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Abstract 
 

        Mobile phones have become gaining popularity increasingly, which led to 
invent new ways to take advantages of this extensive technology, through 
applications that make it easier for users to communicate and get what they want 
quickly. 
 
       The system enables the user from doing the buying process from the 
canteen through the mobile phone, through making a program that enables the 
user to charge his credit. The user selects the desirable things from the canteen, 
later the user will be informed of the completion of his request on the particular 
time. 
 
       The idea of the system comes from the suffering of students while standing 
in queues problem. The idea of the system aims to save time and effort of 
students. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 الممخص

 
أصبحت اليواتف النقالة تكتسب شعبية أكثر فأكثر و خاصة الذكية منيا؛ مما أدى إلى ابتكار طرق 

جديدة لالستفادة من ىذه التكنولوجيا الواسعة، من خالل التطبيقات التي تسيل و تيسر عمى المستخدمين 
نترنت.التواصل و سرعة الحصول عمى ما يريدون، و التي تعتمد بالغالب عمى االتصال باإل  
 

يقوم النظام بتمكين المستخدم من القيام بعممية الشراء من المقصف عن طريق الياتف النقال، من  
خالل عمل برنامج ُيمكِّن المستخدم من شحن رصيده بواسطة صاحب المقصف. يقوم المستخدم باختيار ما 

المحدد. يرغب بو من المقصف. فيما بعد يتم إخبار المستخدم باكتمال طمبو في الوقت  
 

جاءت فكرة النظام من منطمق المشكمة التي تكمن بمعاناة الطالب أثناء الوقوف في طوابير االنتظار. تيدف 
 فكرة النظام إلى توفير الوقت و الجيد لكل من الطالب و العاممين بالمقصف.
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 انتًهٍذ:  1.1

 سوف يتم التحدث في ىذا الفصل عن:     
 . وصف فكرة المشروع 
 . أصل المشكمة 
 . الحوافز المشجعة لعمل المشروع 
 . نطاق المشروع 

 

 وصف فكزج انًشزوع :  1.1

قوم ىذا البرنامج عمى عرض ي ،نامج لمحاسوب المعتمد في المقصفتقوم فكرة المشروع بداية عمى عمل بر       
عمل برنامج عمى اليواتف الذكية ُيمكِّن ، طمبات الزبائن ، استقبالجميع المشتريات المتوفرة لدى المقصف

برمجة شاشة الى  ، باإلضافةمن القيام بعممية الشراء دون التعامل مع صاحب المقصف بشكل مباشر مستخدمال
 مبيات.التي تمكن رئيس الطياة من عرض الط الممس

 

 أصم انًشكهح :  1.1

ضياع الوقت والجيد ، عدم توفر السيولة المالية يوميًا لدى المستخدم،دم اإللتزام واإلنتظام في المقصفع     
 لممستخدم.

 

 انحىافش : 4.4

 .في المقصفقيام المشروع عمى توفير االلتزام واالنتظام  .4
 .د رصيد مالي يوميًا لدى المستخدمضمان وجو  .2
 .لموقت والجيد بشكل جيد المستخدم استثمار .3

 نطاق انًشزوع : 1.1

 .ك فمسطينعمى مقصف جامعة بوليتكنتقتصر فكرة المشروع 
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 : انهاتف اننقال   1.5.1

 انًذخالخ : 1.1.1.1

 الخاص بالمستخدم باإلضافة إلى كممة السر. / الوظيفي *الرقم الجامعي        
 * كافة محتويات المقصف.        
 .*رقم الحجز الخاص بالطمب        

 

 : انؼًهٍاخ   1.1.1.1

 *إرسال الطمب.        
 *تحديد قيمة الرصيد الخاصة بالطمب.        
 *تعديل رصيد المستخدم بعد االنتياء من كل طمب.        

 : انًخزجاخ   1.1.1.1

 قائمة المشتريات المطموبة.*        

 : انحاسىب انًؼتًذ فً انًقصف 1.5.1

 : انًذخالخ   1.1.1.1

 رىا المستخدم.*قائمة المشتريات التي يختا        

 :انؼًهٍاخ   1.1.1.1

 *إبالغ المستخدم باكتمال طمبو.        
 *إعطاء رقم الحجز لكل طمب.        

 : انًخزجاخ    1.1.1.1

 *كافة محتويات المقصف.        
 *إشارة باكتمال الطمب.        
 *رقم الحجز الخاص بالطمب.        

 

 : شاشح انهًس       1.5.1

 انًذخالخ:   1.1.1.1

 بات المستخدمين.*طم                
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 انؼًهٍاخ: 1.1.1.1

 * عرض كافة طمبات المستخدمين.                
 * إرسال رسالة لممحاسب عند تجييز طمبية معينة.                

 انًخزجاخ: 1.1.1.1

 *رسالة تحمل رقم الطمبية المجيزة لممحاسب.               
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 الدراسات السابقة:
حيث تساعد أصحاب المشروع عمى فيم المشروع  ،أىمية كبيرة في إعداد أي مشروعإّن لمدراسات السابقة         

و من  ،يضا من التطوير عمى ىذه المشاريعبشكل جيد، و تجنب تكرار ما ورد في المشاريع السابقة، والتمكن أ
 ىذه المشاريع السابقة:

 
 :تىثستائن انًطؼى تاستخذاو انثهى نظاو خذيح .1

ييدف ىذا النظام إلى تمبية إحتياجات الزبائن بالوقت المحدد عن طريق استخدام الزبون لياتفو النقال و        
اإلتصال معو لكي لبحث عن الجياز الخاص بالمطعم، و تفعيل تقنية البموتوث التي من خالليا سوف يقوم با

ختيار األصنيحتوي عمى قائمة بأصناف الطعام و يستقبل ممف  تحديد كميتيا، ثّم يتم إرسال بة، و اف المرغو ا 
الطمبية إلى جياز الطمبيات الخاص بالمطعم، بعدىا يقوم الجياز الخاص بالطمبيات بإرساليا إلى المطبخ ليتم 

 تجييزىا، ثّم يقوم النادل بنقميا إلى الطاولة المطموبة مصحوبة بفاتورة الدفع.
 

1. (Software Requirements Specification Restaurant Menu & Ordering 

System)     : ("SRS" 
                                               

تحتوي شاشة الممس عمى قائمة الطعام ، طاولة في المطعم كل يقوم ىذا النظام عمى وجود شاشة لمس عمى       
طمبو  إنتيائو من االختيار يقوم بإرسال ماعند و  ،ن الزبون من إختيار أصناف الطعام، ليتمكفي المقصف ةالمتوفر 

يقوم النادل بتحويل طمبيات الزبائن إلى شاشة الممس الخاص برئيس الطياة، و ثم  ،إلى الحاسوب الخاص بالنادل
يحتاج ىذا النظام إلى تكمفة ، عند تجييز الطمبية يأتي النادل بالطمبية و الفاتورة الخاصة بيا إلى طاولة الزبون

 بالمطعم. الموجودةالتي يحتاجيا النظام بعدد الطاوالت سبب إرتفاع أسعار شاشات الممس، و ، و ذلك بعالية جدا
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 التمييد:  1.1

 سوف يتم التحدث في ىذا الفصل عن:        
 . خطة المشروع.4              
 . مخاطر المشروع.2              

 . تكمفة المشروع.3              
      

 خطة المشروع:     1.1
 ميام المشروع:     1.1.1

 :(T1البحث عن الفكرة )    1.1.1.1
تم اإلستقصاء عن األفكار الثالثة و جمع ، * أثناء البحث عن الفكرة، تّم تغيير الفكرة ثالث مرات       

 األفضل.األنسب و  أّن فكرة ىذا النظام ىيالمعمومات المناسبة لكن بالنياية توصمنا 

 :(T2جمع معمومات عن المشروع)     1.1.1.1
 .تحميمياجمع المتطمبات و * تبدأ ىذه الميمة بعد العثور عمى الفكرة مباشرة حتى نياية ميمة       

 :(T3عمل دراسات سابقة)     1.1.1.1
مى دراستيم أثناء البحث عن مشاريع سابقة تّم التوصل إلى برنامجين مشابيين إلى النظام، و العمل ع *      

 جيدا تجنبا لمتكرار و إجراء التطوير المناسب عمى المشروع.

  :(T4التخطيط لممشروع)       1.1.1.3
تجنبا لحدوث  تحديد الميام الرئيسية لممشروع والوقت الالزم لكل ميمةمن خالل ىذه الميمة سوف يتم *      

ا أو عمى األقل لمناسبة لتجنب حدوثيدراسة المخاطر المتوقع ظيورىا في المشروع و عمل الخطة ا، التأخير
 التكاليف البشرية.                       ئية، والتكاليف البرمجية، و دراسة تكمفة المشروع من ناحية التكاليف الفيزيا ،التقميل من خطرىا
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 :(T5جمع المتطمبات و تحميميا)     1.1.1.1
 ،يفية تفاعل المستخدمين مع النظامح كتوضيى عرض النظام بشكل ال غموض فيو و * تقوم ىذه الميمة عم    

 توضيحية: تمثيل عالقات النظام من خالل رسوم تخطيطية ، باإلضافة الىتحميل المتطمبات الوظيفية لمنظام
 

1. (Use case Diagram.) 

2. ( Activity Diagram.) 

3. (CRC Diagram.) 

4. ( Class Diagram.)              

     :(T6تصميم النظام)     1.1.1.3
م ىذه الميمة عمى تصميم تطبيقين رئيسين لمنظام: األول عمى الياتف النقال لممستخدم، و اآلخر عمى * تقو      

 الحاسوب الخاص بالمحاسب.

 :(T7برمجة النظام)   1.1.1.3
طبيق عمى برمجة تباإلضافة الى  طبيق عمى الياتف النقال لممستخدم* تقوم ىذه الميمة عمى برمجة ت    

 بشكل جيد مع الطمبيات.                        من خالليا مجة شاشة الممس ليتم التعامل بر و  الحاسوب الخاص بالمحاسب

  :(T8فحص النظام و اختباره)    1.1.1.3
خطاء التي قد تعيق تشغيل التأكد من عدم وجود االمى إستقصاء النظام بشكل تجريبي و * تقوم ىذه الميمة ع    

إال أّن ىذه العممية ال يمكن أن تضمن خمو النظام ، المستيدفينإحتياجات المستخدمين  مالئمة مدى منو النظام 
  من األخطاء نيائيا.

 :(T9تشغٍم و صٍانح اننظاو)    1.1.1.3

 .* تقوم ىذه الميمة عمى تشغيل النظام و إصالح االخطاء المكتشفة أوال بأول    

 :(T10التوثيق)    1.1.1.13
 ياية المشروع. * تبدأ ىذه الميمة بعد العثور عمى الفكرة مباشرة حتى ن    

 جدول الميام:   1.1.1
 يمثل ىذا الجدول ترتيب الميام المكونة لممشروع و المدة الالزمة إلنجاز كل ميمة.
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 الميمات التابعة الزمن باألسابيع الميمة
T1 3 _ 
T2 17 T1 
T3 2 T1 
T4 3 T3 
T5 6 T4 
T6 6 T5 
T7 4 T6 
T8 2 T7,T2 
T9 1 T8 
T10 29 All of tasks 

 (3.2.2جدول)                                               

 ( :Task Activity Network) شبكة الميام    : 1.1.1

يساعد ىذا ، لوقت، يظير الميام التي يمكن إنجازىا بنفس اتسمسل تنفيذ ميام المشروع يمثل ىذا الشكل       
خطط من إنشاء الجدول الزمني لممشروع يمكن المكما و  ،عرفة تسمسل األحداث األكثر كفاءةالمخطط عمى م

 بشكل واقعي من خالل إظياره بيانيا.
 

Start T1 T3 T8 Finish

T2

T10

T4 T5 T6 T7 T9

 
       (3.2.3شكل)                                       
         

  (: Gantt chartانجذول انشينً نتنفٍذ انًهاو)      1.1.3

الوقت الالزم لكل ميمة  الجدول يذ ميام المشروع. يظيريظير ىذا الشكل الجدول الزمني لتنف          
 .باألسابيع
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      2012            2012              2012            2012              2013      2013      2013       2013      2013

2/9 9/9 16/9 23/9 30/9 7/10 14/10 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 30/12 6/1 13/1 20/1 27/1 3/2 10/2 17/2 24/2 3/3 10/3 17/3 24/3 31/3 7/4 14/4 21/4 28/4 5/5 12/5 19/5 26/5

                

                       

                 

                

                        

             

             

                     

                     

         

 (3.2.4شكل)                                               

 مخاطر المشروع:  1.1

 :خاطر التي يمكن أن تواجو المشروعمن الم    
 شغيل أندرويد.. عدم معرفة فريق العمل ببرمجة نظام الت4      
 . عدم توفر أجيزة تمتمك نظام أندرويد لدى بعض المستخدمين.2      
 . عدم إكتمال توفير أدوات المشروع.3      
 . غياب أحد أفراد فريق العمل.4      
 اإلقتصادية في فمسطين.تدىور األحوال السياسية و  .5      
 . عدم تقبل المستخدمين لمنظام.6      
 دم إنياء المشروع في الوقت المحدد.. ع7      
 . ضعف أو إنقطاع الشبكة الالسمكية.8      
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 :تحميل المخاطر  1.1.1

 ورقة معمومات الخطر
 حاسم/حرج.التأثير: %11اإلحتمالية: 1311-11-3اليوم: 1رقم الخطر:

 عدم معرفة فريق العمل ببرمجة نظام التشغيل أندرويد. الوصف:
 تحسين الوصف: 

فريق العمل ببرمجة نظام أندرويد ألنو نظام تشغيل حديث، عدم أخذ برمجة أندرويد كمساق ضمن  عدم معرفة *
 مساقات الجامعة، و عدم أخذىا ضمن دورة تدريبية مسبقا.

 مراقبة/تخفيف الخطر: 
 أخذ المعمومات المناسبة من خالل اإلنترنت عن نظام أندرويد.* 

 بأندرويد.* العمل عمى أخذ دورات تدريبيية تتعمق 
 :خطة الطوارئ

 * طمب المساعدة من قبل أشخاص ذو خبرة بنظام أندرويد.
 بدء العمل عمى ايجاد طرق لحل المشكمة أو عمى األقل التخفيف من خطرىا. :الوضع الحالي لمخطر

 (3.3.1.1جدول)                                               

 (3.3.1.2جدول)

 ورقة معمومات الخطر
 حاسم/حرج. التأثير: %11 اإلحتمالية: 1311-11-3 اليوم:  1 الخطر: رقم

 عدم توفر أجيزة تمتمك نظام أندرويد لدى بعض المستخدمين. الوصف:
 تحسين الوصف:

ؤدي امتالك المستخدمين ألنواع مختمفة من األجيزة النقالة غير المحتوية عمى نظام أندرويد إلى عدم االستفاده من ي
 ألن المشروع سوف يتم برمجتو عمى نظام أندرويد فقط.المشروع ؛ 

 
 مراقبة/تخفيف الخطر:

 تعريف الطالب بنظام أندرويد و إظيار أىميتو.* 
* التوضيح لممستخدمين بأّن أىمية نظام أندرويد ال تقتصر عمى المشروع بل تشمل كافة التطبيقات البرمجية األخرى 

 .التي يريدىا
 خطة الطوارئ:

مى تطبيق المشروع عمى نظام أندرويد مبدأيا عمى أمل أن يصبح تطبيق ىذا المشروع عمى كافة األجيزة العمل ع 
 بأنواعيا المختمفة.

 بدء العمل عمى ايجاد طرق لحل المشكمة أو عمى األقل التخفيف من خطرىا. الوضع الحالي لمخطر:
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 ورقة معمومات الخطر
 جدي.التأثير: %11اإلحتمالية: 1311-11-3اليوم: 1 رقم الخطر:

 عدم إكتمال توفير أدوات المشروع.الوصف:
 تحسين الوصف:

لشاشة لمس . تكون ىذه الشاشة موجودة في مطبخ المقصف ليتم عرض المأكوالت نحتاج لتطبيق ىذه الفكرة * 
 المطموبة لرئيس الطياة. و في حال تجييزىا يتم الضغط عمى الصنف المجّيز.

 اقبة/تخفيف الخطر:مر 
 العمل عمى توفير ىذه الشاشة بأسرع وقت ممكن.* 

 * البحث عنيا بالشركات بيدف االستئجار.
 خطة الطوارئ:

 .تجييز برامج المشروع حاليا و إنتظار توفر الشاشة ليتم تطبيق المشروع عمى أرض الواقع* 
 أو عمى األقل التخفيف من خطرىا.بدء العمل عمى ايجاد طرق لحل المشكمة  الوضع الحالي لمخطر:

 (3.3.1.3جدول)
 

 ورقة معمومات الخطر
 جدي.التأثير: %13اإلحتمالية: 1311-11-3اليوم: 3رقم الخطر:

 غياب أحد أفراد فريق العمل. الوصف:
 تحسين الوصف:

 ؤدي إلى الغياب:من األسباب التي قد تو  ،يؤدي غياب أحد فريق العمل إلى التأثير عمى المشروع بشكل كبير* 
 . مرض أحد أفراد فريق العمل.1
 . حدوث مشاكل بين فريق العمل.1
 . وفاة أحد أفراد فريق العمل.1
 . تدىور نفسية أحد أفراد فريق العمل.3
 

 مراقبة/تخفيف الخطر:
 العمل عمى اإلىتمام بالصحة من خالل األكل الصحي و ممارسة الرياضة تجنبا لحدوث المرض.* 

 راد فريق العمل عمى إستيعاب و تفيم بعضيم البعض و حل المشاكل بالحوار.* عمل أف
 خطة الطوارئ:

 التركيز عمى إتمام المشروع و العمل عمى تالشي المشاكل األخرى.* 
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 (3.3.1.4جدول)

 (3.3.1.5جدول)
 
 

 * عمل أحد فريق العمل عمى تولي ميمة اآلخر في حال غيابو، و طمب المساعدة من اآلخرين.
 الوضع الحالي لمخطر:

 ل عمى ايجاد طرق لحل المشكمة أو عمى األقل التخفيف من خطرىا.بدء العم 

 ورقة معمومات الخطر
 ىامشي.التأثير: %33اإلحتمالية: 1311-11-3اليوم: 1رقم الخطر:

 تدىور األحوال السياسية و اإلقتصادية في فمسطين. :الوصف
 تحسين الوصف:

ضيق باإلضافة الى  عدم اإلستقرار بسبب األوضاع السياسيةأو  ة في فمسطينوالسياسيتدىور األحوال اإلقتصادية * 
 اإلضرابات.و  الحال بسبب األزمة المالية
 مراقبة/تخفيف الخطر:

 العمل عمى اإلنشغال بالمشروع و التركيز فيو. *
 خطة الطوارئ:

 لمحاولة عمى تجييز أكبر قدر ممكن من المشروع.ا* 
 .ء العمل عمى ايجاد طرق لحل المشكمة أو عمى األقل التخفيف من خطرىابد الوضع الحالي لمخطر:

 ورقة معمومات الخطر
 حاسم،حرج.التأثير: %13اإلحتمالية: 1311-11-3اليوم: 3رقم الخطر:

 عدم تقبل المستخدمين لمنظام.الوصف:
 تحسين الوصف:

 موظف األكاديمي( لمنظام إلى األسباب التالية:يعود عدم تقبل المستخدمين)سواء الطالب أو ال* 
 . عدم إمتالك المستخدم لمياتف الذي يحتوي عمى نظام أندرويد.1

 . عدم معرفة المستخدم أىمية ىذا التطبيق.1
 مراقبة/تخفيف الخطر:

 العمل عمى تعريف المستخدمين بالنظام من خالل عمل منشورات تظير أىمية النظام.* 
 أسباب عدم التقبل من قبل المستخدمين.* اإلستفسار عن 

 خطة الطوارئ:
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 (3.3.1.6جدول)
 

 ورقة معمومات الخطر
 حاسم/حرج. التأثير: %13حتمالية:اإل 1311-11-3اليوم: 3رقم الخطر:

 عدم إنياء المشروع في الوقت المحدد.الوصف:
عدم إنياء المشروع في الوقت المحدد بسبب التأخر في العثور عمى الفكرة ، ظيور ظروف أخرى  تحسين الوصف:

 تؤدي إلى عدم إتمام المشروع في الوقت المحدد.
 مراقبة/تخفيف الخطر:

 لعمل لتعويض فقدان الوقت أثناء العثور عمى الفكرة.مضاعفة الجيد في ا* 
 * العمل عمى إدارة الوقت بشكل جيد.

 * استغالل أوقات الفراغ لالسراع في تنفيذ المشروع.
 خطة الطوارئ:

 * استغالل عطمة ما بين الفصمين في العمل عمى المشروع قدر المستطاع.
 لمشاكل التي قد تعيق المشروع.* التركيز عمى إتمام المشروع و عدم اإلنشغال با

 .بدء العمل عمى ايجاد طرق لحل المشكمة أو عمى األقل التخفيف من خطرىا :الوضع الحالي لمخطر
 (3.3.1.7جدول)

 
 

 ورقة معمومات الخطر
 جدي.التأثير: %13اإلحتمالية: 1311-11-3اليوم: 3رقم الخطر:

 ضعف أو إنقطاع اإلشارة الالسمكية. الوصف:
ألّن المشروع ، يؤدي ضعف أو إنقطاع اإلشارة الالسمكية إلى عدم االستفاده من المشروع إطالقا ن الوصف:تحسي

 من األسباب التي تؤدي إلى ذلك: و   يعتمد بشكل أساسي عمييا
 .* وجود الياتف النقال في موقع بعيد جدًا عن الموجو الالسمكي أو نقطة الوصول

 * إنقطاع الكيرباء.
 العمل عمى تقوية اإلشارة الالسمكية من خالل:يف الخطر:مراقبة/تخف

 * التأكد من موقع المّوزع بأن يكون في وسط الجامعة.
 * إستخدام مقويات األجيزة الالسمكية عمى أطراف تغطية الموزع ليتم االستفادة بشكل جيد من المشروع.

 .تقطيع الشبكة الالسمكية و إنفصال اإلنترنت  * تحديث الموزع بشكل مستمر لتجنب حدوث العديد من المشاكل، مثل:

 العمل عمى إضافة ميزات جديدة تمفت إنتباه المستخدم.* 
 بدء العمل عمى ايجاد طرق لحل المشكمة أو عمى األقل التخفيف من خطرىا. الوضع الحالي لمخطر:
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العمل عمى إزالة المعيقات التي تؤدي العمل عمى صيانتيا بشكل مستمر و  مراقبة اإلشارة الالسمكية و خطة الطوارئ:
 إلى ضعفيا.

 .بدء العمل عمى ايجاد طرق لحل المشكمة أو عمى األقل التخفيف من خطرىا الوضع الحالي لمخطر:
 (3.3.1.8جدول)

 
 تكمفة المشروع: 1.3

 المصادر والتكاليف الفيزيائية . 1.3.1
 تكاليف الفيزيائية المتوقعة .اليوضح الجدول التالي 
 التكمفة/القطعة الكمية المواصفات المكونات  الفيزيائية

جيازالياتف 
 المحمول)جالكسي(

، ويقبل  إضافة بطاقة ذاكرة GB  3*ذاكرة داخمية
 خارجية.

 (.1.1*يدعم نظام أندرويد)
 (.MHz 333 *معالج بسرعة) 

انش(. 1.13*شاشة بالممس بحجم)   
.)Pixel 480*320 وضوح الشاشة)   
.(Wi-Fi) يدعم الشبكة الالسمكية.  * 

1 
 

 $133سعر شراء الياتف :
 $133سعر بيع الياتف:

تكمفة الياتف لمدة 
 $33شير:

Wireless 
Access Points 

 1 33$ .(Mbps 13 ذات سرعة )

 Dell inspiron one 2320جياز  شاشة لمس
إنش تعمل عمى الممس مع الماوس و  11شاشة 

 لوحة المفاتيح و تدعم الشبكة الالسمكية.
 i3المعالج: 

 4GBالذاكرة: 
 مع كرت تمفزيون و مدخل.

 $ 1133السعر:  1
و سوف يتم استئجارىا أثناء 
مرحمة برمجة المشروع بقيمة 

111$ 

 (3.4.1جدول)
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 :يةالتكاليف البرمجالمصادر و  1.3.1
 :لجدول التالي التكاليف البرمجيةيوضح ا

 التكمفة المكونات البرمجية
Microsoft Windows 7 111$  ىذه التكمفة تكفي لعمل خمسة(

 مشاريع(
تكون التكمفة عمى المشروع 

 $11=111/1الواحد:
Netbeans6_5-javafx-1_1-windows 31$ 

Eclipse+ SDK manager Free source 

 (3.4.2جدول)
 

 :المصادر و التكاليف البشرية 1.3.1
 :الجدول التالي التكاليف البشريةيوضح 

 المجموع التكمفة/لمساعة العدد المكونات البشرية
 $1313 $3 1 محممو ومبرمجو النظام

 (3.4.3جدول)
 

 نحتاج لعممية بناء النظام ثمانية أشير كما يمي: :مالحظة
 ل وبرمجة النظام.أربعة أشير لتحمي .4

 وعميو تكون التكمفة البشرية المتوقعو لبناء النظام كما يمي:
التكمفة /لمساعة *عدد ساعات العمل *عدد األيام*عدد " التكمفة البشرية لمحممي ومبرمجي النظام=-

 ."األشير*عدد المحممين
 6*$2 *4922محممين =2أشير* 4يوم* 22ساعة$ 

 :التكاليف الكمية 1.3.1.1
 :ةلتالي التكاليف الكمييوضح الجدول ا

 المجموع التكاليف البشرية التكاليف البرمجية التكاليف الفيزيائية
111$ 33$ 1313$ 1133$ 

 (3.4.3.1جدول)
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 المقدمة:  3.1
ية تفاعل المستخدمين مع في ىذا الفصل سيتم تحميل النظام بشكل مفصل، لعرض النظام وتوضيح كيف         

تمثيل عالقات النظام من خالل رسوم تخطيطية و  تحميل المتطمبات الوظيفية لمنظامالى  باإلضافة النظام
 Use-case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, State-behaviorتوضيحية)
Diagram ) مية التحميل )سنستخدم في عمحيث  عناصر النظام مع بعضيا ُتظير تفاعلالتيobject- 

oriented approach.) 

 وصف اننظاو:   3.1

يقدم  ،أصحاب المقصف لتسييل عممية الشراءام طالب جامعة بوليتكنك فمسطين و يستيدف ىذا النظ        
 خل جياز الطمبيات الخاص بالمحاسبوتطبيق دا النظام لممستخدم فرصة إيجاد تطبيق داخل الياتف المحمول،

اختيار األصناف المطموبة من قائمة الطعام، إرسال يل الدخول إلى النظام، استعراض و خدم بتسجيقوم المست حيث
يقوم المحاسب بتسجيل الدخول إلى حيث  لى جياز الطمبيات الخاص بالمحاسبرسالة تحتوي عمى الطمبية إ

إضافة ،حذف عمل ) ، وتمكينيم من تخدم، استعراض طمبيات المستخدمينإدخال الرصيد في حساب المس النظام،
رساليا إلى رئيس عيل طمبيات المستخدمين و تف ،قائمة المشتريات الخاصة بالمقصف عمى ( ،حجب،و تعديل ا 

يقوم رئيس الطياة باستقبال طمبيات المستخدمين المفعمة ، و إلى المستخدم عند تجييز الطمبية الطياة، إرسال رسالة
رسال رسالو  من المحاسب، من خالل ىذا النظام تصبح عممية الشراء أكثر ، فتجييز الطمبيةة إلى المحاسب عند ا 

 تنظيما من الطرق التقميدية المستخدمة.
 

 :(Use Cases)وصف المتطمبات الوظيفية لمنظام 3.1
 (:Actorsممثمي النظام ) 3.1.1
 المستخدم.*         
 * المحاسب.        
 * رئيس الطياة.        
 مستخدم:وصف المتطمبات الوظيفية الخاصة بال 3.1.1

 :تسجيل الدخول إلى النظام 3.1.1.1
 تسجيل الدخول إلى النظام. (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 المستخدم.

 الدخول إلى النظام. (Goal in contextاليدف )
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شروط قبل التنفيذ 
(Preconditions) 

 أن يكون المستخدم طالبا أو موظفا أكاديميا في الجامعة.

(Trigger) .تمكين المستخدم من التفاعل مع النظام من إختيار الطعام ، و إرسال الطمبية 

يقوم المستخدم  باختيار "تسجيل الدخول" من الصفحة الرئيسية الموجودة  .1 (Scenarioاإلجراءات )
 عمى الياتف النقال.

يقوم النظام بعرض الصفحة التي تمكن المستخدم من إدخال الرقم الجامعي  .1
 سر.و كممة ال

 يقوم المستخدم بإدخال الرقم الجامعي و كممة السر. .1
 يقوم النظام بفحص اسم المستخدم و كممة السر. .3
إذا كانت البيانات المدخمة صحيحة يقوم النظام بتمكين المستخدم من   .1

 الدخول إلى الصفحة الرئيسية.
 إذا لم تكن صحيحة يقوم المستخدم بإعادة إدخال البيانات مرة أخرى. .3

 أن يقوم المستخدم بإدخال الرقم الجامعي و كممة السر بصورة غير صحيحة. (Exceptionsاء )األخط
 (4.3.2.1جدول)

 :ألصناف المطموبة من قائمة الطعاما اختيارو  استعراض 3.1.1.1
 إستعراض و إختيار األصناف المطموبة من قائمة الطعام. (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 المستخدم.

 إختيار األصناف المطموبة من قائمة الطعام. (Goal in contextاليدف )

شروط قبل التنفيذ 
(Preconditions) 

 أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.

(Trigger) .إختيار المستخدم لصنف واحد أو أكثر من قائمة الطعام في نفس الطمبية 

ائمة الطعام" من القائمة الموجودة عمى يقوم المستخدم باختيار "ق .1 (Scenarioاإلجراءات )
 الصفحة الرئيسية.

يقوم النظام بعرض الصفحة التي تمكن المستخدم من إختيار ما يرغب  .1
 بو من الطعام.

 يقوم المستخدم  بإختيار األصناف المطموبة . .1

 ال يوجد. (Exceptionsاألخطاء )
 (4.3.2.2جدول)
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 ى جياز الطمبيات الخاص بالمحاسب:إرسال رسالة تحتوي عمى الطمبية إل 3.1.1.1
 إرسال رسالة تحتوي عمى الطمبية إلى جياز الطمبيات الخاص بالمحاسب. (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 المستخدم.

 تمكين المحاسب من رؤية طمبية المستخدم. (Goal in contextاليدف )

شروط قبل التنفيذ 
(Preconditions) 

 وم المستخدم بإختيار الطعام.أن يق

(Trigger) . تمكين المستخدم من الحجز ضمن قائمة الطمبيات 

يقوم الطالب باختيار "إرسال" من القائمة الموجودة لدى صفحة"قائمة  .1 (Scenarioاإلجراءات )
 الطعام".

 يقوم النظام بإعطاء المستخدم رقما خاصا بالطمب. .1
 الطمب الجاري تنفيذه.يقوم النظام بإعطاء المستخدم رقم  .1

 أن يقوم المستخدم بالنقر عمى "إلغاء" أثناء عممية إرسال الطمبية. (Exceptionsاألخطاء )
 (4.3.2.3جدول)

 :تسجيل الخروج من النظام 3.1.1.3
 تسجيل الخروج من النظام. (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 المستخدم.

 تمكين المستخدم من الدخول إلى الصفحة الرئيسية لمنظام.عدم  (Goal in contextاليدف )

شروط قبل التنفيذ 
(Preconditions) 

 دخول المستخدم لمنظام.

(Trigger) . عدم تمكين المستخدم من القيام بالوظائف التي يوفرىا النظام لو 

 ام.يقوم المستخدم باختيار "تسجيل الخروج" من أي صفحة لمنظ .1 (Scenarioاإلجراءات )
 يقوم النظام بإظيار القائمة الرئيسية الموجودة عمى الياتف النقال. .1

 ال يوجد. (Exceptionsاألخطاء )
 (4.3.2.4جدول)
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 :تطمبات الوظيفية الخاصة بالمحاسبوصف الم     3.1.1
 :تسجيل الدخول إلى النظام 3.1.1.1

 تسجيل الدخول إلى النظام. (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 المحاسب.

 الدخول إلى النظام. (Goal in contextاليدف )

شروط قبل التنفيذ 
(Preconditions) 

 ال يوجد.

(Trigger) . تمكين المحاسب من القيام بالميام التي تقع عمى عاتقو 

.يقوم المحاسب باختيار "تسجيل الدخول" من الصفحة الرئيسية الموجودة 1 (Scenarioاإلجراءات )
 سوب الخاص بالطمبيات.عمى الحا

.يقوم النظام بعرض الصفحة التي تمكن المحاسب من إدخال اسم 1
 المحاسب و كممة السر الخاص بو.

 .يقوم المحاسب بإدخال اسمو و كممة السر.1
. إذا كانت البيانات المدخمة صحيحة،يقوم النظام عمى عرض الصفحة 3

 لخاص بالطمبيات. الرئيسية الخاصة بالتطبيق الموجود عمى الحاسوب ا
 . إذا لم تكن البيانات صحيحة ، يقوم المستخدم بإعادة إدخال البيانات.1

 أن يقوم المحاسب بإدخال اسمو و كممة السر الخاصة بو بطريقة غير صحيحة. (Exceptionsاألخطاء )
 (4.3.3.1جدول)

 :إدخال الرصيد في حساب المستخدم 3.1.1.1
 ساب المستخدم.إدخال الرصيد في ح (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 المحاسب.

 تعبئة رصيد المستخدم. (Goal in contextاليدف )

شروط قبل التنفيذ 
(Preconditions) 

 تسجيل دخول المحاسب إلى النظام.

(Trigger)  توفر رصيد لممستخدم، تعبئة الرصيد بأي قيمة يرغب بيا المستخدم و في أي
 وقت .

.يقوم المحاسب باختيار "إضافة رصيد" من الصفحة الرئيسية لمتطبيق 1 (Scenarioءات )اإلجرا
 الموجود عمى الحاسوب الخاص بالطمبيات.
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.يقوم النظام بعرض الصفحة التي تمكن المحاسب من إدخال الرقم 1
 الجامعي و قيمة الرصيد.

باألماكن  .يقوم المحاسب بإدخال الرقم الجامعي لممستخدم ثم قيمة الرصيد1
 المناسبة ثم الضغط عمى أيقونة " إضافة".

 . يقوم النظام عمى تخزين قيمة الرصيد في قاعدة بيانات المستخدم.3
 . يقوم النظام عمى إرسال رسالة لممستخدم تخبره بتعبئة رصيده. 1

 إدخال الرقم الجامعي بصورة غير صحيحة. (Exceptionsاألخطاء )
 (4.3.3.2جدول)

 :طمبيات المستخدمين اضاستعر  3.1.1.1
 إستعراض طمبيات المستخدمين. (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 المحاسب.

 تمكين المحاسب من رؤية جميع الطمبيات. (Goal in contextاليدف )

شروط قبل التنفيذ 
(Preconditions) 

 تسجيل دخول المحاسب إلى النظام.

(Trigger) ب من رؤية جميع الطمبيات بالترتيب المناسب .تمكين المحاس 

.يقوم المحاسب باختيار "قائمة الطمبيات" من الصفحة الرئيسية الموجودة 1 (Scenarioاإلجراءات )
 عمى الحاسوب الخاص بالطمبيات.

.يقوم النظام بعرض الصفحة التي تمكن المحاسب من إستعراض 1
 الطمبيات.

 .ال يوجد (Exceptionsاألخطاء )
 (4.3.3.3جدول)

 

 :قائمة المشتريات الخاصة بالمقصف اإلضافة عمى 3.1.1.3
 اإلضافة عمى قائمة المشتريات الخاصة بالمقصف. (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 المحاسب.

 تمكين المحاسب من اإلضافة عمى قائمة المشتريات الخاصة بالمقصف. (Goal in contextاليدف )

 تسجيل دخول المحاسب إلى النظام.بل التنفيذ شروط ق
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(Preconditions) 
(Trigger) .تمكين المحاسب من إضافة منتج جديد عمى قائمة المشتريات 

.يقوم المحاسب باختيار األمر "إضافة" الموجودة لدى صفحة "قائمة 1 (Scenarioاإلجراءات )
 الطعام".

 طعام..يقوم النظام بإضافة المنتج عمى قائمة ال1
 ال يوجد. (Exceptionsاألخطاء )

 (4.3.3.4جدول)
 

 :الحذف من قائمة المشتريات الخاصة بالمقصف 3.1.1.1
 الحذف من قائمة المشتريات الخاصة بالمقصف. (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 المحاسب.

 لمشتريات الخاصة بالمقصف.تمكين المحاسب من الحذف من قائمة ا (Goal in contextاليدف )

شروط قبل التنفيذ 
(Preconditions) 

 تسجيل دخول المحاسب إلى النظام.

(Trigger) .تمكين المحاسب من حذف المنتج من قائمة المشتريات 

.يقوم المحاسب باختيار األمر "حذف" الموجودة لدى صفحة "قائمة 1 (Scenarioاإلجراءات )
 الطعام".

 ذف المنتج من قائمة الطعام..يقوم النظام بح1
 ال يوجد. (Exceptionsاألخطاء )

 (4.3.3.5جدول)

 :المشتريات الخاصة بالمقصف الحجب من قائمة 3.1.1.3
 الحجب من قائمة المشتريات الخاصة بالمقصف. (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 المحاسب.

 حجب من قائمة المشتريات الخاصة بالمقصف.تمكين المحاسب من ال (Goal in contextاليدف )

شروط قبل التنفيذ 
(Preconditions) 

 تسجيل دخول المحاسب إلى النظام.

(Trigger) .تمكين المحاسب من حجب المنتج في حال نفاذ الكمية 
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.يقوم المحاسب باختيار األمر "حجب" الموجودة لدى صفحة "قائمة 1 (Scenarioاإلجراءات )

 الطعام".
 .يقوم النظام بحجب المنتج من قائمة الطعام.1

 ال يوجد. (Exceptionsاألخطاء )
 (4.3.3.6جدول)

 

 :قائمة المشتريات الخاصة بالمقصف التعديل عمى 3.1.1.3
 الحجب من قائمة المشتريات الخاصة بالمقصف. (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 المحاسب.

 تمكين المحاسب من التعديل عمى قائمة المشتريات الخاصة بالمقصف. (Goal in contextاليدف )

شروط قبل التنفيذ 
(Preconditions) 

 تسجيل دخول المحاسب إلى النظام.

(Trigger)  تمكين المحاسب من التعديل عمى المنتج من حيث السعر و غيرىا من
 الخصائص.

يار األمر "تعديل" الموجودة لدى صفحة "قائمة .يقوم المحاسب باخت1 (Scenarioاإلجراءات )
 الطعام".

 .يقوم النظام بالتعديل المناسب عمى المنتج من قائمة الطعام.1
 ال يوجد. (Exceptionsاألخطاء )

 (4.3.3.7جدول)

 :خدمين و إرساليا إلى رئيس الطياةتفعيل طمبيات المست 3.1.1.3
 ليا إلى رئيس الطياة.تفعيل طمبيات المستخدمين و إرسا (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 المحاسب.

 تجييز طمبيات المستخدمين. (Goal in contextاليدف )

شروط قبل التنفيذ 
(Preconditions) 

 قيام المحاسب عمى فتح طمبية معينة.

(Trigger)  التي تكون بحاجة إلى إعداد-تمكين المحاسب من إرسال قائمة المشتريات- 
 إلى رئيس الطياة.
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 تحديد الصنف المراد تجييزه من رئيس الطياة. .1 (Scenarioاإلجراءات )
 ضغط المحاسب عمى األمر "إعداد". .2
 يقوم النظام بإرسالو إلى رئيس الطياة. .3

* عدم انتباه المحاسب لمصنف المراد تجييزه من رئيس الطياة و بالتالي عدم  (Exceptionsاألخطاء )
 إرسالو .
 ل األصناف التي تكون ليست بحاجة إلى إعداد.* إرسا

 (4.3.3.8جدول)
 

 :ةعند تجييز الطمبيالمستخدم  إرسال رسالة إلى 3.1.1.3
 إرسال رسالة إلى المستخدم عند تجييز الطمبية. (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 المحاسب.

 مبو.إخبار المستخدم باكتمال ط (Goal in contextاليدف )

شروط قبل التنفيذ 
(Preconditions) 

 إرسال رئيس الطياة بتجييز األصناف التي تّم تجييزىا من طرفو إلى المحاسب.

(Trigger) .إخبار المستخدم بالقدوم إلستالم الطمبية في حال تجييزىا 

 تحديد المحاسب لمطمبية. .1 (Scenarioاإلجراءات )
 ضغط المحاسب عمى األمر "إرسال". .2
 النظام بإرسال رسالة لمطالب بتجييز الطمبية. يقوم .3

 تسجيل خروج المستخدم قبل إستالم رسالة "تم تجييز طمبك". (Exceptionsاألخطاء )
 (4.3.3.9جدول)

 :تسجيل الخروج من النظام  3.1.1.13

 تسجيل الخروج من النظام. (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 المحاسب.

عدم تمكين المحاسب من الدخول إلى الصفحة الرئيسية لمتطبيق المتوفر عمى  (Goal in contextاليدف )
 الحاسوب الخاص بالطمبيات.

 دخول المحاسب لمنظام.شروط قبل التنفيذ 
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(Preconditions) 
(Trigger) . عدم تمكين المحاسب من القيام بالوظائف التي يوفرىا النظام لو 

 المحاسب باختيار "تسجيل الخروج" من أي صفحة لمنظام. يقوم .1 (Scenarioاإلجراءات )
يقوم النظام بإظيار القائمة الرئيسية الموجودة عمى الحاسوب الخاص  .1

 بالطمبيات.

 ال يوجد. (Exceptionsاألخطاء )
 (4.3.3.10جدول)

 

 وصف المتطمبات الوظيفية الخاصة برئيس الطياة:     3.1.3

 :مة من المحاسبت المستخدمين المفعطمبيا استقبال 3.1.3.1
 إستقبال طمبيات المستخدمين المفعمة من المحاسب. (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 رئيس الطياة.

 تمكين رئيس الطياة من رؤية قائمة األصناف التي تكون بحاجة إلى إعداد. (Goal in contextاليدف )

شروط قبل التنفيذ 
(Preconditions) 

 شة الممس.تشغيل شا

(Trigger) .رؤية كافة االصناف حسب أولوية الطمب 

يقوم رئيس الطياة عمى عرض كافة الطمبيات من خالل األمر  .1 (Scenarioاإلجراءات )
 "عرض".

 يقوم رئيس الطياة بالضغط عمى طمبية معينة. .1
 يقوم النظام عمى عرض محتويات الطمبية المحددة. .1

 من الطعام ليس بحاجة إلى إعداد.وصول صنف  (Exceptionsاألخطاء )
 (4.3.4.1جدول)

 :الطمبية اختيارة إلى المحاسب عند إرسال رسال 3.1.3.1
 إرسال رسالة إلى المحاسب عند تجييز الطمبية. (Use caseالوظيفة)

 Primaryممثل الوظيفة )

actor) 
 رئيس الطياة.
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 .إخبار المحاسب بتجييز األصناف المطموبة (Goal in contextاليدف )

شروط قبل التنفيذ 
(Preconditions) 

 رؤية صنف الطعام عمى شاشة الممس.

(Trigger)  إخبار المحاسب بتجييز الصنف المطموب من قبل رئيس الطياة ليتم تجييز
 الطمب بشكل كامل.

 يقوم رئيس الطياة من تحديد الطمبية المجيزة .1 (Scenarioاإلجراءات )
 ل"ضغط رئيس الطياة عمى األمر "إرسا .1
يقوم النظام بإرسال رسالة إلى المحاسب بأنو تّم تجييز األصناف  .1

 المطموبة.

 ال يوجد. (Exceptionsاألخطاء )

 (4.3.4.2جدول)
 

 
 



 
 

29 

3.3 Use Case Diagram 

                       

                             

                         

                               

                             

                      

                    

                      

                    

                      

                                   

                                   

                                  

                                       

       
        

           

 
 

 (3.3شكل)



 
 

30 

 

 :(Activity Diagrams) يخططاخ اننشاط 3.1

المخططات تصف حالة األنشطة من خالل إظيار  ،لمنظامنشاط تصف سموك سير العمل مخططات ال      
"  use case في تحميل حالة االستخدام "تعتبر ىذه المخططات مفيدة جدا  ،سمسل األنشطة التي تم القيام بيات

 متى ينبغي أن تحدث.جراءات التي نحتاج إلى إجرائيا و عن طريق وصف اإل
 

 :تسجٍم دخىل انًستخذو إنى اننظاو      3.5.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيانات غير صحيحة

 
 (4.5.1شكل)

      "             "                          
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 :)انًستخذو( استؼزاض و اختٍار األصناف انًطهىتح ين قائًح انطؼاو      3.5.1

       "            "                  

                     

                   

 
 (4.5.2شكل )

 :)انًستخذو( إرسال رسانح تحتىي ػهى انطهثٍح إنى جهاس انطهثٍاخ انخاص تانًحاسة     3.5.1

 

                                         

                               

                                     

 
 (4.5.3)شكل

 :تسجيل الخروج من النظام)المستخدم(    3.5.3

                   

                            

 
 (4.5.4شكل)
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 :تسجٍم دخىل انًحاسة نهنظاو      3.5.5

      "             "                           

                       

                       

                                                                      

              

                  

 
 (4.5.5شكل)

 :إدخال انزصٍذ فً حساب انًستخذو)انًحاسة(     3.5.4

                          

                                                        

                                

                                              

 
 (4.5.6شكل)
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 :ٍاخ انًستخذيٍن)انًحاسة(استؼزاض طهث     3.5.4

       "               "                  

                 

 
 (4.5.7شكل)

 :)انًحاسة(اإلضافح ػهى قائًح انًشتزٌاخ انخاصح تانًقصف    3.5.4

                 

                

 
 

 (4.5.8شكل)
 

 :انحذف ين قائًح انًشتزٌاخ انخاصح تانًقصف)انًحاسة(    3.5.4

                

                          

 
 (4.5.9شكل)
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 :)المحاسب(قائمة المشتريات الخاصة بالمقصف الحجب من 3.5.14

                

                          

 
 (4.5.10شكل)

 :)المحاسب(قائمة المشتريات الخاصة بالمقصف التعديل عمى 3.5.11

                  

                        

 
 (4.5.11شكل)

 :)انًحاسة(خذيٍن و إرسانها إنى رئٍس انطهاجتفؼٍم طهثٍاخ انًست 3.5.11

                                         

                            

                                  

 
 (4.5.12شكل)
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 :)انًحاسة(إنى انًستخذو ػنذ تجهٍش انطهثٍح إرسال رسانح 3.5.11

                     

                   

                                

 
 (4.5.13شكل)

 :وج انًحاسة ين اننظاوتسجٍم خز 3.5.13

                   

                                   

 
 (4.5.14شكل)

 :)رئٍس انطهاج(خ انًستخذيٍن انًفؼهح ين انًحاسةطهثٍا استقثال 3.5.15

                                

                     

                   

 
 (4.5.15شكل)
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 :)رئٍس انطهاج(ح إنى انًحاسة ػنذ تجهٍش انطهثٍحإرسال رسان 3.5.14

                     

                   

                          

 
 (4.5.16شكل)

3.3 Class-Responsibility-Collaborator (CRC) Modeling : 

 :تطاقح صنف انطؼاو      3.4.1

 صنف الطعام الفئة :
الفئة عمى وصف أصناف الطعام من أجل التسييل عمى المستخدم ومعرفتو تقوم ىذه  : وصف الفئة

 بالصنف الذي سوف يشتريو حيث يتم عرض فييا كل من اسم ، نوع ، صورة ،  سعر ، ووصف الصنف.
collaborator  (attributesخصائص الفئة )

  رقم الصنف
  نوع الصنف
  سعر الصنف
  وصف الصنف

  الصنف كمية
  إسم الصنف

  (operation)العمميات
 المستخدم اختيار الصنف)(
 المحاسب إضافة الصنف)(
 المحاسب حذف الصنف)(
 المحاسب حجب الصنف)(
 المحاسب تعديل الصنف)(

 (4.6.1جدول )                                                     
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 :تطاقح انطهثٍح      3.4.1

 الطمبية : الفئة
عمى وصف الطمبية التي سيقوم الطالب عمى االختيار منيا والمكونات  تقوم ىذه الفئة : وصف الفئة

التي اختارىا الطالب سوف يقوم المحاسب عمى مشاىدتيا حيث تضم ىذه الطمبية عمى رقم الطمبية 
 ،صنف الطعام المتوفر في المقصف ، والرقم الجامعي لمطالب.

collaborator  (attributesخصائص الفئة )
  رقم الطمبية
  ةسعر الطمبي

  وقت إرسال الطمبية
  حالة الطمبية

  (operationالعمميات)
 المحاسب عرض طمبيات المستخدمين)(
 المحاسب إرسال رسالة بتجييز الطمبية)(

 المحاسب )(حساب عدد الطمبيات
 المستخدم )(طمبيةإرسال ال

 (4.6.2جدول )

 :ًستخذوتطاقح ان    3.4.1

 مستخدمال الفئة :
منظام فيي تقوم إدخال الرقم الجامعي والرقم السري بواسطة الجوال عبارة عن فئة أساسية ل وصف الفئة:

،تقوم عمى عرض أصناف الطعام حيث تقوم عمى اختيار أصناف الطعام المطموبة ،وتقوم عمى إرسال 
 الطمبية الى المحاسب .

collaborator  (attributesخصائص الفئة )
  الرقم الجامعي/ الوظيفي

  كممة السر
  قيمة الرصيد

  (operationت)العمميا
  )(فحص الرصيد
 المحاسب )(إضافة الرصيد
  )(تسجيل الدخول
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 :تطاقح انًحاسة     3.4.3

 المحاسب الفئة :
يقوم عمى قوم عمى إدخال اإلسم وكممة السر عبارة عن فئة أساسية لمنظام  أيضًا فيو ي :وصف الفئة

ل تعديالت عمى أصناف الطعام من حيث إضافة عرض الطمبية التي اختارىا الطالب، يقوم عمى عم
،حذف، حجب ،يقوم عمى إرسال الطمبية التي بحاجة الى تجييز لرئيس الطياة، يقوم عمى إدخال الرصيد 

 لمطالب بقاعدة البيانات، ويقوم عمى إرسال رسالة لمطالب بإكتمال طمبو.
collaborator  (attributesخصائص الفئة )

  رقم المحاسب
  اإلسم األول

  سم األخيراإل
  كممة السر

  (operationالعمميات)
  )(تسجيل الدخول

 (3.3.3جدول )
 

 :تطاقح رئٍس انطهاج     3.4.5

 رئيس الطياة الفئة :
تتعامل ىذه الفئة مع شاشة الممس حيث يقوم بالضغط عمييا من أجل إظيار الطمبيات التي  :وصف الفئة

اة ،عند اإلكتمال من تجييز ىذه األصناف يقوم عمى بحاجة إلى تجييز الذي قام بإرساليا رئيس الطي
 إرسال رسالة لممحاسب بإكتمال الطمب

collaborator  (attributesخصائص الفئة )
  

  (operationالعمميات)
 المحاسب عرض الطمبية)(

  إرسال رسالة بإكتمال الطمب)(
 (3.3.1جدول )
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 :(Class Hierarchies and Subsystem) مخطط الفئات   3.3

 
 (4.7شكل )
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 المقدمة: 5.1
حيث سيتم توضيح التصميم الوظيفي لكل فئة من  وصف تصميم النظام، توضيح  سيتم في ىذا الفصل

تصميم م و وصف قاعدة بيانات النظاباإلضافة الى يحتوي ىذا الفصل عمى نموذج األصناف،  حيث فئات النظام
 واجيات النظام.

 :(Subsystem Designتصميم أجزاء النظام ) 5.2
ما تحتويو من  و (Packagesلحزم)وصف النموذج الذي يوضح اسيتم في ىذا الفصل توضيح و 

العمميات التي تقوم بيا ( و attributesما تحويو من سمات )العالقات ما بين ىذه الفئات و ( و classesفئات)
 (.operationsىذه الفئات )

 :(Processing) مرحمة المعالجة 5.2.1
 (:two Packagesينقسم النظام إلى حزمتين )

 (:First Packageالحزمة األولى ) 1.
الفئات عمى  لحزمةتحتوي ىذه احيث  تتناول ىذه الحزمة مجموعة األشخاص الذين يتعامموا مع النظام 

 :التالية
يقوم و  خول، إختيار أصناف الطعام، إرسال الطمبية التي قام بإختيارىا،المستخدم: يقوم المستخدم بتسجيل الد* 

 بفحص الرصيد الخاص بو.
إرسال رسالة إلى  المحاسب: يقوم المحاسب بتسجيل الدخول، إضافة الرصيد، عرض طمبيات المستخدمين، *

 الطالب عند إكتمال الطمب. 
  :(Second Package. الحزمة الثانية)2

المحاسب ليكمل يوفرىا النظام لكل من المستخدم و حزمة الفئات المواتي يتعمقن بالخدمة التي تتناول ىذه ال 
  تحتوي ىذه الحزمة عمى الفئات التالية:حيث كل منيما اآلخر 

غيرىا من و المتعمقة بالطمبية من رقم خاص وتكمفة  الطمبية: تستخدم ىذه الفئة لتخزين جميع الخصائص* 
 : حساب عدد الطمبيات اليومية.لفئة بعدة عمميات، مثلتقوم ىذه او  ،الخصائص

تمكن ىذه الفئة المحاسب من إجراء العمميات  حيث ىذه الفئة عمى جميع خصائص الصنف الصنف: تحتوي *
 حذف.أو إضافة  حجب، المناسبة عمى أصناف الطعام من تعديل،
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 (5.2.1شكل)
 
 

 (DataBaseمرحمة قواعد البيانات ) 5.2.2
حيث أّن لكل فئة مجموعة من ، تتضمن ىذه المرحمة إنشاء قاعدة بيانات لكل فئة من فئات النظام          

 يحتوي النظام عمى مجموعة الفئات التالية: ائص و العمميات المتعمقة بالنظام حيثالخص

م المستخدم بتسجيل يقو موعة الخصائص المتعمقة بالمستخدم حيث تحتوي ىذه الفئة عمى مج المستخدم:. 4
 يقوم بفحص الرصيد الخاص بو.و  الدخول، إختيار أصناف الطعام، إرسال الطمبية التي قام بإختيارىا،

يقوم ن المحاسب من التعامل مع النظام حيث تحتوي ىذه الفئة عمى مجموعة الخصائص التي تمك المحاسب:. 2
إرسال رسالة إلى الطالب عند إكتمال  تخدمين،المحاسب بتسجيل الدخول، إضافة الرصيد، عرض طمبيات المس

 الطمب.   
غيرىا من تكمفة و  ،ص المتعمقة بالطمبية من رقم خاصتستخدم ىذه الفئة لتخزين جميع الخصائ الطمبية:.3

 تقوم ىذه الفئة بعدة عمميات، مثل : حساب عدد الطمبيات اليومية. حيث الخصائص
المحاسب من إجراء العمميات المناسبة  حيث تمكن ائص الصنفتحتوي ىذه الفئة عمى جميع خص الصنف:. 4

 حذف.أو إضافة  حجب، عمى أصناف الطعام من تعديل،
الصنف ( لكل من الطمبية و Primary Keyتحتوي ىذه الفئة عمى المفتاحين األساسيين ) الصنف:-الطمبية. 5

مجموع الكمي لمطمبيات في اليوم المحدد تحتوي ىذه الفئة عمى عممية حساب ال حيث لتمثيل عالقة متعدد لمتعدد
 الذي يحدده المحاسب.

 برقم خاص بو لتسييل تمثيل عممية عرض األصناف حسب النوع. صنفتّم إضافة ىذه الفئة لربط كل  النوع:. 6
 
 

 
 
 

 

 المحاسب

 المستخدم

 

 الطلبية

 الصنف



 
 

43 

 :(Interface Designمرحمة تصميم الواجيات) 5.2.3
ب الخاص بالمقصف شروع عمى مستوى الحاسو تصميم الواجيات الخاصة بالمىي مرحمة إنشاء و 

 توضيح عمميات النظام.تسييل وصول المستخدم لمبيانات و  من خالل ىذه الواجيات يتم ،والياتف النقال
 قسم ىذه المرحمة إلى جزأين:نت
1 .User Interface : 

 صفحات خاصة بالمستخدم تّم تصميميا لتوضيح ترابط العمميات مع بعضيا البعض.
2 .Object Interface : 

 صفحات يتم تصميميا لتوضيح ترابط العمميات مع بعضيا البعض.
 و سيتم الشرح بشكل تفصيمي عن ىذه الواجيات بشكل تفصيمي ....

 
  

 (5.2.3شكل)
5.3 :Class and object Design   

 مفصل. العمميات التي تقوم بيا كل فئة من فئات النظام بشكلتم في ىذه المرحمة وصف الخصائص و ي
  ((Customer Classفئة المستخدم 5.3.1

ختيو  مطالب أو موظف الجامعة من تسجيل الدخول إلى النظام،لتسمح ىذه الفئة  ار أصناف الطعام التي يرغب ا 
 فحص الرصيد الذي قام بتعبئتو عن طريق المحاسب.بيا و 

 الواجهات

واجهات 
 المستخدم

واجهات 
 المحاسب
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+check_credit()

+add_credit()

+login()

-CID : char

-CPassword : char

+credit : float

Customer_Class

(5.3.1)    

 
 :(Customer Attributesخصائص فئة المستخدم ) 5.3.1.1

Private; - CID:char(10) .a 
يمزم ىذا الرقم ليتمكن المستخدم حيث  الرقم الوظيفي لموظف الجامعة لتخزين الرقم الجامعي لمطالب أو يستخدم

 .ىذا المفتاح ىو رقم أساسي ال يجب ان يتكررمن تسجيل الدخول. 
b .Private; - CPassword:nvarchar(30) 

يتم  ىذه الرموزو ، اليا حتى يتمكن من تسجيل الدخوليقوم المستخدم بإدخ ،من الرموز كممة السر ىي مجموعة
 تستخدم لمنع دخول غير المستخدم إلى النظام.حيث  تخزينيا في قاعدة البيانات

c.credit:float  Public; -  
مى ىذه القيمة يتمكن المستخدم من فحص الرصيد بناء عل ين قيمة الرصيد الخاصة بالمستخدمتستخدم لتخز 

 عمى عمميات الطمب. صة بالمستخدم و يتم الخصم من ىذه القيمة بناءاالمخزنة في قاعدة البيانات الخ
 

 :(Customer Operationsعمميات فئة المستخدم) 5.3.1.2
+login ().a 
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لسر الخاصة / الوظيفي و كممة االمستخدم من تسجيل الدخول من خالل إدخال الرقم الجامعي تمكن ىذه العممية
 لن يتمكن المستخدم من إجراء أي عممية عمى النظام من دون ىذه العممية. ، حيثبو
 
b. +check_credit() 

 يقوم المستخدم من خالل ىذه العممية عمى فحص رصيده الموجود في قاعدة البيانات الخاصة بالمستخدم.
c. +add_credit() 

تعبئة رصيد بيقوم المحاسب حيث  رصيد التي يرغب بيا المستخدمال ممحاسب من إضافة قيمةلتسمح ىذه العممية 
 الطالب من خالل إضافة قيمة الرصيد عمى قاعدة البيانات الخاصة بالمستخدم. 

 
 :(Accountant classفئة المحاسب ) 5.3.2

تمكن ىذه الفئة حيث  ،تحتوي ىذه الفئة عمى مجموعة الخصائص التي تمكن المحاسب من تسجيل الدخول
 عرض طمبيات المستخدمين.حاسب من إضافة الرصيد لممستخدم و الم

+login )(

-acc_id  : int
+fname  : char
+lname  : char
-acc_password  : char

Acountant_Class

 (5.3.2)     
 :(Accountant Attributesخصائص فئة المحاسب) 5.3.2.1

Private; -  acc_id:int .a 
اح ىذا الرقم ىو مفتيمزم ىذا الرقم ليتمكن المحاسب من تسجيل الدخول.  ، حيثيستخدم لتخزين رقم المحاسب

 ر.أساسي ال يجب أن يتكر 
Public; - fname:nchar(10) .b  
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 تستخدم لتخزين االسم األول لممحاسب، حيث يظير ىذا االسم في رسالة ترحيبية بعد عممية تسجيل الدخول.
Public; - lname:nchar(10) .c  

 يستخدم لتخزين االسم األخير لممحاسب.
 
 

Private; - acc_password: varchar(50) .d  
ليا كممة السر ىي مجموعة من الرموز التي يقوم المحاسب بإدخا، يستخدم لتخزين كممة السر الخاصة بالمحاسب

ىذه الرموز يتم تخزينيا في قاعدة البيانات، تستخدم لمنع دخول غير المحاسب حتى يتمكن من تسجيل الدخول و 
 إلى النظام.

 
 :(Accountant Operationsعمميات فئة المحاسب ) 5.3.2.2

+ login() .a 
تمكن ىذه  ، حيثتمكن ىذه العممية المحاسب من تسجيل الدخول من خالل إدخال رقمو و كممة السر الخاصة بو

 العممية المحاسب من القيام بالعمميات المختمفة.
 

 (Item classفئة الصنف )  5.3.3 
حاسب من إجراء العمميات المناسبة تمكن ىذه الفئة الم ، حيثىذه الفئة عمى جميع خصائص الصنف تحتوي

  حذف.و أإضافة  حجب، عمى أصناف الطعام من تعديل،
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+add_item )(

+delete_item )(

+block_item )(

+update_item )(

+choose_item )(

-item_id  : int
+item_price  : float
+item_describe  : char
+item_name  : char
+item_type_id  : int
+acc_id  : int
+item_quantity  : int

Item_Class

 

 (5.3.3شكل)
 
 

 (Item attributesفئة الصنف ) خصائص  5.3.3.1
Private; - item_id: int .a 

ال يتكرر و ال يمكن أن تكون قيمتو ي مفتاح أساسىذا الرقم ىو عبارة عن  ، حيث انتستخدم لتخزين رقم الصنف
 (.nullفارغة )

Public; - item_price: float .b 
النظام  ويعملىذه الخاصية عند إضافة صنف جديد يقوم المحاسب بتعبئةحيث  تستخدم لتخزين سعر الصنف

 عمى عرض ىذه الخاصية عمى صفحة قائمة الطعام.
Public; - item_describe: nvarchar(50) .c 

 الصنف. عنستخدم لتزويد المستخدم بمعمومات إضافية ت
Public; - item_name:nvarchar(30) .d  

 اسم الصنف يكون لو رقما خاصا بو.، حيث ان اسم الصنف الذي يحمل رقما معينا تستخدم لتخزين



 
 

48 

Public; -  item_type: int .e 
، حيث سواء مشروبات، مأكوالت أو مسميات تستخدم لتخزين رقما خاص يعود عمى نوع من أنواع أصناف الطعام

 يعود إلى فئة النوع. مفتاح ثانويىذا الرقم ىو ان 
Public; - acc_id: int .f 

يقوم المحاسب الواحد بإجراء عدة حيث  تستخدم لتخزين رقم المحاسب كمفتاح ثانوي يعود إلى فئة المحاسب
 عمميات عمى عدة أصناف.

Public; - item_quantity: int .g 
 تستخدم لتخزين كمية صنف معين من أصناف الطعام.

 (Item operations) عمميات فئة الصنف 5.3.3.2
+add_item() .a 

 تمكن ىذه العممية المحاسب من إضافة أصناف جديدة عمى قائمة الطعام.
+delete_item() .b 

 تستخدم ىذه العممية من قبل المحاسب لحذف صنف من أصناف الطعام.
+block_item() .c 

 يقوم المحاسب في ىذه العممية عمى حجب صنف معين عن المستخدمين.
+update_item() .d 

 يقوم المحاسب عمى التعديل عمى خصائص صنف معين من األصناف مثل: كمية الصنف، سعر الصنف الخ.
+choose_item() .e 

 ة الطعام.ممستخدم من إختيار األصناف المرغوب بيا من قائملتسمح ىذه العممية 
 :(Order classفئة الطمبية ) 5.3.4

 تستخدم ىذه الفئة لتخزين جميع الخصائص المتعمقة بالطمبية من رقم خاص و تكمفة و غيرىا من الخصائص
 : حساب عدد الطمبيات اليومية.تقوم ىذه الفئة بعدة عمميات، مثل حيث
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+compute_request )(
+view_cust_menu )(
+send_message )(
+send_request )(

-order_id  : int
+Cid  : char
+acc_id  : int
+order_price  : float
+is_ready  : Boolean
+order_time  : Date

Orders_Class

 
 (5.3.4شكل)

 :(Order attributesة الطمبية)خصائص فئ 5.3.4.1
Private; - order_id :int .a  

 ىذا الرقم ىو المفتاح األساسي لمطمبية و ال يتكرر.حيث ان  ،تستخدم لتخزين رقم الطمبية
Public; - CId:char(10) .b  

يطمب عدة  المستخدم الواحدحيث ان  ،تستخدم لتخزين رقم المستخدم وىو مفتاح ثانوي يعود إلى فئة المستخدم
 .طمبيات

Public; - acc_id:int .c 
المحاسب الواحد يرى  حيث ان مفتاح ثانوي يعود إلى فئة المحاسبعبارة عن ىو تستخدم لتخزين رقم المحاسب و 

 عدة طمبيات.
Public; - order_price: float .d 

 تستخدم لتخزين المجموع الكمي ألسعار أصناف طعام الطمبية الواحدة.
Public; - is-ready:bit .e  

، ( يعني أن الطمبية لم يتم تجييزىا بعدfalseتحمل القيمة )في حال كون الطمبية  ،تستخدم لتخزين حالة الطمبية
 تّم تجييز الطمبية.أنو فيذا يعني  (True)أما عندما تحمل القيمة
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Public; - order_time:timestamp .f 

 ة بالتاريخ و الساعة.تستخدم لتخزين وقت إرسال المستخدم لمطمبي
 

 :(Order operationsعمميات فئة الطمبية) 5.3.4.2
+compute_requests() .a 
التي  تاريخ اليوميمزم ىذه العممية رقم الطمبية و ، حيث ت في اليوم المحددتستخدم ىذه العممية لحساب عدد الطمبيا

 .تمت بو الطمبية
+view_cust_menu() .b 

تمكن المحاسب من مشاىدة قائمة  حيث ىذه العممية من عرض طمبيات المستخدمينيتمكن المحاسب من خالل 
 أصناف الطعام المطموبة.

+send_message() .c 
 تمكن ىذه العممية المحاسب من إخبار المستخدم باكتمال طمبو عند تجييز الطمبية.

+send_request() .d 
 حيث تحتوي عمى قائمة أصناف الطعام.لمختارة، إرسال قائمة الطمبية ا تسمح ىذه العممية المستخدم من

 (Order_line classفئة الطمبية_الصنف) 5.3.5
 تّم استخدام ىذه الفئة لتمثيل عالقة متعدد لمتعدد. ، حيثة لربط فئة الطمبية مع فئة الصنفتستخدم ىذه الفئ

 

+compute_total_today )(

+item_id  : int
+order_id  : int
+order_item_price  : float
+order_item  : int

Order_Line_Class

 
 (5.3.5شكل)
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 (Order_line attributesلصنف)خصائص فئة الطمبية_ا 5.3.5.1
Public; item_id: int .a 

 تستخدم لتخزين رقم الصنف كجزء من المفتاح األساسي ليذه الفئة يعود إلى فئة الصنف.
Public; order_id: int .b 

 تستخدم لتخزين رقم الطمبية كجزء من المفتاح األساسي ليذه الفئة يعود إلى فئة الطمبية.
Public; order_item_price: float .c 

 تستخدم لتخزين سعر الصنف الواحد عن طريق ضرب سعر الصنف األصمي بكمية الصنف المحدد.
Public; order_quantity: int .d 

 تستخدم لتخزين كمية الصنف الواحد ليتم حساب سعر ىذا الصنف.
 

 :(Order_line operationsعمميات فئة الطمبية_ الصنف) 5.3.5.2
+compute_total_today() .a 

كمية يمزم ىذه العممية سعر الصنف و حيث  الكمي لمطمبيات في اليوم المحددتستخدم ىذه العممية لحساب المجموع 
 . order_item_priceحيث يتم ضربيم مع بعض ثم يتم جمعيم ليتم التخزين في  الصنف،

 
 :(Types classفئة النوع) 5.3.6

 خاص بو.الرقم الع الصنف بتستخدم ىذه الفئة لربط نوع من أنوا
 

 

+type_id  : int
+type_name  : char

Types_Class

 
 (5.3.6شكل)
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 :(Types attributes) خصائص فئة النوع 5.3.6.1
Public;Type_id:int .a 

 ال يجب أن يتكرر.حيث انو تستخدم لتخزين رقم خاص بنوع الصنف كمفتاح أساسي 
Private;Type_Name:nchar(10)  

 صنف الخاص برقم نوع الصنف.تستخدم لتخزين إسم ال
 

5.4 Interface Design(System Messages): 
 تّم إعداد ىذا الجزء من أجل توضيح طبيعة التعامل بين الفئات أنفسيم و الواجيات.

 
Object Interfacing  5.4.1: 

بتوضيح  فيما يمي سيتم عرض تصميم يقوم :مع بعضيا البعض وتحديد ترتيبيا يوضح كيفية تفاعل العمميات
عن طريق  ، وذلكSequence Diagram) )سير عمميات النظام وترابطيا مع بعضيا البعض من خالل 

 وىو يوّضح رسم UML نظام 
 بياني يبّين الترابط والتفاعل بين العمميات المختمفة.

 
 : دخول المحاسب الى النظام 5.4.1.1 

              

            )(

                )(

            )(

 

 (5.4.1.1شكل)
 كل يتم توضيح تسجيل دخول المحاسب لمنظام حيث يقوم المحاسب بمجموعة من العممياتفي ىذا الش

 .منيا عممية تسجيل الدخول لمنظام
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 :إضافة الرصيد5.4.1.2 

               

            )(

       

            )(

                )(

            )(

                         )(

 

 (5.4.1.2شكل)
هذه انعًهيبت  وين أبزس ،اننظبو وانعًهيبت انتي يقىو فيهبفي هذا انشكم يتى تىضيح تفبعم انًحبسب يع 

 .سبل رسبنة نهًستخذو بتعبئة انزصيذكًب ويقىو بإر عًهية إضبفة انزصيذ نهًستخذو ،

 

 :إضافة األصناف5.4.1.3 

            

         )(

       

            )(

                )(

            )(

 

 (5.4.1.3شكل)
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وين أبزس هذه انعًهيبت  ،اننظبو وانعًهيبت انتي يقىو فيهبفي هذا انشكم يتى تىضيح تفبعم انًحبسب يع 

 ية إضبفة صنف ين قبئًة األصنبف.عًه

 

 :حذف األصناف5.4.1.4 

            

       )(

       

            )(

                )(

            )(

 

 (5.4.1.4شكل)
 

 وين أبزس هذه انعًهيبت ،اننظبو وانعًهيبت انتي يقىو فيهبفي هذا انشكم يتى تىضيح تفبعم انًحبسب يع 

 عًهية حذف صنف ين قبئًة األصنبف.

 

 :حجب الصنف5.4.1.5 

            

       )(

       

            )(

                )(

            )(

 

 (5.4.1.5شكل)
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ومن أبرز ىذه   ،النظام والعمميات التي يقوم فييافي ىذا الشكل يتم توضيح تفاعل المحاسب مع 
 عممية حجب صنف من قائمة األصناف. العمميات

 
 

 :التعديل عمى األصناف5.4.1.6 

            

                        

       

            )(

                )(

            )(

 

 (5.4.1.6شكل)
 

وين أبزس هذه انعًهيبت  فبعم انًحبسب يع اننظبو وانعًهيبت انتي يقىو فيهب،في هذا انشكم يتى تىضيح ت

 .عًهية انتعذيم عهى أصنبف انطعبو ين قبئًة األصنبف

 

 :دخول المستخدم الى النظام5.4.1.7 
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            )(

                )(

            )(

 

 (5.4.1.7شكل)
 

 انًستخذو بًجًىعة ين انعًهيبت في هذا انشكم يتى تىضيح تسجيم دخىل انًستخذو نهنظبو حيث يقىو

 انقيبو بعًهية انخزوج ين اننظبو. ،ينهب عًهية تسجيم انذخىل نهنظبو

 

 اختيار األصناف المطموبة  5.4.1.8

                    

                      )(

       

            )(

                )(

            )(

 

 (5.4.1.8شكل)
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انعًهيبت  في هذا انشكم يتى تىضيح تفبعم انًستخذو يع اننظبو وانعًهيبت انتي يقىو فيهب ،وين أبزس هذه

 .عًهية اختيبر األصنبف انًطهىبة ين قبئًة انطعبو

 

 :القائمة التي اختارىا الطالب 5.4.1.9

                    

                      )(

       

            )(

                )(

            )(

       

                          )(

 
 

 (5.4.1.9شكل)
في هذا انشكم يتى تىضيح تفبعم انًستخذو يع اننظبو وانعًهيبت انتي يقىو فيهب ،وين أبزس هذه انعًهيبت  

صنبف انًطهىبة ين قبئًة انطعبو وين ثى يقىو عهى إرسبل رسبنة بقبئًة انطعبو انى انقيبو عهى اختيبر األ

 انًحبسب عن طزيق خىارسيية تى انشبؤهب.

 

 عرض طمبيات المستخدمين 5.4.1.10

              

                 )(

       

            )(

                )(

            )(

                          )(

        

 

 (5.4.1.10شكل)
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فيهب ،وين أبزس هذه انعًهيبت في هذا انشكم يتى تىضيح تفبعم انًحبسب يع اننظبو وانعًهيبت انتي يقىو 

انقيبو عهى عزض كبفة انطهبيبت ين قبئًة انطهبية وين ثى يقىو عهى إرسبل رسبنة بتجهيش انطهبية انى 

 .انًستخذو

 

 

 : (User Interface Design)تصميم واجيات النظام 5.4.2
ات ووظيفة كل واجية منيا سيتم عرض واجيات النظام وشرح تفصيمّي عن كل واجية فيو، وعّما تشممو من عممي

 .(User Graphical Interface) -طبيعة عمل كل واجية–
 

 قسم واجيات النظام الى:نوت
 واجيات المحاسب:

 واجهة تسجيل دخول المحاسب الى النظام 5.4.2.1 

الحقول  ا، باستخدام رقم المستخدم وكممة السر مستخدملمحاسب بتسجيل الدخول الى النظاميقوم ا 
 .المحاسب فقطة دخول، كما تكون ىذه الصفحة مخصصة ليا  في واجية تسجيل الالمخصصّ 

 

 

 (5.4.2.1شكل)
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  :واجية  المحاسب الرئيسية5.4.2.2 
تعديل  عبارة عن عرض طمبيات المستخدمين، إضافة الرصيد، تتكون ىذه الواجية من أربع أيقونات وىي

الخروج من من ًا أيقونتين األولى تمكن المحاسب ، ويوجد فييا أيضأصناف الطعام، واإلحصاء اليومي
 الرجوع الى واجية تسجيل الدخول.من الثانية تمكن المحاسب النظام و 

 

 (5.4.2.2شكل)

 

 واجية اضافة الرصيد5.4.2.3 
خدم يقوم المحاسب عمى اضافة رقم المستخدم واضافة قيمة الرصيد الذي يرغب فييا المست

ة قيمة الرصيد يتم اضاف ، حيثويقوم أيضًا عمى اختيار أيقونة اضافة ،امستخدمًا الحقول المخصصة لي
، ومن ثم يتم ظيور رسالة بأنو تم اضافة الرصيد فيقوم المحاسب عمى اختيار أيقونة في قاعدة البيانات

 موافق، وتشمل أيضًا عمى أيقونتي الرجوع الى الصفحة الرئيسية و الخروج من النظام.
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 (5.4.2.3شكل)

 

 :واجية اإلحصاء اليومي5.4.2.4 
كمي ليذه الطمبيات يقوم المحاسب في ىذه الواجية عمى معرفة عدد الطمبيات المطموبة والمبمغ ال

حيث يقوم عمى اختيار تاريخ اليوم المراد ومن ثم يقوم بالضغط عمى أيقونة احسب فيتم  ،خالل يوم محدد
عمى أيقونتي الرجوع الى القائمة الرئيسية  وتشمل أيضًا ىذه الواجية الكمي، ظيور عدد الطمبيات والمبمغ

 والخروج من النظام.
 

 

 (5.4.2.4شكل)
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 واجيات المستخدم:

  :واجية تسجيل دخول المستخدم الى النظام5.4.2.5 
يقوم المستخدم بتسجيل الدخول الى النظام ، باستخدام رقم المستخدم وكممة السر مستخدم الحقول 

صّصة ليا  في واجية تسجيل الدخول، ويقوم عمى اختيار أيقونة تسجيل الدخول فيتم تسجيل الدخول المخ
 الى النظام.

 

 

 (5.4.2.5شكل)

 
 

   :واجية المستخدم الرئيسية5.4.2.6 
، عندما لرصيد والثانية عرض أصناف الطعامتتكون ىذه الواجية من أيقونتين األولى فحص ا

 ى أيقونة فحص الرصيد تظير لو رسالة بقيمة الرصيد المخزن لو .يقوم المستخدم بالضغط عم
 

 

 (5.4.2.6شكل)
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 :واجية الوجبات 5.4.2.7
ث أيقونات  ويوجد فييا ثال ،ات التي قام المحاسب عمى اضافتياُيعرض بيذه الواجية جميع الوجب

وم المستخدم بالضغط عمييا تتم ، وأيقونة اإلرسال حيث عندما يقأيقونة الُمَسمّيات ،وىي أيقونة المشروبات
 عممية اإلرسال الى المحاسب بنجاح.

 

 

 (5.4.2.7شكل)

 
 :واجية المشروبات5.4.2.8 

ثالث ُيعرض بيذه الواجية جميع المشروبات التي قام المحاسب عمى اضافتيا، ويوجد فييا 
عندما يقوم المستخدم بالضغط  انوأيقونة اإلرسال حيث ، و أيقونة الُمَسمّيات ،أيقونات وىي أيقونة الوجبات

 عمييا تتم عممية اإلرسال الى المحاسب بنجاح.
 

 

 (5.4.2.8شكل)
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 :واجية الُمَسمّيات5.4.2.9
ُيعرض بيذه الواجية جميع الُمَسمّيات التي قام المحاسب عمى اضافتيا، ويوجد فييا ثالث 

عندما يقوم المستخدم انو سال حيث أيقونة اإلر ، و أيقونة المشروبات أيقونات وىي أيقونة الوجبات ،
 بالضغط عمييا تتم عممية اإلرسال الى المحاسب بنجاح.

 

 (5.4.2.9شكل)
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 مقدمة: 6.1
سيتم في ىذا الفصل شرح العمميات التي يقوم بيا النظام من خالل ميمة برمجة النظام، بحيث تّم برمجة 

، eclipse، وبرمجة الياتف النقال باستخدام برنامج Viual Studio  2010برنامج باستخدامحاسوب المقصف 
، ومن  Netbeansبواسطة برنامج ال   eclipseو برنامج  SQL Server 2008وتّم الربط بين برنامج   

 العمميات التي تّم القيام ببرمجتيا:
 برمجة إضافة الرصيد. .4
 برمجة فحص الرصيد. .2
 .اإلحصاء اليوميبرمجة  .3
 برمجة عرض طمبيات المستخدمين. .4
 برمجة اختيار أصناف الطعام. .5

 
 برمجة اضافة الرصيد:6.1.1 

يقوم المحاسب عمى ادخال رقم المستخدم وقيمة الرصيد التي يرغب فييا المستخدم في المكان المخصص 
مجة إضافة لبر  Visual Basic ليا، وبذلك تكون تّمت عممية اضافة الرصيد بنجاح، وقدتّم استخدام لغة 

 الرصيد.
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Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Button1.Click 
        Dim stdno = From no In myentities.Customers 
         Where (no.CId.Equals(std_txt.Text)) 
                     Select no 
 
        If stdno.Count() > 0 Then 
            stdno.First.credit += Val(balance_txt.Text) 
            myentities.SaveChanges() 
            MsgBox("تم اضافة الرصيد بنجاح") 
            std_txt.Clear() 
            balance_txt.Clear() 
        Else 
  
           MsgBox("ىذا الطالب غير موجود") 
 
        End If 
    End Sub 

:فحص الرصيد  6.1.2 برمجة 
يقوم المستخدم عمى الضغط عمى أيقونة فحص الرصيد فتظير لو رسالة بقيمة الرصيد،       

 وىكذا تتم عممية فحص الرصيد، لقد تّم إستخدام لغة أندرويد لبرمجة ىذا الجزء من النظام.
public void checkBalnce(View v) 
 { 
  try { 
      URL url = new 
URL("http://"+String.valueOf(Fields.IP)+"/canteen/getCredit?un="+UID); 
     
   HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) 
url.openConnection(); 
   BufferedInputStream is = new BufferedInputStream 
(con.getInputStream()); 
   String credit  = readResult(is); 
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   Toast.makeText(this, "Your Credit is: "+ credit, 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    
  } catch (IOException e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
    Toast.makeText(this, "2 " + e.getMessage(), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
   } 
        
} 
 

 
خاصة باسترجاع قيمة الرصيد من قاعدة بيانات المستخدم  Netbeansعمى برنامج ال  servlet* تّم إنشاء 

 عند فحص المستخدم لمرصيد.  eclipseإلى برنامج ال 
 

 
public class getCredit extends HttpServlet { 

Connection con=null; 

     
 
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        try { 

            String userName; 

            userName=request.getParameter("un"); 

            
            Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"); 

            String connectionUrl = 

"jdbc:sqlserver://localhost\\SQLEXPRESS:1423;databaseName=canteen;";   

            con = DriverManager.getConnection(connectionUrl,"test", "123");   

             
            Statement stmt=con.createStatement(); 
            ResultSet r=  stmt.executeQuery("select credit from Customer where 

CId='"+userName+"'"); 

            if(r.next()) 
            { 
                 response.getWriter().write(r.getFloat("credit")+"");  

             
            } 
            else 

                    response.getWriter().write("invalid"); 

               
        } catch (Exception ex) { 

            ex.printStackTrace(); 

            response.getWriter().write("Err: " + ex.getMessage()); 
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        } 
        finally{ 

            try { 

                con.close(); 

            } catch (SQLException ex) { 

                ex.printStackTrace(); 

            } 
        } 
   
    } 

} 
 

 
 

:اإلحصاء اليومي  6.1.3 
عدادىا والمجموع الكمي ليذه إيقوم المحاسب عمى إختيار اليوم المراد فيو حساب عدد الطمبيات التي تم         

 الطمبيات من خالل الضغط عمى أيقونة احسب، وىكذا تتم عممية اإلحصاء اليومي بنجاح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Dim selecteddate = DateTimePicker1.Value.Date 
        Dim ordercount = From ord In myentities.orders 
                         Where ord.order_time = selecteddate 
                         Select ord 
 
        orderslbl.Text = ordercount.Count 
        Dim orderTotalPrice = From ordprice In myentities.order_line 
                               Join ordid In ordercount On ordprice.order_id Equals 
ordid.order_id 
                               Select ordprice.order_item_price 
        If orderTotalPrice.Count > 0 Then 
            pricelbl.Text = orderTotalPrice.Sum 
        Else 
            pricelbl.Text = "0" 
        End If 
    End Sub 
End Class 
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:إختيار أصناف الطعام  6.1.4 
 ،نة ارسالي يرغب فييا ومن ثم يقوم بالضغط عمى أيقو م عمى اختيار أصناف الطعام التتخديقوم المس         

وىكذا تتم عممية اختيار األصناف بنجاح.، فيتم وصول ىذه األصناف الى المحاسب  
public void getMenus(View v){ 
  setContentView(R.layout.menus); 
  ArrayAdapter<String> menu_listAdapter ;  
  ArrayAdapter<String> q_listAdapter ; 
   
  ListView menuListView = (ListView) findViewById( R.id.l1 ); 
  ListView qListView = (ListView) findViewById( R.id.l2 ); 
  ArrayList<String> menuList = new  ArrayList<String>();    
  ArrayList<String> qList = new  ArrayList<String>();   
 
  menu_listAdapter = new ArrayAdapter<String> (this, R.layout.row,     
menuList); 
  q_listAdapter = new ArrayAdapter<String> (this, R.layout.row, qList);   
     String menus=""; 
  try { 
     URL url = new URL("http://"+String.valueOf(Fields.IP)+"/canteen/getMenus?type=0"); 
       HttpURLConnection con22 = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
       BufferedInputStream is = new BufferedInputStream (con22.getInputStream()); 
    menus  = readResult(is); 
  } catch (IOException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  String temp = menus; 
  int index; 
  while((index =temp.indexOf(','))>-1){ 
   menu_listAdapter.add(temp.substring(0,index)); 
   temp= temp.substring(index+1); 
   q_listAdapter.add("0"); 
  } 
  String arr [][]= new String[menu_listAdapter.getCount()][2]; 
  for( int i=0;i<menu_listAdapter.getCount();i++){ 
   arr[i][0]=menu_listAdapter.getItem(i); 
   arr[i][1]="0"; 
  } 
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  String str=""; 
  for( int j=0;j<menu_listAdapter.getCount();j++){ 
   str = str + arr[j][0] + ":"+ arr[j][1]+","; 
  } 
      menuListView.setAdapter( menu_listAdapter ); 
     qListView.setAdapter( q_listAdapter ); 
   } 
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 :المقدمة7.1 
ام لمتأكد من العمميات قام فريق العمل بفحص النظ ،نتياء من عممية التصميم والتطبيقبعد اإل
وكذلك لمتأكد من أن النظام يعمل كوحدة واحده  ،عند تنفيذىاالمطموبة تعطي النتائج من انيا المطموبة 

 بصورة صحيحة ومتكاممة .
 
 :فحص العمميات 732 

حيث سيتم فحص كل عممية  ،مستخدمي النظام ، سيتم فحص عمميات النظام التي يقوم بيا جميعفي ىذا الجزء
قام فريق العمل بفحص النظام والعمميات التي يقوم بيا كل مستخدم ، حيث كل منفصل عن العمميات األخرىبش

 :العمميات موضحة عمى النحو التاليلمنظام لمتأكد من صحة 
 

 :عمميات المحاسب7.2.1
 المحاسب

 ىل تمت العممية أم ال اسم العممية
 تمت بنجاح تسجيل الدخول الى النظام

 تمت بنجاح رصيداضافة ال
 تمت بنجاح إضافة األصناف
 تمت بنجاح حذف أصناف
 تمت بنجاح حجب أصناف

 تمت بنجاح التعديل عمى األصناف
 تمت بنجاح عرض الطمبيات التي إختارىا المستخدم

 تمت بنجاح اإلحصاء اليومي
 تمت بنجاح إرسال رسالة لممستخدم بأنو تم تجييز الطمبية

 (7.2.1جدول)
 
 

 :عمميات المستخدم7.2.2 
 المستخدم

 ىل تمت العممية أم ال اسم العممية
 تمت بنجاح تسجيل الدخول الى النظام

 تمت بنجاح فحص الرصيد
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 تمت بنجاح إختيار االصناف المطموبة
 تمت بنجاح اإلرسال الى المحاسب

 (7.2.2جدول)
 

 :الفحص الكمي لمنظام 7.3
حيث أصبحت جميع الواجيات كوحدة  ،لبعضميع صفحات النظام مع بعضيا افي ىذا الجزء تم ربط ج

 واحدة وفيما يمي سيتم عرض واجيات النظام واختبار تحقيق فحص النظام.
 
 

 :فحص عممية دخول المحاسب الى النظام 7.3.1 
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 (7.3.1شكل)
 :فحص عدم دخول المحاسب الى النظام7.3.2 

 

 
 

 (7.3.2شكل)
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 :فحص عممية اضافة الرصيد لممستخدم7.3.3 

 
 (7.3.3شكل)
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 :فحص عدم اضافة الرصيد 7.3.4

 
 

 (7.3.4شكل)
 :فحص عدم دخول المستخدم الى النظام 7.3.5

 
 (7.3.5شكل)
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 :فحص عممية فحص الرصيد7.3.6 
 

 
 (7.3.6شكل)

 
 :فحص عممية اختيار األصناف المطموبة7.3.7

 
 (7.3.7شكل)
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  :تأسيس بيئة النظام 7.4
 والتي تتكون من: ،إعداد البيئة األولية لو ،م بشكل كاملتطمب العمل عمى النظاي

Microsoft SQL Server 2008. 
NetBeans IDE 7.0.1 

Apache Tomcat 
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 انًزاجغ

 

http://www.w3schools.com/VB/default.VB ثزيجحشثكح وٌة انؼانًٍح نه 

http://www.gliffy.com تزنايج نهزسى اونالٌن 

http://www.lucidchart.com/documents/edit  تزنايج انفٍشٌى اونالٌن 

brary.ppu.eduhttp://li  يكتثح جايؼح تىنٍتكنك فهسطٍن 

http://www.w3schools.com/VB/default.VB
http://www.w3schools.com/VB/default.VB
http://www.gliffy.com/
http://www.gliffy.com/
http://www.lucidchart.com/documents/edit
http://www.lucidchart.com/documents/edit
http://library.ppu.edu/
http://library.ppu.edu/
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