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. ملخص المشروع

اد     یھدف ھذا المشروع إلى إیجاد نظام متكامل  ت باالعتم بكة االنترن ر ش إلجراء عملیات البیع عب

یل        )Depth-First search(خوارزمیةعلى  اد وتوص ن إلیج ار ممك رب مس ار اق ك باختی ، وذل

.ى الزبونالبضاعة إل

ان     ر الیوكان الھدف األساسي من فكرة المشروع إیجاد طریقة توف در اإلمك ال ق د والم وقت والجھ

للقیام باألعمال عبر االنترنت بدال من القیام بھا على البیئة الفیزیائیة.على الزبون وعلى الشركة 

افة   ASP.NETوقام فریق العمل باستخدام لغة البرمجة  ا، إض لتصمیم صفحات النظام وبرمجتھ

خدمة في النظام .ئط األخرى المستإلى استخدام برامج أخرى لتصمیم الوسا
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 Project Abstract

This project aims to create an integrated system for conducting a

smart delivery for products bought over the Internet by relying on a

smart algorithm (Depth-First search), through selecting the shortest

possible route to find and deliver the products to the customers

depending on the algorithm mentioned above.

The basic objective of the project is to find a delivery path to

save as much time, effort and money as possible for both the

customers and the company.

In addition, the system stores the products that are selected by

the customers, the details of each product, and the distances

between branches. Also the system has its own credit card that the

customers use to pay for their purchases. The system also provides

delivery service for products wherever the customers are.

The working team used ASP.NET programming technology to

implement the project. Also the team used SQL-server to

implement the Data Base, in addition to the use of other software

for designing other media used in the system.
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.اتالحبیبھاتناأم

.عزاءاألآباءنا 

.موارتسمت الفرحة في عینیھمإلى من تجسدت السعادة في أحضانھ

.ألستناقبل وبناھ قلتإلى أسمى لحن عزف..إلى أحن وأغلى قلب

إلى ینبوع الحیاة الدافئ إلى الحیاة وبدونھا ال حیاة.

بالحنان.االتي غمرتنإلى نبضات القلب

ب نفسھ في سبیل إیصال أمتھ إلى الرقي والعلیاء.إلى كل من وھ

إلى كل معلم بذل ما في وسعھ إلیصال العلم إلى تالمیذه.

إلى كل من أروانا بماء العلم.

إلى كل من ساعدنا في تحقیق ما تمنیناه ونتمناه.

إلى الذي وعدتھ أن أكون فكنت             الى الذي مد ذراعیھ جسرا فعبرت.

.إلى الذي ألھمني بالمسیرإلى رمز العطاء الدائم

إلیھم جمیعا نقدم شكرنا و امتناننا ونعدھم أن نكون عند حسن ظنھم في متابعة 

رسالتھم التي بدؤوھا.
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الشكر والتقدیر

نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى جمیع أعضاء الھیئة التدریسیة في كلیة العلوم اإلداریة ونظم 

المعلومات بجامعة بولیتكنك فلسطین.

محمد نادر الفالح المشرف على ھذا المشروع احتراما األستاذكما ونوجھ الشكر والتقدیر إلى 

من مالحظات قیمة.لجھوده ولما أبداه

كل ما ساعدنا ومد ید العون لنا وأعطانا المالحظات الھامة التي كما ونتوجھ بجزیل الشكر إلى 

ساعدتنا خالل العمل .

من ساھم في إنجاز ھذا المشروع.كل وكل الشكر واالحترام إلى 

فریق العمل 
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المقدمة

Introduction



المقدمةالفصل األول                                                   

2

المقدمة1.1
الخدمات للزبون كثیرة ھي مواقع التجارة االلكترونیة التي تقوم على بیع وشراء البضائع وتقدیم

ا  ،العالمأنحاءفي شتى  ي بالدن ة  ولكن قلما تجد مواقع من ھذا القبیل وخاصة ف ي   العربی ة الت ام   خاص وم نظ یق

ن   ضعفمل على مما یعاالصطناعي،الذكاء ومبادئالبیع فیھا على خوارزمیات  ر م ان نجاحھا في كثی األحی

من المرجو بكثیر.حققتھ اقلنجحت یكون الربح الذي إنو 

ات      ي عملی ذا ف ا ھ تریات  لذلك فقد قرر فریق ھذا المشروع ان یعتمد نظامن یل المش ادئ   توص ى مب عل

ل    الیف نق ب تك ي تحس طناعي الت ذكاء االص اعةال ىالبض ونإل ام  الزب ل القی ھقب یلھا ل اربتوص ر واختی اقص

تكلفھ.بأقلمحققھ بذلك اكبر ربحا ،لھاألقربطریق بین الزبون والفرع 

ار  األخرىالعملیات كثیر منإلىةباإلضافھذا  اعة كتتبع مس لة البض ولھا    المرس ان وص ھ مك لمعرف

ھ    لیمھا وانظم ان والوقت المتوقع لتس ع  أم وج    أيتمن ن الول خص م ى ش ام دون    إل ل حدود النظ محدد  إذنداخ

شراء تم تصمیمھا خصیصا لھذا الغرض.وبطاقةخاصةومسبق لھ عن طریق كلمات مرور 

االلكترونیةمفھوم التجارة 2.1

)Digital Economy(جارة االلكترونیة واحدا من مواضیع ما یعرف باالقتصاد الرقميتمثل الت

االقتصاد الرقمي على حقیقتین :ھذا حیث یقوم 

ة التجارة  ات  ،)(e-commerceاإللكترونی ة المعلوم Information(و تقنی Technology IT (  ث حی

.تقنیة المعلومات الوجود الحقیقي للتجارة االلكترونیة خلقت 

ة  وتعتمد ذه التقنی كل  ھ ي بش ال   أساس ى االتص ذ     حوسب مالعل ة لتنفی ائل التقنی ف الوس اط  وإدارةومختل النش

األنشطة:ثالثة أنواع من إلىلشائع للتجارة اإللكترونیة بشكل عام یمتد المفھوم او، االقتصادي

األولالنشاط:

دمات  ت خ ط اإلنترن دما رب منھ خ ا تتض ا   وم ي ومثالھ وى تقن دمات ذات محت ن خ ربط م ت ال

ت  دمات اإلنترن زودي خ ن م ة م دمات المقدم ح الخ ISPs (–Internet(الواض Services

Providers.

 الثانيالنشاط:

:للخدماتي التزوید التقنأولیم التس

من المبیعات وما شابھ.أيالقیام بمساعدة ودعم تقني للخدمات في حال عطلأي
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 الثالثالنشاط:

لمة   شراء وبیعوسیلة أواستعمال اإلنترنت كواسطة  الخدمات وتوزیع البضائع والخدمات المس

ةبطر ة یق ر تقنی ادي)  غی ادي ع لیم م وم  ( تس ذا المفھ من ھ ین  وض ط ب ر الخل الیظھ األعم

ى  أنشطةوالتجارة االلكترونیة واستغالل التقنیة في االلكترونیة التجارة التقلیدیة وھو ما سنعمد ال

الحقا .إیضاحھ

وفي الواقع التطبیقي

ائع والخ رض البض دة ، كع ا عدی ذ أنماط ة تتخ ت  فان التجارة اإللكترونی ر االنترن راء  دمات عب وإج

ات الما   بالوصف عبالبیع دي بالبطاق دفع النق ن    ر مواقع الشبكة العالمیة مع إجراء عملیات ال ا م ة او بغیرھ لی

دفع، ائل ال ع     وس د والتوزی طة التزوی ام بأنش ت، والقی ى اإلنترن ع عل ال بی یة او مح اجر افتراض اء مت وإنش

ر   والوكالة التجاریة عبر اإلنترنت وممارسة الخدمات المالیة وخدمات الطیران والنقل وا ا عب لشحن وغیرھ

.اإلنترنت

التجارة االلكترونیةشكالأ

Businessوالمستھلك   (األعمالعالقات تجاریة بین جھات .1 2 Customer(.

Business(األعمالمؤسسات بین عالقات تجاریة.2 2 Business(.

Government(قطاعات حكومیة وبین المستھلكبین عالقات تجاریة.3 2 Customer(.

Government(األعمالبین قطاعات حكومیة وبین مؤسسات القات تجاریة ع.4 2 Business(.

مزایا التجارة االلكترونیة 3.1

تم عمل الكثیر من الدراسات لفھم الھدف من التجارة االلكترونیة وبیان مزایاھا وفوائدھا والتي 

االتكنولوجیممیزاتھا وتغطي أھماتیة والحداثة والتي تمثل المعلوم، من نواحي الحیاة الجدیدةشملت العدید 

:وسوف نستعرض بعض وأھم ھذه المزایا على النحو التاليمنھا،مساحات كبیرة 

والتقنیةعصر المعلوماتطرق وأسالیب للتجارة بحیث تكون موافقة لإیجاد. 1

،ت ھذا العصرفقد أصبح اإلدمان على الجلوس ساعات طوال أمام شاشة الكمبیوتر من ابرز سما

ولذلك برزت الحاجة الملحة إلى توفیر آلیات من الممكن من خاللھا توفیر الخدمات المتعلقة بتلبیة 

الحاجات التجاریة عبر الربط بین الحاجات التجاریة للعصر الجدید ومظاھر التطور والتقدم التقني 
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من وسائل إدارة النشاط التجاري، من ھنا مكنت التجارة االلكترونیة من خلق أنماط مستحدثة الحالي، و

Retailكالبیع عبر الوسائل اإللكترونیة (  e- commerce والتجارة اإللكترونیة بین قطاعات (

وفي كال المیدانین أمكن أحداث تغییر شامل في )e-commerceBusiness-to-Business(األعمال

رات التسوق.طریقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقیق العرض الشامل لخیا

استخدام األسواق العالمیة والوصول إلیھا عبر التجارة االلكترونیة من اجل جني إرباح اكبر من ما . 2

.یمكن الحصول علیھ عبر التجارة التقلیدیة

إن الصفة العالمیة للتجارة اإللكترونیة ألغت الحدود والقیود أمام دخول األسواق التجاریة، وبفضلھا 

تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستھلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع او المشتري.

.الوصول لتلبیة رغبات وحاجات الزبون بالسرعة والسھولة المطلوبتین. 3

تمكن التجارة اإللكترونیة الشركات من تفھم احتیاجات عمالئھا وإتاحة خیارات التسوق أمامھم 

، فالزبون تتیحھ وسائل التجارة التقلیدیةذا بذاتھ یحقق نسبة رضاء عالیة لدى الزبائن الوھواسع،بشكل 

المنتج موضوع الشراء من یمكنھ معرفة األصناف واألسعار ومیزات كل صنف والمفاضلة وتقییم

وخیارات المشتري.تلبیتھ لرغبةحیث مدى 

.تطویر األداء التجاري والخدمي.4

وإدارةتحتیة تقنیة واستراتیجیات إدارة مالیة وتسویقیة یةرونیة بما تتطلبھ من بنرة اإللكتفالتجا

عالقات واتصال باآلخرین، تتیح الفرصة لتطویر أداء المؤسسات في مختلف المیادین، وھي تقدم خدمة 

وبرامج كبرى للمؤسسات في میدان تقییم واقعھا وكفاءة موظفیھا وسالمة وفعالیة بنیتھا التحتیة التقنیة

التأھیل اإلداري .
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عناصر التجارة االلكترونیة4.1

.customer)المستخدمین (.1

.employee)العاملین (.2

.شبكات االتصال.3

.البضائع بشكلھا االلكتروني.4

.واإلدارةنظام التحكم .5

كل وتحدیات التجارة االلكترونیة مشا5.1
نة  .1 ي       الجوانب األمنیة التي من بینھا إمكانیة قیام قراص ة ف ارة اإللكترونی ع التج اختراق مواق وتر ب الكمبی

ذلك             الء، ك ات العم ام بطاق ا أرق ن بینھ ون م د یك ي ق ا والت ودة بھ بعض األحوال وسرقة المعلومات الموج

ل أو   یمكن تخریب ھذه المواقع أو تدمیرھا عن طریق الفیروسات أو تغییر محتویاتھا أو تعطیلھا عن العم

ا.محو البیانات الموجودة بھ

اف  .2 ي ك اع        ) Bandwidth(عدم وجود حیز حجم ن اتس رغم م ى ال لكیة عل لكیة والالس االت الس لالتص

شبكة اإلنترنت وتشعبھا فإنھا ال تزال تفتقر إلى الحیز الكافي لالتصاالت على نحو یتناسب مع الكم الھائل 

في األنشطة التجاریة التي تتم من خاللھا.

ع    التغیر المستمر والسریع في البر.3 ي إدارة مواق تخدمة ف مجیات على نحو مستمر تتغیر البرمجیات المس

التجارة اإللكترونیة مما یتطلب عملیة تحدیث مستمرة تتطلب تكلفة باھظة في بعض األحیان.

ارًا    .4 دمًا وابتك اك تق ات ألن ھن ات البیان ض تطبیق ع بع ة م ارة اإللكترونی رامج التج ض ب ق بع دم تواف ع

ات ال  ارة            مستمرًا في تطبیق ي التج تخدمة ف رامج المس ع الب ق م ات ال تتواف ذه التطبیق ض ھ إن بع ات، ف بیان

، األمر الذي یؤدي إلى عدم االستفادة من ھذه التطبیقات.اإللكترونیة

ز      ة وعج ارة اإللكترونی ع التج كما أن ھناك بعض المشاكل األخرى التي تتمثل في إمكانیة تعطل مواق

قراصنة والحاجة إلى تشریعات جدیدة.القوانین الحالیة عن مالحقة ال
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تحدید المشكلة  6.1
راء      ع والش ى البی وم عل لیم تتلخص في التعامل مع نظام تقلیدي  یق ة   والتس رق  بدائی ر  بط ة  وغی مجدی

في الوقت الحالي .نعیشھالذي السرعةال تتوافق مع عصر و،مادیا

ذا ا ن ھ ب  وم ل مناس دیم ح ث بتق ق البح ام فری ق ق وروملمنطل دتط ذكاء  معتم ات ال ى خوارزمی عل

ات والخدمات   تسلیمعلى طرق ذكیة في ومعتمدا ،ام ببناء موقع الكتروني متطورحیث ق،االصطناعي المنتج

ة      لشركةولنللزبول تكلفة حدید المسار االقتو،للزبون اعة المطلوب یل البض ن توص ركة م ا   وتتلتمكن الش بعھ

.زبونلحظة وصولھا للإلى

النظاممیھ أھ7.1

بالنسبة للباحث

یعد ھذا المشروع احد متطلبات التخرج للحصول على درجة البكالوریوس في تخصص تكنولوجیا 

كترونیة الذكیة.لللتجارة االآخركما وانھ یصنع مفھوما ،ومات في جامعة بولیتكنیك فلسطینالمعل

المستفیدةوالجھات بالنسبة للشركات

تكالیف بأقلمستوى ربح أعلىلتجارة االلكترونیة من الحصول على یمكن ھذا المشروع شركات ا

وذلك بسبب اعتمادھا على مبادئ الذكاء االصطناعي في توزیع البضائع بشكل رئیسي.

نقلھا ومعرفھ الوقت المقدر لتسلیمھا.أثناءتتبع مسار البضائع إمكانیةیوفر لھذه الشركات والمشترین كما 

نطاق النظام  8.1

البیع للحصول على اكبر ةف في عملیمن التكالیاإلمكانالتقلیل بقدر الھدف الرئیسي للشركات ھي

المنتج.أووضمان وصول الخدمة ،ممكنسرع وقت أوب،ربح ممكن

ا و ون    كم ذین یبحث ائن ال ع الزب ة جمی ارة االلكترونی ام التج تھدف نظ راء  یس ون بش ات ویرغب منتج

من استعراض الموقع والتسجیل فیھ لیصبح لھ حساب خاص یمكنھ شخص الیمكن بحیث،باستخدام االنترنت

.إیاھاكما یتیح للزبائن تتبع المشتریات ومعرفھ الوقت المقدر لتسلیمھم ،من خدمات ھذا الموقعاالستفادةمن
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المقدمة1.2
في ھذا الفصل سیتم وصف النظام بدقة وتشمل متطلبات النظام، والمحددات، واالھداف وسیقوم ھذا 

الفصل بتغطیة المواضیع التالیة :

اھداف النظام .1

متطلبات النظام.2

المتطلبات الوظیفیة.أ

المتطلبات غیر الوظیفیة.ب

البدائل.3

القیود.4

المخاطر.5

الجدوى االقتصادیة .6

البدائل .أ

لتكلفة والفائدةا.ب

المصادر والتكلفة .7

الجدول الزمني للتطویر.8
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أھداف النظام  2.2
ث ممیز من یتوقع من النظام القدرة على بناء موقع الكتروني ذكاء حی ع    ال ة البی ییر عملی یل  لتس والتوص

عن طریق االنترنت.

ویمكن تلخیص اھداف المشروع بالنقاط التالیة :

.ع بواسطة بطاقة دفع مسبقوالدفالشراء عن طریق االنترنت-1

ون          -2 ین الزب افة ب د المس ل بع ائن مث ھ الزب ي تواج اكل الت المساعدة في التغلب على بعض المش

.ومركز البضاعة 

ل    التكلفة العالیةالتغلب على مشكلة -3 یة وتتمث ات ریاض في التوصیل وذلك باستخدام خوارزمی

.depth first search)(واستخدام البالذكاء االصطناعي

د     -4 ي تزوی ة ف ة عالی استغالل المزایا التي یوفرھا التصفح عبر االنترنت لتوفیر موقع ذو فاعیل

.الزبون باكبر قدر ممكن من التفاصیل حول المنتج

متطلبات النظام  3.2
یحتوي ھذا النظام على مجموعة من المتطلبات تندرج تحت مسمیین، وظیفیة وغیر –كأي نظام آخر 

من خالل النقاط التالیة:عن ابرز ھذه المتطلبات وسنتحدث،وظیفیة

)Functional Requirementsالمتطلبات الوظیفیة (1.3.2
.عرض المنتجات مع التفاصیل على صفحة الشركة .1

الل        .2 ن خ ك م ا وذل ى معلوماتھ دیث عل ات والتح ى المنتج دیل عل ف التع الموظ

.المسؤول

دار.3 یل بال   إص ع التفاص تریات م اتورة بالمش ات   ف عار والكمی ات واالس نوعی

.والنوعیات المطلوبة 

ام.4 تم اقتطا   إتم غ ی ول مبل الل قب ن خ راء م ة الش بق   عملی ع مس ة دف ن بطاق ھ م ع

الغرض.مصممة لھذا  

ذلك.5 ي ب ذكاء ونعن ات ال تخدام خوارزمی ار ) Shortest Path(اس د المس لتحدی

.لتوصیل الطلبیة باقل وقت ممكن األقرب
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)(Non-Functional Requirementsغیر الوظیفیةالمتطلبات 2.3.2
ي      (XPنظام التشغیل ویندوز النظام : من األفضل تشغیل النظام على بیئة .1 ھولة ف ن س ھ م ا فی لم

).االستخدام والتعامل بطریقة سلسة مع ھذا النظام

م مسعن طریق منع : حمایة النظام.2 د اس الل تحدی ن خ ام إال م تخدم أي مستخدم من استخدام النظ

تخدم  ل مس ة بك رور خاص ة م د ال ،وكلم ب تحدی حیح یج كل ص ا بش ال ادخلھ ي ح الحیات وف ص

للعمل على النظام.المتاحة لھ

.الدفع المسبقلحمایة كلمات السر وحمایة ارقام بطاقات ) Encryption(استخدام نظام تشفیر.3

.سھولة تعلم التنقل في أرجاء الموقع و لموقعاسھولة استخدام .4

ة ( االعت.5 تخدام) : Reliabilityمادی رض اس ن المفت ث م تحی فح اإلنترن متص

MicrosoftInternet Explorer     ذي ام وال ة بالنظ فحة الخاص ول للص ع  للوص یتمت

وعالمیة.باعتمادیة عالیة

بینھا.التي تربطالتوافق والوضوح في جداول قاعدة البیانات والعالقات.6

من الدقة. بأكبر قدر ممكن لنظام بأداء متطلباتھ) : یجب أن یقوم اAccuracyالدقة (.7

ن    ) : یجب أن یقوم النظام Productivityالفعالیة (.8 ن م در ممك دل    بأكبر ق ون مع ة وأن یك الفعالی

األخطاء أقل ما یمكن.

أن تكون ووتحت ضغط عمل كبیر لفترة طویلة وتقاس بإمكانیة تشغیل وعمل النظامقوة النظام : .9

طاء قلیلة.إمكانیة حدوث األخ
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البدائل  4.2
والدفع بشكل فیزیائي على ارض الواقع.النظام التقلیدي : تقوم عملیات البیع .1

وجود موقع فیزیائي للشركة على ارض الواقع ولكن عملیات االستعراض والتصفح وطلب .2

البضاعة  یتم عن طریق االنترنت من خالل موقع ویب مصمم لھذا الغرض بینما عملیات 

.)Click and Mortal(تتم فیزیائیا على ارض الواقع وھذا ما یسمىالدفع 

على االنترنت ( ال تتواجد على ارض الواقع) وتقوم بكافة ) Virtual(وھمیة وجود شركة .3

اعمالھا من عرض بضائع بكافة تفاصیلھا والبیع والدفع عن طریق االنترنت، والبضاعة  

كل فرع من افرع الشركة اضافة الى الفرع او ) فيInventoryتكون موجودة في مخازن (

األفرعالمخزن الرئیسي الذي یعد المرجع االخیر في حالة عدم توفر البضاعة في اي من 

.)Virtual Company(وھذا یسمى األخرى

منھا وذلك بدیلأفضللھا من اجل اختیار ، وبأجراء تحلیلالسابقة الذكربدائلدراسة الوبناءًا على 

توفیر الوقت والجھد والتكلفة، وتوصیل البضاعة للزبون باقل وقت ممكن كعتماد على مقاییسباال

وباقصر مسافة ممكنة  تم اختیار البدیل الثالث وھو بناء موقع لشركة لھا مخازن فقط على ارض الواقع 

وعملیاتھا تكون عبر االنترنت من عرض بضاعة وطلب وبیع ودفع .

القیود  5.2
مشروع قیود وعقبات قد تواجھھ أثناء التطویر وتتخلص ھذه القیود بما یلي :یوجد لھذا ال

بناء المشروع ضمن فترة محدودة وھي عشرة أسابیع..1

العمل ضمن المیزانیة المحددة..2

.قلة الخبرة في استخدام االنترنت وبالذات مواقع االنترنت المختصة باجراء عملیات البیع .3

.نیة وخاصة في الدول العربیة حداثة فكرة التجارة االلكترو.4

تخدمین یتیح بحیث تصمیم الموقع الذي سیعرض المنتجات بشكل سھل وسلس .5 رة   للمس ي الخب ام قلیل القی

ودفع .شراءبما یلزم من عملیات 
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المخاطر 6.2
ات    .1 ي المكون ل ف حدوث خلل في األجھزة التي یتم العمل علیھا في تطویر النظام مثل حدوث خل

.لمكونات البرمجیةالمادیة وا

.إمكانیة تجاوز النظام للتكلفة المقررة و الوقت المحدد.2

.عدم قدرة المستخدم على التعامل مع النظام بسھولة.3

حلول المخاطر  1.6.2
.القیام بعمل نسخة احتیاطیة للبیانات كلھا بشكل دوري في نھایة كل یوم من العمل

فضل للوصول إلى حالة النظام المطلوبة.دراسة عملیة التخطیط واختیار الخطوة األ

.دراسة كل المتطلبات وتوضیح أھمیة كل منھا

.استخدام شبكة سریعة للعمل على موقع الشركة

   ح ل وواض كل كام ات       ،تحدید مجال النظام بش ى المتطلب رف عل یلیة للتع ات تفص ع معلوم وجم

للنظام بشكل دقیق.

د وقت إضافي لكل منھا.تحدید الوقت الالزم لكل مھمة مع مراعاة وجو

.وضع خطة شاملة لعملیة الفحص
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المصادر والتكالیف  7.2
ى             اءًأ عل ك بن ام وذل غیل النظ الیف تش ویر وتك الیف التط مین، تك ى قس الیف إل في ھذا البند قسمت التك

ارة عن اختیارنا للبدیل الثالث وھو بناء صفحة ویب للشركة مع وجود افرع بھا مخازن للبضاعة ( أي ھي عب

تكالیف البدیل الثالث).

متطلبات التطویر  1.7.2

:مصادر التطویر الفیزیائیة

كل  جمیع ة،     المصادر الفیزیائیة التي تحقق متطلبات النظام متوفرة بش ي الحاج فات تلب ل وذات ص كام

ث  ل  حی ن جی وب م از حاس ى جھ ة إل ام بحاج ذا النظ ذP4أن ھ ام، و، وھ ویر النظ ي لتط از یكف ادة لا الجھ زی

بالمواصفات التالیة:تم العمل على جھاز حاسوب السرعة واألداء في عملیة التطویر

3000MHzمعالج ذو سرعة .1

512Mbذاكرة ذات حجم .2

120GBقرص صلب بسعة.3

17"شاشة ذات حجم .4

لوحة مفاتیح وفأرة..5

لفحص النظام .LANشبكة منزلیة .6

).UPSمحول لحفظ الطاقة (.7

:مصادر التطویر البرمجیة

الجھاز المستخدم لتطویر النظام یجب أن یحتوي على نظام التشغیل والبرامج التالیة:

1.Windows xp ،Internet Information Services (IIS)

2.Microsoft SQL Server 2000.

3.Microsoft Office 2003 ،Visio.

4.Visual Studio.NET 2003بالشركة على االنترنت.لبرمجة صفحات الموقع الخاص

5.Visual Studio.NET 2005   خة ي النس وفر ف التي تت افیة ك نفس 2003أدوات إض تخدم ل وتس

الغرض مع إمكانیة التعامل مع خصائص إضافیة.

6.Flash MX 2004الصفحات.لصفحات الموقع والفالشات المستخدمة في اتالواجھبعضلتصمیم
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:مصادر التطویر البشریة

.ویضم اربعة أشخاصفریق العمل 

:مصادر تطویر أخرى

ى          ول عل رى للحص ع واألدوات األخ ب والمراج ن الكت ة م ى مجموع نحتاج في مرحلة التطویر إل

وقواعد البیانات.)ASP.NET(بعض المعلومات الخاصة بلغة البرمجة

(Development Requirement)مصادر التشغیل 2.7.2
فیزیائیة، مصادر برمجیة، مصادر بشریة ومصادر أخرى.تقسم مصادر التشغیل إلى مصادر

:المصادر الفیزیائیة

ائن،    ن الزب في مرحلة التطبیق الحقیقیة من المتوقع وجود ضغط على شبكة النظام لوجود عدد كبیر م

) ذو مواصفات وكفاءة عالیة ألداء العمل بشكل أفضل.Serverلذلك یفضل أن یكون الخادم (

تكون خصائص الخادم لھذا النظام كما یلي:ولذلك ینصح بان 

 2معالجm cacheIntel xeon 3.8 GHZ

 2ذاكرة GB 400MHz.

4ةصلبأقراصX37 GB  10K  SCSI Hard drive.

ال تقل عنلوحة أمIntel 5000.

DVD-RW drive.

 17شاشة حجم".

) محول لحفظ الطاقةUPS 1K VA(.

Leased Line 1 MB.

و ت إضافیة للشبكة مثل الكوابل، متطلباSwitches لتوصیل األجھزة أثناء العمل والتجریب

.للنظام
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:مصادر التشغیل البشریة

oیقوم بعملیة التحدیث على النظام واألشراف على عملیات الصیانة لھ:مشرف النظام.

o وتطویر وتحدیث البرنامج إصالح األخطاء في حال وجودھا: المبرمج.

Cost Estimation)التكالیف المتوقعة (3.7.2

في ھذا الجزء سیتم إدراج التكالیف المتوقعة لتطویر وتطبیق النظام.

تكالیف التطویر المتوقعة:1.3.7.2

:التكالیف الفیزیائیة المتوقعة للتطویر

التكلفةالمكونات الفیزیائیة

3000500بسرعة P4جھاز حاسوب  $

$ 30توصیل أسالك

$ UPS 1K VA(45محول لحفظ الطاقة (

Flash Memory 1 GB $25

600المجموع $

تكالیف تطویر النظام الفیزیائیة .)1.2(جدول

:التكالیف البرمجیة المتوقعة للتطویر

التكلفةالمكونات البرمجیة
Windows XP professional180$

Microsoft Office 2003$125

Adobe Photoshop$300

Microsoft Visual Studio.Net 2003$450

Macromedia Flash 6.0$380

DBMS (SQL- Server 2000)$200

Microsoft VISIO 2003$150

1785$المجموع

تكالیف تطویر النظام البرمجیة.) 2.2(جدول
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.التكالیف البشریة المتوقعة للتطویر

/ اسبوعالتكلفة الكلیةتكلفة ساعة العملاالسبوعساعات العمل في المصادر البشریة

$100= 1*20*5$5ساعة 20مدیر النظام

$160= 2*4*20$ 4ساعة20مصممان النظام

$80= 1*4*20$4ساعة20مبرمج النظام

* $340)أسبوعیا( المجموع

) التكالیف البشریة للتطویر.3.2جدول(

o 340وعلیھ ستكون التكلفة المتوقعة أسبوع15النظام في من المتوقع بناءx15 =5100. دوالر

اسبوع.15لفترة مجموع تكالیف التطویر الكلیة

المجموعتكالیف أخرىالتكالیف البشریةالتكالیف البرمجیةالتكالیف الفیزیائیة

635$1785$5100$80$7600$

یر النظام.مجموع تكالیف تطو) 4.2(جدول
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تكالیف التشغیل المتوقعة2.3.7.2

:تكالیف التشغیل الفیزیائیة

. تكالیف تشغیلیة تدفع لمرة واحدة1

التكلفةالمكونات الفیزیائیة

$1200الخادم

$45محول حافظ للطاقة

switches + router + cables(150$متطلبات إضافیة للشبكة (

$1395المجموع

) التكالیف الفیزیائیة للتشغیل.5.2(جدول

تكالیف تشغیلیة دوریة تدفع شھریا.2

التكلفة الشھریةالعددالمكونات الفیزیائیة

L.L(170$خط مستأجر ( 

$1300مدیر النظام

$3450مدخلوا البیانات

$2350موظفو الصیانة

$1170المجموع

الشھر) التكالیف التشغیلیة في6.2جدول (

:التكالیف البشریة المتوقعة للتشغیل

السنة\األجرة شھر\األجرة العددالموظف

$7200= 1* 12* 600$ 1600مدیر النظام

$10800= 3* 12* 300$3300مدخلو البیانات

$8400= 2* 12* 350$2350موظفو الصیانة

L.L(170$70 *12 *1 =840$خط مستأجر (

$27240المجموع

)  تكالیف تشغیل النظام البشریة.7.2جدول (
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:تكالیف التشغیل الكلیة

دة          ام لم غیل النظ تخدمة لتش ة المس دات الفیزیائی زة والمع تغالل األجھ ع اس ن المتوق 5م

دة   سنوات على أن تجدد وتستبدل ھذه األجھزة. ت لم لھذا فان احتساب التكالیف سیكون ثاب

سنوات األولى، ومن التوقع أن یختلف بعد الخمس سنوات األولى.الخمس 

المجموعتكالیف أخرىتكالیف التشغیل البشریةتكالیف التشغیل الفیزیائیة(ثابتة)

/ لمرة واحدة2215125080$3545$

/ سنة1123527240$960$38475

) تكالیف التشغیل الكلیة.8.2جدول(

الزمنیة  جدولة الفترة8.2
ام    مرحلة ستستغرقھ كلفي ھذا البند سیقوم فریق العمل بعرض الوقت الذي  ویر النظ ل تط ن مراح م

ة  ن مالحظ دول (ویمك ت، والج الل الوق ویر خ ل التط ي مراح داخل ف ل 9.2ت ت لك ة الوق رض جدول ) یع

مراحل التطویر.

 : جدولة الوقت

دول  ع  ،)9.2(كما ھو مبین في الج م توزی ل مراحت ة       ك ي ثمانی ة وھ رة الكلی ى الفت ویر عل ل التط

أسابیع، بعض من ھذه المراحل متزامن مع بعضھ.
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الوقت الذي یحتاج للمھمةاسم المھمةرمز المھمة

T1  أسبوعینتعریف المتطلبات

T2أسبوعینوصف المتطلبات وتحلیلھا

T3ثالثة أسابیعتحلیل النظام

T4یعثالثة أسابتصمیم النظام

T5أربعة أسابیعالبرمجة والتطویر

T6أسبوعینفحص النظام

T7طول فترة تطویر البرنامجالتوثیق

مراحل التطویر.لالمقدر) الوقت 9.2جدول (

الجدول الزمني لجدولة المھام بمخطط جانت:

.جانت) الجدول الزمني لجدولة المھام بمخطط 10.2(جدول 

الزمن باألسبوع

123456789101112131415المھمة

ة الن  ع خط ام وض ظ

وتعریف المتطلبات  

ات   ف المتطلب وص

وتحلیلھا

تحلیل النظام

تصمیم النظام

البرمجة

فحص النظام

التوثیق



الفصل الثالث

تحلیل المتطلبات

System Analysis
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المقدمة1.3

ام    في ھذا الفصل سوف نتناول  ة للنظ ات الوظیفی ل للمتطلب تخدمین      ،تحلی ن المس ق م اییر التحق ذلك مع وك

ى بعض       ،وسیتم عرض قاموس البیانات،ووصف المعلومات افة إل ات باإلض دة البیان ات قاع وتوضیح متطلب

ا          وب عملھ ائف المطل م الوظ ھیل فھ انھا تس ن ش ي م یحیة الت ة     ،األشكال التوض ة العام یح الھیكلی ذلك توض وك

للمتطلبات الوظیفیة.

 اختیار خوارزمیةDepth First Search:
تم اختیار ھذه الخوارزمیھ في عملیة البحث الذي یقوم بھا النظام وذلك السباب عدیده حیث انھا تقوم 

خوارزمیات من قل تعقیدا االنظام كما انھا یغطیھالمناطق الجغرافیة التي او)node(األفرعبالبحث في جمیع 

.مماثلةأخرى

ھا مشكلة الذاكرة والتي تتمثل  في عدم سعتالمشاكل التي تواجھ خوارزمیات البحث ھيأكثرمن 

تم زیارتھا وبھذا عقدة أو فرععدم تكرار زیارة اي ھووالحل لھذه المشكلھ ،جمیع المناطق التي تم زیارتھا

.ةتحل مشكلة الذاكر

نھ ال توجد خوارزمیة معینھ تعطینا الحل االفضل دائما وانما تعطینا حل قریب من افضل حل مما یجب ذكرة ا

وما نریده نحن الوصول الى النتیجة وباقل تكلفھ لذلك تم اختیار ھذه الخوارزمیھ التي ،في اغلب المرات

والشمولیھ.بالسرعةتتمیز
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وصف وظائف النظام2.3
لبرمجیةوصف الوظائف امتطلبات النظام

تسجیل الدخول للمستخدمین.1

ستخدمدخول الم.1.1

إلى المستخدم ھذه الوظیفة ھي الطریقة الوحیدة لدخول

النظام من خالل اسم دخول وكلمة سر خاصة بكل شخص.

.الخاصة بالزبونالمنتجات رف بطرح یقوم المشمن قبل المشرفطرح المنتجات.2

ریق ھذه الوظیفة یتمكن الزبون من استعراض عن طالمنتجات الموجودة في الشركةاستعراض .3

.البضائع الموجودة في الشركة 

تمكین الزبون من الحصول على خالصھ .4

.عملھ

من الحصول على زبونعن طریق ھذه الوظیفة یتمكن ال

.خالصھ عملھ بعد الدخول

) وصف الوظائف البرمجیة1.3جدول (
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وصف متطلبات النظام الوظیفیة3.3

تسجیل دخول المشرف الى النظام1.3.3
دخول المشرف إلى النظامالوظیفة

ى           الوصف ول إل ة للوص ذه الوظیف ق ھ ن طری ام ع ى النظ رف إل ول المش یتم دخ

صفحات النظام.

وكلمة المرور.،اسم المشرف الخاصالمدخالت

المشرفالمصدر

الوصول إلى صفحات النظام و القیام باعمالھ المخرجات

واجھة النظامفالھد

إدخال اسم المستخدم الصحیح وكلمة المرور الصحیحة.المتطلبات

االتصال بالموقعالشروط قبل التنفیذ

تسجیل الدخول إلى النظام. لتنفیذاالشروط بعد 

الصالحیاتالتأثیرات

) وصف متطلبات النظام الوظیفیة الخاصة بتسجیل دخول المشرف.2.3جدول (
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إلى النظام.ول الزبونتسجیل دخ2.3.3
إلى النظامدخول الزبونالوظیفة

ون الوصف ول الزب تم دخ ى      ی ول إل ة للوص ذه الوظیف ق ھ ن طری ام ع ى النظ إل

صفحات النظام.

وكلمة المرور.،اسم المستخدم الخاصالمدخالت  

زبونالالمصدر

الوصول إلى صفحات النظامالمخرجات

واجھة النظامالھدف

وكلمة المرور الصحیحة بشكل صحیحإدخال اسم المستخدم الصحیح المتطلبات

االتصال بالموقعالشروط قبل التنفیذ

تسجیل الدخول إلى النظام. الشروط بعد التنفیذ

ال یوجدالتأثیرات

.وظیفیة الخاصة بتسجیل دخول الزبون) وصف متطلبات النظام ال3.3جدول (

(المنتجات)البضائعاستعراض 3.3.3
البضائعاستعراض لوظیفةا

ون الوصف ول الزب تم دخ ذه   ی ق ھ ن طری ام ع ى النظ ى  إل ول إل ة للوص الوظیف

في  النظام.او حسابھ البضاعةصفحات 

.المروروكلمة،الخاصاسم الزبونالمدخالت  

النظامالمصدر

المنتجاتالوصول إلى صفحات المخرجات

واجھة النظامالھدف

اسم المستخدم الصحیح وكلمة المرور الصحیحة.إدخال المتطلبات

االتصال بالموقعالشروط قبل التنفیذ

تسجیل الدخول إلى النظام. الشروط بعد التنفیذ

ال یوجدالتأثیرات

.(المنتجات)) وصف متطلبات النظام الوظیفیة الخاصة باستعراض 4.3جدول (
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من قبل المشرفأو المنتجاتاإلعالناتطرح 4.3.3

والمادة على النظام .والمالحظات الخاصة بالزبونالمنتجاتطرح ظیفةالو

إلى أفرع الشركةح أو إضافة  أي المنتجاتتمكن المشرف من طرالوصف

المراد طرحھا أو وضعھا على النظام.المنتجات المدخالت

المشرفالمصدر

.مدیرالتي تم طرحھا من قبل الاإلعالنات وعرض المنتجات المخرجات

معینة.منتجاتببعض األمور أو إخبارھم عن تزوید الزبونالھدف

إدخال اسم المشرف الصحیح وكلمة المرور الصحیحة بشكل صحیح .المتطلبات

االتصال بالموقعالشروط قبل التنفیذ

تسجیل الدخول إلى النظام.الشروط بعد التنفیذ

. انات الخاصة بالمنتجاتقاعدة البیعلىالمنتجاتإضافة التأثیرات

.المنتجاتطرح )5.3جدول (
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من الحصول على نتائج الطلبیھین الزبونتمك5.3.3

. الحصول على نتیجھ طلبھالوظیفة

الوصف
النظام حتى تمكنھ من معرفھ نمنتائج طلبھمن الحصول على تمكن الزبون

.طلبیتھحالھ

.وكلمة المرور،اسم المستخدم الزبونالمدخالت

.الزبونالمصدر

التي حصل علیھا.النتیجھالمخرجات

بشكل سھل.مساعدة الزبون على الحصول على خالصھ عملھمالھدف

إدخال اسم المستخدم الصحیح وكلمة المرور الصحیحة.المتطلبات

االتصال بالموقعالشروط قبل التنفیذ

تسجیل الدخول إلى النظام.الشروط بعد التنفیذ

ال یوجد.یراتالتأث

.یفیة الخاصة بالحصول على خالصات الطلبیات) وصف متطلبات النظام الوظ6.3جدول (
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معاییر التحقق  4.3
:ومنھافي ھذا البند سنقوم بعرض المعاییر التي تحقق متطلبات النظام بشكل صحیح

ة سؤال، عالم:  یجب أن ال یحتوي على حروف خاصة مثل ( عالمة الإدخال اسم المستخدم

أن ال یحتوي على فراغات ویمكن استخدام إشارة (_) بدًال كما یجب ،)التعجب، النقاط، الفواصل...

منھا للفصل بین الكلمات المختلفة.

دمج ما على األقل ویمكن ال: كلمة المرور یجب أن تكون من ستة أرقام أو أحرف إدخال كلمة المرور

عالمات خاصة مثلإدخالوعدم ،مة المرور على أي فراغتحتوي كلالأنویجب ،بین االثنین

).(عالمة السؤال، عالمة التعجب...

القادرین على : فقط األشخاص الذین لدیھم الصالحیة للوصول للنظام ھم الوصول إلى قاعدة البیانات

كلمة ، وھؤالء األشخاص مخولین لإلضافة أو التعدیل وذلك باستخدام إلى قاعدة البیاناتالوصول

المرور الخاصة بقاعدة البیانات .

) قاعدة البیانات1.3الشكل (
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قاموس المصطلحات5.3
في ھذا البند سیتم عرض المصطلحات أو الكینونات أثناء عملیة تطویر النظام وتوثیقھ، ووصف ھذه 

.ة في جدول قاموس المصطلحات المصطلحات بدق

وصفھا نوعھا اسم الكینونة

ون  ذه الوھ رف أو للزب مح للمش ة تس ظیف

ابھا     ق حس ن طری بالدخول لصفحة النظام ع

ده      ا یری وم بم ام لیق فحة النظ ي ص اص ف الخ

عن طریق اسم مرور و كلمة المرور.

وظیفة تسجیل الدخول

ة      اء حلق ى إنھ ال عل رف االتص درة ط ق

االتصال التي قام بإنشائھا.
وظیفة تسجیل خروج

ور.تفحص اسم المرور وكلمة المر إجراء 

مخزن صالحیة اإلدخال

رف      تخدمھا ط روف یس ن ح ارة ع عب

االتصال للدخول إلى صفحة النظام. حروف اسم المرور، كلمة المرور

ھذه الحروف عبارة عن لغة برمجة تستخدم 

ام        فحة النظ ى ص دخل إل ن ی ل م د أن ك لتأكی

ات    ل البیان د أدخ ال ق رف لإلتص ن أي ط م

كل بشكل سلیم وصحیح، حیح  وبنوع وش ص

حسب الحقول المراد اإلدخال فیھا.

حروف )(Validationالتحقق 

ن  وائیة م ة عش ن مجموع ارة ع ي عب وھ

ن      ائي م كل تلق أ بش ي تنش روف والت الح

فحة     ى ص دخل إل د ی ل واح دد لك ع لیح الموق

ول     دخول دخ م ال النظام ممن ھم مسموح  لھ

متزامن ومختلف.

حروف Session IDرقم حلقة اإلتصال 

ت      عن بكة اإلنترن ى ش ام عل فحة النظ وان ص

العالمیة.  حروف

(Site  URL)عنوان موقع النظام 

“Universal Recourse Locator”

"World Wide Web"
اختصار WWW)شبكة اإلنترنت العالمیة (

) جدول قاموس المصطلحات.7.3جدول (
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وصف واجھة النظام6.3
ھناك تكامل بین أجزاء النظام واعتمادیة لیكون،ات واجھة النظامسنتعرف على مواصففي ھذا البند 

.وتوافق  فیما بینھا

:المدخالت

ي  والمشرتستخدم الواجھة بین الزبون فین  للتأكد من أن المدخالت من نفس النوع الموجود ف

ات      تخدام تقنی ق اس ن طری ق،  جداول قاعدة البیانات كما ھي معرفة في عملیة التطویر للنظام ع التحق

حیث  یسمح للمستخدم إدخال البیانات التي تم التحقق منھا فقط.

:المخرجات

ة  المخرجات یجب أن تعطي  ة راجع ا،         تغذی تم معالجتھ ة ی ل عملی ي ك ا یحدث ف تخدم بم للمس

.الشراءمثل عملیة 

:واجھة المستخدم

ھ    ق مھارات تخدم وتواف وي بعض   یجب أن تكون الواجھة سھلة التعامل وجذابة للمس و أن تحت

اإلرشادات والتوجیھ في استخدامھا، مما یجعل العملیة أسھل للمعالجة.

متطلبات قاعدة البیانات7.3
في ھذا البند سیتم شرح الجداول التي تم بنائھا في قاعدة البیانات والمعلومات التي یجب أن تخزن في 

ي :، وھذه الجداول ھل ھذه الجداول في قاعدة البیاناتحقو
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جدول المستخدمین.1
في قاعدة البیانات.)users(ھذا الجدول یعرض معلومات المستخدمین ویحمل اسم

NULL ?
Reference

table
F.K ?P.K ?Data typeDescription

Field

name

نص
یحتوي ھذا الحقل على 

االسم األول لكل مستخدم
fname

نص

یحتوي ھذا الحقل على 

خیر لكل االسم األ

مستخدم

lname

نص
یحتوي ھا الحقل على 

كلمة مرور لكل مستخدم
password

نص

یحتوي ھذا الحقل على 

البرید االلكتروني 

المستخدم

email

رقم

عامل 1مدیر أو 0ھل ھو

زبون وذلك یحدد 2او

برقمھ

User_key

yesرقم

یحتوي ھذا الحقل على 

الرقم الخاص بكل 

تخدمالمس

User_id

yescountryyesرقم
یحتوي ھذا الحقل على 

رقم مدینھ المستخدم
C_id

(users)) جدول المستخدمین 8.3جدول (
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جدول المنتج.2
في قاعدة البیانات .)product(ھذا الجدول یحتوي معلومات المنتجات، ویحمل اسم

NULL ?
Reference

table
F.K ?P.K ?Data typeDescription

Field

name

نص
یحتوي ھذا الحقل على 

االسم الخاص بكل منتج

Product

name

yesنص
یحتوي ھا الحقل على 

تفاصیل المنتج
detail

رقم
یحتوي ھا الحقل على 

سعر المنتج
price

yesنص
یحتوي ھذا الحقل على 

صورة المنتج امتداد
Pictures

yesرقم
ا الحقل على یحتوي ھذ

الرقم الخاص بكل منتج
Product_id

(Product)) جدول المنتج9.3جدول(
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جدول الطلبیة.3
في قاعدة البیانات .)orders(ھذا الجدول یحتوي على معلومات الطلبیة، ویحمل اسم 

NULL ?
Reference

table
F.K ?P.K ?Data typeDescription

Field

name

رقم
ا الحقل على ذیحتوي ھ

یةالرقم الخاص بالطلب
Order_id

productyesyesرقم
یحتوي ھذا الحقل على 

رقم المنتج
P_id

yesرقم
یحتوي ھذا الحقل على 

تكلفھ الطلبیة
total

usersyesرقم
یحتوي ھذا الحقل على 

رقم صاحب الطلبیة
User_id

yesتاریخ

یحتوي ھذا الحقل على

todayنعم أو القیمتین 

invoiceyesyesرقم
یحتوي ھذا الحقل على 

رقم الفاتورة
Invoice

invoiceyesyesرقم
یحتوي الحقل على رقم 

ةالحرك
Var_p_id

branchyesyesرقم

یحتوي ھذا الحقل على 

رقم الفرع الذي طلبت 

منھ البضاعة

b_id

(orders)الطلبیة) جدول 10.3جدول(
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البطاقةل جدو.4
في )credit(ھذا الجدول یحتوي على معلومات الرصید الذي یملكھ الزبون ویحمل اسم

قاعدة البیانات .

NULL ?
Reference

table
F.K ?P.K ?Data typeDescription

Field

name

visayesyesرقم
یحتوي ھذا الحقل على 

رقم الفیزا كارد
Visa_no

usersyesyesرقم
حتوي ھذا الجدول على ی

رقم المستخدم
User_id

yesتاریخ
ھذا الحقل یحتوي تاریخ 

انتھاء صالحیة البطاقھ
E_date

yesرقم
یحتوي على الرصید 

الحالي للبطاقة
balance

(visa)بطاقة) جدول ال11.3جدول(

جدول الفاتورة .5
ء من حیث الكمیة والمبلغ النھائي یحتوي ھذا الجدول على معلومات وتفصیالت عملیة الشرا

في قاعدة البیانات.)invoice(للمشتریات ویحمل اسم 

NULL ?Reference

table

F.K ?P.K ?Data typeDescriptionField

name
yesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رةرقم الفاتو

Invoice_no

یحتوي ھذا الحقل على رقم

الفاتورةمجموع 

total

usersyesyesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم المستخدم

User_id
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branchyesyesیحتوي ھذا الحقل على رقم

اسم الفرع

Branch_id

invoiceyesyesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم الفرع

Var_p_id

productyesYesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم المنتج

Product_id

یحتوي ھذا الحقل على تاریخ

تاریخ الفاتورة

Invoice_

date

ordersyesYesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم الطلب

Order_id

(invoice)فاتورة) جدول ال12.3جدول(

جدول الفرع.6
نات.في قاعدة البیا)branch(ھذا الجدول یحتوي على معلومات االفرع ویحمل اسم 

NULL ?Reference

table

F.K ?P.K ?Data typeDescriptionField

name
Yesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم الفرع

Branch_id

Yesیحتوي ھذا الحقل على نص

اسم الفرع

Branch_

name

Yesیحتوي ھذا الحقل علرقم

رقم المنطقھ

Location_id

(branches)فرعال) جدول 13.3جدول(
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ةجدول المدین.7
في قاعدة البیانات .)country(ویحمل اسم وأرقامھاالمدن أسماءھذا الجدول یحتوي على 

NULL ?Reference

table

F.K ?P.K ?Data typeDescriptionField

name
yesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم المدینة

Country_id

الحقل على یحتوي ھذا نص

اسم المدینة

Country_

name

(country)المدینة) جدول 14.3جدول(

المسافةجدول .8
في قاعدة البیانات.) distance(اسم ویحمل المسافات بین األفرع، ھذا الجدول یحتوي على 

NULL ?Reference

table

F.K ?P.K ?Data typeDescriptionField

name
branchyesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم الفرع

B_no

Branchyesyesیحتوي  ھذا الحقل على رقم

رقم الفرع

B_b_no

yesأوالمسافةیحتوي على رقم
بین الفرعینالمسافةتكلفھ 

distance

(cost)(distance)المسافة) جدول 15.3جدول(
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جدول المسار.9
م تحمل نتائج حساب المسار األقصر بین األفرع یحتوي على معلومات وقیم یخزنھا النظا

في path)(لتوصیل البضاعة بشكل یحقق مبدأ التكلفة الذي یقوم علیھ المشروع، ویحمل اسم 

قاعدة البیانات.

NULL ?Reference

table

F.K ?P.K ?Data typeDescriptionField

name
invoiceyesyesیحتوي ھذا الحقل على رقم

لحركةارقم  ھل لھذا 

الزبون حركة ھذا الیوم 

الأم

Var_p_id

branchyesyesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم الفرع

B_id

ordersyes

yes

یحتوي ھذا الحقل على رقم

ةرقم الطلبی

Order_id

productyesYesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم المنتج

P_id

usersyesYesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم المستخدم

User_id

yesیحتوي ھذا الحقل على رقم

المسار

path

path)) جدول المسار (16.3جدول(
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المنطقة التابعة لفرع جدول.10
_cun_to(یحتوي على اسم المناطق التي تتبع فرع معین branch(

NULL ?Reference

table

F.K ?P.K ?Data typeDescriptionField

name
Yesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم الفرع

B_id

countryyesyesیحتوي ھذا الحقل على رقم

التابعة لھذا المدینةرقم 

الفرع

C_id

cun_to_branch)) جدول المنطقة التابعة لفرع (17.3جدول(

الشحنةجدول .11
shipment)(یحتوي على التوصیل الخاص بطلبیة معینة 

NULL ?Reference

table

F.K ?P.K ?Data typeDescriptionField

name
yesیحتوي ھذا الحقل على رقم

ةرقم الشحن

Tracking_

num

یحتوي ھذا الحقل على رقم

الشحنةتكلفة 

price

یحتوي ھذا الحقل على تاریخ

الشحنةتاریخ 

dates

yesusersyesتوي ھذا الحقل على یحرقم

رقم المستخدم

User_id

یحتوي ھذا الحقل على ?رقم

ھل جاھزة الشحنةحالھ 

الأم

status

یحتوي ھذا الحقل على رقم

ةرقم الطلبی

Order_no

shipment)() جدول المنطقة الشحنة18.3جدول(



تحلیل النظام                                                 الفصل الثالث                                                                 

38

ةجدول محتوى الشحن.12
في contain)(، ویحمل اسم منتج وعملیة الشحنیحتوي على معلومات ناتجة عن عالقة بین ال

قاعدة البیانات .

NULL ?Reference

table

F.K ?P.K ?Data typeDescriptionField

name
yesیحتوي ھذا الحقل على رقم

ةرقم الطلبی

Orders_num

yesیحتوي ھذا الحقل على رقم

ةكمیھ الطلبی

quantity

الحقل على یحتوي ھذا رقم

كمیة المرجعات من 

البضائع

returned

productyesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم المنتج

pid

contain)(الشحنةحتوىم) جدول 19.3جدول(
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بطاقة االئتمان الخاصة بالشركةجدول .13
في قاعدة )myvisa(یحتوي على معلومات بطاقة االئتمان الخاصة بالشركة، ویحمل اسم 

لبیانات .ا

NULL ?Reference

table

F.K ?P.K ?Data typeDescriptionField

name
yesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم الفیزا كارد

Visa_no

یحتوي ھذا الحقل على رقم

الحركةرقم 

active

yesیحتوي ھذا الحقل على تاریخ

الصالحیةتاریخ 

E_date

yesھذا الحقل على یحتوي رقم

المیزانیة

balance

visa)(الفیزا ) جدول 20.3جدول(
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ل التتبعجدو.14
تتبع لتنقل المنتجات بین األفرع لمعرفة طریقة تجھیز الطلبیة في فرع یحتوي على معلومات

في قاعدة البیانات .)track(محدد " أقرب" لتوصیلھا للزبون، ویحمل اسم

NULL ?Reference

table

F.K ?P.K ?Data typeDescriptionField

name
invoiceyesyesیحتوي ھذا الحقل على رقم

الحركةرقم  ھل لھذا 

الزبون حركة ھذا الیوم 

الأم

Var_p_id

branchyesyesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم الفرع القادمة منھ

B_id_from

ordersyesyesھذا الحقل على یحتوي رقم

ةرقم الطلبی

Order_id

productyesyesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم المنتج

P_id

usersyesyesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم المستخدم

User_id

invoiceyesyesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم الفاتورة

invoice

yesرقمtotal

yesا الحقل على یحتوي ھذرقم

إلیھرقم الفرع الذاھبة 

B_id_to

)track(للمشتریاتالتتبع) جدول 21.3جدول(
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جدول حساب عدد المنتجات في فرع معین.15
في قاعدة )branch-pro(یحتوي على معلومات عدد المنتجات في كل فرع، ویحمل اسم 

البیانات.

NULL ?Reference

table

F.K ?P.K ?Data typeDescriptionField

name
branchyesyesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم الفرع

B_id

productyesyesیحتوي ھذا الحقل على رقم

الحركةرقم 

P_id

yesیحتوي ھذا الحقل على رقم

ةالكمی

Quantity

)branch-proحساب عدد المنتجات في فرع معین()22.3جدول(

جدول اإلعالنات.16
حتوي على إعالنات الشركة.ی

NULL ?Reference

table

F.K ?P.K ?Data typeDescriptionField

name
yesیحتوي ھذا الحقل على رقم

رقم اإلعالن

auto

Yesیحتوي ھذا الحقل علىنص

عنوان اإلعالن

title

Yesیحتوي ھذا الحقل على نص

اإلعالننص 

text

Yesتوي ھذا الحقل على یحرقم

االمتداد الصفحة

url

)adv(اإلعالنات )23.3جدول(



الفصل الرابع

تصمیم النظام

System Design



تصمیم النظامالفصل الرابع               

43

المقدمة  1.4
.تصمیم النظام، وخطوات تصمیم النظام یتم تناولفي ھذا الفصل سوف 

تناول خطوات ووظائف النظام وكل وظیفة سیتم تصمیمھا، وسیحتوي ھذا الفصل على:سیتم وھنا 

تصمیم وظائف النظامFunctional Design.

 تصمیم واجھة المستخدمInterface Design.

تحتوي على:و

.Input screen designت المدخالتشاشا.1

.outputالمخرجات شاشات .2
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2.4Context Diagram

Context diagram) 1.4الشكل (

3.4Data Flow Diagram

1.3.4Data Flow Diagram (Level 1)

DFD (Level 1 )) 2.4الشكل (
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2.3.4Data Flow Diagram, (Level 2 )

1.1
Log In

2.1
Select

Product

2.2
Get Order and

Choice D.B

2.3
Determine

Shortest Path

2.4

Add to Invoice

ACustomer Admin

DFD Level (2)) 3.4الشكل (



تصمیم النظامالفصل الرابع               

46

(A) Node in DFD "Level 1 & 2"

Admin DFD) 4.4الشكل (
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)Functional Designتصمیم وظائف النظام  ( 4.4

النظام تسجیل الدخول إلى 1.4.4

المدیر-1
: یمكن من خاللھا دخول مسئول النظام .الوظیفةوھذه الوصف

واجھة المستخدم

o:اسم المستخدم، كلمة المرور .المدخالت

o. المخرجات: الوصول إلى صفحة مسئول النظام

القیود

o :یكون رقما من نوع اسم المستخدم یجب أن اسم المستخدمinteger.

oمن ستة أحرف ولغایة ستة عشر طولھیكون المرور یجب أن كلمة المرور: وكلمة

.varcharوتشمل أحرف وأرقام من نوع حرفا

o.یجب أن یكون جمیع الحقول مدخلة حتى یتم تفعیل زر الدخول



تصمیم النظامالفصل الرابع               

48

 مخطط سیر العملیاتFlowchart.

.) تسجیل دخول المسئول إلى النظام 5.4الشكل (
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الموظف-2
: وھذه الوظیفة یمكن من خاللھا دخول موظف النظام .الوصف

واجھة المستخدم

o. المدخالت:اسم المستخدم، كلمة المرور

o. المخرجات:  الوصول إلى صفحة الموظف

القیود

o :اسم المستخدم یجب أن یكون رقما من نوع اسم المستخدمinteger.

oطولھ من ستة أحرف ولغایة ستة عشر كلمة المرور: وكلمة المرور یجب أن یكون

.varcharحرفا وتشمل أحرف وأرقام من نوع 

o.یجب أن یكون جمیع الحقول مدخلة حتى یتم تفعیل زر الدخول
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 مخطط سیر العملیاتFlowchart.

) تسجیل دخول الموظف إلى النظام .6.4الشكل (
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الزبون-3

وھذه الوظیفة یمكن من خاللھا دخول الزبون .:الوصف

واجھة المستخدم

o. المدخالت:اسم المستخدم، كلمة المرور

o. المخرجات:  الوصول إلى صفحة الزبون

القیود

o :اسم المستخدم یجب أن یكون رقما من نوع اسم المستخدمinteger.

oایة ستة عشر كلمة المرور: وكلمة المرور یجب أن یكون طولھ من ستة أحرف ولغ

.varcharحرفا وتشمل أحرف وأرقام من نوع 

o.یجب أن یكون جمیع الحقول مدخلة حتى یتم تفعیل زر الدخول
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 مخطط سیر العملیاتFlowchart.

ةیادبلا

نوبزلا مسا
رورملا ةملكو

ةقباطتم تالخدملا لھ
؟؟ دویقلا عم

دوجوم نوبزلا مقر لھ
؟؟ تانایبلا ةدعاق يف

نوبزلا لجس بلج

لجس راھظا
نوبزلا

نوبزلا مقر
يف دوجوم ریغ
تانایبلا ةدعاق

ةیاھنلا

ال

ال

معن

معن

تسجیل دخول الزبون إلى النظام .)7.4الشكل (
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تسجیل الخروج من النظام2.4.4
.حالة من المدیر والموظف والزبونوھي نفسھا في كل 

ھذه الوظیفة تمكن المستخدم سواء كان مدیر النظام او الموظف او الزبون من الوصف :

الخروج من النظام.

 : واجھة المستخدم

oالضغط على زر الخروج .المدخالت :

oالخروج من النظام.المخرجات :

: القیود

oة الخاصة بھ.یجب أن یكون المستخدم موجودا في الصفح

:الخوارزمیة

) الخروج من النظام.8.4الشكل (
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للمستخدمتغییر كلمة المرور3.4.4
ھذه الوظیفة تمكن المستخدم من تغییر كلمة السر الخاصة بھ.: الوصف

 واجھة المستخدم

oالمرور الجدیدة، تأكید كلمة ور الجدیدةالمدخالت : كلمة المر.

oبإرسالھا إلى البرید االلكتروني كملة مرور جدیدةالمخرجات : الحصول على

.الموجود في قاعدة البیاناتللمستخدم

 المحددات

o موجود على الصفحة الخاصة بھ ( على حسابھ الخاص).المستخدمیجب ان یكون

o.ان تكون كلمة المرور القدیمة متوافقة مع الكلمة المخزنة في قاعدة البیانات

oحرف.18أحرف على األقل وان ال تزید عن 6جب أن تكون یالجدیدةكلمة المرور

o.یجب أن تكون كلمة المرور الجدیدة متوافقة مع تأكید كلمة المرور
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 مخطط سیر العملیاتFlow Chart

ةیادبلا

مدختسملل ينورتكلالا دیربلا
ةدیدجلا رورملا ةملك

ةدیدجلا رورملا ةملك دیكأت

تالخدملا لھ
دویقلا عم ةقفاوتم

؟؟

دیربلا لھ
ينورتكلالا
يف دوجوم
تانایبلا ةدعاق

ال

رورملا ةملك ظفح
ةدعاق يف ةدیدجلا

تانایبلا

ةیاھنلا

معن

معن

للمستخدممرورال) تغییر كلمة 9.4الشكل (
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استعادة كلمة المرور4.4.4
اصة بھ في حال نسیانھا استعادة كلمة المرور الخالمستخدمیستطیع لھا : من خالالوصف

.أو فقدھا 

 واجھة المستخدم

o: البرید االلكتروني للمستخدمالمستخدمرقم المدخالت ، .

o إلى البرید االلكتروني الخاص بھ.بالمستخدمالمخرجات: إرسال كلمة المرور الخاصة

القیود

oفي قاعدة البیانات .موجود المستخدمیكون أن

o.ان یتوافق البرید االلكتروني المدخل مع البرید المسجل في قاعدة البیانات
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 مخطط سیر العملیاتFlowchart.

ةیادبلا

مدختسملا مقر

عم ةقباطتم تالخدملا لھ
؟؟ دویقلا

يف دوجوم مدختسملا مقر لھ
؟؟ تانایبلا ةدعاق

ىلا رورملا ةملك لاسرا
مدختسملل ينورتكلالا دیربلا

ةیاھنلا

ال

ال

معن

معن

ينورتكلالا دیربلا لھ
ةدعاق يف دوجوم مدختسملل

؟؟ تانایبلا

ال

معن

قفاوتم ریغ ينورتكلالا دیربلا
تانایبلا ةدعاق يف دوجوملا عم

مرور ال) استرجاع كلمة 10.4الشكل ( 
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مستخدم من قبل المدیرحذف أوتعدیل أوإدخال5.4.4

: ف یستطیع مسؤول النظام ادخال اللھا من خالوصف الحیاتھ او    موظ د ص د وتحدی جدی

التعدیل على المعلومات الخاصة بھ او حذفھ .

 واجھة المستخدم

o: رقم المشرف،  كلمة المرور.المدخالت

o المستخدمالمخرجات: اضافة او تعدیل او حذف معلومات.

القیود

o الى صفحة المدیرتسجیل الدخول.

oمشرف ھذه الصالحیاتان یملك ال
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 مخطط سیر العملیاتFlowchart

مستخدم.حذف أوتعدیل أوإدخال) 11.4الشكل (
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عملیة الشراء6.4.4

ھ   : من خاللھا الوصف رض بیانات یستطیع الزبون اختیار المنتج المراد الوصول الیھ وع

ى ا    غط عل ن خالل الض یلھ م فحة   وتفاص ي ص ر ف ي تظھ تج الت ذا المن ة ھ یقون

المنتجات بعد دخول الزبون بواسطة اسمھ وكلمة السر الخاصة بھ .

 واجھة المستخدم

o: كمیة المنتجادخالتیار المنتج ، اخالمدخالت.

o :ات ة   المخرج ل قیم اتورة بك ون، ف ا الزب ي اختارھ تریات الت ة بالمش قائم

.المشتریات

القیود

oیجب أن یختار مكان الفرع من القائمة الموجودة.
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o

 مخطط سیر العملیاتFlowchart.

) عملیة الشراء12.4الشكل (
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، والمنتجات لمسؤول النظامعلومات الموظفین، والزبائنعرض م7.4.4

المنتج -1

ھذه الوظیفة تمكن مدیر النظام من استخراج معلومات المنتجات من خالل الوصف :
لبحث في قاعدة البیانات.ا

 واجھة المستخدم
o المدخالت: رقم المنتجID.
o.المخرجات : معلومات المنتج

 القیود
oیكون المدیر موجودا في الصفحة الخاصة بھ .أن

 مخطط سیر العملیات

ةیادبلا

جتنملا تامولعم راھظا

ةیاھنلا

دارملا جتنملا رایتخا
ھتامولعم ضرع

نم تانایبلا بلج
تانایبلا ةدعاق

عرض معلومات المنتج)13.4الشكل (
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الموظف-2

الوظیفة تمكن مدیر النظام من استخراج معلومات الموظف من خالل : ھذه الوصف

البحث في قاعدة البیانات.

واجھة المستخدم

o المدخالت: رقم الموظفID.

o.المخرجات : معلومات الموظف

 القیود

oیكون المدیر موجودا في الصفحة الخاصة بھ .أن

 مخطط سیر العملیات

ةیادبلا

تامولعم راھظا
فظوملا

ةیاھنلا

دارملا فظوملا رایتخا
ھتامولعم ضرع

نم تانایبلا بلج
تانایبلا ةدعاق

)  عرض معلومات الموظف14.4الشكل (
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الزبون-3

ھذه الوظیفة تمكن مدیر النظام من استخراج معلومات الزبون من خالل الوصف :

البحث في قاعدة البیانات.

 واجھة المستخدم

o المدخالت: رقم الزبونID.

o.المخرجات : معلومات المنتج

 القیود

oة بھ .ان یكون المدیر موجودا في الصفحة الخاص

  مخطط سیر العملیات

ةیادبلا

تامولعم راھظا
نوبزلا

ةیاھنلا

دارملا نوبزلا رایتخا
ھتانایب ضرع

نم تانایبلا بلج
تانایبلا ةدعاق

)  عرض معلومات الزبون15.4الشكل (
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من قبل الزبون نفسھمشاھدة البیانات الشخصیة للزبون8.4.4

 الوصف

o. تمكن الزبون من االطالع على بیاناتھ الشخصیة

 واجھة المستخدم

oلزبون.المدخالت : الضغط على زر بیانات ا

o. المخرجات : عرض بیانات الزبون

 القیود

oیكون الزبون موجودا في الصفحة الخاصة بھ .أن
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مخطط سیر العملیات

ةیادبلا

ةدھاشم رایتخا
ةیصخشلا يتانایب

تانایبلا ةدھاشم
ةیصخشلا

ةیاھنلا

تانایبلا راضحا
ةیصخشلا

عرض بیانات الزبون الشخصیة .)16.4الشكل (
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.Helpعرض المساعدة 9.4.4

 الوصف

o نقلھ في أرجاء الموقع وإرشاده آللیة الشراء والتصفح.تءأثناإنشاء دلیل لتوجیھ الزبون

واجھة المستخدم 

o.المدخالت : الضغط على زر المساعدة

o. المخرجات : عرض المساعدة

القیود

o صفحة الشركةعلىموجودا المستخدمأن یكون.

 مخطط سیر العملیات

ةیادبلا

ةدعاسملا رایتخا

ةیاھنلا

ةدعاسملا ةحفص حتف
مدختسملل اھضرعو

للزبونhelp) عرض المساعدة17.4الشكل (
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إضافة كمیة جدیدة على فرع معین10.4.4

 الوصف

o اج        أوتمكن المدیر ذي یحت رع ال ى الف افیة عل دة إض ات جدی الموظف من إضافة كمی

.إلى كمیات اكبر من المنتج

 واجھة المستخدم

o : الموظف مع كلمة السرأواسم المدیر المدخالت.

o : كمیات جدیدةالدخول إلى شاشة إضافة المخرجات.

 القیود

oالموظف موجودا في قاعدة البیاناتأویكون المدیر أن.
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مخطط سیر العملیات

) إضافة كمیات جدیدة من المنتج على فرع معین18.4الشكل (
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إضافة فرع جدید11.4.4

 الوصف

o تمكن المدیر من إضافة فرع جدید للشركة.

 واجھة المستخدم

o : رع،    المدخالت ع الف رع، موق اف اسم المدیر مع كلمة السر، اسم الف ة (ةالمس ، )التكلف

.والمسار المباشر بین األفرع والفرع الجدید

o : الدخول إلى شاشة إضافة فرع جدیدالمخرجات.

 القیود

oأن یكون المدیر موجودا في قاعدة البیانات
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مخطط سیر العملیات

) إضافة فرع جدید للشركة19.4الشكل (
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Interface Designتصمیم واجھة المستخدم 5.4

وشرح عمل بعض ھذه الشاشات وبعض ،عرض الشاشات المستخدمة في بناء النظام

لمستخدمة في النظام .االتقاریر 

النظامإلىشاشة الدخول 1.5.4

لصفحة التي یتمكن من خاللھا المدیر والموظفین والزبائن من الدخول إلى وھذه الصفحة تعتبر ا

النظام، بحیث یتم نقلھم إلى الصفحة الخاصة لكل منھم.

والشكل التالي یوضح شاشة الدخول الى النظام :

) تسجیل الدخول الى النظام20.4الشكل (

( من قبل المدیر)إضافة مستخدم جدیدشاشة 2.5.4

مستخدم جدید للنظامإضافةالل ھذه الصفحة یستطیع المدیر ومن خ

) إضافة مستخدم جدید للنظام.21.4الشكل (
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إضافة منتج جدیدشاشة 3.54

من خالل ھذه الصفحة یتمكن المدیر او الموظف من إضافة منتج جدید 

) إضافة منتج جدید22.4الشكل(

إضافة فرع جدیدشاشة 4.5.4

المدیر من إضافة فرع جدید للشركةوھنا یتمكن

) إضافة فرع جدید23.4الشكل (
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للزبون الحاليإضافة رصید جدیدشاشة 5.5.4

وھنا یستطیع المدیر إضافة حساب جدید للزبون وزیادة ھذا الحساب إلى رصید الزبون 

) إضافة رصید جدید24.4الشكل (

خاصة بالشركةإضافة بطاقة ائتمان جدیدة شاشة6.5.4

ھنا یستطیع المدیر إصدار بطاقات ائتمان جدیدة خاصة بالشركة وتحمل رصیدا لتمكین الزبائن من 

.استخدام ھذه البطاقات في عملیة الشراء

) إضافة بطاقة ائتمان جدیدة25.4الشكل (



تصمیم النظامالفصل الرابع               

75

إضافة إعالن جدیدشاشة7.5.4

.ى صفحة البدایة ھذه الشاشة تمكن المدیر من إضافة إعالن جدید عل

) إضافة إعالن جدید26.4الشكل (

تعدیل البیانات الشخصیةشاشة8.5.4

الزبون من تغییر البیانات الشخصیة لھ.أوالموظف یمكن المستخدم سواء كان المدیر أوھذا

) تعدیل البیانات الشخصیة27.4الشكل(



الفصل الخامس

برمجة وتطبیق 
النظام

System
Implementation
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المقدمة1.5

في ھذه المرحلة سوف نتعرف على أھم مراحل تطویر النظام وھي مرحلة التطبیق، حیث یتم من خاللھا 

االنتقال من المرحلة النظریة والتي تعد مرحلة تحضیریة لتطبیق النظام وتتمثل في تحلیل النظام ومتطلباتھ 

صادر والمعدات واألدوات البرمجیة ومن ثم وإعداد التصمیم إلى المرحلة العملیة المتمثلة في تحضیر الم

البدء بالبرمجة وبناء النظام بشكل ملموس.

وفي ھذا القسم من المشروع سوف یتم توضیح الخطوات المتبعة في تحضیر المصادر الفیزیائیة والبرمجیة، 

وبناء قاعدة البیانات .

لبرمجیات الالزمة لعملیة التطویرتحضیر ا2.5
وتشمل ما یلي:

ام التشغیل .نظ.1

برامج الوسائط المتعددة ..2

3.Microsoft Visual Studio .Net 2003.

4.Microsoft .NET Frame.

5.ASP.NET.

.2003مایكروسوفت أوفیس .6

).SQL Serverقاعدة البیانات (.7

) .(Windows XP Professionalنظام التشغیل 1.2.5
ھ یمكن مای، كما انھ یملك نظام حتمن إدارة الملفاویتمیز ھذا النظام بالقوة واألداء العالي الذي یمكنھ 

دون االطالع على ملفاتھ الشخصیة، كما یتمیز ھذا النظام تالمستخدم من التصفح عند االتصال باإلنترن

بدعمھ لعدد كبیر من التطبیقات والبرمجیات الخاصة بتطبیق االنترنت، ودعم برامج الوسائط المتعددة 

بشكل كبیر .

IIS
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امج الوسائط المتعددة التي تشمل:بر2.2.5

Adobe Photoshop CS:

یستخدم لمعالجة الصور وتنسیقھا .

Flash Max 2006.

ص وإضافة بعض ویستخدم لتصمیم أفالم الرسوم المتحركة وعمل حركات للنصو

األصوات التي تم تنسیقھا باستخدام برامج معالجة الصوت .

3.2.5Microsoft Visual Studio .Net 2003.
ة              ات البرمج وي لغ ر اق ي تعتب وفت والت ركة مایكروس ات ش دى منتج دیثًا كإح درت ح ة ص لغة برمج

كل ف        امج بش ھ البرن ي یحتاج ات الت د البیان ع قواع ا أن ال    ألنھا تدعم التعامل م ریع، كم ال وس Visualع

Studio.Net ة إل ویر بیئ ي األداة لتط ل  Net.ھ ا عم تطیع بھ ة تس ویر كامل ة تط ن بیئ ارة ع ي عب وھ

تصمیم وتطویر واكتشاف مكان األخطاء وتصحیحھا وتفعیل تطبیقات الویب .

:Visual Studio .Netمن أھم ممیزات ال

 وتصحیحھا .أن لھا القدرة على التعامل مع األخطاء

وأدوات الوصول إلى ال مزودة بأدوات بناء تطبیقات الویب والویندوز وخدمات الویبDB.

 تدعم عدد من اللغات المستخدمة لتطویر بیئة ال.NET: وھي

1-Microsoft VB.NET.

2-MICROSOFT VISUAL C++.

3-JAVA.

4.2.5Microsoft .NET Frame.
.، وھي تبنى على NETتمثل التغییر األساسي في بناء تطبیقات الویب وھي البنیة التحتیة لبیئة ال 

Microsoft Windowsھیكلیة مفتوحة باإلضافة إلى أنھا تستخدم لبناء وتنفیذ الجیل الثاني من ال 
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نوع من التطبیقات، ومن أھم وتطبیقات الویب وبالتالي یستطیع المطور استخدام مھاراتھ لیطور أي 

میزاتھا:

االعتماد على معاییر الویب والتدریبات..1

وغیرھا من معاییر HTMLتزود الدعم الكامل لتكنولوجیا اإلنترنت الموجودة مثل ال .2

الویب.

التصمیم باستخدام نماذج التطبیقات الموحدة..3

سھولة االستخدام من قبل المطورین..4

5.2.5Microsoft Office 2003.
ق،     ة التوثی ام مرحل ، Microsoft PowerPointویشمل معالج النصوص مایكروسوفت ویستخدم إلتم

عمل جمیع التصامیم الالزمة والرسومات واألشكال.Microsoft Office Visio 2003و 

6.2.5ASP.NET.
Programming Frameworkھي اللغة التي تم استخدامھا لبرمجة النظام وھي عبارة عن 

Net Framework.تبنى على

التي تعطي األداء العالي لربط البیانات ونماذج البرمجة ADD.NETوتتمیز ھذه اللغة بال 

كما أنھا تزودنا بطریقة سھلة لبناء مواقع ، وقاعدة البیانات القویة والحدیثةXMLالخاصة بال 

راھا المستخدمین عن طرق استخدام ویب بشكل دینامیكي بحیث یمكن اعتبارھا صفحة ویب ی

.مستعرض الویب 
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:ASP.NETومن متطلبات تحمیل ال 

Windows XP Professional.

Microsoft Front Page Extension.

Internet Explorer.

Internet Information Service (IIS).

. إنشاء بیئة التطویر

ر النظام .شراء جھاز حاسوب، والبرامج التي نحتاجھا لتطوی.1

.Windows XPتنصیب نظام التشغیل .2

من لوحة التحكم باختیار إضافة IIS)(Internet Information Systemتنصیب .3

، بعد Windows Componentsوإزالة برامج جدیدة، ثم إضافة عناصر جدیدة للنظام 

Internet Information System (IIS)عن طریق اختیارIISذلك نضیف مكونات 

طة الفأرة  على الصندوق الذي بجانبھا. بواس

بعد ذلك نضغط على التالي كما ھو مبین في الشكل التالي.

Internet Information System)(IISتنصیب )1.5(الشكل
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Installing Visual Studio .NET 2003تنصیب لغة البرمجة

للقیام بعملیة التنصیب نقوم بما یلي:

لتجنب أي عملیة إعادة تشغیل للنظام خالل عملیة التنصیب.إغالق جمیع التطبیقات.1

.Installing Visual Studio .NET 2003إدخال القرص المضغوط األول .2

، في حالة لم یعمل القرص Setup.exeبعد التشغیل التلقائي للقرص المضغوط نختار .3

.Setup.exeالمضغوط تلقائیًا، نفتح القرص بالطریقة المعروفة ثم نختار 

برنامج التنصیب یقوم بعملیة مسح للقرص الخاص بك لعمل تنصیب للمكونات التابعة .4

لعملیة التنصیب، إذا اكتشفت عملیة المسح حاجة النظام إلى تحدیث بعض المكونات فإنھ 

Visualیظھر على الشاشة مربع حوار ونختار منھ الخطوة األولى والتي تقوم بتنصیب 

Studio .NET 2003 Prerequisites في حالة عدم الحاجة لتحدیث مكونات النظام .

فإن الخطوة األولى ال تظھر في مربع الحوار.

Visualبعد إتمام الخطوة األولى نقوم بعمل الخطوة الثانیة، والتي تتضمن عملیة تنصیب.5

Studio .NET 2003كما ھو مبین في الشكل التالي :

Installing Visual Studio .NET 2003رمجة تنصیب لغة الب)2.5لشكل (ا
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:ASP.NETوفي ما یلي طریقة بدایة مشروع جدید بلغة 

:نبدأ بتشغیل البرنامج من قائمة ابدأ كما في الشكل التالي

ASP.NET) بدایة مشروع بلغة 3.5الشكل (
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 بعد أن یتم تشغیل البرنامج، نضغط على زرNew Project

ید مشروع جدید) تحد4.5الشكل (

 ثم نحددNew Application

ASP.Net Web Application) إنشاء 5.5الشكل (
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7.2.5SQL  Personal Server 2000.
وھي أحد منتجات شركة مایكروسوفت والذي یعمل على إدارة قاعدة البیانات والتحكم بھا سواء من 

داة في إنشاء الجداول التي سوف یتم استخدامھا في إضافة أو تعدیل أو حذف للبیانات، ویتم استخدام ھذه األ

النظام والقیام بإدخال البیانات للجداول أو التعدیل علیھا، وتتمثل قوة و فعالیة النظام في ترابط كل من 

Microsoft Visual Studio.NET 2003, SQL Server بشكل متكامل دون إحداث أي خلل للنظام أو

ة البیانات.للبیانات الموجودة في قاعد

 تنصیب برنامجSQL server 2000
SQL server 2000 software عبارة عن برنامج منMicrosoft SQL server 2000

یوفر متطلبات النظام التي نحتاجھا في عملیة إنشاء، والوصول، وإدارة قاعدة بیانات النظام.

نشاء عملیة االتصال مع قاعدة البیانات، تستخدم إلADO.NETفإن NET.عند استخدام تكنولوجیا 

تكنولوجیا جدیدة ترتكز في عملھا على استخدام ADO.NETوتعتبر 

Microsoft ActiveX Data Object (ADO)   ن د م من العدی ات، وتتض ع البیان ل م للتعام

وتوضح بشكل كبیر عملیة اإلیصال صفحة (ADO)التحسینات التي لم توجد في اإلصدار القدیم من 

النظام مع قاعدة البیانات.

ADO.NET ن ف ع ات  ADOتختل ى البیان ول إل ًا للوص ممت خصیص ى ص ث أن األول حی

ى              د عل ات تعتم ق تطبیق ویر وتطبی د تط ل عن ة األفض ر الطریق لة، فتعتب ر متص ة غی الموجودة في بیئ

اإلنترنت.

وفر   ال SQL server 2000ی ي االتص الحیات لطرف mixed modeص

authentication)  ال ع web application) والتي تعتبر أفضل طریقة تستخدم عند اتص SQLم

server 2000 DBMS    ادم ع الخ ات م . ھذه الطریقة تتطلب اسم مستخدم وكلمة مرور لتبادل البیان

server)      ي الحیات ف اط الص اء أنم ة إنش ین عملی SQL(SQL server 2000)، والشكل التالي یب

server and windows authentication. (
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Mixed Mode Authentication) 6.5الشكل (

العملیة السابقة تضمن تكامل موثوق إلضافة حساب جدید لمجموعة المستخدمین المصرح لھا 

بإنشائھ تلقائیًا SQL 2000) یقوم sa(، ھذا الحسابSQL server (login group)بالدخول إلى 

، والشكل التالي یبین عملیة إضافة ھذا (login group)لى خالل عملیة التنصیب ویجب إضافتھ إ

.(login group)الحساب إلى 
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Login group) إضافة حساب إلى ال 7.5الشكل (

فات الالزمة لعملیة تشغیل النظامالمواص3.5

یحتاج النظام إلى ذاكرة بمقدارMB256اخل أو أكثر للقدرة على التعامل مع البیانات الموجودة د

قاعدة البیانات و الحصول على نتائج سریعة.

سعة القرص الصلب یجب أن تكونGB20 أو أكثر وذلك لكي یعمل النظام بشكل كامل.

تشغیل النظام4.5
بعد إتمام إعداد البرامج و األدوات التي یحتاجھا النظام وإتمامھا بنجاح، وإنشاء قاعدة البیانات و 

و المعالجة، و كتابة الكود الخاص بكل قائمة، یكون النظام جاھز للتشغیل، والقدرة قوائم اإلدخال و اإلخراج

على تنفیذ مھامھ وإظھار النتائج للمستخدم، وإدخال البیانات من المستخدم وتخزینھا في قاعدة البیانات، 

وأجراء العملیات المطلوبة.



تطبیق النظام            الفصل الخامس                                                                               

87

تاج مجموعة من االعدادت الالزمة لذلك كما حتى یتم إعداد النظام وتشغیلھ في البیئة الجدیدة فانھ یح

یلي:

على السكربت الخاص بقاعدة بیانات النظام.Query Analyzerیتم عمل .1

الخطوة التالیة ھي تنزیل النظام إلى البیئة الجدیدة..2

القیام بصیانة إعدادات االتصال بین قاعدة البیانات والنظام..3

فانك تستطیع اآلن تشغیل النظام.بعد أن تتم الخطوات الثالث السابقة بنجاح.4



الفصل السادس

فحص النظام

System Testing
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المقدمة 1.6

ي   بعد مرحلة برمجة و تشغیل النظام، تأتي عملیة فحص النظام والتي تعتبر من أھم المراحل الت

ى            ارب إل ا یق ى م ان إل ض األحی ي بع ام ف ة فحص النظ ن  50یمر بھا تطویر النظام، وقد تصل تكلف % م

ل وحدة،         ة ك ن اعتمادی ق م ي التحق ام ف زاء     تكلفة النظام، كما تكمن أھمیة فحص النظ ن أج زء م ل ج وك

ا       ،النظام ل حسب م ھ و یعم وة من ات المرج ذلك للتأكد من أنھ یحقق المواصفات و المتطلبات و االحتیاج

ھو متوقع.

وسیقوم ھذا الفصل بتغطیة العملیات التالیة:

عملیات الفحص ..1

مقتطفات من عملیة الفحص..2

عملیات الفحص 2.6

:وتشمل عملیات الفحص التالیة

دات والنماذج النظام .فحص الوح.1

فحص تكامل النظام .2

فحص النظام ..3

.فحص قبول النظام.4
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فحص الوحدات والنماذج 1.2.6
د       ات للتأك ة العملی ن بقی ل ع حیث تم فحص كل وحدات النظام بحیث تم فحص كل عملیة بشكل منفص

أنھا تعمل بشكل صحیح وكما ھو متوقع .

ص   ة الفح الل طریق ن خ ص م ة الفح ت عملی دة  Black Box Testing(تم ال ع م إدخ ث ت ) حی

مدخالت والتأكد من صحة المخرجات .

) فحص تسجیل الدخول1.6(الشكل
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خطأ) فحص تسجیل الدخول2.6الشكل (

-من األمثلة على العملیات التي تم فحصھا :

تسجیل الدخول.1
للزبونكلمة مرور بشكل صحیحتم إدخال اسم مستخدم و1.6في الحالة األولى شكل رقم.

 تم ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحیح للمدیر.2.6وفي الحالھ الثانیھ شكل

  ة ھ في الحال م  الثالث كل رق تخدم ب    3.6ش م مس ال اس م إدخ ة      ت ال كلم تم إدخ حیح و ی كل ص ش

اسم المستخدم ناك خطأ  في یر صحیح مما ادى الى اظھار رسالة  تفید بأن ھغبشكل رالمرو

المرور.لمة او ك

یوضح الجدول التالي نتیجة فحص التكامل لعملیة  الدخول إلى النظام .
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) فحص التكامل لعملیة  الدخول إلى النظام .1.6الجدول(

القیم المدخلةالحالة
النتیجة 

المتوقعة
النتیجة 

الفعلیة
التعلیق

حالة الدخول إلى النظام

ننوع المستخدم : زبو

رقم 

Mohammadالمستخدم:

passwordكلمة المرور: 

صحیحةالبیانات 
ظھور صفحة 

الزبون
تم إدخال بیانات صحیحة

حالة الدخول إلى النظام

نوع المستخدم : زبون

111اسم المستخدم:

110111كلمة المرور:

البیانات خاطئة

ي  اء ف البق

فحة  ص

جیل  تس

دخول ،  ال

ادة  ب إع وطل

ال  إدخ

البیانات

تم إدخال بیانات خاطئة  ، وعمل 

كل صحیح ألنھ لم البرنامج بش

وطلب إعادة ر صفحة الزبونیظھ

إدخال البیانات 

حالة الدخول إلى النظام

مشرفنوع المستخدم : 

12345اسم المستخدم:

12345كلمة المرور:
البیانات صحیحة

ظھور صفحة 

المشرف
تم إدخال البیانات بشكل صحیح

حالة الدخول إلى النظام

نوع المستخدم : مشرف

اسم 

Mohammadالمستخدم:

مرور:كلمة ال

البیانات صحیحة
ظھور صفحة 

المشرف
تم إدخال بیانات خاطئة  ، وعمل 

البرنامج بشكل صحیح 
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فحص التكامل2.2.6
في ھذا الجزء تم فحص التكامل بین األجزاء المختلفة للنظام وذلك بفحص التفاعل بین ھذه األجزاء ومن

األمثلة على األجزاء التي تم فحص التكامل بینھا .

.اختیار منتجوعرضنموذج فحص .1

اختیار منتجنموذج فحص) 3.6(الشكل

ومن العملیة السابفة فانھ على الزبون ان یحدد الكمیة التي یریدھا من المنتج لیحدد النظام ان الكمیة المطلوبة 

ة یعطي الزبون رسالة تفید بان الكمیة المطلوبة غیر متوفرة في الشركة متوفرة ام ال فان كانت غیر متوفر

فیظھر النموذج التالي:
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) نموذج فحص اختیاركمیة اكبر من عدد المنتج الموجود4.6الشكل(

خدمة        ة المس طة الخوارزمی ا بواس ل ھن ام یعم ان النظ )depth first search(اما اذا كانت الكمیة متوفرة ف

ا    ،ھل الكمیة المطلویة متوفرة في الفرع التابع لھ الزبون ام العلى فحص  ة ام ل العملی اذا كانت متوفرة یكم

رع          ي االف ة ویبحث ف ة المطلوب ن الكمی رع م ي الف اذا لم تكن متوفرة فانھ یعمل على طرح الكمیة المتوفرة ف

ا ویحدد اي االفرع التي فیھا من المنتج المطلوب االخرى ون     وبعدھا یحدد المس ة للزب ل تكلف رب واالق ر االق

ید         وللشركة التمام عملیة توزیع المنتجات ان رص اذا ك ون ف ید الزب ى فحص رص ام عل وبعد ذلك یعمل النظ

افي    ر ك اً      الزبون كافي یتم العملیة اما انھ غی رحھا الحق یتم ش اران س ون خی دى الزب ر    فل ابق تظھ ن الس وم

نتائج االختبارفیما یلي:

الكمیة كافیة في الشركة والرصید  غیر كافيوضح  انذج التالي یومنال:

.عرض النتیجھ في حال لم تكفي المیزانیھ) فحص نموذج 5.6الشكل(
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 اضافھ میزانیة جدیده تظھر ھذه الصفحھ:فحص

) نموذج اضافھ میزانیھ جدیده6.6الشكل(

عملیة ممكن ان تظھر ھناك ثالث حاالت منھا:لومن ھذه ا

العملیة بنجاح وكان الرقم المدخل صحیح وان ھذا الرقم صدر من الشركة ولم اذا تمت

:النموذج السابقیظھر ایضًا لیستخدم اي فعال وكان التاریخ فعا
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نموذج التاكید على ان عملیة االضافھ تمت بنجاح.)  7.6الشكل(

من قبل احد الشركة ومستخدمناما اذا تمت عملیة اضافة الحساب وكان الرقم صادر م

الزبائن فیطھر النموذج التالي:

.رقم الكردت مستخدم سابقُا)  نموذج التاكید على ان 8.6الشكل(
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:اما اذا تمت عملیة اضافة الحساب وكان الرقم غیر  صادر من الشركة فیطھر النموذج التالي

.البطاقة خاطئ على ان رقمالتأكیدنموذج ) 9.6(.الشكل

زیادتھ التمام عملیة الشراء فانھ ستتم العملیات التالیة على قاعدة الرصید كافي او تمتوعلى فرض ان

: البیانات 

الكمیة المخزنة في الفروع المحددة بواسطة الخوارزمیةالتعدیل على .1

)depth first search(

:وحدة140لبیانات قبل الشراء او الطلب) من قاعدة اbranch_porول ال(دالنموذج التالي لج

.قبل الطلب)branch_proُ() جدول ال10.6الشكل.(
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لبیانات بعد الشراء او الطلب:) من قاعدة اbranch_por(ول الدالنموذج التالي لج

.بعد الطلب)branch_pro) جدول الُ)11.6الشكل.(

لبیانات قبل الشراء او الطلب:) من قاعدة اproduct(ول الدالنموذج التالي لج

.قبل الطلب)product) جدول الُ)12.6الشكل.(

:وحدة140ل) من قاعدة البیانات بعد الشراء او الطلبproduct(ول الدالنموذج التالي لج

.بعد الطلب)product) جدول الُ)13.6الشكل.(

واالضا

فة على 

جدول 

)order(الطلبیة

.قبل الطلب)order) جدول الُ)14.6الشكل.(
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.بعد  الطلب)order) جدول الُ)15.6(الشكل.
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:وذلك م خالل الشاشة التالیة) invoiceوكذلك اضافة الفاتورة الى جدول الفاتورة(

.) نموذج االضافة على الفاتوة16.6الشكل.(

بعد  الطلب)invoice) جدول الُ)17.6الشكل.(

):pathول المسار(دوایضًا اضافة المسار الى ج

بعد  الطلب)path) جدول الُ)18.6الشكل.(
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من قبل مسؤول او زبون او اضافة او حذف منتج یوضح الجدول التالي نتیجة لفحص التكامل لعملیة طرح 

النظام:

النتیجة الفعلیةالنتیجة المتوقعةالقیمة المدخلةالحالة

منتج معیناضافة
لمنتج المراد اضافتھا

الى المنتجات الموجودة
الى قاعدة البیاناتالمنتجإرسال صحیحةالبیانات 

منتجمسخدم اوحذف
او لمنتجاختیاراسم ا

المستخدم
البیانات صحیحة

المعلومات الى قاعده إرسال 

والحذفالبیانات 

االضافة في قاعدة البیاناتالبیانات صحیحةاضافة كافة البیانات اللالزمةجدیدمستخدماضافھ 

مستخدم التعدیل على بیانات لل

وللمنتج
ا لتعدیل على قاعة البیانات البیانات صحیحةاضافة البیانات المراد تعدیلھا

او مستخدممنتجوحذف وتعدیل ل) فحص التكامل لعملیة اضافھ2.6(الجدول

فحص النظام 3.2.6
.في ھذا القسم تم فحص النظام كوحدة واحدة للتأكد من انھ یعمل بشكل صحیح وبدون أخطاء 

ل وقد تم فحص كل العملیات التي یقوم بھا النظام مع مالحظة تأثیرھا على أجزاء النظام األخرى فعلى سبی

جدید وفحص محتوى التأثیر على قاعدة البیانات بعد عملیة اإلضافة .المثال تم فحص عملیة إضافة زبون

جدیدزبون) فحص عملیة إضافة 19.6الشكل (
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تمت اإلضافة في قاعدة البیانات .نالحظ في ھذا الشكل انھ

قبل االضافة)users) جدول الُ)20.6الشكل.(

بعد االضافة)users) جدول الُ)21.6الشكل.(

فحص قبول النظام 3.6

. انيتعني ھذه المرحلة مدى تلبیة النظام للمتطلبات التي تم ذكرھا في الفصل الث

النظام یلبي المتطلبات .ومن خالل مراحل الفحص السابقة تبین أن

 مثال على عملیة الفحص
باسم مستخدم وكلمة مرور صحیحتین .المدیرعملیة دخول .1

جدید، إضافة مشرف جدید .زبونة التالیة والتي تحتوي على إضافة بعد ذلك یعرض النظام الصفح

.ؤول نظاماو استعراض تفاصیل تعدیل على خصائص الزبون او المنتج او حتى عى خصائصھ كمس
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مدیر) فحص نموذج صفحة ال22.6الشكل (

جدید منتججدید سیتم عرض صفحة إضافة منتجعلى افتراض انھ تم اختیار إضافة 

جدید . منتج) فحص نموذج إضافة 23.6الشكل (
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 جدید إلى منتجعندھا سیعرض النظام النموذج الذي من خاللھ یستطیع مسئول النظام من إضافة

ام وذلك كما في الشكل السابق .النظ

حذف منتج معین من قبل مسؤول النظام سیظھر الموذج التالي:

) نموذج حذف منتج معین.24.6(الشكل

لیحدد المنتج المراد حذفھ.selectویمكن لمسؤول النظام ان یختار األمر 

وكان المنتج موجود في جدول المنتجات قبل عمیة الحذف:

قبل الحذف)productجدول الُ)) 25.6الشكل.(
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اما بعد عمیة الحذف فان المنتج غیر موجود في جدول المنتجات بعد عمیة الحذف:

بعد الحذف)product) جدول الُ)26.6الشكل.(

قافقد ذكر ذلك سابوكذلك فقد تم اختبار التعدیل على خصائص او بیانات منتج معین

فیظھر الموذج التالي:او موظف) من قبل مسؤول النظام (زبونوكذلك عملیة اضافة مستخدم جدید

) اضافة زبون او موظف27.6الشكل(
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المقدمة  1.7
تمثل مرحلة صیانة النظام المرحلة األخیرة من دورة حیاة المشروع، ویتم خاللھا تعدیل وإصالح 

نظم المعلومات في ضوء تغیر متطلبات بیئة العمل، وفي ھذه المرحلة یمكن نقل النظام للعمل في البیئة 

بشكل بالئم النظام لتفادي أي مشاكل الحقیقیة، وھناك بعض األمور التي یحب مراعاتھا لتھیئة ھذه البیئة

.ممكن حدوثھا أثناء النقل، وفي ھذا الفصل سیتم توضیح عملیة ترحیل النظام وعرض خطة الصیانة

ترحیل النظام  2.7

ا    م ذكرھ وفي ھذه یتم إعداد بیئة النظام عن طریق التأكد من وجود جمیع المصادر التشغیلیة التي ت

د من أنھا تعمل بشكل سلیم، ومن ثم اعتماد النظام الجدید وتشغیلھ.في الفصل الثاني، والتأك

خطة صیانة النظام  3.7

اكل         اء والمش ض األخط دوث بع ة لح اك احتمالی ون ھن عند تشغیل النظام في بیئة العمل الحقیقیة یك

ادفھ  التي یجب تفادیھا، وكما ھو معروف فان المستخدم ال یملك القدرة على حل المشاكل التي یمك ن أن تص

ع      ا لمن ب إتباعھ ي یج أثناء العمل لذلك كان ال بد من وضع خطة لصیانة النظام تحتوي على اإلجراءات الت

حدوث مثل ھذه المشاكل أو للمساعدة في حلھا .

مشاكل تحدیث النظام  1.3.7
زیادة من الممكن أن یصادف المستخدم عدة مشاكل أثناء عمل التعدیالت المطلوبة على النظام ل

كفاءتھ وفعالیتھ وھذه المشاكل ناتجة من عدم الخبرة والمعرفة في كیفیة العمل .

لعمل التعدیالت الالزمة على النظام في أي وقت حیث Visual Studio.Netوالحل ھو استخدام ال 

ال فيSolution Exploreیمكن تغییر التصمیم في واجھات التطبیق، وذلك من خالل شاشة ال

Visual Studio.Net. حیث یمكن رؤیة النماذج واختیار النموذج المراد التعدیل علیھ

) .aspx.إلى (html.)من خالل تحویل امتدادھا من( HTMLكما انھ یمكن إضافة مجلدات ال

والمشروع الذي یحتویھ وجمیع الملفات والصفحات :Solution Exploreوالشكل التالي یوضح ال 
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) كیفیة الوصول الى المشروع1.7الشكل (

مشاكل التخزین 2.3.7
بب      ل یس دوث أي خل ن ح ا م تمر خوف كل مس ا بش ب تخزینھ ام یج ى النظ تم عل دیالت ت إن أي تع

ل  دة           Backupضیاعھا وذلك عن طریق عم ن قاع ل وم كل كام ام بش ن النظ ة ع خ احتیاطی ل نس و عم وھ

ائ      ى وس ا عل كل دوري، وتخزینھ ھ بش ة ب ات الخاص ل     البیان ن عم ات یمك دة البیان ة، وقاع زین خارجی ط تخ

ل            نعة ل ا الشركة المص ا بھ ائل تزودن ق وس ن طری ا ع ة منھ ث  SQL Server 2000النسخ االحتیاطی حی

على وسائط خارجیة .Backupیوفر العدید من خیارات ال 

SQL Server 2000صیانة 3.3.7
ام    ي النظ زاء ف م األج ن أھ ات م دة البیان ر قاع دة   تعتب داول قاع ى ج وي عل ي تحت ود، والت الموج

و ال "   ر ھ زء االخ ات، والج تخدم    Securityالبیان ل مس الحیات لك د الص تم تحدی ا ی ن خاللھ ي م " والت
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ول     ن الوص ي یمك یستخدم قاعدة البیانات ھذه، ومن خاللھا یتم التأكد من اسم المستخدم وكلمة المرور، والت

تح      الل ف ن خ ا م تح ال   ، ومSql serverإلیھ م ف تح    Consol rootن ث م ف ن ث تم   securityوم دھا ی وبع

) الالزم.Authenticationوالتي من خاللھا نستطیع التحكم بنوع التفویض (Loginsإختیار 

SQL Server 2000) كیفیة تغییر الصالحیات عن طریقة 2.7الشكل (
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) Internet Information Systemصیانة (4.3.7
ا       IISل یعتبر ا ھ أیض ن خالل ا ، وم م عملھ ي ت عنصر مھم لعمل تشغیل ونشر لصفحات اإلنترنت الت

نستطیع التحكم ببعض خصائص الحمایة واألمن الالزمة لصفحات اإلنترنت.

فّعال، والتأكد من إعداداتھ.والشكل التالي یوضح ھذا العنصر.IISلذا یجب التأكد من أن 

IIS) كیفیة الوصول إلى 3.7شكل (
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المقدمة 1.8
توصل فریق لمتجات خاصھ بشركھ معینھالبیع االلكترونيبعد القیام بانھاء عملیة تطویر نظام 

البحث الى مجموعة من النتائج سیتم توضیحھا في ھذا القسم باالضافة الى مجموعة من التوصیات التي من 

شأنھا تحسین النظام في المستقبل .

النتائج 2.8

.معتمد على خوارزمیات الذكاء االصطناعيتفاعلي مرنبیع الكترونينظام بناء وتطویر .1

.تغطي مناطق جغرافیھ كبرىلكيعملیات البیع للشركات تسھیل .2

في جو من الخصوصیة.الزبونإمكانیة التفاعل بین الحاسوب و.3

التوصیات 3.8
وذلك بعد عمل دراسة لجدوى ھذا النظام الشركات الفلسطینیھفي مثل ھذا النظاماعتماد .1

وذلك لعدم تمكن فریق البحث بعمل ھذه الدراسة لضیق الوقت.

تطویر ھذا النظام باضافة بعض العملیات التي تزید من كفاءة وفعالیة النظام مثل :.2

 من شركھ في نفس الوقت وقیاس فعالیتھتطبیق ھذا النظام على اكثر.
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المصادر والمراجع

 www.al-jazirah.com.sa/digimag/15022004/elc74.htm

 www. wikipedia.org

o www.en.wikipedia.org/wiki/Shortest_path_problem

o www.en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra's_algorithm

o www.en.wikipedia.org/wiki/Depth-first_search

 www.google.com
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