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.1جمهيد
الهضف مً أي إغالن َى الاهدباٍ املخأضل  -الالفذ للىظغ -وغلُه فئن لىخت إلاغالهاث :
هي لىخت أو الفخت ًخم غغع غليها إغالهاث إشهاعٍت ,أو إعشاصًت ,وٍىحض هىغين مً
لىخاث إلاغالهاث لىخت إغالهاث جللُضًت,ولىخت إغالهاث إلىتروهُت وهي شاشاث
إلىتروهُت مخدغهت حػغع هطىص صغائُت ,و ضىع إغالهُت وحؿخسضم لىخت إلاغالهاث
إلالىتروهُت في حمُؼ املجاالث خُث ًخم اؾخسضامها في  :إلاغالن,والاكخطاص,والخػلُم,
والترفُه,وٍمىً الاؾخفاصة منها في  :مجاالث الخػلُم ؾىاء الؿبُت هػغع الػملُاث في
كاغاث الخضعٍب,أو املضاعؽ والجامػاث التي جدخىي غلي ألالف الؿالب فهي حػؼػ
الجاهب الخػلُمي بىفاءة,وفاغلُت ؛لػغع املدخىي الخػلُمي,ؾىاء مػلىماث هطُت,أو
أفالم كطيرة,أو زغائـ,أو أخضار جاعٍسُت,أو ججاعب غلمُت فُضًى ,بالغغم مً طالً ال
جؼاٌ الػضًض مً الجامػاث ومنها الجامػاث اللُبُت حؿخسضم لىخت إغالهاث جللُضًت -
املػللت غلي الخائـ -التي ال حػخبر وافُت لىلل املػلىماث ,وحػضًلها خؿب الؿلب  ,وفي
الىكذ املىاؾب .
 1.1مشكلت البدث
 .1ضػىبت وغؼ إلاغالهاث مً إي ميان وفي إي وكذ.
 .2جىضؽ إلاغالهاث وغضم إظهاعَا بالشيل املىخظم  -غغع غير مىخظم.-
ً .3لىم بػؼ ألاشخاص بئػالت أو إجالف إلاغالهاث ,مما ًجػل ألاشخاص املػىُين غير
مؿلػين غليها.
 .4ضػىبت في جسؼًٍ إلاغالهاث.
 2.1دوا ع البدث
ًىحض غضص مً ألاؾباب التي صغخىا إلي جبني َظا املشغوع والتي منها :
 .1الغغبت في املؿاَمت الفػالت في جؿىٍغ وؾائل إلاغالن في الجامػت.
 .2الخاحت إلى جىفير الىكذ ,والخللُل مً غبء الػمل املللي غلي إلاصاعة.
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 3.1أهداف البدث
ًىمً َضف املشغوع في جطمُم وجؿىٍغ مىكؼ إلىترووي ًخدىم بلىخت إغالهاث
ً
إلىتروهُت ,الؾلىُا غً بػض باإلغافت إلي:
 الخدىم الشامل مً بؤعة واخضة صون غىاء أو حػب .
 إظهاع إلاغالهاث بالشيل املىخظم ومىؼ جىضؾها.
ً ىفغ الىظام آلُت لخماًت إلاغالهاث مً الخضزل البشغي والػبث.
 اللضعة غلي جسؼًٍ غضص هبير مً إلاغالهاث.
 4.1هطاق البدث
 1.4.1اإلاكان
ؽًخم جىفُظ َظا اٌبدث في حامػت ؾبها -ولُت جلىُت املػلىماث(كؿم الجىصة وجلُُم
ألاصاء).
 2.4.1الصمً
ؾِخم جؿىٍغ َظا البدث في غام 2021 -2020
 5.1أهميت البدث
حػخبر لىخت إلاغالهاث إلالىتروهُت مً أبغػ الىؾائل إلاغالهُت الخضًثت ,وجخلخظ أَمُتها
في :
 غغع إلاغالن بشيل مىخظم,ومخىغع,وبطىعة واضخت بدُث ال ًمىً إجالفه
 املغوهت في جىضُل إلاغالن بشيل مبخىغ .
 الخللُظ مً حجم الػمل املللي غلي إلاصاعة
 اهسفاع الخيلفت املالُت بدُث ال جىحض جيالُف للؿباغت.
 6.1مىهجيت البدث
ثثمرٌ مىهجُت البدث في الخؿىاث املخبػت في جطمُم البدث خُث جخػلم املغخلت ألاولي
بالضعاؾاث اٌؾابلت بهضف جدضًض املخغيراث املهمت التي لها عال كت بػىىان البدث
ومجاله,أما املغخلت الثاهُت فخخػلم بخطمُم البدث وجؿىٍغٍ والخلىُاث املؿخسضمت في
الخؿىٍغ,وجخػلم املغخلت ألازيرة بذهفُظ البدث وازخباعٍ .أن الىظام امللترح واملخمثل في
2

جطمُم مىكؼ الىترووي للخدىم بلىخت إغالهاث إلىتروهُت واضح المجؿلباث وال ًىحض
حغُير حضعي مً رالٌ جىفُظ مغاخل الىظام امللترح ,لهظا جم إجباع همىطج الشالٌ
لخىفُظ ٌط ا الىظام والظي ًخػمً املغاخل الخالُت واملبِىت في الشيل (.(1.1
 .1مسخلت الخدليل  :في َظٍ املغخلت ًخم ججمُؼ البُاهاث وجدلُلها وفلا ملخؿلباث الىظام
الىظُفُت والغير وظُفُت.
 . 2مسخلت الخصميم  :في َظٍ املغخلت ًخم جطمُم واحهاث الىظام وما ًغجبـ بها مً
كىاغض بُاهاث
. 3مسخلت الخىفير  :في َظٍ املغخلت ًخم بغمجت الىظام وفلا للخطمُم امللترح
 .4مسخلت الاخخباز  :في َظٍ املغخلت ًخم ازخباع وظائف وؾلىن الىظام ,واؾخضعان
ألازؿاء واملشاول املدخمل خضوثها.

الشكل ( )1.1يوضح اإلاساخل اإلاخبعت في جىفير اإلاشسوع.
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 7.1جيظيم البدث
في َظا الفطل جم مىاكشت الىلاؽ الغئِؿُت املخػللت بالىظام امللترح والظي ًخمثل في
جطمُم وجىفُظ جؿبُم وٍب ًخدىم في لىخت إغالهاث إلىتروهُت خُث جم مىاكشت :
مشيلت البدث  ,صوافؼ البدث ,أَضاف البدث  ,هؿاق البدث ,أَمُت البدث .
 الفصل الثاوي  :في َظا الفطل ًخم الخؿغق إلي الضعاؾاث الؿابلت والضعاؾاث
طاث الطلت بالضعاؾت امللترخت وؾغق ججمُؼ البُاهاث .

ً
 الفصل الثالث  :في َظا الفطل ًخم جدلُل البُاهاث التي جم ججمُػها وفلا
للضعاؾت امللترخت .
 الفصل السابع ً :ىضح الخطمُم مً خُث كىاغض البُاهاث والبرامج وجدضًض
اللغاث املؿخسضمت في جىفُظ وظائف الىظام .
 الفصل الخامع ً :خػلم بدىفُظ وازخباع الىظام امللترح للخدلم مً غمل
الىظام بالشيل املؿلىب .
 الفصل الظادض ً :خػمً الخالضت والىخائج التي جىضل إليها البدث  ,هما
ٌشمل غلي الطػىباث واملشاول التي اغترغذ ؾير البدث وآفاق الخؿىٍغ .
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 .2جمهيد
ًخػمً َظا الفطل مغاحػت الضعاؾاث الؿابلت املخػللت بمىغىع البدث واملخمثلت في
الىخب واملغاحؼ والىزائم التي جدخىي غلي مػلىماث طاث ضلت بالضعاؾت امللترخت  ,هما
ًخػلم بؿغق ججمُؼ البُاهاث املخػللت بالىظام امللترح .
 1.2مساحعت الدزاطاث الظابلت
ًلطض بالضعاؾاث الؿابلت املجمىغت البدثُت الؿابلت التي مً شأجها أن جدخىي غلي
 ,فخلىم الضعاؾاث الؿابلت بضعاؾت

مىغىع الباخث الظي ًدىاوله البدث الػلمي

املىغىع الظي ًدىاوله الباخث في بدثه الػلمي ومىاكشتها  ,إط ٌػخمض الباخث غلي َظٍ
الضعاؾاث ؛وطالً مً أحل جدلُل مدخىاَا وصعاؾتها غلبي الىدى املؿلىب

,وبالخالي

جدضًض أوحه امللاعهت بين الضعاؾاث الؿابلت والىظام امللترح.
 1.1.2الدزاطاث الظابلت
ًىحض الػضًض مً الضعاؾاث الؿابلت التي جضعؽ بغمجت وجؿىٍغ لىخت إلاغالهاث
إلالىتروهُت منها
 صعاؾت (مدمض غلي و عامي ًىؾف  )2005,خُث جخلخظ فىغة املشغوع في جطمُم
وبغمجت لىخت إغالهاث هطُت مخدغهت باللغت إلاهجليزًت وَى مشغوع ضىاعي ً,لضم
لللؿاع الخجاعي ؾلػت ضىاغُت غغوعٍت ًخم اؾخسضامها في مػامالتهم الػملُت
خُث ؾاَم املشغوع في حغُير همـ إلاغالن املؿخسضم

,وحهضف املشغوع بالشيل

الغئِس ي إلي هُفُت اؾخسضام الخاؾىب في الخػامل مؼ الػالم الخاعجي ,والخػغف
غلي غمل  Interfaceمؼ الخاؾىب لللُام بػملُاث الخدىم و البرمجت غً ؾغٍم
الخاؾىب والغبـ مؼ الضوائغ إلالىتروهُت املخياملت,إلهخاج لىخت إغالهاث غىئُت
هطُت مخدغهت باللغت إلاهجليزًت.
 صعاؾت ()Te-kai liu &Yun-wu Huang &Jen-yao chung ,2004خىٌ هىع حضًض مً
اللىخاث إلاغالن إلالىتروهُت ٌؿمي َظا الىظام الجضًض لىخت الؾلىُت إلىتروهُت
جفاغلُت وَى هظام ملػالجت البُاهاث مجهؼ بجهاػ غغع وإمياهُت اجطاٌ الؾليي
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كطيرة املضي مثل  :البلىجىر لالجطاٌ باألحهؼة املدمىلت -
ألاحهؼة اللىحي ٌ  -و تهضف َظٍ الضعاؾت إلي جىفير

الهىاجف الظهُت ,

ؾغق إغالن حضًضة للخجاعة

إلالىتروهُت والتروٍج وإلاغالن  ,مً زالٌ الجمؼ بين جلىُاث الػغع الالؾلىُت
واللطيرة املضي في ميان ووكذ مدضص مً املؿتهلىين .
 صعاؾت (  )paul D chandler,1988حػض لىخت إلاغالهاث إلالىتروهُت واخضة مً ؾغق
َُيلت الاجطاٌ خُث ًمىً اؾخسضام لىخت إلاغالهاث إلالىتروهُت في املؤجمغاث غً
ً
بػض وٍمىً اؾخسضامها أًػا لػغع الػىاضغ طاث الاَخمام الػام -إلاشػاعاث أو
أفياع املىاهج الضعاؾُت ,-تهضف َظٍ الضاعؾت إلي اؾخسضام لىخاث إلاغالهاث
ُ
إلالىتروهُت ٌجمىين احخماع إلىترووي ,وحػض لىخاث إلاغالهاث أهتر هفاءة في الىكذ
ّ
وجمىً الخىاضل بين ألاشخاص الظًً ال ٌػغفىن بػػهم البػؼ بسال ف البرًض
إلالىترووي .
الجدول ( )1.2يبين أهم الدزاطاث الظابلت ذاث الصلت بالدزاطت اإلالترخت.
الدزاطت اإلالترخت
الدزاطاث الظابلت
صعاؾت (مدمض غلي و عامي ًىؾف  )2005,تهضف الضعاؾت امللترخت إلي جطمُم و وجىفُظ
مىكؼ إلىترووي ًخدىم في لىخت إلاغالهاث
خُث جخلخظ فىغة املشغوع في جطمُم
وبغمجت لىخت إغالهاث هطُت مخدغهت باللغت إلالىتروهُت غً بػض  ,وٍخم الغبـ غً ؾغٍم
إلاهجليزًت وَى مشغوع ضىاعي ً ,لضم لللؿاع الاهترهذ ٌ,ؿاَم بشيل فػاٌ في جؿىٍغ وؾائل
إلاغالن في الجامػت,وجىفير الىكذ,والخللُل
الخجاعي ؾلػت ضىاغُت غغوعٍت ًخم
اؾخسضامها في مػامالتهم الػملُت خُث ؾاَم مً غبء الػمل املللي غلي إلاصاعة.
املشغوع في حغُير همـ إلاغالن املؿخسضم
,وحهضف املشغوع بالشيل الغئِس ي إلي هُفُت
اؾخسضام الخاؾىب في الخػامل مؼ الػالم
الخاعجي.
صعاؾت (  Te-kai liu &Yun-wu Huang &Jen-جخىافم الضعاؾت الؿابلت مؼ امللترخت مً
خُذ الاجطاالث الؾلىُت بين لىخت إلاغالهاث
)2004,yao chungخىٌ هىع حضًض مً
اللىخاث إلاغالن إلالىتروهُت ٌـ مي َظا إلالىتروهُت والهاجف الظوي ,أو الخاؾب
الىظام الجضًض لىخت الؾلىُت إلىتروهُت
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جفاغلُت وَى هظام ملػالجت البُاهاث مجهؼ
بجهاػ غغع وإمياهُت اجطاٌ الؾليي كطيرة
املضي مثل  :البلىجىر

 2.1.2ألاهظمت الشبيهت
َىان بػؼ ألاهظمت والخؿبُلاث الشبيهت التي جدبنى الىثير مً ألافياع املؿغوخت في
الىظام امللترح منها
 لىخت إلاغالهاث إلالىتروهُت -ولُت الؿب -حامػت هغبالء وهي لىخت ًخم غغع غليها
ول ما ًسظ اليلُت مً إغالهاث ومػلىماث والشيل(

ً)1.2ىضح لىخت إغالهاث

إلىتروهُت ملىكؼ ولُت الؿب حامػت هغبالء.
medicine.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2016/02/17/e-advertisme

الشكل( )1.2يوضح لوخت إعالهاث إلكتروهيت إلاوكع كليت الطب حامعت كسبالء .
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 لىخت إغالهاث حامػت الشُش غبض هللا البضعي حػغع ول أزباع الجامػت مً حضاوٌ
مداغغاث الؿالب والشؤون ألاواصًمُت والبىاباث إلالىتروهُت واملىخباث والشيل
(ً )2.2ىضح لىخت إغالهاث إلىتروهُت لجامػت الشُش غبض هللا البضعي .
/https://eaeu.edu.sd

الشكل ( )2.2يوضح لوخت إعالهاث إلكتروهيت لجامعت الشيي عبد هللا البدزر
 2.2هبرة عً مجال البدث

ً
حػض لىخاث إلاغالهاث إلالىتروهُت مً ألاصواث ألاهثر اؾخسضاما في مجاالث الخػلُم
,وحؿخسضم لىخاث إلاغالهاث إلالىتروهُت لػغع املػلىماث واملؿخجضاث في الجامػاث
واملضاعؽ وجىفغ الىثير مً الىكذ و الجهض باإلغافت إلي الخيلفت املىسفػت بامللاعهت مؼ
لىخاث إلاغالهاث الخللُضًت.
 1.2.2مفهوم لوخت ؤلاعالهاث ؤلالكتروهيت
ًمىً حػغٍف لىخاث إلاغالهاث إلالىتروهُت بأجها  :غباعة غً شاشاث ًخم بث غليها مدخىي
إغالوي مً هظ ,أو ضىع,وفُضًىَاث,وعؾىم بؿغٍلت مخدغهت,وغاصة ما ٌؿخسضم لخىضُل
عؾائل إغالهُت.
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 2.2.2أهواع اللوخاث ؤلاعالهيت
 لوخاث إعالهاث جلليديت.
 لوخاث إعالهاث إلكتروهيت.
 3.2الىظام اإلالترح
ًخمثل الىظام امللترح في جطمُم وجىفُظ مىكؼ إلىترووي ًخدىم في لىخت إلاغالهاث إلالىتروهُت
غً بػض ,في هؿاق ولُت جلىُت املػلىماث  -حامػت ؾبها  ,وطالً غً ؾغٍم أشخاص مسىلين,
خُث ًخم إعؾاٌ إلاغالن أو الخبر مً َاجف طوي أو همبُىجغ في أي ػمان ومً أي ميان صون
الخاحت للخػىع الصخص ي  ,وٍخم عبـ لىخت إلاغالهاث إلالىتروهُت باالهترهذ .
 1.3.2مكوهاث الىظام اإلالترح
الىظام ميىن مً حؼئُين إخضاَما ماصي وألازغ بغمجي  ,الجؼء ألاوٌ غباعة غً لىخت إلىتروهُت
(شاشت )LEDمىضلت باالهترهذ وٍخم إعؾاٌ إلاغالهاث لها  ,وألازغ غباعة غً مىكؼ إلىترووي ًخم
مً زالله الخدىم في لىخت إلاغالهاث إلالىتروهُت والشيل(ً )3.2ىضح ميىهاث الىظام امللترح.

الشكل ( )3.2يوضح مكوهاث الىظام اإلالترح
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الجدول ( )2.2يبين اإلالازهت بين لوخت ؤلاعالهاث الخلليديت وؤلالكتروهيت
الدؿلؿل

أؾـ
امللاعهت
الىؾائل
املؿخسضمت
الىزائم
املؿخسضمت
الخفظ

4

الػُاع

5

الاؾترحاع

6

الخيلفت

7

الخماًت
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الجىصة

1
2
3

لىخت إلاغالهاث
الخللُضًت
الاجطاالث املباشغة
واملغاؾالث الىعكُت
وعكُت

لىخت إلاغالهاث
إلالىتروهُت
شبياث الاجطاٌ
إلالىتروهُت
الىتروهُت
إلاغالهاث إلالىتروهُت في
مأمً مً الخلف

هثير مً إلاغالهاث
الىعكُت جخػغع
للخلف مؼ مغوع
الىكذ
جخػغع إلاغالهاث جللل مً مشيلت الػُاع
الىعكُت ملشيلت
اخخماٌ غُاغها
بؿبب هترة إلاغالهاث ؾُيىن الىضىٌ إليها
وإؾترحاغها ؾهل
الىعكُت فاألمغ في بالغ
الطػىبت الىضىٌ
إليها
اكخطاصًت غلي املضي
ميلفت غلي املضي
البػُض
البػُض
اهتر أمىُت وطالً لخىفغ
أكل أمىُت وكابلت
للخضزل البشغي
أمىُت للشبياث
إلالىتروهُت
والػبث
حىصة غالُت حضا
حىصة أكل

 4.2طسق ججميع البياهاث :

ً
جم ججمُؼ البُاهاث والىزائم املخػللت بالىظام امللترح ,زم جدلُلها وفلا لبػؼ الؿغق

املخػللت بخجمُؼ البُاهاث التي جخمثل في إلاؾالع غلي الىزائم واملؿدىضاث وامللابلت
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الصخطُت واملالخظت ,كض اغخمض الىظام امللترح ؾغٍلت ججمُؼ البُاهاث غً ؾغٍم
إلاؾالع غلي بػؼ الىخب وامللاالث وبػؼ املىاكؼ املخػللت باألهظمت الشبُه للىظام
امللترح .
 1.4.2اإلالابلت :
جم إحغاء ملابلت مؼ مىظفي كؿم الجىصة وجلُُم ألاصاء ,وجم ؾغح بػؼ ألاؾيلت التي
ؾاغضث في جؿىٍغ الىظام بشيل ٌؿهل الطػىباث التي جىاحه املىظفين في الخػامل مؼ
إلاغالهاث بئغافت إلي الخدؿِىاث التي ًؿلبىجها في الىظام .امللخم عكم( )1
 2.3.2ؤلاهترهذ :
جم جطفذ وإلاؾالع غلى بػؼ املىاكؼ إلالىتروهُت غلي الشبىت الػىىبىجُت الػاملُت ,
خُث جم إلاؾالع غلي الىظم الشبُه املؿخسضمت في بػؼ الضوٌ ألازغي.
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 .3جمهيد
ٌػخبر الخدلُل أوٌ وشاؽ فني في مشغوع إوشاء وجؿىٍغ الىظام البرمجي وٍخم في َظٍ
املغخلت ججمُؼ وافت البُاهاث الخاضت بالىظام وجدلُلها للخطىٌ غلي املخؿلباث التي
حؿاَم في إغضاص الىظام  ,ومً َظا املىؿلم ًخم جدضًض مخؿلباث الىظام الىظُفُت
والغير وظُفُت ,بدُث ٌشمل الفطل جدضًض املخؿلباث الىظُفُت والغير وظُفُت للىظام
ً
امللترح ومً زم همظحت الىظام وطالً بئغضاص الىماطج املىاؾبت وفلا للمىهجُت املسخاعة.
 1.3جدديد مخطلباث الىظام
حػخبر وزُلت املخؿلباث هي مسغحاث َظٍ املغخلت والتي تهضف إلي وغؼ حػغٍف مىحؼ
للمخؿلباث الىظُفُت والغير وظُفُت للىظام .
 1.1.3اإلاخطلباث الوظيفيت للىظام اإلالترح
ًمىً حػغٍف املخؿلباث الىظُفُت بأجها هي الىظائف أو املهام التي ًجب غلي الىظام
اللُام بها وٍمىً جلخُطها في الىلاؽ ألاجُت :
 عمليت حسجيل دخول ً :جب أن ًيىن الىظام كاصع غلي حسجُل صزىٌ مؿخسضم
الىظام,وهي بُاهاث مخمثلت في اؾم املؿخسضم وولمت املغوع الخاضت بدسجُل صزىٌ
مؿخسضم مسىٌ للىظام .
 عمليت حسجيل خسوج ً :جب أن ًيىن الىظام كاصع غلي حسجُل زغوج مؿخسضم
الىظام .
 عمليت إطا ت مظخخدم وكظمً :جب أن ًيىن الىظام كاصع غلي إصزاٌ وإغافت
بُاهاث مؿخسضم والتي جمىىه مً حسجُل صزىٌ مسىٌ للىظام,وإغافت كؿم
حضًض ووضفه.
 عمليت العسض ً :لىم الىظام امللترح بػغع حمُؼ إلاغالهاث هطُت واهذ أو ضىعة
,أو ضىعة وهظ وألازباع غلي اللىخت إلالىتروهُت.
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ً
 عمليت ؤلاطا ت ً :جب أن ًيىن الىظام كاصعا غلي إغافت البُاهاث املخػللت
باإلغالهاث وألازباع,هػىىان ومدخىي إلاغالن أو الخبر ,جاعٍش بضاًت وجهاًت إلاغالن
والظي ًدضص جىاحض إلاغالن غلي اللىخت.
 عمليت الخعديل ً :ىفغ الىظام إمياهُت غغع البُاهاث التي جم إصزالها مؿبلا ومً
جم الخػضًل غليها .
 عمليت الحرف ً :ىفغ الىظام إمياهُت خظف البُاهاث الغير غغوعٍت ,أو البُاهاث
التي جم إصزالها بشيل زاؾئ .
 2.1.3اإلاخطلباث الغير وظيفيت :
هي ضفت ًجب أن ًخميز بها الىظام جطف زطائظ وكُىص الىظام,وحػخبر َظٍ
املخؿلباث َامت لجىصة الىظام وهفاءجه,خُث الىظام امللترح ًخميز بالخطائظ الخالُت :
 طهولت الاطخخدام ً :ىفغ الىظام ؾهىلت الاؾخسضام وطالً بخطمُم الىاحهت
بؿغٍلت ؾهلت ومىظمت.
 ألامىيت ً :خميز الىظام باللضعة غلي مىؼ ألاشخاص الغير مسىلين بالضزىٌ  ,وطلً
إبجباع وؾائل الخماًت ا لممهًة بىغؼ ولمت مغوع ليل مؿخسضم وجدضًض ضالخُاث
المؾخسضمين مً إغافت ,وحػضًل ,وخظف إلاغالهاث وألازباع

.

 كابليت الخعديل والخطويس  :خُث ًىفغ الىظام إمياهُت الخػضًل غلُه في خالت وحىص
أزؿاء ,وٍىفغ أًػا إمياهُت الخؿىٍغ بئغافت وظائف خضًثت له صون إلازالٌ
بالىظائف الغئِؿُت للىظام,
 ؤلاجاحة ً :جب أن ًىفغ الىظام إمياهُت وحىصٍ في الخضمت  24ؾاغت.
 الوروكيت ً :جب أن ًلضم الىظام المغلىماث غىض الاؾخفؿاع غنها في أي

وكذ.

 2.3همرحت الىظام
ًلطض بىمظحت الىظام وغؼ جطىع ججغٍضي له وفم هماطج مسخلفت حػغع ول منها
الىظام مً ػاوٍت مػُىت ووحهت هظغ مسخلفتَ .ظٍ الىماطج حػني جمثُل الىظام باؾخسضام
عمىػ عؽومُت والتي في الىكذ الخالي حػخمض غلى لغت الىمظحت املىخضة
13

Unified

) Modeling Language (UMLخُث حػخبر لغت الىضف ألاخضر و ألاشهغ في مجاٌ وضف
وجؿىٍغ املػلىماجُت  ,وهي لغت وائيُت املىذ وى جخميز باخخىائها غلى مجمىغت مً املفغصاث
واللىاغض واملسؿؿاث التي ًمىً مً زاللها وضف أي هظام مػلىماحي .جخميز لغت

UML

باخخىائها غلي أهىاع غضًضة مً الىماطج واملسؿؿاث التي جضغم امليىهاث والػملُاث
ألاؾاؾُت املهمت في الىظام امللترح  ,لظا جم في َظا البدث الاؾخػاهت ببػؼ الىماطج
واملسؿؿاث ول خؿب الغغع املػضة له هما َى مبين في الفلغاث
1.2.3

الخالُت :

مخطط واكعت الاطخخدام use case diagram

ٌػخبر مسؿـ واكػت الاؾخسضام أخض أَم املسؿؿاث التي جلىم بشغح ووضف الىظائف
الغئِس ية  ,وهظلً البِيت املدُؿت به مً املؿخسضمين أو املؿخفُضًً بسضماجه.

واكػت

الاؾخسضام ال جلىم بىضف الخفاضُل الضكُلت لىظائف الىظام بل جىخفي فلـ
بػىاوًٍ الىظائف مؼ بُان املىفظًً لها أو املؿخفُضًً منها ,و الجضوٌ ( ) 3.1يبين أَم
الغمىػ املؿخسضمت في مسؿـ واكػت الاؾخسضام ,والشيل ) ً(3.2ىضح مسؿـ واكػت
الاؾخسضام للىظام امللترح.
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الجدول ()1.3يبين السموش اإلاظخخدمت في مخطط واكعت الاطخخدام
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الشكل ()1.3يوضح مخطط واكعت الاطخخدام للىظام اإلالترح
 2.2.3مخطط الخصييفclass diagram
حؿخسضم مسؿؿاث الخطيُف لخؿىٍغ همىطج هظام وائني املىخي لُبين ألاضىاف
املؿخسضمت في الىظام والػالكاث بُنهما  .وٍمىً اغخباع جطيُف اليائً غلي اهه حػغٍف غام
ألخض أهىاع وائىاث الىظام ًمثل في شيل ضىضوق ًدخىي غلي اؾم الخطيُف وزطائطه
والػملُاث امللامت غلُه .وٍىضح حضوٌ (  )2.3الغمىػ املؿخسضمت في َظا املسؿـ,هما ًىضح
الشيل()2.3مسؿـ الخطيُف املؿخسضم في الىظام.
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الجدول ( )2.3يبين السموش اإلاظخخدمت في مخطط الخصييف
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الشكل ()2.3يوضح مخطط الخصييف للىظام اإلالترح

 3.2.3اإلاخطط الدظلظلي sequence diagram

الىظُفت ألاؾاؾُت لىمىطج الدؿلؿلي َى وضف جفاضُل الػملُاث الىؾُؿت الضازلُت في
اهجاػ الػملُاث املغجبؿت بىاكػت الاؾخسضام  ,ووضف حؿلؿل جىفُظ َظٍ الخؿىاث وشغوؽ
جىفُظَاٌ .شمل َظا املسؿـ حمُؼ اليائىاث التي وعصث في مسؿـ الخطاهُف ,وٍخم الخساؾب
في ما بُنها غً ؾغٍم الغؾائل خُث جمثل ول عؾالت بىاؾؿت عوجين ًخم اؾخضغائه لخىفُظ أي
مهمت,والجضوٌ (ً )3.3بين الغمىػ املؿخسضمت في املسؿـ الدؿلؿلي
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الجدول ()3.3يوضح السموش اإلاظخخدمت في اإلاخطط الدظلظلي
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الشكل ( )3.3يوضح اإلاخطط الدظلظلي لعمليت حسجيل الدخول للهظام.

الشكل( )4.3يوضح اإلاخطط الدظلظلي لعسض ؤلاعالهاث للمظخخدم
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الشكل ( )5.3يوضح اإلاخطط الدظلظلي إلطا ت ؤلاعالهاث للمظخخدم

الشكل ( )6.3يوضح اإلاخطط الدظلظلي لخعديل ؤلاعالهاث للمظخخدم
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الشكل ( )7.3يوضح اإلاخطط الدظلظلي لحرف ؤلاعالهاث للمظخخدم
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 .4جمهيد :
ًخم في َظٍ املغخلت إغضاص جطامُم الىظام بىاء غلي وزُلت جدضًض املخؿلباث التي جم الخطىٌ
غليها مً املغخلت الؿابلت-الخدلُل -باإلغافت إلي جدضًض بيُت الىظام املخمثلت في جطمُم (بيُت
الىظام)َُيلُت الىظام وجطمُم واحهاث الىظام باليؿبت للمؿخسضم وما ًلؼم مً الػخاص
 Hardwareوالبرمجُاث  Softwareلخىفُظ الىظام امللترح,فخدضًض واحهاث املؿخسضم وهظالً
امليىهاث ألاؾاؾُت للىظام وما ًلؼم طالً مً البرمجُاث هي املسغحاث مً َظٍ املغخلت.
 1.4جصميم بييت الىظام
ًىلؿم الىظام بشيل غام إلي كؿمين  :واحهت الاؾخسضام والتي جمثل  front endللىظام امللترح
وٍمثل الجؼء الثاوي مً بيُت الىظام كاغضة البُاهاث والتي جمثل .back end
 1.1.4الواحهت ألاماميت للىظام
الىاحهت ألامامُت للىظام ؾخمثل واحهت مخطفذ وٍب وَى امليان الظي ؾخػغع فُه إلاغالهاث
وألازباع املغاص غغغها ملؿخسضم الىظام  ,وكض جم بىاء الىاحهت ألامامُت للىظام امللترح
باؾخسضام لغت جىضُف الىظ الدشػبي
ضفداث ألاهماؽ الاوؿُابُت

Hyper Text Markup (HTML) Language

Style Sheets

ولغت

 .Cascadingحػخبر ) (HTMLهي املؿؤولت غً

َُيلُت الطفدت تهخم  CSSبدىظُم الطفدت مً هاخُت الشيل واملؿاخاث وألالىان واججاٍ
الىخابت أما لغت  PHPفهي املؿؤولت غً الغبـ بين كاغضة البُاهاث وبين واحهت املؿخسضم.


HTML

لغت الىطىص الدشػبُت الفائلت لخطمُم وبىاء ضفداث املىاكؼ وهي ازخطاع
للجملت

Hyper Text Markup Language

وهي لغت جدخىي غلي مجمىغت مً

الػىاضغ والىؾىم حؿخسضم في جطمُم الطفداث.


CSS

وهي ازخطاع لجملة  Cascading Style Sheetsوهي حػني ضفدت الؿغاػ املتراضت
لغت جيؿُم ضفحاث الىٍبَ ,ظٍ الخلىُت حػني بشيل ضفداث املىكؼ أي املظهغ
الىلي مً ضىع وزؿىؽ وألىان وهي لغت جطمُم جدضص الشيل فهي تهخم
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بخفاضُل مثل الهامش والػغع والاعجفاع وغيرٍ وهي مضغىمت مً كبل
املخطفداث الغئِؿُت الُىم.


PHP

لغت البرمجت وهي ازخطاع لجملت

Home Page

 Personalوهي لغت مفخىخت

املطضع وجم جؿىٍغَا بؿغغت غالُت وبػض أن جؿىعث باللضع اليافي جم اؾخسضامها
في جؿبُلاث وبغمجت الىٍب خُث أضبدذ جضغم البرمجت وائيُت الخىحه وجغهُبها
الىدىي ٌشبه الترهُب الىدىي للغت الس ي وحػمل غلي أهظمت حشغُل مخػضصة.
 2.1.4الواحهت الخلفيت للىظام
ًمثل َظا الجاهب حاهب الخاصم مً الخؿبُم وؾِخم اؾخسضام زاصم الىٍب
 XAMPPلُخم الخػامل مؼ ضفداث  , PHPؾِخم اؾخسضام كاغضة البُاهاث
MYSQL

لخمثُل كاغضة بُاهاث الىظام امللترح ,ولالجطاٌ بلاغضة البُاهاث

هدخاج إلي واحهت بغمجُت لخىفُظ اٌػاػاث

SQL

َظٍ الىاحهت جيىن بمثابت

ؾبلت وؾُؿت بين الخؿبُم وكاغضة البُاهاث في شيل واحهت بغمجت الخؿبُم
 . Application programming interfaceالخاصم املؿخسضم لضًه كضعة الىضىٌ
للاغضة البُاهاث ببرهامج  PHPMyadminوَى واحهت عؾىمُت ألوامغ كاغضة
البُاهاث .MySQL
 : Xampp server غباعة غً بغهامج مفخىح املطضع لػمل ؾيرفغ شخص ي وَشير
الاؾم إلي
p , http

:

 : Xأهه ًمىىه الػمل غلي الػضًض مً أهظمت الدشغُل Apache : A ,
php

 , perl : p ,أَم فىائضٍ إغضاص بِيت شبُه ببيت الؿيرفغاث

املؿخػُفت للمىاكؼ لخجغبتها كبل عفػها ٌػخبر الؿيرفغ املدلي مً أَم البرامج
املؿخسضمت في غالم جؿبُلاث الاهترهذ خُث ًدُذ لىا ججغبت بغامج كبل جدمُلها
إلي الخاصم مباشغة
 كاعدة البياهاث(  :)MySQLجم اؾخسضام كاغضة البُاهاث
أؾباب منها :
 .1ؾهىلت اؾخسضامها.
 .2وغىح ؾغٍلت غملها الغؾىمُت.
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 MySQLلػضة

 .3صغمها لىثير مً لغاث البرمجت.
 لغت  : Java Scribtلغت بغمجت غالُت املؿخىي حؿخسضم أؾاؾا في مخطفداث
الىٍب إلوشاء ضفداث أهتر جفاغلُت وهي مؿخػملت مً أغلبُت املىاكؼ ,
ً
وجضغمها حمُؼ املخطفداث جلغٍبا صون الخاحت إلي إغافاث زاعحُت.
 بسهامج

EDraw Max

 :بغهامج عؾم مسؿؿاث

UML

لجمُؼ خاالث

املسؿـ(خاالث الاؾخسضام  ,املسؿـ الدؿلؿلي ,مسؿـ الخالت ,املسؿـ
الؼمني) جم ازخُاع َظا البرهامج لؿهىلت الخػامل مػه.
 2.4جصميم واحهت الاطخخدام
 الواحهت السئيظيت  :هي ؾبلت حػغع حمُؼ الىظائف املخاخت والتي جمىً املؿخسضم مً
أصاء وظائفه أزىاء اؾخسضام الىظام ,وجخػمً الىاحهت غلي شغٍـ إلازباع و إلاغالهاث
وجطيُفاث ألاكؿام والشيل ( ً )1.4ىضح الىاحهت الغئِؿُت للىظام .

الشكل ( )1.4يوضح الواحهت السئيظيت للىظام
 واحهت حسجيل الدخول  :هي واحهت جمىً املؿخسضم مً إحغاء غملُت الضزىٌ
غً ؾغٍم اؾم املؿخسضم وولمت املغوع ,و جخػمً واحهت الدسجُل بػؼ البُاهاث
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املؿلىبت أزىاء الدسجُل وهي أؾم املؿخسضم ,ولمت املغوع . .الشيل (

ً )2.4ىضح

واحهت حسجُل الضزىٌ.

الشكل ( )2.4يوضح واحهت حسجيل الدخول
 واحهت لوخت الخدكم  :وهي واحهت جمىً املؿخسضم مً إصاعة لىخت إلاغالهاث
إلالىتروهُت غً بػض ,وجخػمً الىاحهت غلي كائمت جدخىي غلي لىخت الخدىم ,
أزباع  ,إغالهاث  ,الخطيُفاث ,املؿخسضمىن  .الشيل (ً )3.4ىضح واحهت لىخت
الخدىم

الشكل ( )3.4يوضح واحهت لوخت الخدكم
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 3.4جصميم كاعدة البياهاث ً :خمثل جطمُم كاغضة البُاهاث في جدضًض جغاهُب الجضاوٌ
املسخلفت ,وغالبا ما ًطاخب غملُت الخطمُم أزؿاء ًىجم غنها جسؼًٍ بُاهاث مىغعة .وللخغلب
غلي َظٍ ألازؿاء ًخم اؾخسضام غملُت جؿبُؼ البُاهاث  ,وٍلطض بها إػالت البُاهاث املىغعة مً
الجضاوٌ وفطل الخطائظ املخػضصة للبُاهاث بجاهب عبـ الجضاوٌ بػالكاث مىؿلُت مً
زالٌ مػغف وخُض ليل حضوٌ ,وجمثل الجضاوٌ الخالُت حضاوٌ كاغضة بُاهاث الىظام امللترح.
حدول ( )1.4يبين بياهاث اإلاظخخدمون
الوصف
عكم املؿخسضم
اؾم املؿخسضم
ولمت املغوع
ضىعة

اطم الحلل

هوع الحلل

اإلافخاح

id

)Int(11

p.k

Username

)Varchar(100

f.k

password

)Varchar(100

image

image

حدول ( )2.4يبين بياهاث ألاخباز
الوصف
عكم الخبر
الػىىان
املدخىي
عكم املؿخسضم
عكم الخطيُف
ضىعة
فُضًى ًىجُىب

اطم الحلل

هوع الحلل

اإلافخاح

News_id

)Int(11

p.k

title

)Varchar(255

content

longtext

User_id

)Int(11

Cat_id

)Int(11

image

image

Youtube_video

text

f.k

حدول ( )3.4يبين بياهاث ؤلاعالهاث
الوصف
عكم إلاغالن
الػىىان
املدخىي
عكم املؿخسضم

اطم الحلل

هوع الحلل

اإلافخاح

News_id

)Int(11

p.k

title

)Varchar(255

content

longtext

User_id

)Int(11
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f.k

ضىعة
جاعٍش اليشغ

image

image

Dateposted

Timestamp

حدول ( )4.4يبين بياهاث الخصييف
الوصف
عكم الخطيُف
الػىىان
الىضف

اطم الحلل
Cat_id

هوع الحلل

اإلافخاح

)Int(11

p.k

title

)Varchar(255

description

)Varchar(255
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 .5جمهيد
ًخػمً َظا الفطل مغخلت الخىفُظ التي جخمثل في بغمجت الخطامُم املسخلفت للىظام
امللترح ,وجدىٍلها إلي أوىاص ومً زم ازخباعَا للخأهض مً صختها باإلغافت إلي وضف
املخؿلباث املاصًت والبرمجُت لدشغُل الىظام .
 1.5الخىفير
 1.1.5مخطلباث حشغيل الىظام
ًمىً جلؿُم املخؿلباث الدشغُلُت للىظام إلي ميىهين وَما :
 اإلاخطلباث اإلااديت
 شاشت غغع  :شاشت طهُت.
 الجهاػ املخدىم  :خاؾب آلي أو َاجف طوي.
 اإلاخطلباث اإلاعىويت
هظام حشغُل Windows

اهترهذ

Internet

متصفح ويب Web Browser

 2.1.5بسمجت الىظام
بغمجت الىظام حػني جدىٍل مىاضفاث الخطمُم إلي لغت ملغوءة للخاؾىب
 2.5الاخخباز
جأحي مغخلت الازخباع بػض مغخلت الخىفُظ لُخم الخأهض مً غمل الىظام وضفداث املىكؼ
بالشيل الصخُذ
 1.2.5اخخباز الصىدوق ألابيض
تهخم َظٍ الىىغُت مً الازخباعاث بػملُت الػمان لجىصة البرهامج املىخىب بأي لغت
بغمجُت واللغاعاث املىؿلُت ومؿاعاث الخىفُظ .
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 2.2.5اخخباز الصىدوق ألاطود
ٌؿمي بازخباع الؿلىن وٍغهؼ غلي املخؿلباث الىظُفُت خُث جم اشخلاق مجمىغت مً
الخاالث جخىلي ازخباع وامل املخؿلباث الىظُفُت هما َى مبين بالجضوٌ ( .)2.5
 3.25اخخباز واحهت الاطخخدام
َل الػىاضغ امليىهت منها الىاحهت ؾهلت الفهم واللغاءة
 4.2.5اخخباز عاليت ألامً خالل واحهت اإلاظخخدم
الجدول ( )1.5يبين خالت اخخباز الصىدوق ألابيض
هوع الاخخباز
ولمت ؾغ صخُدت
حؿمذ بالىضىٌ
للىظام
عفؼ ولمت املغوع
بػضم الىضىٌ
للمىكؼ

اإلاخسحاث اإلاخوكعت اإلاخسحاث الفعليت
الىضىٌ إلي
الىضىٌ إلي
زضماث املىكؼ
زضماث املىكؼ

اإلادخالث
ولمت املغوع

ولمت املغوع غير
صخُدت

عؾالت زؿأ

عؾالت زؿأ

 الاخخباز الوظيفي
الجدول ( )2.5يبين خالت اخخباز الصىدوق ألاطود
هوع الاخخباز
ول الىخضاث
البرمجُت املضعحت
ًمىً ازخباعَا
ازخباع غغع
ألازباع بشيل
صخُذ

اإلادخالث
ازخباع إغافت
إغالن
ازخباع غغع
ألازباع
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اإلاخسحاث اإلاخوكعت اإلاخسحاث الفعليت
همىطج إغافت
همىطج إغافت
إغالن
إغالن
واحهت لىخت
إلاغالهاث
إلالىتروهُت

واحهت لىخت
إلاغالهاث
إلالىتروهُت

 .6الخالصت
جم في َظا البدث جطمُم مىكؼ إلىترووي لػغع والخدىم في لىخت إلاغالهاث إلالىتروهُت
وطالً مً أحل إلاؾالع غلي ول املؿخجضاث في الجامػت,خُث جم جطمُم َظا املىكؼ غلي غضة
ً
مغاخل بضأث مً ججمُؼ املػلىماث املخػللت بالىظام الخالي مغوعا بخدضًض املخؿلباث الىظُفُت
والغير وظُفُت زم همظحت الىظام باؾخسضام لغت الىمظحت املىخضة (  )UMLوجطمُم ضفداجه
بلغت (  )HTMLو إوشاء كاغضة بُاهاث باؾخسضام( )MYSQLوبغمجخه بلغت (  )PHPوجىفُظٍ
وإزخباعٍ بشيل جهائي.
 1.6الفوائد واإلاهازاث
 .1اهدؿاب مهاعاث زاضت بئوشاء البدىر الػلمُت وهخابت الخلاعٍغ وفم إؾلىب
أواصًمي مىظم.
 .2حػلم جطمُم وبغمجت املىاكؼ إلالىتروهُت بلغت .PHP
 .3اهدؿاب الخبرة في إصاعة كىاغض البُاهاث .
 2.6الصعوباث والعساكيل
غضم مػغفت اللىاغض املخلضمت لخطمُم املىاكؼ .
 3.6آ اق الخطويس
جؿىٍغ لىخت إلاغالهاث وعبؿها بمغهؼ الخؿىٍغ املػلىماحي للجامػت .
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أطئلت اإلالابلت :
كمىا بؼٍاعة كؿم الجىصة وجلُُم ألاصاء لخىفير املػلىماث املخػللت بلىخاث إلاغالهاث  ,هما ؾغخىا
بػؼ ألاؾيلت ومً َظٍ ألاؾيلت :
ؽ  :مً َم ألاشخاص املسىلين لضزىٌ الىظام؟
ؽ  :هُف ًخم إصاعة إلاغالهاث وألازباع صازل اللؿم؟
ؽ  :ما مضي اخخُاحىم للىخت إغالهاث إلىتروهُت؟
ؽ  :ما َى شيل مسغحاث الىظام؟
ؽ  :ما الهضف مً غملُت إوشاء إلاغالهاث بشيل ًضوي؟
ؽ َ :ل َىان مدغعًٍ أو مغاحػين لإلغالهاث وألازباع كبل اليشغ؟
ؽ  :ما هي اكتراخاجً غً فىغة جطمُم لىخت إغالهاث إلىتروهُت؟
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الشكل ( )1يوضح إطا ت خبر حديد

الشكل ( )2يوضح إطا ت إعالن حديد

الشيل (ً )3ىضح إغافت جطيُف حضًض
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الشكل ( )4يوضح إطا ت مظخخدم حديد

الشيل (ً )5ىضح إصاعة إلاغالهاث
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