskell: The Craft of Functional Programming, third edition, 

Reading, MA: Addison-Wesley; first edition, 1996. 

• Tichy, Walter F., 1998, “Should Computer Scientists Experiment More?”, IEEE Computer, 

31(5): 32–40. doi:10.1109/2.675631 

• Turing, A.M., 1936, “On Computable Numbers, with an Application to the 

Entscheidungsproblem”, Proceedings of the London Mathematical Society (Series 2), 42: 

230–65. doi:10.1112/plms/s2-42.1.230 

• –––, 1950, “Computing Machinery and Intelligence”, Mind, 59(236): 433–460. 

doi:10.1093/mind/LIX.236.433 

• Turner, Raymond, 2007, “Understanding Programming Languages”, Minds and Machines, 

17(2): 203–216. doi:10.1007/s11023-007-9062-6 

• –––, 2009a, Computable Models, Berlin: Springer. doi:10.1007/978-1-84882-052-4 

• –––, 2009b, “The Meaning of Programming Languages”, APA Newsletters, 9(1): 2–7. (This 

APA Newsletter is available online; see the Other Internet Resources.) 

• –––, 2010, “Programming Languages as Mathematical Theories”, in J. Vallverdú 

(ed.), Thinking Machines and the Philosophy of Computer Science: Concepts and 

Principles, Hershey, PA: IGI Global, pp. 66–82. 



06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 68

 

• –––, 2011, “Specification”, Minds and Machines, 21(2): 135–152. doi:10.1007/s11023-

011-9239-x 

• –––, 2012, “Machines”, in H. Zenil (ed.), A Computable Universe: Understanding and 

Exploring Nature as Computation, London: World Scientific Publishing Company/Imperial 

College Press, pp. 63–76. 

• –––, 2014, “Programming Languages as Technical Artefacts”, Philosophy and Technology, 

27(3): 377–397; first published online 2013. doi:10.1007/s13347–012–0098-z 

• –––, 2018, Computational artifacts: Towards a philosophy of computer science, Berlin 

Heidelberg: Springer. 

• Tymoczko, Thomas, 1979, “The Four Color Problem and Its Philosophical 

Significance”, The Journal of Philosophy, 76(2): 57–83. doi:10.2307/2025976 

• –––, 1980, “Computers, Proofs and Mathematicians: A Philosophical Investigation of the 

Four-Color Proof”, Mathematics Magazine, 53(3): 131–138. 

• Van Fraassen, Bas C., 1980, The Scientific Image, Oxford: Oxford University Press. 

doi:10.1093/0198244274.001.0001 

• –––, 1989, Laws and Symmetry, Oxford: Oxford University Press. 

doi:10.1093/0198248601.001.0001 

• Van Leeuwen, Jan (ed.), 1990, Handbook of Theoretical Computer Science. Volume B: 

Formal Models and Semantics, Amsterdam: Elsevier and Cambridge, MA: MIT Press. 

• Vardi, M., 2012, “What is an algorithm?”, Communications of the ACM, 55(3): 5. 

doi:10.1145/2093548.2093549 

• Vermaas, Pieter E. & Wybo Houkes, 2003, “Ascribing Functions to Technical Artifacts: A 

Challenge to Etiological Accounts of Function”, British Journal of the Philosophy of Science, 

54: 261–289. [Vermaas and Houkes 2003 available online] 

• Vliet, Hans van, 2008, Software Engineering: Principles and Practice, 3rd edition, 

Hoboken, NJ: Wiley. (First edition, 1993) 

• von Neumann, J. (1945). “First draft report on the EDVAC”, IEEE Annals of the History of 

Computing, 15(4): 27–75. 

• Wang, Hao, 1974, From Mathematics to Philosophy, London: Routledge, Kegan & Paul. 

• Wegner, Peter, 1976, “Research Paradigms in Computer Science”, in Proceedings of the 

2nd international Conference on Software Engineering, Los Alamitos, CA: IEEE Computer 

Society Press, pp. 322–330. 

• White, Graham, 2003, “The Philosophy of Computer Languages”, in Luciano Floridi 

(ed.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information, Malden: 

Wiley-Blackwell, pp. 318–326. doi:10.1111/b.9780631229193.2003.00020.x 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.5.5058


06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 69

 

• Wiener, Norbert, 1948, Cybernetics: Control and Communication in the Animal and the 

Machine, New York: Wiley & Sons. 

• –––, 1964, God and Golem, Inc.: A Comment on Certain Points Where Cybernetics 

Impinges on Religion, Cambridge, MA: MIT press. 

• Wittgenstein, Ludwig, 1953 [2001], Philosophical Investigations, translated by G.E.M. 

Anscombe, 3rd Edition, Oxford: Blackwell Publishing. 

• –––, 1956 [1978], Remarks of the Foundations of Mathematics, G.H. von Wright, R. Rhees, 

and G.E.M. Anscombe (eds.), translated by G.E.M. Anscombe, revised edition, Oxford: 

Basil Blackwell. 

• –––, 1939 [1975], Wittgenstein’s Lectures on the Foundations of Mathematics, Cambridge 

1939, C. Diamond (ed.), Cambridge: Cambridge University Press. 

• Woodcock, Jim & Jim Davies, 1996, Using Z: Specification, Refinement, and Proof, 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

• Wright, Crispin 1983, Frege’s Conception of Numbers as Objects, Aberdeen: Aberdeen 

University Press. 

 
 أدوات أكادميية 

 

How to cite this entry. 

 

Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP Society. 

 

Look up this entry topic at the Internet Philosophy Ontology Project (InPhO). 

 

Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to its database. 

 
 موارد اإلنرتنت األخرى

• ACM (ed.), 2013, ACM Turing Award Lectures. 

• APA Newsletter on Philosophy and Computers, 9(1): Fall 2009. 

• Groklaw, 2012a, “What Does ‘Software is Mathematics’ Mean?” Part 1, by PoIR. 

• Groklaw, 2012b, “What Does ‘Software is Mathematics’ Mean?” Part 2, by PoIR. 

• Huss, Eric, 1997, The C Library Reference Guide, at Fortran 90+ (www.fortran-
2000.com). 

https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=computer-science
https://leibniz.stanford.edu/friends/preview/computer-science/
https://leibniz.stanford.edu/friends/
https://www.inphoproject.org/entity?sep=computer-science&redirect=True
https://www.inphoproject.org/
https://philpapers.org/sep/computer-science/
https://philpapers.org/
http://amturing.acm.org/byyear.cfm
https://cdn.ymaws.com/www.apaonline.org/resource/collection/EADE8D52-8D02-4136-9A2A-729368501E43/v09n1Computers.pdf
http://www.groklaw.net/article.php?story=20121013192858600
http://www.groklaw.net/articlebasic.php?story=20121129053154687
http://www.fortran-2000.com/ArnaudRecipes/Cstd/


06/07/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 70

 

• Rapaport, William J., 2020, “Philosophy of Computer Science”. DRAFT © 2004–
2020 by William J. Rapaport. Available at Philosophy of Computer Science, 
manuscript. 

• Smith, Barry, 2012, “Logic and Formal Ontology”. A revised version of the paper 
which appeared in J. N. Mohanty and W. McKenna (eds), 1989, Husserl’s 
Phenomenology: A Textbook, Lanham: University Press of America. 

• Turner, Ray and Amon Eden, 2011, “The Philosophy of Computer 
Science”, Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2011 Edition), Edward N. 
Zalta (ed.), URL = 
<https://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/computer-science/>. [This 

was the previous entry on the philosophy of computer science in the Stanford 
Encyclopedia of Philosophy—see the version history.] 

• Center for Philosophy of Computer Science 

 
ذات صلة  مداخل  

artificial intelligence: logic and | Church-Turing Thesis | computability and 

complexity | computation: in physical systems | computational complexity 

theory | information | information: semantic conceptions of | intention | mathematics, 

philosophy of | recursive functions | technology, philosophy of | Turing machines 

 

 

http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/Papers/phics.pdf
http://ontology.buffalo.edu/smith/articles/lfo.pdf
https://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/computer-science/
https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=computer-science
http://www.cs.uu.nl/groups/AD/index-phil.html
https://plato.stanford.edu/entries/logic-ai/
https://plato.stanford.edu/entries/church-turing/
https://plato.stanford.edu/entries/computability/
https://plato.stanford.edu/entries/computability/
https://plato.stanford.edu/entries/computation-physicalsystems/
https://plato.stanford.edu/entries/computational-complexity/
https://plato.stanford.edu/entries/computational-complexity/
https://plato.stanford.edu/entries/information/
https://plato.stanford.edu/entries/information-semantic/
https://plato.stanford.edu/entries/intention/
https://plato.stanford.edu/entries/philosophy-mathematics/
https://plato.stanford.edu/entries/philosophy-mathematics/
https://plato.stanford.edu/entries/recursive-functions/
https://plato.stanford.edu/entries/technology/
https://plato.stanford.edu/entries/turing-machine/

