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Abstract: 

 يمكن النظام، في واألسعار بضائعهم وعرض إلضافة للبائعين يسمح ونظام التسوق، مراكز دليل هو المشروع

 يمكن المحالت، في السلع وجميع الفئات هذه في والمتاجر تجاري مركز في الفئات جميع استعراض للمستخدم

 إضافةمن  للبائعين أيضا النظام يتيح للبائعين، والمالحظات النصائح ويلقي المحل صاحب مع االتصال للمستخدم

 ،المتجر إضافة قبول على المشرف ون منيطلب والبائعين والخدمات، السلع إضافة يمكنهم ثم النظام في متاجر

 من السلع جميع وعرض متجر أي متابعة للمستخدم يمكن بضاعته، من المبيعات ضيفي أن يمكن أيضا بائعال

 .التسوق مركز داخل المتجر مكان وتحديد له سلة في السلع إضافة للزبون أيضا النظام يسمح المفضلة، المحالت



Abstract: 

 

The project is a shopping malls guide, the system allows sellers to add and 

display their goods and there prices in the system, the user can review all 

categories in the mall and the stores in these categories and all goods in the 

stores, user can contact with the store owner and cast tips and observations 

to sellers, the system also allows sellers to add there stores in system then 

they can add goods and services, the sellers requests the admin to accept add 

the store, seller also can add to the system sales form his goods, the user can 

follow any store and display all goods from favorite stores, the system also 

allows the customer add goods in his basket and locating the stores inside 

the shopping mall. 
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 :المقدمة 1.1

 بعد:أما  سوله الكريمالحمد هلل والصالة والسالم على ر                 

لععا ا    , مقعد أبعع حل الطكلولول عا يشععهدا الععالم مععذ ماطلعا الم ععا   مع  الطوعور الطكلولععولذ الع  

ل ععا, أبعع حل الماطلفعع , وبسعع ت الطوععور والطقععدم السععري  مععذ م ععا  الطكلولو يط ععاأ مععا م ععا   الح ععاة

معطم دحويع   .الكم  عودر واننطرنعل معذ رتاردهعا معذ العديعد معا الم عا   دسعطادم معظم األنظم  الحديثع 

نظم  الطقل دي  رلى أنظم  رلكطرون  , وبالطالذ أب حل األنظم  انلكطرون   أثثر سعهول  معذ العديد ما األ

 ا سطادام, وسرع  الوبو  رلى ال  انا  ودعديلها.

, م بع  ورنهعا الل لع  األساسع   لع ل مما مطول ا  الحضارة واللهوض والطوور لا   أهم ع  العلعم والعطعل

لطسوق ودوم ر الوقل وال هد ض  ه ا للطسه   على الم طم  مذ أمور اوما هلا انولقلا بمشروعلا المطوا

ال  هعع ا ونظععرال للطقععدم الواسعع  مععذ م ععا  الطكلولول ععا وا نطرنععل لععا   مكععرة المشععرو   سععط  ,علعع هم

 . الطقل ا  مذ م ا  الطسوق

حثعو  علهعا  يهدف المشعرو  العى بلعا  نظعام يقعوم بمسعاعدة المطسعوق ا معذ العثعور علعى المطعالر الطعذ ي

, ويمكعلهم اللظعام معا الطوابع     بحثهم عا بلا مع ا ما ال ضعاع , ودسهتاخ  م م  د ار  مع ا

, وابقعاعهم مولعع ا  ضعاع  المطعومرة تاخع  دلع  المحعال م  أبحاب المحال  بشك  م اشعر وععرض ال

 .ما المحال  تاخ  الم م  الط ار  على العروض المقدم 

 

 :البحث مشكلة 1.2

معا  ه المطسعوق ا معذ المراثعا الط اريع حو  المشاث  الطذ دوالع بإلرا  تراس  مشرو مريق ال د ق امبع

, ولد مريعق المشعرو  ا  المشعكل  هعذ ععدم خال  سؤا  المطسوق ا والط ار عا المشاث  الطذ دوالههم

دم , وععولعوتة تاخع  هع ا المراثعا الط اريع ولوت المعرم  لعد  المطسعوق ا ععا المحعال  والمطعالر الم

لععى المط ععر العع   قععد   يل ععذ معععرمطهم بال ضععاع  المولععوتة تاخعع  هعع ا المطععالر ممععا يععؤت  الععى  هععابهم ا

. مولعد مريعق المشعرو  بعا  الحع  يكمعا لهونه علدما دكو  األسعار مردفعع , وا حراج ال   يواطل هم

مكعا  المط عر الع    مذ دوم ر نظام الكطرونذ يقوم بإرشات ومساعدة المطسوق ا ح ث يقوم بإرشعاتهم العى

 .   ر الطذ دل ذ طل ادهم واحط الادهميقصدونه او اعواعهم تل   بأسما  المطال
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 المشروع: أهداف 1.3

 يهدف مشرو  اتارة الم معا  الط اري  رلى العديد ما الفواعد والمقابد ال ل   ولع  ما اهمها :  

تل   للمسطادم ا عا المطالر المولوتة تاخ  الم م  ما ح ث خدمادها المقدم  وموقع  ر دوم  .1

 .المط ر

لععع  المسععطادم ا علععى ا طععال  الكامعع  علععى ال ضععاع  والاععدما  المولععوتة تاخعع  المطععالر  .2

 ودمك لهم ما معرم  أسعارها.

 .اخر العروضا  المقدم  ما المطالرربقا  المسطادم ا مولع ا على  .3

المسطادم ا ما الطواب  م  أبحاب المطالر ودمك لهم معا طعرا اارا  والمقطرحعا  دمك ا  .4

 .ا أبحاب المطالر ما دحس ا اتا همواألمكار او ا نطقاتا  ال لا ة لطمك 

ل. .5  دمك ا المسطادم ما ح ا ال ضاع  الكطرون ا

 دمك ا الط ار ما عرض بضاععهم وايصا  العروضا  الى المسطادم ا. .6

 

 لمشروع:ا أهمية 1.4
نظرال لمواث   الطكلولول ا والطوور رأيلا ما مشروعلا هع ا الوبعو  لمعا م عه اسعط ال  معا يمكعا          

ملعر  ععدم معرمع  المسعطادم ا بالمطعالر  .الحديث  لح  مشكال  العصر الحاضعراسط الله ما الوساع  

المولعوتة تاخع  المطعالر, مطعر  المولوتة تاخ  الم معا  الط اري  وعدم ترايطهم بالادما  وال ضاع  

بعض األشااص   يعرمو  ا  عدت قل   ما المحال  والمطالر المولوتة مذ الم م  الط ار  وداوف 

بعض الطسوق ا ما الدخو  الى المط ر وا  دكو  أسعارا عال   ل ل  نشأ  مكعرة المشعرو  لطععالذ هع ا 

شععر علععى المطععالر وابعععاتهم عععا ا حععراج مععا المشععكل  ولط قععذ المطسععوق ا علععى ا طععال  الكامعع  والم ا

 األسعار العال   .

 

 

 

 

 

 



 الفصل االول: المقدمة

 

4 
 

 

 النظام:نطاق  1.5

ماللظعام يطعومر م عه القعدرة علعى دقعديم الادمع   الم معا  الط اري  ومراثا الطسوق,يسطهدف ه ا اللظام  

وبالطعالذ مععا  لك  م م  د ار  على حعدا وثع ل  أبعحاب المحعال  الط اريع  والابعاعا معذ دلع  الم 

 . رو  سلطرومذ مشروعلا ه ا سوف نقوم بطو  قه على م م  اله  يادم معظم الم طم ,

 

 المنهجية: 1.6

, ر  يسععطادم ق ععق المارلععا  المطوقععع  مععا اللظععامسععوف يط عع  مريععق المشععرو  المله  عع  المسععطادم  لطح

ل رحععد  الوععرق المط ععع  مععذ هلدسعع   الفريععق مععذ دحل عع  نظععام رتارة الم معععا  الط اريعع  وبلععا ا الكطرون ععا

لع  الطاوع   , والطعذ د عدأ معا مرح(SDLC)ال رم  ا  ودسمى ه ا الوريق  تورة ح عاة دوعوير اللظعام 

ا ودشع  له ثعم محصعه ودلطهعذ هع  وما ثم دحل   المطول ا  ويل ها دصم م اللظام ثم دووير اللظعام ,لللظام

. يطم الطرث ا مذ ال داي  على لم  اث ر عدت ما المعلومعا  والمشعكال  الوريق  بطو  ق اللظام وب انطه

والطععرف علعى  الطذ دواله الاباعا ما ناح   عدم معرمطهم بالمطالر المولعوتة تاخع  الم مع  الط عار ,

بععض الم مععا  الط اريع  وا هطمعام بهعا لطعدارثها معذ المشاث  الطذ دواله المطسوق ا ما خال  زيعارة 

 اللظام ا لكطرونذ ل طم بلا  نظام الكطرونذ مطكام .

 

 الزمني:المخطط  1.7

 دارسة وقت التطوير:       1.7.1
 :دراسة وقت التطوير. 1.1جدول

رقعععععععععم 

 المهم 
 اسم المهم 

الوقعععل العععالزم 

 باألسبوع

 6 التخطيط للنظام وجمع المعلومات 1

 4 تحديد متطلبات النظام 2

 4 متطلبات النظاموتحليل وصف  3

 6 تصميم النظام 4

 4 برمجة وتطوير النظام 5

 4 فحص النظام 6

 طول فترة النظام التوثيق 7
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 :(Gant Chartتوزيع المهام على الوقت المتوقع )        1.7.2
 :توزيع المهام على الوقت. 1.2جدول

 الوقت باألسبوع  المهمة

 الفصل الثاني  الفصل األول

2 4 6 8 10 12 14  2 4 6 8 10 12 14 

التخطيط للنظام 
وجمععععععععععععععععععععععععععععع  

 المعلومات

               

               

تحديد متطلبعات 
 النظام

               

               

 وتحليععع  وصععع 
 متطلبات النظام

               

               
                تصميم النظام

               

 برمجة وتطوير
 النظام

               

               

                فحص النظام

               

                التوثيق

               

 

 .الوقت المتوقع إلنجاز المهمة 

 

 عطلة بين الفصلين.   

 

 .الوقت الفعلي إلنجاز المهمة                   
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 الملخص: 1.8

, ابطععدا ل مععا المقدمعع  عععا اللظععام المقطععرا عععرض المشععكل  الطععذ دوالععه الم طمعع  لقععد دععم مععذ هعع ا الفصعع 

ى المله  ع  المط عع  , وث ل  اهعداف اللظعام بانضعام  العيا اللظام المرات دوويرا واهم طهللطووير ودعر

 , ومذ اللهاي  دم عرض الماو  الاملذ ننها  المشرو . ل لا  اللظام

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني

 متطلبات النظام
 

 

 المقدمة 

 مصادر تطوير النظام 

 مصادر تشغيل النظام 

 متطلبات النظام 

 المحددات والقيود 

 تحليل المخاطر 

 الحلول المقترحة 

 الملخص 
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 :المقدمة 2.1

وتحديد القيود  ووصف متطلبات النظام, ,در الالزمة لتطوير وتشغيل النظامالمصاعرض سيتم في هذا الفصل 

 والمخاطر التي يمكن أن تواجه المشروع والحلول الممكنة لهذه المخاطر.

 

 :مصادر تطوير النظام 2.2

 إلى: أثناء عملية بناء النظام ال بد من توفر مجموعة من المستلزمات الضرورية إلتمام بناء النظام وتصنف

 .مصادر فيزيائية: وتشمل المكونات والمواد الفيزيائية الالزمة لتطوير وبناء النظام 

 .مصادر بشرية: وتشمل فريق العمل القائم على بناء النظام 

 مصادر برمجية: وهي كافة المكونات البرمجية الالزمة لتطوير النظام . 

 التطويرية:المصادر الفيزيائية  2.2.1

 ال بد من توفر المصادر الفيزيائية التالية: 

 .جهاز حاسوب -

 هاتف محمول. -

 :بالمواصفات التالية

 

 : المصادر الفيزيائية التطويرية.2.0جدول

 االستخدام العدد المواصفات المكونات الفيزيائية

Computer core i 5 , ram 4G , Windows 

8.1 

 عملية البرمجة 3

Phone Samsung , LG 2 لفحص طرفي النظام 

 

 التطويرية:المصادر البرمجية  2.2.2

 Microsoft Windows 10 

 SQL Server 2008 

 sublime text 3 

 Android Studio 

 Microsoft Office 2013 
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 التطويرية:المصادر البشرية  2.2.3

    تم استخدام المصادر البشرية التالية في عملية بناء النظام: 

من ثالثةة أخةخاي يقومةون بةردوارهم وهةم مبةرما النظةام ومصةمم النظةام ومطةور فريق العمل المكون 

 قواعد البيانات.

 مصادر تشغيل النظام: 2.3

 حتى يعمل النظام بشكل جيد ال بد من توفر عدد من المتطلبات, وهي على النحو التالي: 

 المصادر الفيزيائية. 

 .المصادر البرمجية 

 المصادر البشرية. 

 :الفيزيائيةالمصادر  2.3.1

 المصادر الفيزيائية التي ال بد من توفرها في البيئة التي سيتم تنصيب النظام بها:

 .جهاز حاسوب كخادم مركزي -

 .Androidيعمل بنظام تشغيل  هاتف محمول -

 المصادر البرمجية: 2.3.2

 المصادر البرمجية الالزمة لتشغيل النظام:

 Android Operating System for mobile 

 Apache Server for the Server 

 Domain Name 

 المصادر البشرية: 2.3.3

 .مدير النظام 

 :متطلبات النظام 2.4
المتطلبات الغير وظيفية, بشكل عام يقوم النظام على والوظيفية سوف نقوم في هذا القسم بعرض متطلبات النظام 

, وذلك ي ومن ثم اصحاب المحالت التجاريةأساس بناء خدمه تستهدف المتسوقين في المجمعات التجارية بشكل

الموقع االلكتروني الخاي عن طريق تطبيق الهاتف المحمول الخاي بكل مستخدم, او من خالل استخدام 

 .صول على أخرى من خالل هذا النظامبحيث يسهل تقديم بعض الخدمات والح ,بالنظام

, بحيث يسهل من خالل هذا العرض ستخدمي النظاممبعرض المتطلبات الوظيفية لجميع  بالبدايةسوف نقوم 

  .لصحيح وتفصيل كل وظيفه بشكل كاملالخروج بوصف هذه المتطلبات بالشكل ا
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 :المتطلبات الوظيفية للنظام 2.4.1

 

 :المتطلبات الوظيفية للمتسوق. 1

 اختيار التصنيف المطلوب. 

 .اختيار المتجر المطلوب 

 المتجر موقع البحث عن. 

 ومعرفة أسعارهاةالخدمات أو السلع المقدم االطالع على ,. 

 العروض.ر اخعلى طالع اال 

 تواصل مع أصحاب المحالت التجاريةال. 

  االلكترونية سلتهإضافة السلع إلى . 

 

 : للتاجر الوظيفيةلمتطلبات ا   .2

 انشاء حساب خاي بمتجره. 

  البضائع والخدماتأو حذف إضافة. 

  بالمتجرالخاصة  عروضالأو حذف إضافة. 

 استقبال الرسائل من المتسوقين. 

 اضافة الخارطة الخاصة بمتجره. 

 

 :لمتطلبات الوظيفية لمسؤول النظاما   .3

 الموافقة على الحسابات التي انشرها التجار. 

 اإلعالنات الخاصة بالمجمع او حذف إضافة. 

 .إضافة او حذف التصنيفات 

 :وصف المتطلبات الوظيفية للنظام 2.4.1.1

 

 :تطلبات الوظيفية الخاصة بالمتسوقصف المو .1

 اختيار التصنيف المطلوب. 

 : اختيار التصنيف. 2.1 جدول

 اختيار التصنيف المطلوب الوظيفة

 .أو السلع المقدمةسوف يتم وضع المتاجر في تصنيفات حسب نوع الخدمات  الوصف

 اختيار التصنيف الذي يريد. المدخالت

 .الموجودة في هذا التصنيفالمتاجر  المخرجات

استعراض المتاجر بناًء على تصنيفها من اجل التسهيل على المستخدم في البحث عن   الهدف 

 السلعة أو الخدمة التي يريدها.

 التطبيق الخاص بالمستخدم باإلضافة لوجود اتصال باإلنترنت . المتطلبات

وع السلعة أو ية ثم يختار التصنيف حسب نيقوم المستخدم بالدخول الى الصفحة الرئيس االجراءات

 .الخدمة التي يريدها
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 اختيار المتجر المطلوب. 

 .متجر: اختيار ال 2.2 جدول

 اختيار المتجر المطلوب الوظيفة

 .أو السلع المقدمةسوف يتم وضع المتاجر في تصنيفات حسب نوع الخدمات  الوصف

 .التصنيفاختيار المتجر المطلوب من داخل  المدخالت

 .الصفحة الخاصة بهذا المتجر المخرجات

 .الصفحة الخاصة بالمتجر الذي يريده المتسوق استعراض  الهدف 

 التطبيق الخاص بالمستخدم باإلضافة لوجود اتصال باإلنترنت . المتطلبات

عليه لتظهر بعد الدخول الى تصنيف معين يقوم المتسوق باختيار أحد هذه المحالت بالنقر  االجراءات

 .أمامه صفحة هذا المحل

 

 المتجر موقع البحث عن. 

 : البحث عن متجر. 2.3جدول

 المتجر المطلوب .موقع البحث عن  الوظيفة

 

 الوصف

, بحيث تحتوي هذه الخريطة علىى رقىم الطىابق ف يكون هنالك خريطة خاصه بكل محلسو

وضىىيم موقىىع الطىىابق مىىع تالىىذي يقىىع فيىىه هىىذا المحىىل باإلضىىافة الىىى خريطىىة هيكليىىة لىىذلك 

 .المحل على هذه الخريطة

 .اختيار عرض موقع المحل من داخل صفحة المحل  المدخالت

 .تي توضم موقع هذا المحل بالتحديداظهار الخريطة المطلوبة للمحل وال المخرجات

 .محالت بسهولهتمكين المستخدم من تحديد موقع ال الهدف 

 .باإلضافة لوجود اتصال باإلنترنت بالمستخدمالتطبيق الخاص  المتطلبات

 .تحديد الموقعخيار  النقر علىيقوم المستخدم ب ,بعد الدخول الى صفحة المحل االجراءات

 

 

 

 ومعرفة أسعارهاةالخدمات أو السلع المقدم االطالع على ,. 

 : االطالع على السلع والخدمات. 2.4 جدول

 ., ومعرفة أسعارهاالخدمات أو السلع المقدمة عرض الوظيفة

, ومعرفىىة مات أو السىىلع التىىي يقىىدمها  ىىل محىىليمكىىن للمتسىىوقين التعىىرف علىىى نىىوع الخىىد الوصف

 .لع والخدمات الخاصة بتلك المحالتأسعار تلك الس

 .الدخول الى صفحة المحل المدخالت

 مع اسعارها.تظهر لدى المتسوق السلع أو الخدمات المقدمة  المخرجات

تلىىك السىىلع أو أسىىعار التىىي يقىىدمها  ىىل محىىل ومىىا هىىي معرفىىة ماهيىىة السىىلع والخىىدمات  الهدف 

 .الخدمات

 .ضافة لتوفر اتصال بخدمة اإلنترنت, باإلالتطبيق الخاص بالمستخدم المتطلبات

 

 االجراءات

بهىىذا بعىىد أن يختىىار المتسىىوق التصىىنيف الىىذي يريىىد تظهىىر لىىه قائمىىة المحىىالت الخاصىىة 

التصنيف وبمجرد أن يقوم بالنقر على أحد هذه المحالت سوف تظهر له الصىفحة الخاصىة 

 والتي تحتوي على السلع التي يقدمها المحل باإلضافة الى أسعارها. ,بهذا المحل
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  العروض اخرعلى طالع اال. 

 : االطالع على العروض. 2.5 جدول

 .العروض االطالع على اخر الوظيفة

 .بالعروض الخاصة بالمحالت التي يريدها هوتمكن المتسوق من البقاء على اطالع  الوصف

 . التي تدخل في دائرة اهتمامه فقط لمحالتل عمل متابعةب سوف يقوم المستخدم المدخالت

سىىوف تظهىىر لىىدى المسىىتخدم فىىي صىىفحة خاصىىة لديىىه قائمىىة بجميىىع المحىىالت التىىي عمىىل  المخرجات

 . المتوفرة لديهممتابعة لها مع العروض 

محىىالت التىىي يهىىتم بهىىا داخىىل ابقىىاء المتسىىوق علىىى اطىىالع دائىىم بىىالعروض التىىي تقىىدمها ال الهدف 

 .المجمع

 .اإلنترنت,  ما يلزم تسجيل الدخول وتوفر اتصال بالتطبيق الخاص بالمستخدم المتطلبات

 

 اإلجراءات

العىروض  الع علىىيريىد االطىيقوم المتسوق بالىدخول الىى الصىفحة الخاصىة بالمحىل الىذي 

ومىن ثىم سىتظهر لىه العىروض الخاصىة بهىذه المحىالت مىن  متابعىة,يه ثم اختيار المقدمة ف

 متابعة لها. قام بعملعروض المحالت التي تظهر خالل صفحة خاصة به 

  

 التواصل مع أصحاب المحالت التجارية. 

 : التواصل مع اصحاب المحالت. 2.6 جدول

 .أصحاب المحال التجاريةلتواصل مع ا الوظيفة

 تمكين المتسوق من التواصل مع أصحاب المحالت التجارية. الوصف

 .مع صاحب المحل واخباره بما يريدهيقوم المستخدم بالتواصل  المدخالت

 .إرسال رسالته الى صاحب المحل المخرجات

 

 الهدف 

ابىىداء ااراء بالنسىىبة للمحىىالت وجىىودة الخىىدمات والسىىلع المقدمىىة ومىىا هىىو مقىىدار رضىىى 

 الزبون عنها. 

 .التطبيق الخاص بالمتسوق, واتصال باإلنترنت المتطلبات

صىل مىع صىاحب يقوم المتسوق بالدخول الى الصفحة الخاصىة بالمحىل ومىن ثىم خيىار التوا االجراءات

 .أي شيء لصاحب هذا المحلنه  تابة , وبعد ذلك يمكالمحل

 

 إضافة السلع إلى سلته االلكترونية. 

 : حجز البضائع. 2.7 جدول

 اضافة السلع الى السلة االلكترونية. الوظيفة

 .اضافة السلع التي قرر شرائها الى سلة مشترياتهتمكين المستخدم من  الوصف

 .اختيار خيار اضافة الى السلة المدخالت

 .جميع البضائع التي قام بإضافتها ضمن سلة مشترياتهتظهر له  المخرجات

مىىن عمىىل قائمىىة بالسىىلع التىىي قىىرر شىىرائها حتىىى يسىىهل عليىىه تىىذ رها تمكىىين المسىىتخدم  الهدف 

  .والوصول اليها

 .,  ما يلزم تسجيل الدخول وتوفر اتصال باإلنترنتالتطبيق الخاص بالمستخدم المتطلبات

على السلعة المطلوبة ومن ثم اختيىار اضىافة الىى السىلة لتظهىر هىذه  بالنقريقوم المتسوق  االجراءات

 .قائمة سلة مشترياته في صفحته الشخصية ضمنفيما بعد  ةالسلع
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 :متطلبات الوظيفية الخاصة بالتاجروصف ال .2

  الكترونيا   أو حذفها البضائع والخدماتإضافة. 

 : اضافة البضائع والخدمات. 2.8 جدول

ً إضافة  الوظيفة  .البضائع والخدمات واسعارها الكترونيا

 .بطريقه الكترونيه وتحديد أسعارها أو حذفها تمكين التاجر من اضافة البضائع والخدمات الوصف

 , أو اختيار حذف للسلعة المطلوبة.تفاصيلهاالجديدة وادخال السلعة او الخدمة  المدخالت

 , حذف السلعة المختارة. سعرها المضافة معيتم اظهار السلع او الخدمات  المخرجات

البضىائع و  حىذف هىذهتمكين التاجر من إضافة البضائع والخدمات الكترونياً, مىع امكانيىة   الهدف 

 . فيما بعدالخدمات 

 .االنترنت, مع توفر خدمة جاري واعطاء صالحيات للتاجر عليهحساب خاص للمحل الت المتطلبات

 

 االجراءات

يقىوم الدخول, ثم في صفحة المحل الخاص به يختىار إضىافة بضىائع ويقوم التاجر بتسجيل 

, أو يقىوم مىن خىالل خيىار اظهىار صىفحة المحىل باسىتعراض بإضافة البضائع مع أسىعارها

البضائع الموجودة في محله ثم يمكنه حذفها من خالل النقر على زر حذف الموجىود اسىفل 

 السلعة.

 الخاصة بالمتجرعروض إضافة أو حذف ال. 

 .العروض وحذفها: اضافة  2.9 جدول

 .الخاصة بالمتجرعروض إضافة أو حذف ال الوظيفة

 .بطريقه الكترونيه العروض على السلع أو حذفهاتمكين التاجر من اضافة  الوصف

 .للعرض المطلوبالعرض مع تفاصيله, أو اختيار حذف ادخال  المدخالت

 عىىروضحىىذف الأو , لىىدى الزبىىائن المهتمىىين المضىىافة مىىع سىىعرها العىىروضيىىتم اظهىىار  المخرجات

 المختارة. 

 . فيما بعد عروضال حذف هذه, مع امكانية العروضتمكين التاجر من إضافة   الهدف 

 .االنترنت, مع توفر خدمة جاري واعطاء صالحيات للتاجر عليهحساب خاص للمحل الت المتطلبات

 

 االجراءات

 العىىروضيقىىوم التىىاجر بتسىىجيل الىىدخول, ثىىم فىىي صىىفحة المحىىل الخىىاص بىىه يختىىار إضىىافة 

باسىتعراض  العىروض, أو يقوم من خالل خيار اظهار مع أسعارها عروضيقوم بإضافة الو

ثم يمكنه حىذفها مىن خىالل النقىر علىى زر حىذف الموجىود اسىفل  العروض الخاصة بمتجره

 .عرضال

 

 

  المتسوقيناستقبال الرسائل من. 

 .استقبال رسائل المتسوقين:  2.10 جدول

 استقبال الرسائل من المتسوقين. الوظيفة

 .الزبائن تلقي الرسائل منلتاجر من خدمة تمكن ا الوصف

 .يقوم التاجر بالدخول الى صفحة الرسائل المدخالت

 .جميع الرسائل المرسلة الى محله على شكل جدولتظهر  المخرجات

 .تمكين التاجر من معرفة اراء واهتمامات المتسوقين بالنسبة الى متجره  الهدف 

 .التجاري, مع وجود خدمة االنترنت صفحه خاصه بالمحل المتطلبات

 .زبائنيقوم التاجر بتسجيل الدخول ومن ثم يذهب الى المكان المخصص برسائل ال االجراءات
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 انشاء حساب خاي بمتجره. 

 : اضافة متجر.2.11 جدول

 انشاء حساب خاص بمتجره. الوظيفة

 

لمىىرة واحىىدة ويحتىىام الىىى موافقىىة  انشىىاء حسىىاب خىىاص بمتجىىره خدمىىة تمكىىن التىىاجر مىىن الوصف

 مسؤول النظام عليها.

 .مثل االسم, الموقع والفئة ادخال البيانات الخاصة بالمحل المدخالت

 تظهر هذه الصفحة للمستخدمين وبإمكانهم التفاعل معها. المخرجات

ليتمكن من اضافة السىلع او الخىدمات التىي  انشاء حساب خاص بمتجره تمكين التاجر من  الهدف 

 .يقدمها بحيث يراها المتسوقون

 .الحساب علىوافقة مسؤول النظام م ,حساب من نوع تاجر المتطلبات

البيانىات  م ادخىال, ثىم اختيار انشىاء حسىاب خىاص بىالمتجر, ثيقوم التاجر بتسجيل الدخول االجراءات

مسىىؤول النظىىام علىىى هىىذا , ثىىم ينتظىىر موافقىىة الخاصىىة بالمحىىل مثىىل االسىىم, الموقىىع والفئىىة

 .البضائع او الخدمات التي يقدمها , بعد الموافقة يتمكن من إضافةالحساب

 اضافة الخارطة الخاصة بمتجره. 

 .خارطة: اضافة 2.12 جدول

 .اضافة الخارطة الخاصة بمتجره الوظيفة

 

 .تمكين التاجر من اضافة خارطة لمتجره الوصف

 .خارطة المتجر على شكل صورة المدخالت

 .الخارطة للمستخدمين عند النقر على خيار تحديد موقع المحلتظهر هذه  المخرجات

اضىىافة خارطىة لمتجىىره بحيىث يسىىتطيع المتسىوقين مىىن خاللهىا معرفىىة  تمكىين التىىاجر مىن  الهدف 

 .موقع المتجر بدقة

 .حساب من نوع تاجر المتطلبات

, ثىم يختىار اضىافة خارطىة للمتجىر , مىن ثىم تظهىر لىه شاشىه يقوم التاجر بتسىجيل الىدخول االجراءات

 يمكنه من خاللها اضافة الصورة الخاصة بمتجره ,  ما يمكنه استبدالها فيما بعد.

 :ت الوظيفية الخاصة بمسؤول النظاموصف المتطلبا. 3

  أو رفضها التي انشرها التجار المتاجرالموافقة على. 

 .: الموافقة على المتاجر 2.13 جدول

 .أو رفضها التي انشأها التجار متاجرالموافقة على ال الوظيفة

الخاصىة  علىى انشىاء الحسىاباتأو عىدم الموافقىة الموافقة خدمة تمكن مسؤول النظام من  الوصف

 .بالمحالت 

 .الحساب او عدم الموافقةلى انشاء الموافقة ع المدخالت

, فىي تمكن التاجر من إضافة  ىل مىا يلىزمفي حالة الموافقة على الحساب يظهر الحساب وي المخرجات

 حالة عدم الموافقة يتم الغاء هذا الحساب.

بحيىث  ,موافقة على انشىاء حسىابات للمتىاجرتمكين مسؤول النظام من الموافقة او عدم ال  الهدف 

 .م وجود ا ثر من حساب لهذا المحل, وضمان عدهذا المحل او ال أ د من صحة وجوديت

 

 . حساب مسؤول النظام,  شبكة انترنت المتطلبات

لتظهىر لىه صىفحة  ثم اختيار الموافقة على المحالت, ,يقوم مسؤول النظام بتسجيل الدخول االجراءات

بعمليىة ثىم يقىوم  ,الموافقىةتحتىام الىى التىي نشىأة حىديثاً والحسابات الم جديدة تحتوي على

 .المعايير المتبعةحسب  )رفض( و عدم الموافقةالموافقة على هذا الحساب ا
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  اإلعالنات الخاصة بالمجمعأو حذف إضافة   . 

 اعالنات المجمع.وحذف : اضافة  2.14 جدول

 .اإلعالنات الخاصة بالمجمعأو حذف إضافة  الوظيفة

, مع امكانية فة إعالنات خاصة بالمجمع التجاريإضاخدمة تمكن مسؤول النظام من  الوصف

  حذفها فيما بعد.

 .صورة اإلعالن على شكل نص و المدخالت

 .ضهور االعالن المضاف في قسم االعالنات الخاصة بالمجمع, أو حذفه من هذا القسم  المخرجات

 . وحذفها إضافة اإلعالنات الخاصة بالمجمع الهدف 

 .النظام,  شبكة انترنت مسؤولحساب  المتطلبات

على  اإلعالن , و يختار إضافة اعالن ثم يقوم بإضافةيقوم مسؤول النظام بتسجيل الدخول االجراءات

, أو يقوم باختيار خيار حذف اعالن ثم يختار االعالن الذي يريد حذفه صورة و شكل نص

 لتتم عملية الحذف.

 .إضافة او حذف التصنيفات والتعديل عليها 

 : اضافة وحذف التصنيفات. 2.15 جدول

 والتعديل عليها. و حذف التصنيفاتأإضافة  الوظيفة

 خدمة تمكن مسؤول النظام من إضافة تصنيفات او حذفها.  الوصف

 اضافة تصنيف , أو حذف تصنيف.  المدخالت

 .يظهر مع التصنيفات التصنيف الذي تمت اضافته  المخرجات

  التصنيفاتقائمة التصنيف الذي تم حذفه يختفي من. 

 على التصنيفات.  حذفتمكين مسؤول النظام من عمل إضافة او  الهدف 

 .حساب مسؤول النظام,  شبكة انترنت المتطلبات

 يقوم مسؤول النظام بتسجيل الدخول.  االجراءات

  البيانات الخاصة بالتصنيفثم يقوم بإضافة  يختار إضافة تصنيف. 

  ويختار التصنيف المراد حذفه حذف تصنيفاو يختار. 

  للنظام:وظيفية ال غيرالمتطلبات  2.4.2

 : األمان -

, وعدم السماح بالدخول غير المصرح به الى النظام أو العبث بقواعد ود نظام حماية من أي ترثير خارجيوج

كلمةة مستخدم و, ويتم ذلك عن طريق استخدام اسم يها من قبل مستخدم غير مخول بذلكالبيانات أو التالعب ف

 .اجراءات حماية المعلومات األخرى , واتباعمرور لكل مستخدم على النظام

 :سهولة التعامل مع النظام -

لواجهة سةهلة التعامةل و , يجب أن تكون االمتعلقة في واجهة تصميم النظام استنادا إلى التوجيهات والتعليمات

, علةةى ان تةةتم تقةةديم امةةه ودون وجةةود عوائةةقجهةةة بسةةهولة ت, والوصةةول الةةى جميةةع مميةةزات الوااالسةةتخدام

المعلومات بطريقة سلسه وواضحة للمستخدم  وأن تحتوي الواجهات على األلوان التةي تناسةب العةين وتكةون 

, مةةع مراعةةاا ع فكةةرا المشةةروع والفئةةة المسةةتهدفةمريحةةة لهةةا , ويجةةب ان يةةتم تصةةميم واجهةةات تتناسةةب مةة

 وهذا يشير الى القدرا على استخدام النظام بقليل من التدريب. ,من الخبرا والذكاءالمستويات المختلفة 
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 المتانة: -

, وأن االسةتمرار فةي العمةل بفعاليةة تامةة, حتةى عبةر حةدوغ أخطةاء غيةر متوقعةةال بد من تمكين النظام مةن 

, مةع تةوفير غ مشةكلة مةايعمل النظام بشكل دائم وألطول فترا ممكنة وامكانيةة اسةتعادا النظةام فةي حةال حةدو

 .يسي في حال توقف النظام عن العملنظام بديل عن النظام الرئ

 :العالية للنظام وسرعة االستجابة الكفاءة -

, والقةةدرا علةةى اسةةتجابة النظةةام بشةةكل فةةوري ظةةام القةةدرا علةةى العمةةل تحةة  الضةةغوطيجةةب أن تتةةوفر فةةي الن

نترنة  سةريعة وجةود خةبكة ا, وذلك بنةاء  علةى افتةراض والرسائل وتحديد المستلم الصحيح وصحيح للطلبات

 .وذات اعتمادية عالية

 :القابلية لصيانة النظام -

, وأن يكةون قةابال  للتعةديل والتطةوير بنةاء علةى ام قةابال إلجةراء الصةيانة الدوريةةيجب أن يكون تصةميم النظة

 .  مرتب, ومرتبط بتوثيق متين, وذلك عن طريق إنشاء تصميم واضح, التغيرات والتطورات المستقبلية

 :إمكانية التوسع -

 .توسع ليشمل وظائف أخرى مستقبليا  يجب أن يكون لدى النظام القابلية لل

   

 المحددات والقيود: 2.5

 سيتم التعرف على القيود والمحددات التي يجب مراعاتها أثناء عملية تطوير النظام:

 بناء النظام ضمن الفترا المحددا. 

 النظام قابلية للتطوير والتعديل أن يكون لدى. 

  أن يتوفر هاتف محمول يدعم هذا التطبيق بحيث يتوفر عليه نظام تشغيل(Android) . 

 توفر خادم مركزي للنظام .. 

 نترن توفر االتصال باإل. 

 لنظامعدم توفر بعض المستلزمات واإلمكانيات المادية واألدوات الالزمة لبناء ا. 

 تطلبات أثناء بناء وتطوير النظامتغير أو زيادا في الم. 
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تحليل المخاطر:  2.6 

,  مر النظاأثناء عملية التخطيط للنظام ظهرت مجموعة من المخاطر التي يمكن أن تحدغ أثناء عملية بناء وتطوي

عرض لهذه  يعلى النظام. وفيما يلر ل أثناء عملية البناء أو التطويوالتي ال بد من تالفيها لتجنب حدوغ مشاك

:المخاطر وطرق تالفيها  

 :عدم تقبل األخخاي المعنيين  للتعامل بالنظام واستخدامـه وذلك 

 بسبب قلة المعرفة بالتكنولوجيا الخاصة بالنظام وتعودهم على الطريقة التقليدية.  -

 عدم توفر القدرا الكافية في استخدام الحاسوب واالنترن . -

  مما تؤدي إلى إيقاف النظام وتعطله.مشاكل تقنية وبرمجية قد تصيب الخادم المركزي 

   ادم المركزي ف النظام بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الخرامشكلة انقطاع التواصل بين أط

 .أو انقطاع في الشبكة

 .مشاكل في توفر اإلنترن  لدى أطراف النظام 

 

 المقترحة:الحلول  2.7

 مشاكل للمستخدم في التعامل مع النظام جعل واجهة االستخدام للنظام سهلة وبسيطة بحيث ال تشكل. 

 .توفير خادم  بديل للخادم الرئيسي للنظام وكذلك عمل نسخ احتياطي في فترات محددا 

 ستخدام مصدر بديل للطاقة من خالل ال اUPS . 

  التخطيط السليم لمراحل بناء النظام, وكذلك توزيع المهام واألدوار على أعضاء الفريق من أجل تسةليمه

 وق  المحدد.في ال

 .جمع ودارسة المتطلبات قبل البدء ببناء النظام 

 وتخدم النظام فقط. مركزي للنظامالخادم توفير خبكة داخلية متصلة بال 

 

 ملخص:ال 2.8

 ذلك وبعد ةالوظيفي المتطلبات عرض تمو تم في هذا الفصل عرض المصادر الالزمة لتطوير وتشغيل النظام ,

 حدوثها لمتوقعا والمخاطر بالنظام المتعلقة والمحددات القيود عرض تم الفصل نهاية وفي ,مفصل بشكل تحليلها

.المخاطر لهذه حلولمع وضع ال النظام, وتشغيل تطوير خالل  



 

 الفصل الثالث

 النظاموصف 

 

 

 المقدمة 

  نموذج االستخدام للنظام 

  نموذج األصناف للنظام 

 الملخص 
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 :المقدمة 3.1

 نظاملل األصناف نموذج, باإلضافة الى (use case)سيتم في هذا الفصل توضيح نموذج االستخدام للنظام  

(class diagram). 

 نموذج االستخدام للنظام: 3.2

يوضح نموذج االستخدام لنظام العميات الرئيسية التي يقوم بها األشخاص المسموح لهم باستخدام النظام مثل: 

 )مسؤول النظام, التاجر, المتسوق(.

eMall System: 

 

 نظام ادارة المجمعات التجارية 3.1 شكل

لهم بالتعامل عات التجارية واألشخاص المسموح العمليات األساسية لنظام إدارة المجم 3.1الوصف: يبين الشكل 

 مع هذه العمليات.
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 :إدارة الحسابات 3.2.1

 

 إدارة الحسابات 3.2 شكل

 العمليات الالزمة إلدارة الحسابات 3.2الوصف: يبين الشكل 

Use Case  إدارة الحسابات 

 المتسوق والتاجر. الرئيسيالممثل 

 إمكانية استخدام النظام. الهدف

 انشاء حساب جديد او التسجيل بحساب موجود مسبقاً. الشروط السابقة

 . فتح النظام.1 السيناريو

 . ادخال اسم المستخدم.2

 . ادخال كلمة المرور.3

 . الضغط على ايقونة تسجيل الدخول4

  سيناريو انشاء حساب 

 . فتح النظام. 1

 . ادخال البيانات.2

 .الضغط على ايقونة التسجيل.3

 ان يكون هناك خطأ في تسجيل الدخول. االستثنائات 
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 :إدارة التصنيفات 3.2.2

 

 إدارة التصنيفات 3.3 شكل

 الالزمة إلدارة التصنيفات .يات العمل 3.3الوصف: يبين الشكل 

Use Case  إدارة التصنيفات 

 مدير النظام. الرئيسيالممثل 

 انشاء تصنيفات لكي يتمكن التاجر من إضافة متجره فيها. الهدف

 حساب مدير نظام ساري المفعول. الشروط السابقة

 .الدخول على الصفحة الخاصة بمدير النظام.1 السيناريو

 .الضغط على ايقونة إضافة التصنيفات.2

 .ملئ الحقول المطلوبة.3

 إضافة التصنيفات..الضغط على ايقونة 4

 سيناريو حذف التصنيف 

 . الدخول الى الموقع.1

 .الدخول على الصفحة الخاصة بمدير النظام.2

 .الضغط على ايقونة حذف التصنيف. 3

 .اختيار التصنيف المراد حذفه.4

 الضغط على ايقونة حذف..5

 عدم وجود انترنت االستثنائات 
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 :إدارة المحالت 3.2.3

 

 إدارة المحالت 3.4 شكل

 .الالزمة إلدارة المحالتيات العمل 3.4الوصف: يبين الشكل 

Use Case محالتإدارة ال  

 .والتاجر مدير النظام الممثل الرئيسي

 فيها. بضائعهلكي يتمكن التاجر من إضافة  متاجرانشاء  الهدف

 نظام ساري المفعول. تاجر ومديرحساب  الشروط السابقة

 .بالتاجر.الدخول على الصفحة الخاصة 1 السيناريو

 .متجر .الضغط على ايقونة إضافة2

 .ملئ الحقول المطلوبة.3

 .متجر.الضغط على ايقونة إضافة 4

 الموافقة على المتجرسيناريو 

 . الدخول الى الموقع.1

 .الدخول على الصفحة الخاصة بمدير النظام.2

 الموافقة على المتاجر.الضغط على ايقونة 3

 .الموافقة على المتجر المراد.4

 , ادخال بيانات خاطئة. عدم وجود انترنت االستثنائات 
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 إدارة البضائع والخدمات: 3.2.4

 

 إدارة البضائع والخدمات 3.5 شكل

 الالزمة إلدارة البضائع والخدمات. ياتالعمل 3.5الوصف: يبين الشكل 

Use Case  البضائع إدارة 

 التاجر. الممثل الرئيسي

 لعرضها في صفحة المتجر. خدماتإضافة البضائع وال الهدف

 ساري المفعول. تاجرحساب  الشروط السابقة

 .بالتاجر.الدخول على الصفحة الخاصة 1 السيناريو

 .بضائع.الضغط على ايقونة إضافة 2

 .ملئ الحقول المطلوبة.3

 بضائع..الضغط على ايقونة إضافة 4

 , عدم وجود صالحيات. انترنتعدم وجود  االستثنائات 
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 :التواصل بين التاجر والمتسوق 3.2.5

 

 التواصل بين التاجر والمتسوق 3.6 شكل

 للتواصل بين التاجر والمتسوق.العمليات الالزمة  3.6 الوصف: يبين الشكل

Use Case  التواصل بين التاجر والمتسوق 

 التاجر و المتسوق. الممثل الرئيسي

 رسائل المتسوق واقتراحاته وشكاويه الى التاجر.إيصال  الهدف

 ساري المفعول. متسوقحساب  الشروط السابقة

 .بالمتجر.الدخول على الصفحة الخاصة 1 السيناريو

 .رسال رسالة.الضغط على ايقونة إ2

 .كتابة الرسالة.3

 ارسال..الضغط على ايقونة 4

 .عدم وجود انترنت االستثنائات 
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 :اإلعالناتإدارة  3.2.6

 

 إدارة االعالنات 3.7 شكل

 العمليات الالزمة إلدارة اإلعالنات. 3.7الوصف: يبين الشكل 

Use Case  االعالناتإدارة 

 التاجر ومدير النظام. الممثل الرئيسي

 إضافة العروضات لعرضها للمتسوقين. الهدف

 ساري المفعول.ومدير نظام  تاجرحساب  الشروط السابقة

 .بالتاجر او مدير النظام.الدخول على الصفحة الخاصة 1 السيناريو

 .اعالن .الضغط على ايقونة إضافة2

 .ملئ الحقول المطلوبة.3

 ..الضغط على ايقونة إضافة4

 , عدم وجود صالحيات. عدم وجود انترنت االستثنائات 
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 :(Class Diagram) للنظام األصناف نموذج  3.3

 :(3.8, كما هو موضح في الشكل )األصناف الهيكل العام للنظاموذج يوضح نم

 

 : نموذج االصناف للنظام. 3.8  شكل
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 :الملخص 3.4

توضيحية لنماذج االستخدام , حيث تم عرض الرسومات اللفصل عرض التصميم المنطقي للنظامتم في هذا ا

 class) نظاملل األصناف نموذج, باإلضافة الى , إضافة لوصف المهام التي يقوم بها كل مستخدم للنظامللنظام

diagram).  



 الفصل الرابع

 تصميم النظام

 

 المقدمة 

 Block diagram 

 قاعدة بيانات النظام المقترحة 

 مخطط قاعدة البيانات 

 الملخص 
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 المقدمة: 4.1 

 جميع عن كاملة فكرة تعطي ألنها نظام، أي وتطوير بناء عملية في المهمة حلاالمر من النظام تصميم مرحلة تعتبر

 أذواق عاةامر ويجب الصحيح، بالشكل النظام بناء عملية المبرمجين على تسهل كما التوضيحية، بالرسومات المشروع ءازأج

 الفصل هذا وفي النظام، استخدام وسهولة للنظام، المستخدمة الفئات جميع عاةاومر التصميم، عند النظام مستخدمي ورغبات

وتوضيح قاعدة البيانات المقترحة باإلضافة الى مخطط  النظام شاشات تصميم وعرض  block diagramسيتم عرض ال

 .قاعدة البيانات

4.2    Block diagram: 

 

 

 

 

 Block Diagram:4.1  شكل
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 المقترحة:بيانات النظام  قاعدة 4.3  

من الجداول التي يرتبط بعضها مع بعضها اآلخر من خالل عالقات. في هذا يرتبط النظام مع قاعدة بيانات مكونة من عدد 

الجزء سيتم توضيح أجزاء النظام من خالل قاعدة البيانات التي توضح تفاصيل المدخالت للنظام. وذلك من خالل جداول قاعدة 

 البيانات والعالقات بين الجداول للنظام المراد بناؤه .

 :جداول النظام. 4.1جدول 

 الجدول اسم الجدول في قاعدة البيانات وصف الجدول

 جدول مسؤول النظام admin .جدول لتخزين بيانات مسؤول النظام

 مستخدمينجدول ال users جدول لتخزين بيانات المستخدمين.

 جدول التصنيفات  categories جدول لتخزين بيانات التصنيفات.

 جدول المتاجر  stores جدول لتخزين بيانات المتاجر.

 جدول السلع   goods جدول لتخزين بيانات البضائع والخدمات.

 السلة االلكترونيةجدول  basket جدول لتخزين بيانات السلع المضافة الى السلة .

 جدول الرسائل  messages جدول لتخزين الرسائل.

 جدول خرائط المتاجر stores_maps جدول لتخزين خرائط المتاجر.

 جدول إعالنات المجمع التجاري mall_announce لتخزين إعالنات المجمع التجاري.جدول 

 المتاجر عروضجدول  sales المتاجر. عروضجدول لتخزين 

 جدول المتابعين followers جدول لتخزين بيانات المتابعين للمحالت التجارية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 ( تفاصيل محتويات جدول مسؤول النظام4.2الجدول ) النظام, ويوضحيحتوي الجدول على بيانات مسؤول  النظام:. جدول مسؤول 1

 : جدول مسؤول النظام.4.2 جدول 

 الحقلاسم  نوع الحقل Null الطول وصف الحقل

 NO Int Id 2 الرقم التسلسلي للمسؤول النظام.

 NO Varchar username 20 اسم مسؤول النظام.

 NO Varchar password 30 كلمة المرور.

 NO varchar email 50 البريد االلكتروني.

 YES varchar phone_no 15 رقم الهاتف.

 YES text image - مسار الصورة.
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( تفاصيل محتويات 4.3يحتوي الجدول على بيانات المستخدمين الذين ينضمون الى النظام, ويوضح الجدول ) :المستخدمين . جدول2

 جدول المستخدمين.

 : جدول المستخدمين.  4.3جدول

 اسم الحقل نوع الحقل Null الطول وصف الحقل

 NO int Id 7 الرقم التسلسلي للمستخدم.

 NO varchar username 20 اسم المستخدم.

 NO varchar password 30 كلمة المرور.

 NO varchar email 50 البريد االلكتروني.

 YES varchar phone_no 15 رقم الهاتف.

 YES text image - مسار الصورة.

 NO varchar address 30 عنوان المستخدم.

 NO varchar type 10 نوع المستخدم.

 

 .( تفاصيل محتويات جدول التصنيفات4.5الجدول ) التصنيفات, ويوضحيحتوي الجدول على بيانات  التصنيفات:. جدول 3

 : جدول التصنيفات.4.5جدول 

 اسم الحقل نوع الحقل Null الطول وصف الحقل

 NO int Id 2 .للتصنيف التسلسلي الرقم

 NO varchar name 15 اسم التصنيف.

 NO text image - مسار صورة التصنيف.
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 ( تفاصيل محتويات جدول المتاجر.4.6الجدول ) المتاجر, ويوضحيحتوي الجدول على بيانات  . جدول المتاجر:4

 : جدول المتاجر.4.6 جدول 

 اسم الحقل نوع الحقل Null الطول وصف الحقل

 NO int Id 3 للمتجر. التسلسلي الرقم

 NO varchar name 30 اسم المتجر.

 NO int seller_id 7 تاجر.التسلسلي للالرقم 

 NO varchar category_name 15 لتصنيف التابع له المتجر.اسم ا

 NO text image - مسار الصورة.

 YES int Phone_no 15 رقم هاتف المتجر.

 YES varchar facebook 255 حساب الفيسبوك الخاص بالمتجر.

 YES varchar twitter 255 حساب التويتر الخاص بالمتجر.

 NO varchar floor 20 رقم الطابق الذي يوجد به المتجر.

 NO varchar status   1 حالة الطلب.

 

 ( تفاصيل محتويات جدول السلع.4.7يحتوي الجدول على بيانات السلع, ويوضح الجدول ) السلع:. جدول 5

 : جدول السلع.4.7جدول 

 الحقلاسم  نوع الحقل Null الطول وصف الحقل

 NO int Id 11 للسلعة. التسلسلي الرقم

 NO varchar name 20 اسم السلعة.

 NO varchar price 5 سعر السلعة.

 NO int quantity 3 الكمية المتوفرة من السلع.

 NO text image - مسار الصورة.

 YES text details - تفاصيل السلعة.

الرقم التسلسلي للمتجر المتواجدة فيه 

 السلعة.

11 NO int store_id 

 NO int seller_id 7 الرقم التسلسي للتاجر
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( تفاصيل محتويات 4.8يحتوي الجدول على بيانات السلع التي قرر المتسوق شرائها, ويوضح الجدول ): سلة االلكترونية. جدول ال6

 جدول السلة االلكترونية.

 : جدول السلة االلكترونية. 4.8جدول

 اسم الحقل نوع الحقل Null الطول وصف الحقل

للعنصر الموجود  التسلسلي الرقم

 في السلة.

7 NO int Id 

 NO int good_id 11 الرقم التسلسلي للسلعة المضافة.

 NO int customer_id 7 رقم المتسوق الذي قام باإلضافة.

 

( تفاصيل محتويات جدول 4.9الجدول ) التاجر, ويوضحيحتوي الجدول على الرسائل المرسلة من المتسوق الى  الرسائل:. جدول 7

 الرسائل.

 :جدول الرسائل. 4.9 جدول

 اسم الحقل نوع الحقل Null الطول وصف الحقل

 NO int Id 11 للرسالة. التسلسلي الرقم

  NO text message - نص الرسالة.

 NO timestamp date - تاريخ ووقت ارسال الرسالة.

 NO int sender_id 7 رقم المرسل.

 NO int receiver_id 7 رقم المستقبل.

 

( تفاصيل محتويات جدول خرائط 4.10الجدول ) المتاجر, ويوضحيحتوي الجدول على بيانات خرائط  المتاجر:. جدول خرائط 8

 المتاجر.

 : جدول خرائط المتاجر. 4.10جدول

 اسم الحقل نوع الحقل Null الطول وصف الحقل

 NO int Id 11 للخارطة. التسلسلي الرقم

له  الذي تتبعرقم المتجر 

 الخارطة.

11 NO int store_id 

 NO text image - مسار الصورة.
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( تفاصيل محتويات جدول إعالنات 4.12الجدول ) المجمع, ويوضحيحتوي الجدول على بيانات إعالنات  المجمع:. جدول إعالنات 9

 المجمع.

 : جدول اعالنات المجمع. 4.12جدول

 اسم الحقل نوع الحقل Null الطول وصف الحقل

 NO int Id 4 لإلعالن. التسلسلي الرقم

 NO text image - مسار الصورة.

 NO text title - عنوان خاص باإلعالن.

 YES text text - نص مرفق مع االعالن.

 

( تفاصيل محتويات جدول 4.13الجدول ) المتاجر, ويوضحيحتوي الجدول على بيانات عروض  المتاجر: عروض. جدول 10

 عروض المتاجر.

 : جدول عروض المتاجر.4.13جدول 

 اسم الحقل نوع الحقل Null الطول وصف الحقل

 NO int Id 11 .عرضل التسلسلي الرقم

 NO varchar name 20 اسم السلعة.

 NO varchar price 5 سعر السلعة مع العرض.

 NO text image - مسار الصورة.

 NO varchar seller_name 20 اسم صاحب المتجر.

 NO varchar store_name 30 اسم المتجر.

 NO date expire_date - تاريخ انتهاء العرض.

 

 تفاصيل محتويات جدول المتابعين. (4.14الجدول ) للمتاجر, ويوضحيحتوي الجدول على بيانات المتابعين  المتابعين:. جدول 11

 : جدول المتابعين.4.14 جدول

 اسم الحقل نوع الحقل Null الطول وصف الحقل

 NO int Id 7 الرقم التسلسلي للمتابعين.

 NO int follower_id 7 رقم المتسوق الُمتابِع.

 NO int store_id 11 رقم المتجر الُمتابَع.
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 مخطط قاعدة البيانات:   4.4 

 مخطط (4.2) الشكل يوضح كما. جدول لكل الرئيسي والمفتاح بينها، والعالقات النظام جداول البيانات قاعدة  مخطط يظهر

.النظام بيانات قاعدة

 

 . UML:مخطط قاعدة البيانات4.2  شكل
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 الملخص: 4.5

 الى مخطط قاعدة البيانات.( وتوضيح قاعدة البيانات المقترحة باإلضافة (block diagramعرض  الفصل هذا فيتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس

 تطبيق النظام

 

 المقدمة 

 البرمجيات الالزمة لمراحل تطوير النظام 

 برمجة النظام 

 تشغيل النظام 

 واجهات النظام 

 الملخص 
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 المقدمة: 5.1

, ألنها تعطي فكرة كاملة عن تعتبر مرحلة تصميم النظام من المراحل المهمة في عملية بناء النظام وتطويره

جميع أجزاء النظام بالرسومات التوضيحية كما تسهل على المبرمجين عملية بناء النظام بالشكل الصحيح.  ويجب 

وضمان سهولة استخدام النظام ومراعاة جميع الفئات  ورغباتهممراعاة أذواق المستخدمين للنظام عند التصميم 

حل تطوير االمستخدمة للنظام على اختالف مستوياتهم. في هذا الفصل سيتم عرض البرمجيات الالزمة لمر

 النظام, باإلضافة الى تصميم الشاشات الخاصة بالنظام.

 البرمجيات الالزمة لمرحلة تطوير النظام: 5.2

من البرمجيات, ليتم من خاللها تطويره, وفي ما يلي سوف يتم عرض عدد من البرمجيات يحتاج النظام الى عدد 

 المهمة في مرحلة تطوير النظام.

5.2.1  Windows 10 pro: 
, يمتاز هذا النظام بأدائه السريع ودعمه Microsoftهو نظام تشغيل ألجهزة الحاسب اآللي من إنتاج شركة 

 عام وبرمجيات اإلنترنت بشكل خاص وهذا ما جعله األفضل في وقتنا الحالي,لمعظم التطبيقات البرمجية بشكل 

 كما أنه يدعم المصادر البرمجية التي استخدمت في بناء النظام اإللكتروني وفي تطويره وتشغيله.

 

 Win 10شعار نظام التشغيل  5.1شكل
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5.2.2 Sublime Text 3: 

في الوقت الحالي وخاصة في برمجة الويب  برامج تحرير النصوصاسهل برنامج من اشهر واسرع وهذا اليعد 

 .اسهل و اسرع من اي محرر اخر عليه مما يجعل تحرير البرمجةه مية خصائصيمتاز في كو

 

   Sublime 5.2     شكل  

5.2.3 Adobe Photoshop CC: 

الشهيرة يمتاز بمعالجة الصور ووضع االضافات عليها ويستخدم في تصميم   Adobeهو برنامج من شركة

المواقع والصور بجميع امتداداتها, ويمتاز بتصميم صور عالية الدقة وتم استخدامه في مرحلة تصميم النظام قبل 

 مرحلة البرمجة.

 

   Photo Shopبرنامج ال  5.3 شكل
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4.2.4 Microsoft office 2013: 

للبرمجيات. تضم مجموعة من البرامج المكتبية مثل برنامج  Microsoftهي حزمة مكتبية من انتاج شركة 

تحرير النصوص وبرنامج قواعد البيانات وبرنامج العروض التقديمية. وتعمل الحزمة على اكثر من نظام 

 تشغيل.

 

 Microsoft Office 5.4 شكل

5.2.5 :WAMP 

(, وهو عبارة عن حزمة برمجية تحتوي على  ,Appache, MySQL, PHPWindows وهي اختصار ل )

حيث تدعم هذه األداة  , MySqlإلدارة العمليات على لغة صممت  PHPMyadminالكثير من الخدمات أهمها 

متوفرة من خالل  MySqlى لوجميع العمليات المشهورة التي تطبق ع SQLالعديد والكثير من العمليات مع 

ا وعالقة الحقول هل جدا, حيث تقوم بإدارة قواعد البيانات والجداول والعالقات بينهبشكل سة رسومية هواج

 .ى قاعدة البياناتلوصالحيات المستخدمين ع

 

 .WAMP Server 5.5شكل
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5.2.6 Bootstrap framework: 

هو عبارة عن بيئة عمل متكاملة خاصة بالتصميم لمحتوى الصفحات تمتاز هذه البيئة بسهولة استخدامها باإلضافة 

إلى تمكين المصمم من تخصيص الشكل لمحتوى الصفحة وتوافق هذا الشكل مع أحجام الشاشات المختلفة 

ألجهزة ,وفيما يلي ا ختالفات بينااللألجهزة وذلك لتمكين العرض بشكل مناسب لجميع المستخدمين مع مراعاة 

 : صورة لهذه األداة

 

 Bootstrap 5.6شكل

5.2.7 Android Studio: 

, كما تسمح للمطور أندرويد لتطبيقات الشيفرة المصدرية تسهل على المطورين كتابة التطبيقات هي منصة لكتابة

 بشكل فوري أثناء التطوير. الشاشات بمعاينة هيئة تطبيقه على مختلف قياسات

 

 Android Studio  5.7شكل

 برمجة النظام: 5.3

تم تقسيم برمجة النظام إلى قسمين: القسم األول وهو برمجة الموقع اإللكتروني ويشمل إنشاء قاعدة بيانات النظام 

التي تعمل على التحكم بشكل صفحات الموقع,  Bootstrap frameworkوتصميم النظام من خالل استخدام 

ويشمل برمجة لوحة التحكم لمدير النظام, وبرمجة صفحات الموقع اإللكتروني, والقسم الثاني هو تصميم 

 .Android Studioوبرمجة تطبيق الهاتف باستخدام برنامج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA
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 تشغيل النظام: 5.4

, وبناء قاعدة البيانات الخاصة بالنظام, وبناء النظام من بعد إتمام إعداد البرامج واألدوات التي يحتاجها النظام

, بعدها يكون النظام جاهزاً للتشغيل, ويكون قادراً Android studioوبرنامج  Sublime text 3خالل برنامج 

 على القيام بجميع الوظائف بشكل كامل.

 واجهات النظام: 5.5

 :واجهات الموقع اإللكتروني 

 

اإلعالنات الموجودة الرئيسية للموقع على  الواجهةتحتوي  للموقع:الواجهة الرئيسية  -1

في المجمع التجاري, وتحتوي على التصنيفات الموجودة في المجمع, وتحتوي أيضاً 

على أيقونة تسجيل الدخول التي تمكن مستخدمي النظام من الدخول الى الموقع عبر 

 حساباتهم الخاصة.

 

  الواجهة الرئيسية للموقع  5.8شكل
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ً على  تحتوي :الواجهة الخاصة بكل تصنيف -2 المتاجر على اإلعالنات وتحتوي أيضا

 الموجودة في هذا التصنيف.

 

  الواجهة الخاصة بالتصنيفات5.9  شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس: تطبيق النظام

 

44 
 

تحتوي على البضائع المجودة في المتجر, وتحتوي على  الواجهة الخاصة بكل متجر: -3

, وأيقونة أخرى إلرسال رسائل الى صاحب ايقونة تظهر خارطة تدل على موقع المتجر

وأيضا يوجد أيقونة لعمل متابعة لصفحة المحل مع العلم أن أيقونة المتابعة  ,المحل

 .متسوقوأيقونة الرسائل تلزم تسجيل الدخول من قبل ال

 

 

 الواجهة الخاصة بكل متجر  5.10 شكل
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صورة السلعة وتحتوي على تفاصيلها,  تحتوي على الواجهة الخاصة بالبضائع: -4

ً على ايقونة تمكن المتسوق من  تلزم ) اضافة السلعة الى سلة مشترياتهوتحتوي ايضا

 ً  .(تسجيل دخول أيضا

 

 

 الواجهة الخاصة بالبضائع 5.11شكل 
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يتمكن مدير النظام من خالل هذه الشاشة من التحكم  النظام: الواجهة الخاصة بمدير -5

بوظائف الموقع وإضافة وحذف التصنيفات واالعالنات الخاصة بالمجمع, والموافقة او 

 عدم الموافقة على المتاجر التي ينشئها التجار.

 

 واجهة مدير النظام 5.12 شكل

بحيث يتمكن يتمكن التاجر من خاللها من التحكم في متجره  الواجهة الخاصة بالتاجر: -6

يصبح  إنشاء صفحة خاصة بمتجره أوالً, ومن ثم وبعد أن يتم الموافقة على متجره من

كما ويمكنه أيضا التعديل  ,والخارطة الخاصة بمتجره لعروضإضافة البضائع وابإمكانه 

ره والعروض مع إمكانية على بعض المعلومات الخاصة بمتجره واستعراض صفحة متج

 ., كما ويمكنه أيضا قراءة الرسائل المرسلة الى متجرهحذف البضائع والعروض

 

  الواجهة الخاصة بالتاجر5.13 شكل 
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يتمكن من خاللها من رؤية المتاجر التي قام بمتابعتها,  الخاصة بالمتسوق: الواجهة -7

ً من رؤية البضائع التي قام  بإضافتها إلى سلته, ومن خالل أيقونة ويتمكن ايضا

(Favorite Stores) س الصفحة يمكنه رؤية جميع المحالت التي قام بمتابعتها في نف

فإنه يتمكن من رؤية  (Sales, أما عند الضغط على أيقونة )واستعراض بضائعها ايضاً 

 .لمتاجر التي قام بعمل متابعة لهاالعروض الخاصة با

 

 الخاصة بالمتسوقالواجهة 5.14  شكل

 

 الواجهة الخاصة بالمتاجر المفضلة 5.15 شكل
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 :واجهات الهاتف المحمول 

يتمكن المتسوق من تسجيل الدخول الى التطبيق من خاللها. واجهة تسجيل الدخول: .1

 

 واجهة تسجيل الدخول الى تطبيق الهاتف 5.16 شكل

 

يتم عرض فيها التصنيفات الموجودة في المجمع. واجهة التصنيفات: .2

 

 واجهة التصنيفات في الهاتف 5.17شكل 
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 يتم فيها عرض المتاجر الموجودة في كل تصنيف. واجهة المتاجر: .3

 

 

 الواجهة الخاصة بالمحالت في الهاتف 5.18 شكل
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يتم فيها عرض البضائع الموجودة داخل كل محل. :محلواجهة ال .4

 

 المحالت في الهاتف واجهة 5.19 شكل

يتم فيها عرض تفاصيل السلعة ويتمكن المستخدم من إضافة السلعة  واجهة السلعة: .5

.(Add To Cart)الى السلة الخاصة به من خالل زر

 

 واجهة السلع في الهاتف 5.20 شكل
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 الملخص: 5.6

برمجة وتشغيل النظام ,ثم تم وكيف سيتم , تم في هذا الفصل عرض البرمجيات الالزمة لمراحل تطوير النظام

 عرض واجهات النظام.



 الفصل السادس

 فحص النظام

 

 المقدمة 

 مراحل فحص النظام 

 فحص النظام 
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 المقدمة: 6.1

في مرحلة فحص النظام نتأكد من عمل النظام بالشكل الصحيح دون مشكلة والتأكد من إكمال المتطلبات الوظيفية 

التسجيل في النظام وعملية إضافة وغير الوظيفية للمشروع وأن النظام يعمل بدقة وسرعة عالية في عملية 

التصنيفات والمتاجر والبضائع وإستقبال وإرسال الرسائل, وتأتي مرحلة الفحص بعد تصميم النظام 

 وتطبيقه.سوف يتم توضيح فحص النظام في هذا الفصل.

 مراحل فحص النظام: 6.2

فحص متكامالً, وشامل لجميع أجزاء عند القيام بفحص األنظمة اإل لكترونية, يجب اتباع خطوات معينة ليكون ال

 النظام, وتشمل مراحل فحص النظام المراحل التالية:

 فحص وحدات النظام 

 فحص تكامل النظام 

 فحص وحدات النظام: 6.2.1

في هذه المرحلة تفحص وحدات النظام بشكل منفصل, لكي نتحقق من عمل جميع وحدات النظام الرئيسية بكفاءة 

 نعرض عدد من الوحدات الرئيسية للنظام كما يلي:وفاعلية عالية, سوف 

 وحدات النظام. 6.1 جدول

 المخرجات الفعلية للفحص المخرجات المتوقعة من الفحص  المدخالت  اسم الوحدة

ترحيل بيانات المستخدم لقاعدة  بيانات المستخدم وحدة التسجيل . 1

 البيانات

 وصول البيانات لقاعدة البيانات

 وحدة تسجيل. 2

 الدخول

اسم المستخدم / كلمة 

 المرور

 وصول المستخد للنظام التأكد من هوية المستخدم

وحدة إضافة . 3

 المتاجر

 قائمة بالمتاجر المضافة عرض صفحة خاصة بالمتجر بيانات المتجر
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 الشاشات الخاصة بفحص الوحدات: 6.2.2

 الشاشات الخاصة بفحص وحدة التسجيل: .1

  المستخدم للمعلومات األولية للتسجيل, وفي حال حدوث أي خطأ تظهر مرحلة تعبئة

 الشاشات التالية:

o :في حالة ترك احد الحقول االساسية فارغة 

 

 ترك احد الحقول فارغة.  6.1شكل 

o :في حالة كتابة البريد االلكتروني بشكل خاطئ

 

 كتابة البريد االلكتروني بشكل خاطئ. 6.2شكل 
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تختص هذه الوحدة بفحص مدى مطابقة اسم المستخدم وكلمة الشاشة الخاصة بوحدة تسجيل الدخول:  .2

 المرور للمستخدمين وفي حال حدوث أي خطأ في اإلدخال تظهر الشاشات التالية:

 :)في حالة قام المستخدم بترك الحقول فارغة )الموقع االلكتروني 

 

 ة.ترك احد حقول تسجيل الدخول فارغ 6.3شكل 

 

  الهاتف(:او ادخل بيانات خاطئة الحقول فارغة احد في حالة قام المستخدم بترك( 

 

 ترك احد حقول تسجيل الدخول فارغة او ادخال بيانات خاطئة. 6.4شكل 
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 :)في حالة حدوث مشكلة في االتصال بقاعدة البيانات او بالخادم المركزي )الهاتف 

 

 حدوث مشكلة في االتصال. 6.5شكل 

 عدم وجود متجر يتمكن من إضافة متجر خاص به ولمرة واحدة كما تظهر الشاشات التالية:حالة  .3

 :في حالة عدم وجود متجر 

 

 حالة عدم وجود متجر. 6.6 شكل
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 :بعد ان يقوم بإضافة بيانات متجره ينتظر حتى يقوم مدير النظام بالموافقة على المتجر

 

 طلب الموافقة على المتجر. 6.7 شكل

  موافقة مدير النظام على المتجر يتمكن التاجر من إضافة البضائع واألمور المتعلقة بعد

بمتجره:

 

 بعد موافقة مدير النظام لطلب انشاء متجر.  6.8شكل  

 فحص النظام: 6.3

عمل فريق المشروع على تشغيل النظام  واستخدام جميع أجزائه بشكل متكامل ووضع النظام في بيئات وظروف 

مختلفة لتجنب حدوث أخطاء في أثناء استخدامه الفعلي وتم فيما بعد افتراض عمل النظام كذلك في أوقات عمل 

 أخرى من أجل فحص تقنياته بشكل كامل والتأكد من سالمة األجزاء وأنها تعمل بشكل صحيح.
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 الملخص: 6.4

النظام وفحصها, وفي النهاية تم  تم في هذا الفصل عرض المقدمة ومراحل فحص النظام وتم أيضا شرح وحدات

 فحص النظام.



 الفصل السابع
 صيانة النظام والنتائج والتوصيات

 

  المقدمة 

 ترحيل النظام 

 خطة صيانة النظام 

 النتائج 

 التوصيات 

 الملخص 
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 المقدمة: 7.1

بعد اإلنتهاء من مرحلة تطوير النظام وفحصه،يصبح النظام مؤهالً ألن يأخذ مكانه في بيئة العمل، وهي المرحلة 

األخيرة واألطول من مراحل بناء النظام وتطويره، وفي هذه المرحلة يتم التحقق من عمل النظام بالطريقة 

، مع إجراء ى مواكبة التطوارتلعقادراً النظام  الصحيحة في بيئته الحقيقية، وا جارء التعديالت الالزمة لبقاء

مية صيانة النظام هذا الفصل سيتم توضيح أهفي حال حدوث اي مشكالت في اثناء عمل النظام. وفي الصيانة 

 .  لصيانتهوالخطة المقترحة 

 ترحيل النظام: 7.2

ثاني ال الفصل في الذكر سابقة يةلالتشغي المصادر جميع ىلع تحتوي نظاملل يةلالتشغي البيئة أن من التأكد بعد

مجمع الهيبرون سنتر ليقومو بتشغيله ل النظام بنقل المشروع فريق سيقوم الصحيح، بالشكل تعمل اهأن من والتأكد

 . همن ةواالستفاد

 خطة صيانة النظام: 7.3

 من النظام لصيانة جيدة خطة وضع زمليست لذا األخطاء، في الوقوع ويتفادى الصحيح، بالشكل النظام يعمل لكي

 :هصيانت حلرام التالية النقاط وتوضح. هيلع مشكالت أية حدوث حال في أو آلخر حين

 :تعد قاعدة بيانات النظام الجزء األساسي في النظام، إلحتوائها على بيانات  صيانة قاعدة بيانات النظام

المستخدمين والمتاجر ومعلومات أخرى عن النظام. ونظراً ألهمية المعلومات التي تحتويها قاعدة 

البيانات يحتاج النظام الى السرية العالية في عرض المعلومات والسماح لمستخدمي النظام بالدخول الى 

 التعديل ويجري مستخدم بكل  الخاصة المرور مةلوك المستخدم اسم خالل باتهم الشخصية منحسا

 مستخدمينلل الصالحيات بعض ويعطى كما النظام مبرمجي قبل من المستخدمين بيانات ىلعوالمتابعة 

 دخيل أي قبل من الحذف أو التعديل من البيانات قاعدة لحماية وذلك البيانات بعض تعديل من مهأنفس

 .النظام ىلع

 سير بسالسة قلتتع مشكالت ألي المشروع فريق يلقت حال في :وتطويره النظام صفحات صيانة 

 ياتلعم ءإلجرا القضايا ذهه بمتابعة المشروع فريق سيقومالخاصة بالنظام،  الصفحات في ياتلالعم

 .المطموبة بالكفاءة النظام سير لضمان وذلك صفحاتلل الالزمة الصيانة

 مع النظام ربط في تساعد التي ةهمالم ألجازءا من المركزي الخادم يعتبر المركزي: الخادم صيانة 

ً  اإلنترنت شبكة ىلع النظام العتمادمستخدمي النظام،   قبةمرا إلى المركزي الخادم يحتاج. أساسا

 حين من هصيانت ىلع والعمل ،توقفه الى يؤدي متوقع غير للخ أو أعطال حدوث لتجنب ر،راباستم

 .لهعم صحة من والتأكد آلخر،
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 مع يتناسب بما فيه تغيير إحداث إلى الزمن من فترة بعد النظام يحتاج :النظام على والتطوير التعديل 

 النظام حول الراجعة التغدية جمع خالل ومن الجارية، التطوارت مع يتماشى لكي فيها هو التي البيئة

 أن دون والتعديل  للتطوير قابال النظام يكون أن النظام، يجبمستخدمي النظام حول  آراء ومعرفة

 .البيانات قاعدة او النظام في للخ يحدث

 في لخل حدوث في يتسبب قد البيانات، قاعدة أو النظام ىلع تعديل راءإج عند :احتياطية سياسات 

 البيانات قاعدة من احتياطية نسخ عمل يتوجب لذلك العمل، عن النظام توقف أو هبيانات فقد أوالنظام 

 توقف او بياناتلل فقد حدوث حال في البيانات استرجاع من تمكنلل منتظم بشكل هنفس والنظام نظاملل

 .العمل عن النظام

 التحديثات ءراإج من النظام تمكن والتي المشروع، حياة في مةهالم حلراالم من النظام صيانة ةلمرح تعد

 مواكبة من التمكن الوقت، وفي ذات ررااإلستم ىلع قادراً  ليكونالالزمة دون مشكالت فيه،  والتعديالت

 مستخدمي احتياجات بيلي بما هيلع والتحسين النظام، ايهف يعمل التي البيئة في تحدث التي التكنولوجية التطوارت

 .النظام

 :النتائج 7.4

مع إدارة مجمع  المقابالت ءراإج خالل من وماتلالمع من كم أكبر جمع ىلع البداية في المشروع فريق عمل

 ذهه جمع وتم النظام من هماحتياجاتإضافة الى مقابالت مع المتسوقين لمعرفة الهيبرون سنتر ومع بعض التجار 

المتسوقين نظراً لعدم توفر نظام سابق داخل  اههيواج التي المشاكل جميع يحل متكامل كامل نظام إليجاد البيانات

 حتى المشروع بداية في وضعها التي بالخطوات الفريق بدأالمجمع فقد تم بناء النظام دون االستناد ألنظمة سابقة. 

 الفريق وتوصل .النظام أداء من تحسن أن اهشأن من التي والتحديثات التعديالت بعض إضافة مع بالكامل هاأتم

 :التالية بالنقاط النتائج ذهه وتتوضح ظاملنل والتطوير االختبار ةلمرح من اءهاإلنت بعد النتائج من عدد إلى

 :نتائج خاصة بالمتسوق 

 يتمكن المتسوق من الوصول الى المتجر الذي يريده بسهولة. .1

 يتمكن المتسوق من عرض البضائع الموجودة في كل متجر ومعرفة أسعارها وتفاصيلها. .2

 من حجز البضائع التي يريد.يتمكن المتسوق  .3

 يتمكن المتسوق من رؤية العروض واالعالنات التي تقدمها المتاجر. .4

 الرسائل الصحاب المتاجر. يتمكن المتسوق من ارسال .5

 :نتائج خاصة بالتاجر 

 من إضافة متجره الى النظام. يتمكن التاجر .1

بعد ان يقوم المسؤول عن النظام بالموافقة على متجره من إضافة البضائع في  يتمكن التاجر .2

 الصفحة الخاصة بمتجره واضافة تفاصيلها.
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 يتمكن التاجر من إضافة اإلعالنات الخاصة بمتجره. .3

 يتمكن التاجر من إضافة الخارطة الخاصة بمتجره. .4

 

 :نتائج خاصة بمدير النظام 

 على المتاجر التي ينشئها التجار او رفضها.من الموافقة  يتمكن مدير النظام .1

 من إضافة اإلعالنات وحذفها. يتمكن مدير النظام .2

 من إضافة التصنيفات وحذفها. يتمكن مدير النظام .3

 :التوصيات 7.5

، فان فريق المشروع يوصي إدارة مجمع الهيبرون سنتر ذاه يومنا دههنشا الذي الكبير التكنولوجي تطورللنظراً 

 الحالي العصر في التكنولوجي التطور مع يتماشى الذي النظام باستخدام والبدء النظام من االستفادةالتجاري من 

 احتياجات جميع بيلي  حيث النظام أداء كفاءة  معرفة النظام لمستخدمي يتيح ما ذاهو يديةلالتق األنظمة وترك

ً أن يصبح أيض المشروع فريق ويطمح كما المجمع. داخل المستخدمين ً في المجمعات التجارية ا النظام مستخدما

 األخرى التي تفتقر لنظام الكتروني.

 الملخص: 7.6

 تم في هذا الفصل عرض كل من المقدمة وترحيل النظام وخطة صيانة النظام والنتائج والتوصيات.
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