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  أ

 ملخص المشروع

حیث یقوم هذا  ،إلى توفیر نظام إلكتروني بدیل عن النظام الیدوي المتبع في إدارة المستودعات المشروع یهدف

موقع إلكتروني فعال، یقوم  باستخدامالنظام اإللكتروني بتنظیم وٕادارة أهم العملیات الخاصة بمستودعات األدویة 

 ).Distributed Database( بربط المركز الرئیسي بالمراكز الفرعیة میزة قواعد البیانات الموزعة

ومن أهم أهداف المشروع توفیر نظام قادر على التعامل مع هذا الكم من البیانات بطریقة إلكترونیة سلسة، ومیزة 

 عالیة من المرونة في الوصول إلى البیانات من قبل المستخدمین.

الرئیسي وهو المسؤول ذو الصالحیات  ویتم التعامل مع هذا النظام على مستویین من األنظمة الموزعة وهم: المركز

الكاملة عن النظام، ومراكز توزیع أدویة فرعیة تختلف بحجم ونوعیة البیانات المتوفرة فیها، وتمتلك بعض 

 الصالحیات المحدودة للتواصل مع المركز الرئیسي. 
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Abstract  

The administration of drugs through traditional stores is noticed as not accurate due to 

the use of manual methods. 

In addition to the different design of databases between the stores that spread in the 

homeland which deal with a major supplier of medicines who has a privacy, too. so this 

project aims to provide an electronic alternative to the manual system that used in the 

stores management. 

This system organizes and manages the most important processes of the medicines 

stores through an effective website that links the main center with sub-centers by using 

the distributed Database. 

This project also aims to deal with these huge data with an easy electronic way and 

flexible reach to these data by the users. 

It's  deals with this system at two levels of distributing system: the main center who has 

the main validity, and pharmaceutical sub-distribution centers that vary in the size and 

quality of available data which have same limited powers to connect with the main 

center. 
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       المقدمة    ١.١

للثورة العلمیة التي أحدثتها تكنولوجیا المعلومات في السنوات األخیرة كان البد من مواكبة التكنولوجیا نتیجة 

وتطبیقها في جمیع مجاالت الحیاة المختلفة ومنها تطبیقها في مجال إدارة مستودعات األدویة عن طریق موقع 

 أدویة مركزيلى ربط مستودع إ أساسيشكل هدف بذي ی، والواعد البیانات الموزعةقالكتروني فعال یعتمد على 

معرفة من  المستودع المركزيمختلفة، حیث یتمكن  أماكنفي  التابعة له فرعیةالمستودعات ال من مع مجموعة

أساسي عتمد بشكل تعلى منهجیة علمیة  ، ویكون هذا العمل بناءاً المراكز الفرعیة والتفاصیل في كافة التغیرات

 .وزعةقواعد البیانات الم على

 قواعد البیانات الموزعة حول نبذة عامة   ١.٢ 

مجموعة من قواعد  لدینا كونی حیث انهالبیانات الموزعة  قواعدقواعد البیانات هي في  إلیه لما توص أهم إن   

والتي تبدو للمستخدم بأنها قاعدة بیانات واحدة  ،Networkالبیانات التقلیدیة المترابطة فیما بینها عن طریق شبكة 

بینما یتم إدارة كل  ،شبكة واحدة وكأنهاالمكونة للشبكة،  وتبدو  یائیًا مقسمة وموزعة على المواقعمنطقیًا ولكنها فیز 

لهذا قاعدة بیانات من القواعد البیانات المتواجدة على المواقع بشكل مستقل عبر نظام إدارة قاعدة بیانات مخصص 

النوع من قواعد البیانات، بینما یتم إدارة قاعدة البیانات الموزعة الكلیة عن طریق نظام برمجي یدعى نظام إدارة 

على عاتقه تأمین مبدأ شفافیة البیانات، والذي یتیح للمستخدم تنفیذ  ) والذي تقع(DBMSقاعدة البیانات الموزعة 

 قاعدة بیانات واحدة . عملیاته على قاعدة البیانات الموزعة وكأنها
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 ) قاعدة بیانات موزعة.١.١شكل(

 قواعد البیانات الموزعة أنواع    ١.٢.١

 قواعد بیانات موزعة متجانسة -١

متشابهة كأن تكون جمیعها  راتها المتواجدة في جمیع المواقعوالتي یكون فیها قواعد البیانات ونظام إدا

 وما شابه من أنظمة قواعد البیانات التقلیدیة. Access أكسس

 قواعد بیانات موزعة غیر متجانسة -٢

والتي یكون فیها قواعد البیانات ونظام إداراتها مختلف عن بعضها البعض، كأن تكون في بعض المواقع 

 وهكذا.MySQL وفي بعضها األخر  Access أكسس

  تفي نظام إدارة المستودعا قواعد البیانات الموزعة میزات استخدام   ١.٢.٢   

 المستودعات المختلفة.  بین االتصال وٕاثراء تحسین  -١

 .في التواصل خاصة في الظروف األمنیة الصعبة والحاالت الطارئة الزمان و المكان قیود تجاوز -٢

 تحسین قدرة مستخدمي المستودع على استخدام الوسائل والمهارات التكنولوجیة الحدیثة. -٣

 والسریع والتعرف على النتائج وتصحیح األخطاء.التقییم الفوري  -٤

http://knol.google.com/k/-/-/tehy0x0312m0/gdbm40/pic1.jpg
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 .األدویةبیع وشراء  موعد باختیار یتعلق فیما اكبر مرونة النظام یّوفر -٥

 زیادة موثوقیة وتوافر البیانات. -٦

 تقلیل الوقت الالزم إلدارة البیانات. -٧

 تحسین األداء والفاعلیة. -٨

 تحدید المشكلة   ١.٣

وكل مستودع فرعي مرتبط  أدویة لها العدید من الفروع في مناطق مختلفةتكمن المشكلة بوجود عدة مستودعات  

حیث تعاني هذه المستودعات من العدید من المشاكل المتعلقة بالتواصل بینها بشكل فعال  بالعدید من الصیدلیات،

دویة هذه ، بسبب استخدامها للنظام الیدوي في التواصل واإلدارة، لذلك فان شركات مستودعات األومریح ودقیق

 ترغب بإدارة الشركة وفروعها بشكل الكتروني سریع ودقیق. 

 

 الحلول المقترحة للمشكلة ١.٤

تضم جمیع  )Centralized Databaseبناء موقع الكتروني شامل باستخدام قاعدة بیانات مركزیة ( .١

 المستودعات الفرعیة باإلضافة للمركز الرئیسي.

مستودعات ) للDistributed Database(البیانات الموزعة بناء موقع الكتروني شامل باستخدام قواعد .٢

 الفرعیة باإلضافة للمركز الرئیسي.
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 األهداف ١.٥

یعتمد بدیل عن النظام الیدوي،  لشركة مستودعات أدویة یكون بناء نظام إلكترونيیهدف هذا المشروع إلى       

 في األدویة إلكترونیاً ب الخاصة العملیات إدارةالموزعة، بحیث یتیح النظام  تالبیانا قواعد بشكل أساسي على

ومشاهدة أیضا األدویة التي یتم بیعها وما یحدث علیها من زیادة أو نقصان  ومتطور بشكل فعالمركزي اللمستودع ا

، ومن األهداف المرجو تحقیقها عند استخدام في قواعد بیانات المراكز الفرعیة لیتم توفیر النقص عند هذه المراكز

 :النظام هذا

 .لمستخدمي النظامالعناء والوقت و  توفیر الجهد •

 .لمستخدمي النظامإنتاجیة أفضل  •

 البیانات. وتكرار إمكانیة أقل لفقدان •

 سهولة البحث والوصول إلى البیانات المطلوبة. •

 .مثل األوراق والدفاتر تخزین البیاناتالوسائل الیدویة المستخدمة لاالستغناء عن  •

 فریق العمل ١.٦

 التالیة:ویقوم بالمهام محلل النظام  .١

 .للمشكالت الموجود والعمل على إیجاد أو اقتراح الحلول تحلیل النظام •

 .د متطلبات النظام الوظیفیة وغیر الوظیفیةیحدت •

 وضع أهداف النظام. •

 .التكنولوجیة والمحددات القدرة على إدراك وفهم االحتماالت •

 المبرمج: .٢

والعمل على تطبیقها ومن ثم تلبیة متطلبات المستفیدین من  یقوم بتحدید المتطلبات البرمجیة للنظام 

 .النظام بإنشاء البرنامج الذي یلبي متطلباتهم
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 أهمیة الدراسة ١.٧

سهل عملیة إدارة مستودعات سی الموزعةالبیانات قواعد باستخدام  ات األدویةالكتروني لمستودع نظام بناء إن   

في كافة  العاملین، حیث یشعر جمیع بدقة وسرعة المراكز الفرعیة التي تقوم بشراء األدویة منهااألدویة المركزیة مع 

والتعامل مع األدویة التي یتم شراؤها من المركز  عند استخدامهم للنظام المختلفة بالراحة المستودعات الفرعیة

كل ما یتعلق بالبعد  ینمتجاوز  هم البعضترابط مع بعضالزیادة هم، وأیضا بین واإلنتاجیة فاعلیزید التمما  الرئیسي

، وأیضا فان هذا النظام یساعد في تحسین الخدمة المقدمة الفرعیة المستودعاتو  بین المستودع الرئیسيالجغرافي 

 من شركة مستودعات األدویة. 

 الجدول الزمني لمهام المشروع ١.٨

 لمهام الشروع. المتوقع ) الجدول الزمني١.١جدول(

 

 

 األسابیع الوصف النشاطات

١النشاط  ١٠ تجمیع المعلومات 

٢النشاط  ٤ متطلبات النظام 

٣النشاط  ٤ وصف المتطلبات 

٤النشاط  ٤ تصمیم النظام 

٥النشاط  ٦ برمجة النظام 

٦النشاط  ٤ اختبار النظام 

٧النشاط  ٣٢ توثیق النظام 
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 للمشروعالمخطط الزمني  ١.٩

    األسابیع   

 المھام

۲ ٦ ٤ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱٤ ۱٦ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲٤ ۲٦ ۲۸ ۳۰ ۳۲ 

                 ۱النشاط 

                 ۲النشاط 

                 ۳النشاط 

                 ٤النشاط 

                 ٥النشاط 

                 ٦النشاط 

                 ۷النشاط 

 .ع) مخطط سیر المشرو ١.٢شكل(

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة.         ٢.١                            

 .تحلیل النظام الحالي  ٢.٢                            

 .دراسة اإلمكانیات  ٢.٣                            

 .متطلبات النظام  ٢.٤                            

 .                                                          ىدراسة الجدو   ٢.٥                            

 .                                             القیود والمحددات  ٢.٦                            

 .                                        المخاطر  ٢.٧                            

                            

 

 

 لثانيالفصل ا النظام متطلبات        
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       المقدمة    ٢.١

المصادر التي یحتاجها، بعد ذلك في هذا الفصل سیتم توضیح وتحلیل النظام الحالي وكیفیة عمله وجمیع        

ه والقیود والمخاطر التي قد تواجهه، والبدائل والجدوى االقتصادیة والمتطلبات ؤ سیتم شرح كیفیة عمل النظام المراد بنا

وهذه هي المرحلة األولیة في تطویر النظام حیث تتضمن جدولة كاملة لمصادر النظام  ةوغیر الوظیفیالوظیفیة 

 وتكالیف بنائه.

      تحلیل النظام الحالي   ٢.٢

، ومن والدقة النظام المتعامل به في شركات مستودعات األدویة هو نظام یدوي بسیط یفتقر إلى السرعة     

 المشاكل التي یواجهها النظام الحالي في المستودعات:

والعناء وال یتم النظام الحالي في المستودعات هو نظام یدوي وبالتالي فانه بطيء یتطلب الكثیر من الجهد  .١

 انجاز األعمال بشكل دقیق وفعال.

ویكون التواصل عن طریق الهاتف  صعوبة في التواصل المستمر بین المركز الرئیسي والمراكز الفرعیة، .٢

 والزیارة الشخصیة مما یقلل من التواصل.

 .ستقباللالو عمل الطلبات یستغرق الكثیر من الوقت لإلرسال  .٣

 التكرار في البیانات. .٤

 یتطلب   ذلكو ، والسعر ،المتبقیةمعین من حیث الكمیة  الخاصة بدواءمعلومات العلى بة الحصول صعو   .٥

 .عدم دقتها احتمالیةللوصول إلى هذه البیانات مع  وقت كبیر

 عدم وجود ترتیب في تصنیف المنتجات داخل المؤسسة مما یؤدي إلى صعوبة التعامل مع المنتجات. .٦

 المدخلة والمخرجة.صعوبة في تحدید الكمیة  .٧

 عدم وجود ترابط بین عملیات البیع والشراء. .٨

وذلك للكمیات الهائلة من األدویة سواء كانت موجودة بالمركز  األدویة، انتهاءصعوبة معرفة تواریخ  .٩

 .المتعاملة معهالرئیسي أو المراكز الفرعیة 



 ]متطلبات النظام[                 الفصل الثاني   
 

 10 

         دراسة اإلمكانیات   ٢.٣

       البدائل     ٢.٣.١

منهجیة العمل في شركات مستودعات األدویة واستخالص الفجوات والمعوقات التي یعاني منها المركز، بعد دراسة 

 عدة هناكو إیجاد الحلول التي تساهم في التخلص من هذه المشاكل، بالبحث والعمل على  فان فریق العمل سیقوم

 هذه البدائل: بدائل أخرى قد تساعد في حل المشاكل التي تعاني منها شركات األدویة ومن

): تضم جمیع Centralized Databaseبناء موقع الكتروني شامل باستخدام قاعدة بیانات مركزیة ( .١

 .المتعاملة معهمركز الرئیسي وجمیع المراكز الفرعیة ال

 

 .بیانات مركزیة لنظام شامل قاعدة)  ٢.١شكل(

 

 

 

 

 

 



 ]متطلبات النظام[                 الفصل الثاني   
 

 11 

 األول.میزات البدیل  )٢.١(جدول

 

 األول.البدیل  سیئات) ٢.٢(جدول

 

 

 

 

 

 

 

 : من أهم میزات هذا البدیل 

 بین كل عناصر النظام .وجود قاعدة بیانات مشتركة  •

 .الوصول إلى النظام في أي وقت ومن إي مكان •

 قلة تكرار البیانات . •

 سهولة البحث والوصول إلى البیانات المطلوبة . •

  الثاني البدیل سیئاتمن أهم : 

 .التكلفة العالیة التي تتحملها الشركة عند تطبیق مثل هذا النظام •

 .صعوبة عمل أي تعدیالت على متطلبات النظام بعد تشغیله •

 یتطلب هذا النظام أجهزة حاسوب متطورة ذات سعة تخزینیة هائل. •

 تنفیذ العمل ببطء عندما یكون هناك ضغط على الخادم. •
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 )Distributed Database(بناء موقع الكتروني شامل باستخدام قواعد البیانات الموزعة .٢

 .للمستودع الرئیسي وربطه بقواعد البیانات الخاصة بالمراكز الفرعیة المتعاملة معه

 

 لنظام شامل. موزعة بیانات قواعد) ٢.٢(شكل

 الثاني.میزات البدیل  )٢.٣(جدول

 : من أهم میزات هذا البدیل 

 وجود قاعدة بیانات خاصة لكل مركز. •

 .موزعةالسرعة في األداء بسبب توزیع الحمل على قواعد بیانات  •

 مرونة النظام وٕامكانیة التعدیل علیه بسهولة. •

 .الوصول إلى النظام في أي وقت ومن إي مكان •

 إمكانیة اقل لفقدان البیانات. •

 قلة تكرار البیانات. •

 سهولة البحث والوصول إلى البیانات المطلوبة. •

http://knol.google.com/k/-/-/tehy0x0312m0/gdbm40/pic1.jpg
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 الثاني.البدیل  سیئات )٢.٤(جدول

       تحلیل النظام المقترح  ٢.٣.٢

الموزعة هو  األدویة باستخدام قواعد البیاناتوالذي هو بناء موقع شامل لشركة مستودعات  نيإن البدیل الثا  

ن غیره كما تم تبیینه حیث أن تكالیف عالخیار الذي یراه فریق العمل األفضل وذلك لما له من میزات أفضل 

إدارته اقل، وسهولة اإلدارة والتحكم بالموقع أفضل، ومن أهم المیزات التي دفعت فریق العمل الختیاره هو إمكانیة 

) على خادم الموقع بسبب قواعد البیانات الموزعة، باإلضافة إلى أن امن وحمایة المعلومات loadالحمل (تقلیل 

والبیانات تكون أعلى من األنواع والبدائل األخرى وذلك الن قواعد البیانات الموزعة تسمح باستخدام أكثر من 

 خادم بیانات.  

  

 

 

 

 

 

 

  نيالثا البدیل سیئاتمن أهم : 

 .التكلفة العالیة التي تتحمله شركة المستودعات عند تطبیق مثل هذا النظام •

 استخدام االنترنت یتطلب مهارات وخبرات یجب توفرها في المستخدمین. •
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       متطلبات النظام  ٢.٤

 سیتم اإلشارة إلى المتطلبات الوظیفیة وغیر الوظیفیة:وهنا           

       المتطلبات الوظیفیة  ٢.٤.١

 المتطلبات الوظیفیة للمركز الرئیسي : •

 عدم تفعیل حسابات یملك المركز الرئیسي الصالحیات الكاملة لإلضافة والحذف والتعدیل وتفعیل أو -١

 .المستودعات الفرعیة

 ٕامكانیة الموافقة أو إلغاء الطلبات.، و المرسلة للمركز الرئیسي من الفروعإمكانیة مشاهدة طلبات األدویة  -٢

عمل إمكانیة مشاهدة األدویة المتوفرة والناقصة داخل المركز الرئیسي والمراكز الفرعیة وٕامكانیة  -٣

 وطباعة التقاریر بأنواعها مثل التقاریر الخاصة بالطلبات التي سلمت والتي لم تسلم.

 .ومات دواء معین أو حذف دواء معینجدیدة وٕاضافتها أو التعدیل في معلتسجیل األدویة ال -٤

إمكانیة البحث في المستودع المركزي أو المستودعات الفرعیة عن نوع معین من األدویة وذلك حسب  -٥

 .مصنعة أو االسم العلمي أو الحالةالشركة ال

أو المستودعات  مركز الرئیسيلة داخل اإمكانیة عرض ومشاهدة األدویة التالفة والمنتهیة الصالحی -٦

  .المتعاملة معهالفرعیة 
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 المتطلبات الوظیفیة للمستودعات الفرعیة  : •

 .المستودع الفرعي والمركز الرئیسيإمكانیة عرض األدویة المتوفرة في  -١

  إمكانیة عمل طلبیات أدویة من المركز الرئیسي. -٢

من األدویة بناءا على االسم أو االسم العلمي أو الشكل أمكانیة البحث في المستودع الفرعي عن نوع معین  -٣

 أو الشركة المصنعة للدواء.

 .به ةالخاص تداخل قاعدة البیانا أو حذف أو تعدیل بیانات األدویة ضافةإمكانیة إ -٤

 

      المتطلبات غیر الوظیفیة   ٢.٤.٢

 نظام الحمایة: .١

عن طریق التحقق من شخصیة ستخدام النظام یجب توفر قدر كافي من الحمایة والخصوصیة في ا

 مستخدم النظام وٕادارة الصالحیات المختلفة.

 سهولة االستخدام: .٢

وذلك باستخدام عرض مرئي  أن تكون الواجهة بسیطة ُتمّكن المستخدم من التعامل مع النظام بسهولة،

 واضح وسهل الفهم.

 المرونة وسرعة عرض النتائج: .٣

 كل مرن وسریع حتى ال یكون مصدر إزعاج للمستخدم.المقصود بها هو إمكانیة استخدام النظام بش

  :القابلیة لصیانة النظام  .٤

یجب أن یكون تصمیم النظام قابًال إلجراء صیانة دوریة وأن یكون قابًال للتعدیل والتطویر بناء على 

 مرتبط بتوثیق متین.و التغیرات والتطورات المستقبلیة وذلك عن طریق إنشاء تصمیم سهل وواضح ومرتب 

 إمكانیة التوسیع: .٥

الفرعیة مرتبطة  یجب أن یكون لدى النظام القابلیة للتوسیع بحیث یشمل أعداد اكبر من المستودعات

 بمركز رئیسي معین.
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       دراسة الجدوى  ٢.٥

من أهم العوامل المؤثرة على نجاح النظام هو إجراء دراسة جدوى للنظام، فإن هذا النظام یحتاج إلى تكلفه مادیه    

، وتكلفة الكتب والمراجع باإلضافة إلى النظام وتكلفة المعدات البرمجیةلعملیة تطویره تتمثل في تكلفة مبرمجین 

، ولكن هذه التكلفة ال تذكر بالمقارنة مع الفوائد دات الفیزیائیةمثل في تكلفة المعتكلفه مادیه لعملیة تشغیله  تت

، وبالتالي یتحقق من خالل هذا النظام توفیر للجهد والوقت وتوفیر األمن لنظام وتطبیقهالناتجة من استخدام هذا ا

الصعوبات الناتجة عن والحمایة الالزمین لبیانات النظام، لذلك فان هذا النظام هو الحل األكثر تناسبا لتخطي جمیع 

 النظام الحالي.

 

 دراسة الجدوى االقتصادیة:  ٢.٥.١

 الجدوى االقتصادیة تعتبر خطوة من أهم خطوات التخطیط ألي مشروع، حیث یتم فیها دراسة المصادر مثل:       

 المصادر البشریة، المصادر الفیزیائیة، المصادر البرمجیة، وتكلفة هذه المصادر لكل بدیل.
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  بناء موقع الكتروني شامل باستخدام قاعدة بیانات مركزیة :ولاأل البدیل )Central Database.( 

 تكالیف تطویر النظام: •

 فیزیائیة:الالتكالیف  .١

 الجدول التالي یوضح تكالیف المصادر الفیزیائیة لتطویر النظام:

 الكلیةالتكلفة  تكلفة الوحدة عدد الوحدات المواصفات المكونات الفیزیائیة

 Dellمعالج  جهاز حاسوب

core2due 
2.4GHz 
RAM  1 GB 

قرص صلب 
120GB 
DVD-Writer 
Network card 

 أنش" ١٧شاشة "

 لوحة مفاتیح، وفأرة

١٤٠٠ $  ٧٠٠ ٢ $ 

 Laser  jet طابعة
M1005 3 in 1 

١٠٠ $ ١٠٠ ١ $ 

 $ ٢٥ $ ٢٥ ١ kbps 25سرعة  )ADSLخط انترنت (

 $ ٢٠ $ ٢٠ ١ Flash memory( 8 GBذاكرة (

 $ ٦ $ ٢ ٣  )DVDأقراص تخزین (

 $ ١٥٥١ المجموع 

 .األول لالبدیالتكالیف الفیزیائیة لتطویر  )٢.٥جدول(

 

 

 

 

 

 



 ]متطلبات النظام[                 الفصل الثاني   
 

 18 

 برمجیة:التكالیف ال .٢

 الجدول التالي یوضح تكالیف المصادر البرمجیة لتطویر النظام:              

 التكلفة الكلیة تكلفة الوحدة عدد الوحدات المكونات البرمجیة
Operating system: 

Microsoft Windows 
XP Professional SP3 

٢٠٠ $ ١٠٠ ٢ $ 

SQL server manager ١ 50 $ 50 $ 
Photoshop ١٠٠ $ ١٠٠ ١ $ 

Microsoft Office 
2003 

١٠٠ $ ١٠٠ ١ $ 

Ms visual Studio  
(2005,2008) 

٥٠ $ ٥٠ ١ $ 

 $ 500 المجموع

 ول.األبدیل التكالیف البرمجیة لتطویر ال) ٢.٦جدول (

 

 التكالیف البشریة: .٣

 یوضح الجدول التالي التكالیف البشریة المتوقعة في تطویر النظام :              

 المجموع/أسبوع التكلفة/ساعة عدد الساعات في األسبوع المكونات البشریة

 $ ٢٥٠ $ ٥ ٢٥ ٢مبرمج عدد 

 $ 50 $ ١٠ ٥ 1محلل عدد 

 $ ٣٠٠ المجموع في األسبوع الواحد
 ألسبوع واحد. األولبدیل ) التكالیف البرمجیة لتطویر ال٢.٧جدول ( 

 .شهور ٨خالل  األولبدیل ) التكالیف البرمجیة لتطویر ال٢.٨(جدول 

 

 $ ١٢٠٠$ = ٣٠٠*  ٤ تكالیف التطویر البشریة خالل الشهر الواحد :

 $ ٩٦٠٠$ = ١٢٠٠*  ٨ وهي الفترة المتوقعة لتطویر النظام:  شهور ٨تكالیف التطویر البشریة خالل 
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لتشغیل النظام نحتاج إلى استضافة النظام على خادم  شركة معینة حیث أن ثمن تكالیف تشغیل النظام:  .٣

 .$ لكل عام١٥٠االستضافة المتوقع 

موقع الكتروني شامل باستخدام قاعدة : بناء والذي هو الثانيالتكالیف الكلیة المتوقعة لتطویر وبناء البدیل     

 :)Centralized Database( بیانات مركزیة

تكالیف تشغیل  التكالیف البشریة التكالیف البرمجیة التكالیف الفیزیائیة
 النظام

 المجموع

١١٨٠١ $١٥٠ $ ٩٦٠٠ $ ٥٠٠ $ ١٥٥١ $ 
 .األولالكلیة لتطویر البدیل ) التكالیف ٢.٩جدول (
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 بناء موقع الكتروني شامل باستخدام قواعد البیانات الموزعة  :نيالبدیل الثا)Distributed Database( 

 تكالیف تطویر النظام: •

 فیزیائیة:الالتكالیف  .٤

 الجدول التالي یوضح تكالیف المصادر الفیزیائیة لتطویر النظام:

 التكلفة الكلیة تكلفة الوحدة عدد الوحدات المواصفات المكونات الفیزیائیة

 جهاز حاسوب

PC’s 

 Dellمعالج 

core2due 
2.4GHz 
RAM  1 GB 

قرص صلب 
120GB 
DVD-Writer 
Network card 

 أنش" ١٧شاشة "

 لوحة مفاتیح، وفأرة

١٤٠٠ $  ٧٠٠ ٢ $ 

 (printer)طابعة Laser  jet 
M1005 3 in 1 

١٠٠ $ ١٠٠ ١ $ 

 $ ٢٥ $ ٢٥ ١ kbps 25سرعة  )ADSLخط انترنت (

 $ ٢٠ $ ٢٠ ١ Flash memory( 8 GBذاكرة (

 $ ٦ $ ٢ ٣  )DVDأقراص تخزین (

 $ ١٥٥١ المجموع 

 .انيالث لالبدیتكالیف الفیزیائیة لتطویر ال )٢.١٠جدول(
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 برمجیة:التكالیف ال .٥

 الجدول التالي یوضح تكالیف المصادر البرمجیة لتطویر النظام:              

 التكلفة الكلیة تكلفة الوحدة عدد الوحدات المكونات البرمجیة
Operating system: 

Microsoft Windows 
XP Professional SP3 

٢٠٠ $ ١٠٠ ٢ $ 

SQL server manager ٥٠ $ ٥٠ ١ $ 
Photoshop ١٠٠ $ ١٠٠ ١ $ 

Microsoft Office 
2003 

١٠٠ $ ١٠٠ ١ $ 

Ms visual Studio  
(2005,2008) 

٥٠ $ ٥٠ ١ $ 

 $ 500 المجموع

 ني.الثابدیل ) التكالیف البرمجیة لتطویر ال٢.١١جدول (

 

 التكالیف البشریة: .٦

 یوضح الجدول التالي التكالیف البشریة المتوقعة في تطویر النظام :              

 المجموع/أسبوع التكلفة/ساعة عدد الساعات في األسبوع المكونات البشریة

 $ ٢٥٠ $ ٥ ٢٥ ٢مبرمج عدد 

 $ ٥٠ $ ١٠ ٥ 1محلل عدد 

 $ ٣٠٠ المجموع في األسبوع الواحد
 ألسبوع واحد. الثانيبدیل ) التكالیف البرمجیة لتطویر ال٢.١٢جدول ( 

 .شهور ٨خالل  الثانيبدیل ) التكالیف البرمجیة لتطویر ال٢.١٣جدول (

 

 $ ١٢٠٠$ = ٣٠٠*  ٤ تكالیف التطویر البشریة خالل الشهر الواحد :

 $ ٩٦٠٠$ = ١٢٠٠*  ٨ وهي الفترة المتوقعة لتطویر النظام:  شهور ٨تكالیف التطویر البشریة خالل 
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 تكالیف تشغیل النظام:  .٤

$ لكل ١٥٠لتشغیل النظام نحتاج إلى استضافة النظام على خادم  شركة معینة حیث أن ثمن االستضافة المتوقع 

 .عام

بناء موقع الكتروني شامل باستخدام قواعد البیانات  والذي هو نيالثاالتكالیف الكلیة المتوقعة لتطویر وبناء البدیل 

 :)Distributed Database(الموزعة 

تكالیف تشغیل  التكالیف البشریة التكالیف البرمجیة التكالیف الفیزیائیة
 النظام

 المجموع

١١٨٠١ $١٥٠ $ ٩٦٠٠ $ ٥٠٠ $ ١٥٥١$ 

 .الثانيالكلیة لتطویر البدیل ) التكالیف ٢.١٤دول (ج

 دراسة الجدوى الفنیة: ٢.٥.٢

بعد قیام فریق البحث بدراسة النظام الحالي الموجود لدى شركات مستودعات األدویة ووضع البدائل 

 :من حیث الجدوى الفنیة بین البدائل المقترحة المتوقعة المقترحة فقد وضع فریق العمل المقارنة التالیة

 المقترحة للنظام من الناحیة الفنیة.والجدول التالي یوضح المقارنة بین البدائل 

 نيالبدیل الثا البدیل األول وجه المقارنة

 عالیة متوسطة الكفاءة

 عالیة متوسطة الفاعلیة

 منخفض عالي ضیاع الوقت

 عالیة متوسطة الدقة

 سهل صعب التحدیث

 متوسطة كبیرة فترة بناء النظام

 عالي عالي الجهد
 .بین البدائل) مقارنة الجدوى الفنیة ٢.١٥جدول(
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وما تم تحلیله في الجدوى االقتصادیة والممیزات األخرى التي ذكرت للبدیل  السابقةوبناءا على المقارنة 

 بناء موقع الكتروني شامل باستخدام قواعد البیانات الموزعة فقد تم اختیاره للعمل على تطبیقه . الذي هو نيالثا

      القیود والمحددات   ٢.٦

 من  القیود والمحددات التي یمكن أن تواجهنا أثناء بناء النظام:       

 القیود والمحددات للنظام 

 بناء النظام ضمن فترة محدودة. 

 .العمل ضمن میزانیة محددة 

  من استخدام الحاسوب واالنترنت. ستخدمي النظاممتمكن 

  الجدید.للنظام مستخدمي النظام مدى تقبل 
 .القیود والمحددات للنظام) ٢.١٦جدول(

       المخاطر     ٢.٧

 تنقسم المخاطر التي قد تواجه النظام إلى أربعة أنواع  : •

 )Technology Risksالمخاطر التكنولوجیة ( ٢.٧.١

 المخاطر التكنولوجیة

 تعرض النظام للتلف بمكوناته البرمجیة. 

  عملیة تطویر النظام.الحاجة إلى متطلبات جدیدة بعد اإلنهاء من 

  افق النظام مع البیئة المحیطة بهعدم تو. 

 یر أمن في مكونات قاعدة البیاناتعمل تعدیل غ. 

 یانات المخزنة والنسخ االحتیاطیةفقدان الب. 

 .حدوث خلل في المكونات المادیة أو البرمجیة أثناء تطویر النظام 

 .المخاطر التكنولوجیة للنظام) ٢.١٧جدول(
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 )Physical Risksالمخاطر المادیة ( ٢.٧.٢

 المخاطر المادیة

 . عدم توفر أجهزة الحاسوب الالزمة لتشغیل النظام 

 .تجاوز النظام للتكلفة و المیزانیة المسموح بها 

 .المخاطر المادیة للنظام) ٢.١٨جدول(

 

 )Human Risksالمخاطر البشریة ( ٢.٧.٣

 المخاطر البشریة

 أحد أعضاء فریق العمل. أو انسحاب مرض 

 .نقص الخبرة الكافیة في استخدام التكنولوجیا من قبل بعض مستخدمي النظام 

 .المخاطر البشریة للنظام) ٢.١٩جدول(

 

 )Time Risksالمخاطر الزمنیة ( ٢.٧.٤

 المخاطر الزمنیة

 التأخر في إنجاز العمل مما یتسبب بعدم تسلیمه في الوقت المحدد. 

  وجدولة مهام المشروع.حدوث خلل في تقسیم 

 .المخاطر الزمنیة للنظام) ٢.٢٠جدول(
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 :الحلول المقترحة للمخاطر 

 توزیع وعرض نشرات یجب استخدامها في توعیة مستخدمي النظام بكیفیة استخدامه. .١

وعلى  عمل نسخة احتیاطیه من النظام وقاعدة البیانات التابعة له على قرص صلب منفصل .٢

 .األقراص المدمجة

مهام بناء المشروع على أعضائه بشكل مجدول وذلك النجاز وتسلیم المشروع في  توزیع .٣

 .الوقت المحدد

 .تحدید متطلبات النظام بشكل مثالي وموسع .٤

 وضع خطة شاملة لعملیة الفحص. .٥

 تحدید الوقت الالزم لكل مهمة مع مراعاة وجود وقت إضافي لكل منها. .٦

 تحدید مجال النظام بشكل واضح. .٧

 امل بالمیزانیة المقررة للمشروع.االلتزام الك .٨

 التدریب المستمر وتعلم كل ما یتطلبه النظام واالستعانة بالخبراء وأصحاب المشاریع السابقة. .٩



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة.         ٣.١                            

 وصف المتطلبات الوظیفیة.  ٣.٢                            

 معاییر التحقق.  ٣.٣                            

 وصف بیانات النظام.  ٣.٤                            

                            

 

 

 لثالثالفصل ا النظام وصف        
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       المقدمة    ٣.١

التي  والصالحیات هذه المرحلة من المشروع سنقوم بوصف كامل للمتطلبات الوظیفیة الخاصة بالنظامفي         

 .طوة أساسیة لتطویر وٕاكمال النظاموالتي تعتبر خ تم ذكرها في الوحدة السابقة، التي النظام، یوفرها

 وصف المتطلبات الوظیفیة   ٣.٢

یبین وصف التالي ، والجدول األخرى األنظمةصف متطلبات النظام  بالمقابلة مع قوم بو سن فصلالا في هذ    

 النظام). متطلبات(بالفصل الثانيللمتطلبات الوظیفیة للنظام والتي تقابل المتطلبات التي تم وصفها سابقا 

 متطلبات النظام                    وصف المتطلبات الوظیفیة للنظام

  

 

 

 

 

 

 :متطلبات الوظیفیة للمركز الرئیسيال -۱
 

 

الكاملة یملك المركز الرئیسي الصالحیات   1.1
عدم تفعیل  لإلضافة والحذف والتعدیل وتفعیل أو

حسابات المستودعات الفرعیة والموافقة على إضافة 
 صیدلیة أو الحذف والتعدیل.

إمكانیة مشاهدة طلبات األدویة المرسلة للمركز   1.2
ٕامكانیة الموافقة أو إلغاء ، و الرئیسي من الفروع

 الطلبات.

لمتوفرة والناقصة داخل إمكانیة مشاهدة األدویة ا 1.3
المركز الرئیسي والمراكز الفرعیة وٕامكانیة عمل 
وطباعة التقاریر بأنواعها مثل التقاریر الخاصة 

 .لتي لم تسلمات التي سلمت وایبالطلب

تسجیل األدویة الجدیدة وٕاضافتها أو التعدیل في   1.4
 معلومات دواء معین أو حذف دواء معین.

لمستودع المركزي عن نوع إمكانیة البحث في ا  1.5
معین من األدویة وذلك حسب الشركة المصنعة أو 

 .االسم العلمي أو الحالة

 والمنتهیة إمكانیة عرض ومشاهدة األدویة التالفة 1.6
 أو المستودعات مركز الرئیسيالصالحیة داخل ال
   الفرعیة التابعة له.

 وصف المتطلبات الوظیفیة للمركز الرئیسي. )3.1جدول(
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 : الوظیفیة للمستودعات الفرعیة المتطلبات .2

 

               

 

إمكانیة عرض األدویة المتوفرة في المستودع 2.1

 .الفرعي والمركز الرئیسي

إمكانیة عمل طلبیات أدویة من المركز 2.2

  الرئیسي.

أمكانیة البحث في المستودع الفرعي عن نوع 2.3

أو االسم العلمي معین من األدویة بناءا على االسم 

 أو الشكل أو الشركة المصنعة للدواء.

أو حذف أو تعدیل بیانات  ضافةإمكانیة إ2.4

  .األدویة

 

 

 

 

 وصف المتطلبات الوظیفیة للمستودعات المركزیة. )3.2جدول(
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 وصف المتطلبات الوظیفیة للنظام3.2.1.   

 سابقا. فصلالتي تم ذكرھا في ھذه ال الوظیفیة للنظاملمتطلبات لشرح مفصل 

1.1 Use Case ID: 

 :Use Case Name الواردة إدارة الطلبیات

 Last Updated By: فریق العمل Created By: 

 Date Last Updated: 8-11-2010 Date Created: 

 .الطلبیات الواردةإدارة  الوظیفة:

من التحكم  تمكن موظف المركز الرئیسيهذه الوظیفة  الوصف:

بالطلبیات الواردة من خالل الرفض أو القبول أو 

 التعدیل علیها.

 ال شيء. المدخالت:

 .  موظف المركز الرئیسي المصدر:

 .طلبیة مرفوضة أو مقبولة أو معدلة المخرجات:

 مدیر قواعد البیانات او موقع الویب. المستقبل:

 ال شيء یتطلب:

 ال شيء. شرط سابق :

 . ال شيء : شرط الحق

 ال شيء. التأثیرات :

 إدارة الطلبیات الواردة )3.3جدول(
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1.2 Use Case ID: 

 :Use Case Name إستعراض األدویة المتوفرة

 Last Updated By: فریق العمل Created By: 

 Date Last Updated: 13-11-2010 Date Created: 

 إستعراض األدویة المتوفرة. الوظیفة:

ه الوظیفة تمكن موظف المركز الرئیسي من هذ الوصف:

إستعراض األدویة المتوفرة في المركز الرئیسي أو 

 . المستودعات الفرعیة التابعة له

 .ال شيء المدخالت:

 .  موظف المركز الفرعي المصدر:

تفاصیل عن األدویة المتوفرة في المركز الرئیسي  المخرجات:

 .والمراكز الفرعیة

 مدیر قواعد البیانات او موقع الویب. المستقبل:

 ال شيء. یتطلب:

 ال شيء. شرط سابق :

 ال شيء. شرط الحق :

 ال شيء. التأثیرات :

 األدویة المتوفرة استعراض )3.4جدول(
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1.3 Use Case ID: 

 :Use Case Name إدارة بیانات األدویة

 Last Updated By: فریق العمل Created By: 

 Date Last Updated: 22-11-2010 Date Created: 

 .إدارة بیانات األدویة الوظیفة:

فة تمكن موظف المركز الرئیسي من التحكم هذه الوظی الوصف:

ببیانات األدویة من خالل إضافة دواء جدید أو تعدیل 

  أو حذف بیانات دواء معین.

 .بیانات األدویة المراد إدارتها المدخالت:

 .  المركز الرئیسيموظف  المصدر:

 البیانات التي تم تحدیثها. المخرجات:

 مدیر قواعد البیانات او مواقع الویب. المستقبل:

 على النظام. دخول موظف المركز الرئیسي یتطلب:

 ال شيء. شرط سابق :

 ال شيء. شرط الحق :

 ال شيء. التأثیرات :

 ) إدارة بیانات األدویة3.5جدول(
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1.4 Use Case ID: 

 :Use Case Name البحث عن دواء معین

 Last Updated By: فریق العمل Created By: 

 Date Last Updated: 26-11-2010 Date Created: 

 البحث عن دواء معین. الوظیفة:

من البحث ة تمكن موظف المركز الرئیسي الوظیفهذه   الوصف:

عن دواء معین في مخزون المركز الرئیسي أو 

المستودعات الفرعیة، ویكون البحث حسب رقم 

 .الدواء،رقم الخلطة اسمالدواء،

 .إدخال بیانات في نص البحث حسب شرط البحث المدخالت:

 .  موظف المركز الرئیسي  المصدر:

 .بیانات الدواء التي تم البحث عنه في حال وجوده المخرجات:

 مواقع الویب. أومدیر قواعد البیانات  المستقبل:

 ال شيء. یتطلب:

 ال شيء. شرط سابق :

 ال شيء. شرط الحق :

 ال شيء. التأثیرات :

 البحث عن دواء معین )3.6جدول(
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1.5 Use Case ID: 

 :Use Case Name التالفة األدویة ستعراضا

 Last Updated By: فریق العمل Created By: 

 Date Last Updated: 3-12-2010 Date Created: 

 التالفة  . األدویةاستعراض  الوظیفة:

في   األدویةحیة وانتهاء استعراض مدة صال إمكانیة الوصف:

 . المركز الرئیسي أو المستودعات الفرعیة

 ال شيء. المدخالت:

 .موظف المركز الرئیسي المصدر:

 .تقاریر باألدویة المنتهیة الصالحیة المخرجات:

 قواعد البیانات او مواقع الویب.مدیر  المستقبل:

 ال شيء. یتطلب:

 ال شيء. شرط سابق :

 ال شيء. شرط الحق :

 ال شيء. التأثیرات :

 التالفة األدویة استعراض) 3.7جدول(
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1.6 Use Case ID: 

 :Use Case Name عرض توزیع األدویة في المركز الرئیسي والمراكز الفرعیة

 Last Updated By: العمل فریق Created By: 

 Date Last Updated: 3-12-2010 Date Created: 

عرض توزیع األدویة في المركز الرئیسي والمراكز  الوظیفة:

 . الفرعیة

استعراض توزیع كمیات األدویة في المركز  إمكانیة الوصف:

 الرئیس والمستودعات الفرعیة التابعة له. 

 ال شيء. المدخالت:

 المركز الرئیسي.موظف  المصدر:

فاصیل األدویة الموزعة في المركز الرئیسي ت المخرجات:

 .والمستودعات الفرعیة التابعة له

 مواقع الویب. أومدیر قواعد البیانات  المستقبل:

 ال شيء. یتطلب:

 ال شيء. شرط سابق :

 ال شيء. شرط الحق :

 ال شيء. التأثیرات :

 المركز الرئیسي والمراكز الفرعیة. ) عرض توزیع األدویة في3.8جدول (
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 معاییر التحقق  3.3

 حتى یقوم النظام بتحقیق جمیع المتطلبات  یجب علینا سابقا ان نحدد ونخصص معاییر محددة

 للمتطلبات:

 .     لموظف المركز الرئیسي أو  موظف المركز الفرعيبالنسبة  أحرف ٦ال تقل عن  أنكلمة المرور یجب    -)۱

 . األحرفتحتوي كلمة المرور على فراغات بین  ال أن -)۲

 الخاصة في كلمة المرور مثل الفاصلة المنقوطة وما شابھ . األحرفعدم استعمال  -)۳

الرقم  أو المستخدم اسمیكون كلمة المرور متشابھة بین موظفین المستودعات الفرعیة لكن  أن إمكانیة  -)٤

 یكون فریدا. أنالمعرف یجب  

 باختالف الصالحیات . األخرمسؤول النظام لھ صفحة عمل مختلفة عن  أوكل موظف لمستودع فرعي معین  -)٥

قاعدة بیاناتھ بناء على قیود النظام قبل عمل أي عملیة  أووصالحیات المتصل بالنظام  یجب فحص ھویة -)٦

 للموظف على النظام .

تتجاوز الكمیة المتوفرة في المستودع  األدویةكمیة من عدم سماح النظام لموظف المستودع الفرعي طلب  -)۷

 الرئیسي.

أو   بالمستودع الرئیسي أصالغیر متواجدة  ألدویةعدم سماح النظام لموظف المستودع الفرعي بعمل طلبیات  -)۸

 المستودعات الفرعیة.

 قاعدة البیانات :   إلىالوصول  -)۹

وصول مسؤول النظام وموظف المستودع الفرعي لقاعدة بیانات النظام والتحدیث علیھا وفق للصالحیات  إمكانیة 

 لكل مستخدم للنظام.

 

 

 

 

 وصف بیانات النظام 3.4
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 )Use Case Diagramنموذج استخدام الحالة (3.4.1   

 ھو عبارة عن النموذج الذي یوضح العملیات التي تنفذ من قبل المستخدم ، حیث یتم تمثیل العملیات باستخدام 

 ) واتصال العملیات بقاعدة البیانات.Actorالشكل البیضاوي والمستخدم بالرمز المسمى(

 

        

 

 Use Case Diagram (3.1)الشكل

 

 

 

 

 مخطط محتوى النظام 3.4.2   
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 (مستخدمي النظام) ھذا المخطط محتوى النظام، والجھات التي تتعامل مع النظامیوضح 

  Context diagram )۳.۲الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط تدفق بیانات النظام3.4.3   
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 تدفق البیانات وتسلسل العملیات في المؤسسة. حهو عبارة عن نموذج یوض

 

Center 
Organization

User

1.0

Connect

2.0

Display
Medicine

Medicine
Details

3.0

Manage
Medicine

4.0

Display
Order Received

5.0

Manage 
Order

Received

Orders

     Medicine              

    Medicine

Username
Password

Wellcome
Msg

Order
Details

Order
StatusSub 

Inventory
User

 

 

 تدفق بیانات النظام.) مخطط 3.3الشكل(



 تصمیم قواعد البیانات         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة.         ٤.١                            

                   تصمیم قواعد البیانات.  ٤.٢                            

 .والمخرجات للنظامتصمیم واجهة المدخالت   ٤.٣                            

                            

 

 

 لرابعالفصل ا
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 المقدمة  ٤.١

في هذا الفصل سیتم توضیح ووصف تصمیم النظام من حیث التصمیم الوظیفي لكل جزء من أجزاء النظام       

 ووصفها، وأیضا سیتم توضیح اغلب خوارزمیات النظام وشاشاته.باإلضافة إلى تصمیم قواعد البیانات 

 

                 تصمیم قواعد البیانات  ٤.٢  

في هذا الجزء سیتم وصف قاعدة البیانات لهذا النظام، من خالل وصف الجداول التي تحتویها قاعدة البیانات،     

 العالقات بین هذه الجداول.ووصف الحقول التي تحتویها هذه الجداول، وتوضیح 

 وصف الجداول:  ٤.٢.١

 ):usersجدول المستخدمین ( .١

إمكانیة تركه  نوع البیانات اسم الحقل

 بدون بیانات

المرجع أو  المفاتیح

 الصلة

 الوصف طول الحقل

UserID int ال PK  50  لكل مستخدم رقم
 خاص بھ.

ID int لكل مستخدم اسم  ٥۰   ال
مستخدم 

 "رقم".خاص
UserPass nvarchar لكل مستخدم كلمة  50   ال

 مرور خاصة بھ.
UserFullName nvarchar اسم المستخدم  ۱٥۰   ال

 الرباعي.
Phone int رقم ھاتف  ٥۰   نعم

 المستخدم. 
Email nvarchar البرید االلكتروني  ٥۰   نعم

 للمستخدم.
Level int المستوى الوظیفي  ۱   ال

 للمستخدم.
Address nvarchar عنوان المستخدم. ٥۰   ال 

 )usersجدول المستخدمین ( )٤.١جدول(
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 ):Storesجدول المستودعات ( .٢

إمكانیة تركه  نوع البیانات اسم الحقل

 بدون بیانات

المرجع أو  المفاتیح

 الصلة

 الوصف طول الحقل

StoreID int ال PK  50  رقم المستودع
 الفرعي.

StoreName nvarchar اسم المستودع. ۱٥۰   ال 
Address nvarchar عنوان المستودع. 255   ال 
Phone int ھاتف المستودع. ٥۰   ال 

 )storesجدول المستودعات ( )٤.٢جدول(

 

 ):Drugs( األدویةجدول  .٣

إمكانیة تركه  نوع البیانات اسم الحقل
 بدون بیانات

المرجع أو  المفاتیح
 الصلة

طول 
 الحقل

 الوصف

DrugID Int ال PK  50 .رقم الدواء 
MixID Int ال PK  رقم الخلطة. ٥٠ 

DrugName Nvarchar اسم الدواء. 50   ال 
SName Nvarchar االسم العلمي للدواء. ١٥٠   ال 

CreatedDate Datetime تاریخ اإلضافة.    ال 
AvalableAmount Int الكمیة المطلوبة. ٥٠   نعم 

UnitPrice Float الوحدة.سعر  ٢٥٥   ال 
FormID Int ال FK  جدول شكل

 الدواء
 رقم الشكل. ٥٠

CreatedBy Int رقم المستخدم الذي  ١٥٠   ال
 أضاف الدواء.

EditBy Int رقم المستخدم الذي  ١٥٠   ال
 عدل على الدواء. 

 )drugs( دویةجدول األ )٤.٣جدول(
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 ):Inventory( المخزونجدول  .٤

إمكانیة تركه  نوع البیانات اسم الحقل

 بدون بیانات

المرجع أو  المفاتیح

 الصلة

طول 

 الحقل

 الوصف

SeqNo Int ال PK  الرقم التسلسلي. ٥٠ 
DrugID Int رقم الدواء. 50   ال 
MixID Int رقم الخلطة. ٥٠   ال 

CreatedBy Int رقم المستخدم الذي  ١٥٠   ال

 أضاف الدواء.
PDate Datetime اإلنتاج.تاریخ     ال 

ExpDate Datetime تاریخ االنتهاء.    ال 
CreatedDate Datetime تاریخ اإلضافة.    ال 

EnteredAmount Int الكمیة المدخلة. ٥٠   نعم 
 )inventory( المخزونجدول  )٤.٤جدول(

 

 ):Drugsformجدول شكل الدواء ( .٥

إمكانیة تركه  نوع البیانات اسم الحقل

 بدون بیانات

المرجع أو  المفاتیح

 الصلة

طول 

 الحقل

 الوصف

FormID Int ال PK  رقم شكل الدواء. ٥٠ 

FormName Nvarchar اسم الشكل. ٥٠   ال 

 )drugsform( شكل الدواءجدول  )٤.٥جدول(
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 ):Orders( طلبیاتجدول ال .٦

إمكانیة تركه  نوع البیانات اسم الحقل

 بدون بیانات

المرجع أو  المفاتیح

 الصلة

طول 

 الحقل

 الوصف

OrderID Int ال PK  رقم الطلبیة. ٥٠ 
OrderDate Smalldatetime تاریخ الطلبیة    ال. 
StoreNo Int ال FK  جدول

 المستودعات

رقم المستودع  ٥٠

 صاحب الطلبیة.
TypeOrder Int حالة الطلبیة. ١٠   ال 

UserID Int رقم المستخدم الذي  ١٥٠   ال

 .عدل على الطلبیة
Total Float قیمة الطلبیة. ٢٥٥   ال 

 )orders( الطلبیاتجدول  )٤.٦جدول(

 

 ):OrderDetailsجدول تفاصیل الطلبیات ( .٧

إمكانیة تركه  نوع البیانات اسم الحقل

 بدون بیانات

المرجع أو  المفاتیح

 الصلة

طول 

 الحقل

 الوصف

OrderID Int ال PK  رقم الطلبیة. ٥٠ 
MixID Int ال PK  رقم الخلطة. ٥٠ 
DrugID Int ال PK  رقم الدواء. ٥٠ 

RequierdUnits Int الكمیة المطلوبة. ١٥٠   ال 
AllowsUnit Int الكمیة المسموحة. ١٥٠   ال 

PriceUnitAllows Float شراءسعر ال ٢٥٥   ال. 
Total Float قیمة الدواء. ٢٥٥   ال 
Notes Nvarchar مالحظات. ١٥٠   نعم 

 )orderDetails( الطلبیات تفاصیل جدول )٤.٧جدول(
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 :) للمركز الرئیسيUML- Diagramنموذج العالقة بین الجداول (  ٤.٢.٢

 

 للرئیسي UML Diagramنموذج العالقة بین الجداول ) ٤.١الشكل(                                 

 

 

 

 

 

 

1    m  
  

۱ 

m 

1    m  
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 :) للمركز الفرعيUML- Diagramنموذج العالقة بین الجداول (  ٤.٢.٣

 

 للفرعي  UML Diagramنموذج العالقة بین الجداول ) ٤.٢الشكل(                                 

 ):Medicine( األدویةجدول ومثال على جدول  األدویة للمركز الفرعي :

  

 إمكانیة تركه نوع البیانات اسم الحقل
 بدون بیانات

المرجع أو  المفاتیح
 الصلة

طول 
 الحقل

 الوصف

Medecine_id int ال PK  50 .رقم الدواء 
Batch_id int ال PK  رقم الخلطة. ٥٠ 

Medecine_name nvarchar اسم الدواء. 50   ال 
Medecine_Form nvarchar شكل الدواء ١٥٠   ال. 

Amount available int المتوفرةالكمیة  ١٥٠   ال . 
Price_SK float سعر الوحدة ١٥٠   ال. 

producation_date datetime تاریخ اإلضافة.    ال 
Expiered_date date time تاریخ اإلنتهاء. ٥٠   ال 

 

 األدویة للمركز الفرعيجدول  )٤.٨جدول(
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 لنظامالمخرجات لمدخالت و التصمیم واجهة   ٤.٣

امها، حیث انه تختلف الشاشات استخدبه ل حمسمو للكل نوع شاشاته ا نالمستخدمییتكون النظام من نوعین من      

مسؤول في  –لكل نوع من المستخدمین حسب صالحیاته ومستواه الوظیفي، وهؤالء النوعین هما موظف إداري 

 وموظف عادي.  -النظام

 

 شاشات الموظف اإلداري:  ٤.٣.١

 شاشة الدخول .١

الشاشة یتمكن من خاللها المسئول الدخول للنظام لیتمكن من القیام بالعملیات الخاصة به وممارسة هذه       

 صالحیاته.

 

 

 

 ) شاشة دخول الموظف٤.٣الشكل(                                 
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 شاشة إضافة مستخدم جدید للنظام .٢

 للنظام.في هذه الصفحة یتمكن اإلداري من إضافة مستخدمین جدد   

 

 

 

 

 

 

 

 ) شاشة دخول الموظف٤.٤الشكل(                                 
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 شاشة البحث والتعدیل على بیانات مستخدم معین. .٣

البحث عن مستخدم معین والتحدیث على بیاناته أو حذفه، ویكون في هذه الصفحة یتمكن اإلداري من    

 البحث إما باالسم أو برقم الهویة.

 

 

 

 

 لموظف اإلداري.البحث والتعدیل على المستخدمین ل) شاشة ٤.٥الشكل(                                    
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 شاشة مشاهدة جمیع المستخدمین للنظام. .٤

عدل ما یفي هذه الشاشة یمكن لإلداري أن یشاهد جمیع المستخدمین ویستطیع أیضا أن یحذف أي مستخدم و    

  بیانات للمستخدمین.یشاهده من 

 

 

 

 

 لموظف اإلداري.جمیع المستخدمین ل) شاشة ٤.٦الشكل(

 

 .جدید ودعشاشة إضافة مست .٥

 د للنظام.یجد ودعفي هذه الصفحة یتمكن اإلداري من إضافة مست  

 

 

 

 

 

 

 .إضافة مستودع جدید) شاشة ٤.٧الشكل(
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 معین. ودعشاشة البحث والتعدیل على بیانات مست .٦

البحث عن مستودع معین والتحدیث على بیاناته أو حذفه، ویكون البحث في هذه الصفحة یتمكن اإلداري من    

 إما باالسم أو برقم المستودع.

 

 

 

 

 

 

 

 لموظف اإلداري.البحث والتعدیل على المستودعات ل) شاشة ٤.٨الشكل(

 لنظام.ودعات في اشاشة مشاهدة جمیع المست .٧

           عدل ما یو  ودعویستطیع أیضا أن یحذف أي مست ودعاتلإلداري أن یشاهد جمیع المستفي هذه الشاشة یمكن 

 .ودعاتیشاهده من بیانات للمست

 

 

 

 

 لموظف اإلداري.جمیع المستخدمین ل) شاشة ٤.٩الشكل(
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  لمركز الرئیسي.إدارة األدویة لشاشة إضافة دواء جدید في    8.

 في هذه الصفحة یتمكن اإلداري من إضافة دواء جدید في مخزون األدویة للمركز الرئیسي.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إضافة دواء جدید في مخزون األدویة للمركز الرئیسي) شاشة ٤.١٠الشكل(

 

 

 

 

 

 

 



 ]تصمیم قواعد البیانات[                    رابعالفصل ال
 

 52 

 .البحث والتعدیل على دواء معین   شاشة. ٩

عن دواء معین في مخزون األدویة للمركز الرئیسي، وذلك  تمكن اإلداري من البحثیفي هذه الصفحة       

بالبحث حسب اسم الدواء، رقم الدواء، رقم الخلطة، ومن ثم عرض األدویة المطابقة للبیانات المدخلة حسب شروط 

البحث السابقة، وتمكن هذه الشاشة اإلداري من عرض تفاصیل الدواء بالنقر على زر تفاصیل والتعدیل على الدواء 

 لذي تم اختیاره .ا

 

 

 

 

 .البحث والتعدیل على دواء معین) شاشة ٤.١١الشكل(

 

 شاشة عرض جمیع األدویة. ١٠

في هذه الصفحة یتمكن اإلداري من إدارة األدویة المتوفرة في المركز الرئیسي، وذلك بعرضها جمیعها والتعدیل     

  على بیانات األدویة التي یختارها أو حذفها.

 

 

 

 .التعدیل أو حذف دواء معین) شاشة ٤.١٢الشكل(
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 األدویة للمركز الرئیسي مخزونشاشة إضافة دواء جدید في   .۱۱
 یتمكن اإلداري في هذه الصفحة من إضافة دواء جدید في مخزون األدویة للمركز الرئیسي.

 

 

 

 

 

 

 

 .) شاشة إضافة كمیة جدیدة من دواء معین إلى المخازن٤.١٣الشكل(

 .شاشة عرض جمیع األدویة المتوفرة في مخزون المركز الرئیسي  .١٢

جمیع األدویة المتوفرة في مخزون األدویة للمركز الرئیسي ، وتمكن  تهذه الصفحة تمكن اإلداري من عرض بیانا

 من حذف أو تعدیل بیانات دواء معین.

 

 

 

 

 

 .المركز الرئیسيعرض بیانات جمیع األدویة المتوفرة في ) شاشة ٤.١٤الشكل(
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 .البحث والتعدیل على األدویة المتوفرة في مخزون المركز الرئیسي   شاشة. ١٣

 ،  هتعدیل أو حذف بیاناتو  في المخزون للمركز الرئیسي البحث عن دواء معین هذه الصفحة تمكن اإلداري من

 بیاناته.وذلك من خالل النقر على زر التفاصیل لعرض تفاصیل الدواء لتعدیل أو حذف 

 

 

 

 

 

 

 

 .البحث عن دواء معین داخل المخزون) شاشة ٤.١٥الشكل(
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 الطلبیات الواردة للمركز الرئیسي شاشة. ١٤

هذه الصفحة تمكن اإلداري من استعراض جمیع الطلبیات الواردة من المراكز الفرعیة، ویتم عرض بیانات الطلبیة 

من ثم االختیار من المنسدلة خیارات كإرسال الطلبیة إلى قائمة  الواردة من خالل النقر على الزر تفاصیل ،

 االنتظار أو جاهزة لإلرسال أو تم إرسالها أو الطلبیات المرفوضة.

 

 

 

 

 .الطلبیات الواردة للمركز الرئیسي ة) شاش٤.١٦الشكل(

 .االنتظار للرد على الطلبیات الواردة  شاشة. ١٥

تمكن هذه الصفحة اإلداري من عرض تفاصیل الطلبیات الواردة ، ومقارنتها بمخزون األدویة المتوفرة في المستودع    

الرئیسي لمعرفة توفر كمیة الدواء المطلوب مع إمكانیة تعدیل الكمیة التي یستطیع المركز الرئیسي منحها للمراكز الفرعیة، 

 ن خالل النقر على زر إرسال.ومن ثم إرسالها لصفحة جاهزة لإلرسال م

 

 

 

 .وكمیاتها وأسعارها على الطلبیات الواردة للتعدیلاالنتظار   شاشة )٤.١٧الشكل(
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 .الموافقة أو رفض الطلبیات الواردة  شاشة. ١٦

تمكن هذه الصفحة اإلداري من االختیار من المنسدلة الخیار تم إرسالها من ثم النقر على إرسال للتأكید على 

 الموافقة أو اختیار رفض الطلبیة ثم إرسالها لشاشة الطلبیات المرفوضة.

 

 

 

 

 

 ."جاهزة لإلرسال" الطلبیات الواردة أو رفض  الموافقة  شاشة )٤.١٨الشكل(

 .شاشة الطلبیات التي تم إرسالها. ١٧

 هذه الصفحة تمكن اإلداري من استعراض تفاصیل الطلبیات التي تمت الموافقة علیها.

 

 .المرسلةشاشة الطلبیات  )٤.١٩الشكل(

 

 

 



 ]تصمیم قواعد البیانات[                    رابعالفصل ال
 

 57 

 .شاشة الطلبیات المرفوضة. ١٨

 تمكن هذه الصفحة اإلداري من استعراض تفاصیل الطلبیات المرفوضة .

 

 

 

 

 

 شاشة الطلبیات الواردة الموافق علیها. )٤.٢٠الشكل(

 االستعالمات "التقاریر". شاشة ١٩

معینة من خالل النقر على زر أظهر التقریر مثل تقریر األدویة هذه الصفحة تمكن اإلداري من عرض تقاریر   

 حسب تواریخ إضافتها، أو حسب الشكل، أو حسب األدویة المنتهیة الصالحیة ، أو حسب تواریخها.

 

 

 

 .تقریر األدویة حسب تاریخ اإلضافة شاشة )٤.٢١الشكل(

 

  والشاشة الالحقة تبین مثال على إحدى التقاریر:
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 مثال على إحدى التقاریر التي یمكن لإلداري إستعراضها وهي عرض جمیع األدویة المنتهیة الصالحیة. 

 

 

 

 

 

 

 شاشة تقریر األدویة منتهیة الصالحیة. )٤.٢٢الشكل(

 .توزیع األدویة في المراكز الفرعیة. شاشة ٢٠

المراكز الفرعیة و  كز الرئیسيالموزعة في إظهار األدویة المتوفرة في المر  البیانات تكمن عملیة تطبیق قواعد    

في المراكز، حیث انه في نظامنا هناك مركز  یع األدویةوز على نفس الجدول أثناء عرض جدول ت المتصلة معه

یبین كمیة حیث  فرعي واحد "مركز الخلیل" قد تم توصیله مع المركز الرئیسي كما هو مبین في الشكل التالي،

األدویة الموجودة في قاعدة بیانات المركز الفرعي التي تم شراؤها من الرئیسي وما هي التأثیرات علیها من زیادة أو 

نقصان، وأیضا یبین الجدول كمیة المركز الرئیسي "شركة الجامعة" وكذلك الكمیة الكلیة للمركزین من كل نوع من 

 األدویة.

 

 

 

 .األدویة في المراكزتوزیع شاشة  )٤.٢٣الشكل(
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 شاشات الموظف العادي: ٤.٣.٢

یوجد في شاشات الموظف العادي تشابه مع شاشات اإلداري في العملیات الرئیسیة إال انه ال یتمتع بصالحیات     

العادي وكذلك األمر في  فعند الموظ ةواسعة كما هو اإلداري، مثل إضافة مستخدم وحذفه وتعدیله غیر موجود

 كما هي موضحة في الشكل : ، والشاشة الرئیسیة للموظف العاديالمستودعات والتقاریر

 

 

 

 

 

 

 الشاشة الرئیسیة للموظف العادي ) ٤.٢٤الشكل(

 ومن األمثلة على شاشات المركز الفرعي :  ٤.٣.٣
 شاشة األدویة المتوفرة في المركز الرئیسي .۱

 

 

 

 

 األدویة المتوفرة لمركز الفرعيشاشة ) ٤.٢٥الشكل(
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 شاشة الطلبیات الموافق علیها من قبل الرئیسي: .۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا

 شاشة الطلبیات المتوفرة لمركز الرئیسي) ٤.٢٦لشكل(ا

  

  شاشة الطلبیات المرفوضة من قبل الرئیسي  .۳

 

 

 شاشة الطلبیات المرفوضة من قبل المركز الرئیسي) ٤.٢٧الشكل(

 

 

 



 ]تصمیم قواعد البیانات[                    رابعالفصل ال
 

 61 

 

 ز الرئیسيالمرسلة للمرك شاشة الطلبیات .٤

 
 
 

 شاشة الطلبیات المرسلة للمركز الرئیسي) ٤.٢٨الشكل(

 

 شاشة األدویة المتوفرة في المركز الفرعي: .٥

 

 

 

 

 
 شاشة األدویة المتوفرة للمركز الفرعي ) ٤.٢٩الشكل(

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة.         ٥.١                            

 البرمجیات الالزمة لعملیة التطویر.  ٥.٢                            

 البیانات. إنشاء قاعدة  ٥.٣                            

 تشغیل النظام.  ٥.٤                            

 .فحص النظام  ٥.٥                            

 

 فحص وتطبیق النظام          

                                                      

 الخامسالفصل 
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 المقدمة  ۱.٥

من مراحل تطویر وتشغیل النظام، حیث سیتم التعرف على في هذا الفصل سوف نتعرف على مرحلة مهمة      

و المستخدمة لهذه  ةو تشغیله بشكل كامل و فعال، والبرمجیات الالزم ملتطویر النظا ةاألدوات و البرامج الالزم

بعد مرحلة برمجة و تشغیل  حیث أنها تكون عملیة فحص النظاموسنتعرف أیضا على  المرحلة بشكلُ مفصل،

ي تعتبر من أهم المراحل التي یمر بها تطویر النظام، وقد تصل تكلفة فحص النظام في بعض األحیان النظام والت

% من تكلفة النظام، كما تكمن أهمیة فحص النظام في التحقق من اعتمادیة كل وحدة، وكل ٥٠إلى ما یقارب إلى 

یعمل حسب ما هو  أناجات المرجوة منه و جزء من أجزاء النظام للتأكد من أنه یحقق المواصفات والمتطلبات واالحتی

 .منه متوقع

 

 البرمجیات الالزمة لعملیة التطویر ۲.٥

 Windows XP Professional نظام التشغیل .۱

ویتمیــز هــذا النظــام بــالقوة واألداء العــالي الــذي یمكنــه مــن إدارة الملفــات، كمــا یتمیــز هــذا النظــام بدعمــه لعــدد 

الخاصــة بتطبیقــات االنترنــت، ودعــم بــرامج الوســائط المتعــددة بشــكل كبیــر، كبیــر مــن التطبیقــات والبرمجیــات 

 الالزمة لتطبیقات االنترنت.  IISكما أن العدید من المیزات والخدمات یتم تحمیلها مع هذا النظام مثل خدمة

 

۲. Microsoft visual studio.net 2008   

دعم بشكل كبیر التعامل مع قاعدة البیانات التي یحتاجها قام فریق العمل باختیار هذه البیئة لوجود المیزات التي ت 

 فعال وسریع دون إحداث أخطاء تؤثر على فعالیة النظام. النظام، حیث لها القدرة على التعامل مع البیانات بشكل
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  ٤Adobe Photoshop CS من برامج الوسائط المتعددة .٣

یستخدم لمعالجة الصور وتنسیقها، وتظهر أهمیة استخدام مثل هذه البرامج في مرحلة تصمیم واجهات التفاعل  

 النهائیة التي سوف تظهر للمستخدم وتشمل األزرار وقوائم االختیار.... الخ.

٤. SQL Server 2005 Express  

یتم استخدامها في النظام لكي یتم یتم استخدام هذه البرنامج في وضع جداول قاعدة البیانات التي سوف 

السماح للمستودعات الفرعیة من الدخول علیها ضمن صالحیات معینة، وتتمثل قوة و فعالیة النظام في ترابط 

بشكل متكامل دون   SQL Server 2005 Express و  Microsoft Visual Studio.NET   كل من

 دة البیانات.إحداث إي خلل للنظام أو للبیانات الموجودة في قاع

 

 SQL Server 2005 Express )٥.۱الشكل(
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٥. Internet information services (IIS) 

 

تــوفر لنــا هــذه الخدمــة االســتخدام الســهل والفعــال لخــدمات االنترنــت واســتعراض صــفحات الویــب      

عـن طریـق الـذهاب إلـى لوحـة الـتحكم ومـن ثـم إضـافة  هـذه الخدمـة یـتم تنزیـلبشكل سهل وصحیح، و 

 ) الموضحة من خالل األشكال التالیة:(IISإزالة برامج واختیار مكونات الویندوز ومن ثم اختیار 

 

 Internet information services (IIS)) ٥.۲الشكل(
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 إنشاء قاعدة البیانات  ۳.٥

 :التالیة كما هو مبین في األشكال وتشمل عملیة إنشاء قواعد البیانات الخطوات

كمــا هــو موضــح فــي    Microsoft visual studio.net 2008یــتم إنشــاء قاعــدة البیانــات باســتخدام  .۱

 الشكل التالي ونقوم بتحدید اسم لها:

 

 إنشاء قاعدة البیانات) ٥.٣الشكل (

بعد الدخول إلـي قاعـدة البیانـات التـي تـم إنشـائها یـتم إجـراء عملیـة إنشـاء الجـداول التـي تـم  .١

 والشكل التالي یوضح عملیة إنشاء الجداول:سابقا تحدیدها في 
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 في قاعد البیانات) إنشاء جداول ٥.٤الشكل (

 

 تشغیل النظام ٥.٤

وٕاتمامهـا بنجـاح،  وٕانشـاء قاعـدة البیانـات و قـوائم اإلدخـال و بعد إتمام إعداد البرامج و األدوات التي یحتاجها النظـام 

اإلخــراج و المعالجــة، و كتابــة الكــود الخــاص بكــل قائمــة،  یكــون النظــام جــاهز للتشــغیل، والقــدرة علــى تنفیــذ مهامــه 

، المطلوبـة انـات، و أجـراء العملیـاتوٕاظهار النتائج للمستخدم، وٕادخال البیانات من المستخدم وتخزینها فـي قاعـدة البی

 الالزمة لذلك وهي على النحو التالي: تحتى یتم إعداد النظام وتشغیله فانه یحتاج مجموعة من اإلعداداو 

 SQL Server 2005 Expressتنزیل برنامج  .١

 .على نظام التشغیل تنزیل النظام .٢

 .وأنظمة المراكز الفرعیة القیام بصیانة إعدادات االتصال بین قاعدة البیانات والنظام .٣

 بعد أن تتم الخطوات الثالث السابقة بنجاح فانك تستطیع اآلن تشغیل النظام. .٤
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 فحص النظام ٥.٥

بعد إنهاء مرحلة تطبیق وبرمجة النظام یوضع النظام تحت عملیات الفحص المختلفة للتأكد من مطابقة النظام  

لمتطلباته الوظیفیة وانه یحقق المواصفات المرجوة منه وتكمن أهمیة فحص النظام من خالل التحقق من اعتمادیة 

 تیة:كل وحدة وجزء من النظام على حده، وسنستعرض عملیات الفحص اآل

 النظام. ونماذج فحص وحدات .١

 فحص تكامل النظام. .٢

 فحص النظام. .٣

 فحص قبول النظام. .٤

 

 فحص وحدات ونماذج النظام  ۱.٥.٥

تــتم عملیــة فحــص وحــدات النظــام بشــكل منفصــل حیــث نفحــص كــل وحــدة علــى حــدا، وقــد تمــت عملیــة الفحــص لكــل 

یة من األمثلة على عملیات فحص شكال التالوحدة من خالل إدخال عدة مدخالت والتأكد من صحة المخرجات، واأل

 وحدات النظام.

 تسجیل الدخول: .١

 

 

 للمركز) صفحة تسجیل الدخول ٥.٥الشكل (
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 بصورة خاطئة ) صفحة تسجیل الدخول ٥.٦الشكل (

 

 

 

 

 .في صفحة الدخول كلمة المروراسم المستخدم  إدخالیتم   ٥.٥ في الحالة األولى شكل رقم  •

مــرور بشــكل غیــر الوكلمــة  صــحیح تــم إدخــال اســم مســتخدم  ٥.٦  شــكل رقــمفــي الحالــة الثانیــة  •

 .حصحی
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 التعلیق
 المخرجات الفعلیة

المخرجات 

 المتوقعة
 الحالة القیم المدخلة

تم إدخال بیانات 

 صحیحة

ظهور صفحة 

 الموظف اإلداري

جمیع المدخالت 

 صحیحة
 

 نوع المستخدم: موظف إداري

 ٣٦٤اسم المستخدم: 

 ١٢٣١٢٣المرور: كلمة 

حالة الدخول إلى 

 النظام

لم یتم إدخال بیانات 

خاطئة، وعمل 

البرنامج بشكل 

صحیح ألنه لم 

یظهر صفحة 

الموظف اإلداري 

ویعطي رسالة أن 

 البیانات خاطئة

 

 

البقاء في صفحة 

 تسجیل الدخول،

وٕاعطاء رسالة أن 

 البیانات خاطئة

 

 

 

 البیانات خاطئة
 

 إدارينوع المستخدم: موظف 

 ٣٦٤اسم المستخدم: 

 ١٢٣٣٣٣كلمة المرور:

حالة الدخول إلى 

 النظام

 

تم إدخال بیانات 

 صحیحة

 

ظهور صفحة 

 الموظف 

 

 البیانات خاطئة
 

 

 نوع المستخدم: موظف 

 ٢٤٣اسم المستخدم: 

 ١٢٣٤٥٦كلمة المرور: 

حالة الدخول إلى 

 النظام

لم یتم إدخال بیانات 

خاطئة، وعمل 

البرنامج بشكل 

صحیح ألنه لم 

یظهر صفحة 

الموظف، ویعطي 

رسالة أن البیانات 

 خاطئة

البقاء في صفحة 

 تسجیل الدخول،

وٕاعطاء رسالة أن 

 البیانات خاطئة

 

 البیانات خاطئة

 
 نوع المستخدم: موظف 

 ٢٤٣اسم المستخدم: 

 ١١١١١١كلمة المرور: 

حالة الدخول إلى 

 النظام

 .النظام) فحص عملیة الدخول إلى ٥.١الجدول (
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في هذه المرحلة تم فحص أجزاء النظام والتي سیتم تجمیعها فیما بعد، وقد تبین بعد فحص أجزاء النظام:  •

 ذلك أن جمیع أجزاء النظام تعمل وبشكل صحیح دون أي أخطاء أو مشاكل.

 

 إضافة دواء : .۲

 

 دواء بصورة خاطئة إضافةصفحة ) ٥.٧الشكل (
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 بصورة صحیحةصفحة إضافة دواء ) ٥.٨الشكل (

 

 صفحة إضافة دواء بیانات غیر مدخلة في إدارة األدویة) ٥.٩الشكل (
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 نوع من المخالت وظھور رسالة معاییر التحقق إلدخال المتطلبات. أيفي الحالة األولى: یتم إدخال  •

 في الحالة الثانیة: یتم إدخال البیانات بصورة صحیحة ونجاح اإلضافة. •

 یتم إدخال بیانات غیر موجودة في مخزون إدارة األدویة .في الحالة الثالثة :  •

كافة  إدخاللم یتم 
البیانات وظهور 
رسالة معاییر 

 التحقق

رسالة خطا  إعطاء
مع البقاء في نفس 

 الصفحة

 البیانات خاطئة 
 رقم الخلطة 

 اسم الدواء
حالة إضافة 

 أدویة

تم إضافة دواء 
 بنجاح 

 إتمام العملیة 
ورسالة نجاح 

 اإلضافة

 البیانات صحیحة 
 حالة إضافة دواء  جمیع المدخالت المطلوبة 

رسالة عدم  إظهار
التعرف على رقم 
الدواء او رقم 

 الخلطة 

دواء  إضافةلم یتم   
والبقاء في نفس 

 الصفحة 

 البیانات خاطئة 
 رقم الخلطة 

 رقم الدواء 
دواء  إضافةحالة   

 

 .المستودعإلى  إضافة دواء) فحص عملیة ٥.٢الجدول (

 

 فحص تكامل النظام ۲.٥.٥

بعــد فحــص كــل جــزء مــن أجــزاء النظــام علــى حــدا یــتم دمجهــا مــع بعضــها الــبعض حیــث یــتم التفاعــل بینهــا،  ثــم نقــوم 

النظام كله یعمل حسب ما هو متوقع، ومن األمثلة على هذه األجزاء التي تم فحـص بعمل فحص لها حتى نتأكد أن 

 التكامل بینها:

  على طلبیه واردة من مركز فرعي والموافقة علیها وٕارسالها.فحص التعدیل 

 

 الطلبیات الواردة.) صفحة ٥.١٠الشكل (
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، نقوم بتحویلها لالنتظار لكي نقوم ٧نالحظ من الشكل أن هناك طلبیه واردة من مركز فرعي رقمها 

 بالتعامل معها.

 

 

 االنتظار للتعدیل على الطلبیات.) صفحة ٥.١١الشكل (

هذه الشاشة نالحظ أن الطلبیة التي قمنا بتحویلها موجودة، حیث نقوم بتعدیلها إذا لزم األمر ثم  في

 إرسالها للمركز الفرعي.

 

 الطلبیات المرسلة والموافق علیها.) صفحة ٥.١٢الشكل (

 نالحظ في هذه الشاشة أن الطلبیة التي تم قبولها أنها موجودة في الشاشة بالفعل.
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 النظام فحص  ۳.٥.٥ 

فــي هــذا النــوع مــن الفحــص تــم فحــص كــل العملیــات التــي یقــوم بهــا النظــام كوحــدة واحــدة للتأكــد مــن انــه یعمــل بشــكل 

صــحیح وبــدون أخطــاء، وقــد تــم فحــص كــل العملیــات التــي یقــوم بهــا النظــام مــع مالحظــة تأثیرهــا علــى أجــزاء النظــام 

وفحص محتوى التأثیر على قاعدة البیانات بعد عملیة األخرى فعلى سبیل المثال تم فحص عملیة إضافة دواء جدید 

    .اإلضافة

 

 قاعدة البیانات قبل عملیة اإلضافة.) فحص ٥.١٣الشكل (

 

 واء) فحص محتوى قاعدة البیانات بعد عملیة إضافة الد٥.١٤الشكل (

إلـى قاعـدة البیانـات بالشـكل  لـنفس رقـم الـدواء األخیـر كمیـة جدیـدة نالحظ في هـذا الشـكل انـه قـد تمـت اإلضـافة     

 صحیح. ال
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 فحص قبول النظام  ٥.٥.٤  

تبین هذه المرحلة مدى تلبیة النظام للمتطلبات التي تم ذكرها في الفصل الثاني، ومن خالل مراحل الفحص السابقة 

 تبین أن النظام یلبي المتطلبات.

 مثال على عملیة الفحص :

بعد ذلك  باسم مستخدم وكلمة مرور بشكل صحیح. الموظف اإلداريعملیة دخول  .١

 یعرض الصفحة الخاصة بالموظف اإلداري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحة مسؤول النظام شاشة) فحص ٥.١٥الشكل (
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على افتراض انه تم اختیار إدارة المستودعات وٕاضافة مستودع جدید فانه سیتم عرض شاشة  .٢

 من اإلضافة. إضافة المستودع بالشكل الصحیح، لیتمكن اإلداري

 

 

 شاشة إضافة مستودع.)  فحص ٥.١٦الشكل (

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة.         ٦.١                            

 .ترحیل النظام  ٦.٢                            

 .خطة صیانة النظام  ٦.٣                            

 

 النظام صیانة          

                                                      

 سسادالالفصل 
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 المقدمة  ۱.٦

مرحلة صیانة المرحلة األخیرة من دورة حیاة النظام، التي من خاللها عمل صیانة كاملة للنظام بحیث  تمثل     

یتم تعدیل وٕاصالح النظام بما یتناسب مع متطلبات بیئة النظام وفي هذه المرحلة یصبح النظام جاهزا للعمل في 

كل یالئم النظام لتفادي بعض المشاكل التي یمكن البیئة الحقیقیة، وهنالك عدة أمور یجب مراعاتها لتهیئة البیئة بش

 حدوثها أثناء النقل، وسیتم في هذا الفصل توضیح عملیة ترحیل النظام وعرض خطة مقترحة لصیانة النظام.

 ترحیل النظام  ۲.٦

وید الجهة حتى یقوم النظام بأداء وظائفه بالكفاءة والفاعلیة المطلوبة، یجب إعداد بیئة النظام وذلك بدعم وتز      

المعنیة بتنفیذ النظام بالحد األدنى من المتطلبات التشغیلیة بحیث التأكد أنها تعمل بشكل فعال وسلیم ومن ثم اعتماد 

 النظام الجدید الذي تم بناءه وتشغیله.

 خطة صیانة النظام   ۳.٦

حدوث أخطاء معینة یجب تفادیها، النظام في البیئة الحقیقیة یكون هناك احتمالیة لفشل النظام أو  عند تشغیل      

وذلك من المعروف أن المستخدم ال یملك أي معلومات كافیة في حال حدوث أخطاء أثناء تشغیل النظام، لذلك البد 

 من وضع خطة مقترحة لصیانة النظام تحتوي على إجراءات معینة لمنع حدوث أخطاء منها :

 )Backupنسخ احتیاطیة ( .۱

للبرنــامج عــن    backupاحتیاطیــة مــن النظــام كــامال وقاعــدة بیاناتــه ، حیــث یــتم عمــلیجــب عمــل نســخ        

طریق عمل نسخ من النظام، وتخزینها على وسائط خارج الجهاز الـذي یـتم تطـویر النظـام علیـة كـذلك یـتم عمـل 

backup و یجب عمل هذه النسخ االحتیاطیة بشكل دوري ضمانا لعدم فقدانها أو ضیاعها. ،لقاعدة البیانات 
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 )(SQL Serverصیانة  .۲

تعتبــر قاعـــدة البیانـــات مـــن أهـــم األجـــزاء فـــي النظــام الموجـــود، وهـــي تحتـــوي علـــى جـــداول قاعـــدة البیانـــات، 

خـر هـو األمـن والتـي مـن خاللهـا ) المستخدمة، والجزء اآلStored Proceduresباإلضافة إلى اإلجراءات المسبقة (

یتم تحدید الصالحیات لكـل مسـتخدم یسـتخدم قاعـدة البیانـات هـذه، ومـن خاللهـا یـتم التأكـد مـن اسـم المسـتخدم وكلمـة 

ومـن ثـم فــتح  Consol root، ومـن ثـم فـتح ال SQL serverالمـرور، والتـي یمكـن الوصـول إلیهـا مـن خـالل فـتح 

، ) الـالزمAuthenticationالتـي مـن خاللهـا نسـتطیع الـتحكم بنـوع التفـویض (و  Loginsاألمن، وبعدها یـتم اختیـار 

 وذلك كما في الشكل التالي:

 

 SQL Server تحدید الصالحیات لمستخدمي قواعد البیانات من خالل) 6.1الشكل (
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 (Net Framework.)صیانة  .۳

ت صفحات یمكن تعدیل أو تطویر أي من محتویات النظام سواء كان visual studio.netباستخدام 

) والذي Solution explorerیمكن التعدیل من خالل فتح المشروع، ثم فتح (إنترنت أو شاشات تطبیقیة، حیث انه 

 من خالله یمكنك رؤیة جمیع الملفات والصفحات التي استخدمت في برمجة النظام، ومن خاللها یمكنك اختیار أي

 ملف والتعدیل أو التطویر علیه أو حذفه نهائیَا.

 ) والمشروع الذي یحتویه وجمیع الملفات والصفحات:Solution explorerوالشكل التالي یوضح (

 

 

 .Net Framework) صیانة6.2الشكل (

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة.         ٧.١                            

 .النتائج  ٧.٢                            

 .التوصیات  ٧.٣                            

 

 والتوصیاتالنتائج           

                                                      

 بعساالالفصل 
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  المقدمة  ٧.١

بعد االنتهاء من بناء مستودعات أدویة فرعیة و مستودع رئیسي یقوم بادارة بیع وتوزیع  األدویة  على         

ریق االتصال بنظام القواعد  الموزعة، تلك المستودعات الفرعیة بناءا على طلبات یتم تقدیمها فیما بینها عن ط

حیث أصبح باإلمكان ألي فرع من المستودعات الفرعیة إرسال طلبیات للمراكز الرئیسیة وٕادارتها من قبل 

المراكز الرئیسیة من حیث الموافقة أو الرفض على تلك الطلبیات وبناءا علیه تم التوصل إلى عدة نتائج والتي 

 یتم توضیحها في هذا الفصل.

 النتائج   ٧.٢

 نجاح عملیة الربط بین أكثر من قاعدة بیانات مختلفات في التصمیم. .١

 بشكل عام باستخدام موقع الكتروني فعال. األدویةعمل مستودعات  وإدارةتنظیم  .۲

 تم تطبیق میزة قواعد البیانات الموزعة لتسھیل التعامل والتفعیل للبیانات الموجودة على الموقع. .۳

 النظام من قبل مجموعة من المستخدمین كال حسب الصالحیات الممنوحة لھ.التعامل مع ھذا  .٤

 الصالحیات الكاملة والتحكم العام بالموقع یكون من قبل الموظف اإلداري. .٥

 

 التوصیات   ٧.٣

 : ل باستكمال فكرة المشروع من خاللیوصي فریق العم     

وباقي نظم إدارة قواعد البیانات     Access ,MySQLربط النظام مع قواعد بیانات أخرى مثل  .١

 المختلفة.

 إمكانیة توسعة حجم الصالحیات المتاحة للمستخدم العادي والمسؤول . .٢

 إضافة مستوى ثالث من توزیع البیانات لیشمل المستودع الرئیسي والمستودعات الفرعیة والصیدلیات. .٣

 إعادة دراسة توزیع الصالحیات على مستخدمي النظام بدقة أكثر. .٤
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