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الفصل ألاول

مقدمة البحث

.1تمهيد
الانترنت هو شبكة اتصاالت عاملية تسمح بتبادل املعلومات بين شبكات أصغر تتصل من خاللها الحواسيب
حول العالم ،تعمل وفق أنظمة محددة ويعرف بالبروتوكول املوحد وهو بروتوكول إنترنت .وتشير كلمة
ً
«إنترنت» إلى جملة املعلومات املتداولة عبر الشبكة وأيضا إلى البنية التحتية التي تنقل تلك املعلومات عبر
القارات.
مصرف الدم املركز سبها هو مخزن حفظ الدم ومكوناته ،يقدم كل خدمات نقل الدم وما يتعلق بها في
املنطقة الجنوبية.

يعاني الكثير من ألاشخاص في إيجاد متبرع بالدم في الوقت املحدد وعملية البحث التقليدية تتطلب وقت
وجهد كبير ،من هنا جاءت فكرة املشروع وهي انشاء موقع تستطيع من خالله البحث عن
آالف املتبرعين بالدم من مختلف املدن و فصائل الدم و يمكنك إضافة نفسك كمتبرع ملساعدة آلاخرين
وإرسال واستقبال طلبات التبرع بشكل سريع وغير متعب.

1.1مشكلة البحث
 صعوبة الحصول على متبرع لعدم وجود دليل للمتبرعين.
 استهالك الوقت والجهد في البحث عن فصيلة دم ومتبرع في حاالت الطوارئ.
 عدددم وجددود موقددع الكترونددي يسددهل الحصددول علددى املعلومددات الكافيددة للوص دل إلددى املتبددرع
في أقرب وقت ممكن.
 2.1اهداف البحث
 .1إنشاء قاعدة بيانات خاصة باملتبرعين وفصيلة الدم الخاصة لكل متبرع.
 .2تقليل الوقت والجهد املستهلك في البحث عن متبرع أو فصيلة دم.
 .3تسهيل عملية الوصول للفصيلة املطلوبة عن طرق التي يوفرها املوقع.
3.1نطاق البحث
تص ددميم موق ددع الكترون ددي متمث ددل بنظ ددام دارة املص ددرف ال دددم ،بحي ددث يت ددولى آلي ددة العم ددل م ددن
حيث(تسجيل البيانات  ،التخزين إصدار تقارير ).....املتبرعين بالدم لكي يسدهل عمليدة البحدث
عن متبرع بالدم ونوع فصيلة دمه ،حيث يتم إدارة مصرف الدم بواسطة هذا النظام.
4.1ألاهمية
تددوفير موقددع الالكترونددي يتندداول كافددة تفاصدديل للمتبددرعين التددي تسددهل للمحتدداجين للتبددرع امكانيددة
الوصول اليهم بشكل اسرع.
5.1دوافع البحث
 دوافع شخصية وهو تطبيق ما يتم دراسته خالل مرحلة الجامعية.

 إنش دداء موق ددع خ دددمي ي ددوفر املعلوم ددات ع ددن املتب ددرعين وفص دديلة دمه ددم وبيان ددات لتواص ددل
معهم.
 تسهيل عملية البحث عن متبرع.
6.1منهجية البحث
ُ
تع ددرف املنةجي ددة بال ددورة حي دداة تط ددوير ال دنظم  ،بمعن ددن أ ه ددا تت ددألف م ددن مجموع ددة م ددن الخط ددوات
والنددوات وتختلددف املنةجي ددات بعضددها عددن بعددع بحسددب تركيلهددا عل ددى إجرائيددات العمددل أو عل ددى
املعطيددات التددي تدددعم العمددل وبحسددب ترتيبهددا وتأكيدددها علددى كددل مرحلددة مددن مراحددل دورة حيدداة
تطوير النظم ].[3
نموذج الشالل املحسن waterfall model
نظدرا لوضددوت املتطلبددات بشددكل تددام منددذ البدايددة وعدددم إمكانيددة تغييرهددا بشددكل جددذري أ ندداء املراحددل املختلفددة
تدم اختيدار نمدوج الشدالل املحسدن فدي إنجداز هدذا املشدروع ( )water fall modelوفدي هدذا النمدوج تسدير دورة
الحي دداة بش ددكل ت دددريكي .كم دا يظه ددر بالش ددكل ( )1ف ددإن ك ددل مرحل ددة تب دددأ بع ددد الانته دداء م ددن املرحل ددة الت ددي تس ددبقها
مباشرة .يتميل النموج الشالل بالبسداطة ،ولدذا فإنده يسدهل علدى املطدور توضديح كيفيدة سدير العمدل باملشدروع
للعميل الذي عادة ال يعرف الكثير عن صنع البرمجيات واملراحل املتبقية من العمل.

التحليل
التصميم
التنفيذ
االختبار
الشكل ( )1.1النموذج الشالل املتبع بتنفيذ املشروع
7.1تنسيق البحث
وهي الهيكلية التنظيمية التي تم إتباعها في إنجاز فصول هذا املشروع والتي تتكون من ستة فصول مقسمة
على النحو التالي:
 الفصل ألاول :يتحدث عن مرحلة التحليل التي يتم فيها جمع املعلومات وتحديد املتطلبات وكيفية
نموججيتها باستخدام لغة النمذجه املوحدة.
 الفصل الثاني :سيتم في هذا الفصل التطرق الى الدراسات السابقة واملواضيع جات العالقة
بمجال البحث وكذلك طرق تجميع البيانات واملعلومات وألانظمة الشبيهة بالنظام املقترت.
 الفصل الثالث :فصل التحليل حيث يقدم نبذة عن التحليل وسيتم تحديد متطلبات النظام
الوظيفية والغير الوظيفية وتحديد ما ينبغي أن ينفذ في هذا البحث.
 الفصل الرابع :سيتحدث عن التصميم وسيتم تصميم صفحات املواقع املتمثلة في واجهات
الاستخدام ،وكذلك تصميم قاعدة البيانات ،ويتضمن على الادوات التي سيتم استخدامها إلنجاز هذا
املشروع ،وتعريف بلغة البرمجة املناسبة وكذلك البرام املستخدمة التي سيتم استخدامها لتصميم
املوقع.
 الفصل الخامس :وسيأتي في هذا الفصل مرحلة التنفيذ والاختبار ويوضح عمليات التنفيذ
والتأكد من عمل النظام بالشكل املطلوب.

ً
 الفصل السادس :واخيرا هذا الفصل يتضمن خالصة املشروع والتوصيات
واستنتاجات واملهارات املكتسبة والصعوبات في التنفيذ.

الفصل الثاني
الدراسات السابقة وطرق
تجميع املعلومات

 .2تمهيد
تتمثل الدراسات السابقة في الكتب واملراجع والو ائق واملستندات التي تحتوي على معلومات
ً
وبيانات جات صلة بموضوع البحث .كما تتعلق أيضا بالسس والنظريات التي يعتمد عليها
الباحث في تحديد أبعاد موضوع البحث .وفيما يخص النظام املقترت ،فإنه يتعلق بتصميم
نظام يقوم بتوفير بيانات املتبرعين من خالل تخزين بياناتهم في هذا النظام وكذلك بيانات

املرض ن وبيانات التشخيص الخاصة بهم .هذا الفصل يلخص الجانب املتعلق بنطاق البحث
(موقع نظام مصرف الدم ملختبر سبها املركزي) ،والتطرق إلى ألانظمة الشبيهة وكذلك طرق
تجميع البيانات واملعلومات].[1

 1.2ألانظمة الشبيهة
 1.1.2بنك الدم b-blood.org
عبارة عن موقع يقوم بتخزين معلومات عن املتبرعين ملساعدة محتاجي الدم
لحذف بيانات املتبرع يتم الاتصال بمدير املوقع مباشرة ليتم حذف البيانات ،والهدف هو
مساعدة محتا الدم فقط ويمنع منعا باتا استخدم محتويات املوقع لهداف اخرى.

الشكل( ) 1.2يبين موقع بنك الدم

 2.1.2مصرف الدم الخاص بمنظمة TANSACS and Tamil Nadu
تعمدل  TANSACS and Tamil Naduلنقدل الدددم بشددكل مشدترك مددن أجددل التدروي للتبددرع بالدددم
الطوعي وضمان توافر دم آمن وجيد  ،ويمكن الوصول إليه للمحتاجين
www.tngovbloodbank.in

الشكل( ) 2.2يبين مصرف الدم بمنظمة TANSACS and Tamil
Nadu

مقارنة بين النظام المقترح و األنظمة الشبيهة .
ألانظمة املقترحة

ألانظمة الشبيهة
بنك الدم
يحتوي على مجموعة من الخدمات حيث يقوم بتخزين
البيانات ،ويوفر معلومات تفصيلية عن املتبرعين
دخال بيانات وطرق
ومصادرهم  ،يوجد به نماج
التواصل معهم

تهدف الدراسة الى توفير املعلومات التفصيلية عن
املتبرعين وسوف يوفر املوقع بيانات تضم بيانات وطرق
التواصل معهم

مصرف الدم الخاص بمنظمة TANSACS and Tamil

تهدف الدراسة الي تقديم خدمات لزوار املوقع وكذلك
معلومات حول (املتبرعين) والتواصل معهم ،وكذالك
امكانية تواصل مع املحتاجين للنقل الدم واعالمهم
بوجود طلبهم.

Nadu
موقع يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات للزوار وكذلك نقل
الدم مشترك من اجل ترو للتبرع بالدم .

جدول(  ) 1-Error! No text of specified style in document.يوضح مقارنة بين النظام املقترت و
ألانظمة الشبيهة

 3طرق تجميع املعلومات

ً
يددتم تجميددع البيانددات والو ددائق املتعلقدة بالبحددث ددم تحليلهددا وفقددا لددبعع الطددرق املتبعددة لتجميددع
البيانات التي تتمثل في:
 واملقابلة الشخصية :وتكون هذه الطريقة مع اهم الاشخاص املعنيين ٕبانتا البرام .
ٔ
 العصف الذهني  :يتم في هذه الطريقة اقترات افكار عدة حول البرنام من قبل فريق
ٔ
العمل واملستخدمين ايضا  ,ويحق هنا للجميع طرت أفكارهم.
 الو ائق واملستندات :تعد السجالت اليومية في بعع ألاحيان معلومات جاهزة فيتم
اخذ هذه املعلومات و إعادة تبويبها بالشكل الذي يحدده النظام.
واملالحظ ددة .وق ددد اعتم ددد ه ددذا البح ددث طريق ددة تجمي ددع البيان ددات ع ددن طري ددق الاط ددالع عل ددى الو ددائق
واملستندات .

الفصل الثالث
التحليل

 .3تمهيد

ً
هذا الفصل يتعلق بأول مرحلة من مراحل دورة حياة النظام وفقا لنموج الشالل .وتعد هذه
املرحلة أساسية ومهمة في بناء أي نظام برمكي ،حيث يتم فيها تحليل كافة البيانات واملعلومات
بعد تجميعها بحيث يتم تحديد الخدمات والقيود وألاهداف التي يقدمها النظام املتمثل في
توفير موقع نظام مصرف الدم ملختبر سبها املركزي .ومن هذا املنطلق ،يتم تحديد املتطلبات
الخاصة بتصميم املوقعً .
بناء اعلى جلك ،فإن النقاط التالية توضح سير هذه املرحلة بإسهال.

 1.3تحديد متطلبات النظام
في هذه املرحلة يتم تحديد متطلبات النظام البرمكي املتمثلة في املتطلبات الوظيفية والغير
الوظيفية للنظام املعني ،وهي مبينة كما في الفقرات التالية.

 1.1.3املتطلبات الوظيفية
املتطلبات الوظيفية تصف وتحدد الوظائف الفعلية التي يقدمها النظام للمستخدم املتمثلة في
عمليات دخال و خرا والقيود املفروضة على النظام إن وجدت.
 .1الادخال :يجب ان يكون النظام قادرا على إدخال البيانات املتبرعينش.
 .2التعديل :من الوظائف ألاساسية للنظام الالي إمكانية تعديل البيانات املخزنة وجلك
بعد عرضها ،حيث نحتا لهذه الوظيفة في حالة إدخال بيانات خاطئة ،أو تعديل
البيانات املدخلة سابقا ،وتجنب عرض بيانات غير صحيحة.
 .3الحذف :تعتبر عملية الحذف من املهام ألاساسية التي يجب ان يقوم بها أي نظام،
ل ها تعطي للمختصين بإدارة قواعد بيانات املوقع إمكانية حذف املعلومات الغير
صحيحة مما يزيد من دقة البيانات وكفاءة النظام.
 .4العرض :من املتطلبات الوظيفية ألاخرى العرض ،حيث هناك إمكانية عرض البيانات
وال يمكن اجراء أي عملية تعديل او حذف عليها ومن هذه العمليات :عرض بيانات
املتبرعين وعرض بيانات التشخيص وغيرها.

 2.1. 3املتطلبات غير الوظيفية
تصف هذه املتطلبات أهداف ومميلات وحدود النظام .وبما أن النظام املقترت يتمثل في
تصميم نظام مصرف الدم ملختبر سبها املركزي ،لذا ،يجب أن يتوفر فيه ما يلي:
 سهولة الاستخدام :وتعني سهولة الاستخدام والتعرف على واجهات املوقع دون صعوبة أو
تعقيد ،ومن دون امتيازات خاصة للمستخدم.
 قابلية التعديل والتطوير :وتعني إمكانية التعديل في املوقع في حالة وجود أخطاء دون
التأ ير على محتويات املوقع ككل .وكذلك إمكانية التطور والتحديث في حالة إضافة
وظائف حديثة للموقع دون خالل بالوظائف الرئيسية للموقع .ويتم جلك عن طريق
تعديل الكود املناسب وفق التعليق املرافق لكل جزء من الكود.
 الكفاءة :وتعني السرعة والدقة في النتائ التي يعرضها املوقع واملتمثلة في بيانات املتبرعين
واملرض ن وبيانات التشخيص.

 2.3نمذجة النظام

ُتعد نمذجة النظام ً
جزءا من مرحلة التحليل لوضع تصور تجريدي للنظام املقترت وفق نماج

مختلفة تعرض كل منها النظام من زاوية معينة ووجهة نظر مختلفة .هذه النماج تعني تمثيل
النظام باستخدام رموز رسومية والتي في الوقت الحالي تعتمد على رموز لغة النمذجة املوحدة
) .Unified Modeling Language (UMLوتتميل لغة  UMLباحتوائها على أنواع عديدة من
النماج واملخططات التي تدعم املكونات والعمليات الاساسية واملهمة في النظام املقترت .وعلى
الرغم من أن هذه اللغة معدة للنمذجة ألانظمة كائنية املنحى ،إال أ ها تحتوي على نماج
يمكن اقتنائها للتعبير عن عمليات النظام هيكلية املنحنن ,لذا يتم في البحث الاستعانة ببعع
النماج واملخططات ٌ
كل حسب الغرض املعد له كما هو مبين في الفقرات التالية ].[2

 1.2.3مخططات وقائع الاستخدام Use Case Diagrams
تقوم هذه املخططات بتوضيح التصور العملي لوظائف النظام ،وكذلك البيئة املحيطة به من
املستخدمين أو املستفيدين من خدماته .كما توضح التفاعل فيما بين الكائنات الخارجية
املتمثلة في املستخدم والنظام املقترت]. [6

جدول ( )1.3يبين الرموز المستخدمة في مخطط حالة االستخدام

الرمز

معنن الرمز
هو أي مستخدم للنظام يحصل على خدمة من النظام.

رمز واقعة استخدام يدل على العملية التي يقوم بها النظام.

رمز حزمة وقائع الاستخدام في النظام.

رابطة أو عالقة بين مستخدم النظام والعمليات.

رابطة او عالقة  :بين أي ممثل و واقعة استخدام معينة.
عالقة الاحتواء وتعني تنفيذ واقعة الاستخدام الرئيسية تتضمن واقعة
الاستخدام الفرعية.
عالقة الامتداد وتعني تنفيذ واقعة الاستخدام الفرعية.

إدارة بيانات المتبرع

إدارة المريض
ور
التقارير

مدير

مستخدم

لوحة التحكم

الشكل ( )3.1حالة االستخدام إلدارة بيانات المتبرعين )

إدخال

المستخدم

>> << Include
عرض

>> << Include

بيانات

المستخدم
تعديل بيانات المستخدم

حذف بيانات المستخدم

الشكل ( )3.2حالة االستخدام الدارة موقع لوحة التحكم)

مدير

بحث عن

إضافة بيانات المتبرع

ور

ور
تعديل بيانات

مريض

المريض

>> << Include

حذف بيانات
المريض

مدير

عرض بيانات
المريض
الشكل ( )3.3يوضح حالة استخدام الدارة بيانات المريض)

 2.2.3مخططات التصنيف Class Diagrams
تستخدم مخططات التصنيف لتطوير نموج نظام كائني املنحى ليبين التصانيف املستخدمة
في النظام والعالقات بينها .ويمكن اعتبار تصنيف الكائن  class objectعلى انه تعريف عام
الحد انواع كائنات النظام يمثل في شكل صندوق يحتوي على إسم التصنيف وخصائصه
والعمليات املقامة عليه ،بينما تفسر العالقات بين التصانيف على شكل وصلة بينها .ويمكن
تحديد نوع العالقة عن طريق إستخدام الرموز املعبرة عنها .والجدول ( )2.3يبين الرموز
املستخدمة في مخططات التصنيف ومعنن كل منها]. [2

جدول ( )2.3الرموز املستخدمة في مخططات التصنيف
الرمز
Class name
Attribute name
Operation name

)(Method Name
Attribute Name// Derived
Attribute Name
*1..
العالقة 1
العالقة*1..* 1..
الوصلة

معنى الرمز
التصنيف :يمثل وصف لكائن ما له قائمة من الخصائص
وقائمة من العمليات ،ويحتوي على اسم التصنيف class
 ،nameاسم الخاصية  ،attribute nameاسم العملية
.operation name
العملية تمثل الوظائف التي يمكن أن يؤديها التصنيف
تمثل الخصائص التي تصف الحالة  ،objectوالخاصية
يمكن أن تكون مشتقة من خصائص أخرى .
يصف العالقة واحد لكثير
يصف العالقة كثير لكثير
تعني أن هناك عالقة بين تصنيف وآخر.

تتت
تتت

1

المتبرع

id
FullName
MobileNumber
EmailId
Gender
Age
BloodGroup
Address
Message
PostingDate
status

فصيلة الدم

Id
BloodGroup
PostingDate

*

Add
Edite
View
Delete

Add
Edite
View

*

1

مدير
ID

UserName
Password
updationDate

Add
Edite
View
Delete

 3.2.3املخطط التسلسلي Sequence Diagram
يعتبر املخطط التسلسلي أحد أهم مخططات لغة  UMLالذي يستخدم لنمذجة التفاعالت
بين الكيانات الخارجية و الكائنات في النظام ،و كذلك التفاعالت بين كائنات النظام نفسها .و
تتميل لغة  UMLبإحتوائها على أساليب متعددة لصياغة املخططات التسلسلية بطرق مختلفة.
و الجدول ( )4.3يوضح الرموز املستخدمة في املخطط التسلسلي ،بينما الشكل ( )6.3يوضح
املخطط التسلسلي للتطبيق .و يتضح من الشكل التفاعل فيما بين التطبيق و املستخدم الذي
يظهر في صورة ممثل  ،Actorكما يبين الشكل التفاعالت  Interactionsفيما بين الكائنات
داخل التطبيق التي تظهر في صورة صندوق يحتوي على اسم الكائن أو النظام (قاعدة
البيانات) .و يعبر املستطيل ألافقي عن خط الزمن ،و هو الفترة الزمنية التي يستمر فيها
التفاعل بين عناصره .أما ألاسهم ،فتدل على الرسائل املتبادلة بين عناصر التفاعل].[5
جدول ( )4.3الرموز املستخدمة في املخطط التسلسلي
معنى الرمز

الرمز

املمثل و يرمز للكيان الخارجي الذي يتفاعل مع النظام.

الكائن و يرمز لكائنات النظام نفسه.

خط الزمن و يرمز للفترة الزمنية التي يتم فيها التفاعل و الاتصال بين
النظام و الكيان الخارجي ،أو بين كائنات النظام.
السهم و يرمز إلى الرسائل املتبادلة بين عناصر التفاعل ،و يمكن أن
تظهر في صورة استدعاء دالة.
الاستدعاء الرجعي.
انتهاء خط الزمن.

واجهة المستخدم

قاعدة البيانات

مستخدم

>><<ul
إضافة
البيانات

تاكد البيانات

طلب اضافة بيانات(اسم ،عمر)

تم عملية اضافة ()

رسالة (تم اإلضافة متبرع)

رسالة(الرجاء التأكد من بيانات

الشكل ( )4.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية إضافة بيانات متبرع

واجهة المستخدم

قاعدة البيانات

مستخدم

>><<ul

بحث

تأكد البيانات()

طلب عرض بيانات()

عرض البيانات ()

رسالة (البيانات غير موجودة)

تأكد من البيانات()

طلب تعديل البيانات()

تأكد الحفظ()

رسالة (تم عملية الحفظ)

الشكل ( )5.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تعديل بيانات متبرع

الفصل الرابع
التصميم

 .4التصميم
يتعلق هذا الفصل باملرحلة الثانية وفقا لنموج الشالل وهي مرحلة تصميم النظام والبرمجة
) ,)system and software designويتم في هذه املرحلة تصميم بنية النظام وتحديد املتطلبات
ألاساسية عن طريق تحديد ألانظمة او البرام الفرعية التي تشكل النظام الكلي ،وكذلك تصميم
الصفحات و واجهات الاستخدام وتصميم قاعدة البيانات والتعرف على لغة البرمجة املناسبة
والخطوات الثالية توضح هذه املرحلة بالتفصيل.
ويمكن القول أن تصميم النظام ينقسم إلى مرحلتين أساسيتين:
 1.4مرحلة التصميم العام
وهي تقسيم النظام البرمكي إلي كثل وتعريف العالقات بين هذه الكثل دون الدخول في
التفاصيل.
 2.4مرحلة التصميم التفصيلي
وهي دراسة كل جزء على حده ملعرفة الخوارزميات التي تحقق الوظائف ويكون نات هذه
املرحلة هو خوارزمية أو عدة خوارزميات تعبر عن كل كثلة.
ومن أهم النقاط الاساسية في مرحلة التصميم هي:
 3.4تصميم قاعدة البيانات
تعتبر مرحلة تصميم قاعدة البيانات من أهم املراحل التي يمر بها النظام ومن أهم النقاط التي تم
التركيل عليها ,في هذه املرحلة يتم تقسيم وتوزيع البيانات التي تم تجميعها وفرزها وتحليل وظائفها
أ ناء مرحلة التحليل ،بشكل يصبح عنده تخزين هذه البيانات وتحديد العالقات ما بين الجداول
داخل قاعدة البيانات بشكل دقيق و صحيح ,و تحديد مفاتيح الجداول وألانواع و ألاحجام التي
تحتويها ،وبشكل تصبح عندها قاعدة البيانات جاهزة للبيانات الضخمة والذي يجب أن
تستوعبها وبالشكل الصحيح وحسب ما يتطلبه النظام].[3
هناك مجموعة من الطرق لتمثيل قواعد البيانات وتختلف هذه الطرق من حيث تخزين
البيانات ونوع املعالجة في البيانات املخزنة ومن هذه الطرق.
 .1قواعد البيانات الهرمية.
 .2قواعد البيانات الشبكية.

 .3قواعد البيانات العالئقية.
م استخدام قواعد البيانات العالئقية في تمثيل قاعدة البيانات املوقع في كو ها أكثر استخداما في
تطبيقات الحاسوب ،حيث تمثل البيانات في صورة مجموعة من الجداول كل جدول يحمل اسم
معين وكل جدول يحتوي على مجموعة من ألاعمدة ومجموعة من الصفوف حيث تحتوي ألاعمدة
على الخصائص للكائن املمثل بالجداول والصفوف تسمن بالسجالت].[3
والجداول التالية تبين قاعدة البيانات:
 جدول : Admin
الجدول ( )1.4يبين بيانات مدير املوقع
اسم الحقل

إفتراضي

النوع

خالي
ال

pk

id

)int(11

UserName

)varchar(100

ال

Password

)varchar(100

ال
0000-00-00 00:00:00

timestamp updationDate

ال

جدول املتبرعين
اسم الحقل

إفتراضي

النوع

ال

id

)int(11

FullName

)NULL varchar(100

نعم

NULL

نعم

EmailId

)NULL varchar(100

نعم

Gender

)NULL varchar(20

نعم

Age

)int(11

NULL

نعم

BloodGroup

)NULL varchar(20

نعم

Address

)NULL varchar(255

نعم

Message

NULL mediumtext

نعم

char(11) MobileNumber

pk

خالي

PostingDate

timestamp

CURRENT_TIMESTAMP

ال

status

)int(1

NULL

نعم

جدول فصيلة الدم
اسم الحقل
Id

النوع
)int(11

إفتراضي
pk

خالي
ال

NULL varchar(20) BloodGroup

نعم

CURRENT_TIMESTAMP timestamp PostingDate

ال

 4.4.البرمجيات وألادوات التي تم استخدامها
 برامج

Microsoft Word 2010

استخدمت معالج النصوص  Microsoft wordفي كتابة البحث واستخدمت برنام

Microsoft

 PowerPointفي عرض البحث.
 لغة ترميز النص الفائق()html
Hypertext markup language

وهي لغة إنشاء صفحات الويب وليست لغة برمجة باملعني

املتعارف عليها.
 لغة ()PHP
Personal home page tools

هي لغة جات بنية تركيبية واضحة  ،وتتميل بالسرعة ودعمها

لقواعد البيانات .MYSQL


)MYSQL (my structure query language

هو برنام إلنشاء قواعد بيانات بسيط وسهل الاستخدام يتماش ن مع لغة [].PHP


Microsoft Front page

وهو من اكثر البرام استخداما ملا له من مزايا  ،من حيث بساطة وسهولة التعامل مع إضافة
امكانيات الصفحة التي تسهل بدورها استخدام صفحات املوقع.
 برنامج

EDraw Max

برنام رسم املخططات  UMLلجميع حاالت املخطط (حاالت الاستخدام  ،املخطط التسلسلي ،
مخطط الحالة  ،املخطط الزمني)[].
 مستعرض الانترنيث
يوجد العديد من مستعرضات الانترنت

) Explorer internet firefox ) ،Google chrome

وغيرها ،والتي تعمل على استعراض صفحات املوقع باعتباره متصفح انترنت.
 خادم/ملقم الويب )Apache Server( App Server
وهو أحد أهم البرام املستخدمة في عالم تطبيقات الانترنت والذي يتيح تجربة املواقع
املصممة قبل عرضها على الشبكة العنكبوتية.
 5 .4مكونات النظام :
ً
وفقا للوظائف الرئيسية للنظام والتي تم تحديدها في املرحلة السابقة من تحليل النظام تكون
مكونات النظام املقترت كالتالي :
الصفحة الرئيسية :
تحتوي الصفحة الرئيسية على نموج التسجيل الخاص باملتبرعين وبعع التعليمات املهمة
للمتبرع  ,والروابط الخاصة باملوقع.
صفحة املتبرعين:
تحتوي على املعلومات الاساسية ملتبرع بالدم لكي يتم الوصول اليها من قبل محتاجي الدم.
لوحة التحكم:
تحتوي على روابط الصفحات التي من خاللها يتم إدارة املوقع.
صفحة الاستبيان:
في هذه الصفحة يتم تعبئة نموج الاستبيان الخاص بالتبرع بالدم.
صفحة إضافة فصيلة الدم:

هنا يتم إدارة بيانات فصيلة الدم
صفحة إضافة متبرع:
تحتوي على نموج خاص ببيانات املتبرعين.
الصفحة الرئيسية:

صفحة المتبرعين

الفصل الخامس
التنفيذ والاختبار

 .5التنفيذ
بعد الانتهاء من مرحلة التصميم تبدأ مرحلة التنفيذ ,م الاعتماد في هذه املرحلة على
مواصفات التصميم  ،والتي تحدد شكل النظام الجديد ,وتساعد هذه املرحلة على نجات
وتطوير النظام حيث يقلل من احتمال فشل النظام وتقليل ألاخطاء في البداية تم تصميم كل
جزء على حدهومن م جمع الاجزاء والتأكد من تناسقها وعدم وجود ألاخطاء لنصل في النهاية
للشكل النهائي].[3
1.5متطلبات التنفيذ:
تمت شارة إلى متطلبات التنفيذ في الفصل الرابع بش ئ من التفصيل ,والتي تتكون من
متطلبات مادية وبرمجية كما كانت ألاخيرة من ضمن البرمجيات مفتوحة املصدر والتي تم
تنصيبها واستخدامها في إنشاء صفحات املوقع .
1.1.5بيئة تنفيذ البحث:
م تشغيل املشروع علي جهاز يحمل املواصفات التالية:
 1.5المتطلبات البرمجية:
تصف هذه المتطلبات البيئة التي يعمل فيها النظام ،فهي قد تكون برامج خاصة بجهاز الحاسوب
او برامج خاصة بالنظام فقط وجدول ()1.5يوضح هذه المتطلبات:
جدول( :)1.5المتطلبات البرمجية للنظام
البرنامج

وصف البرنامج

Windows 7،10

بيئة ويندوز لتشغيل المواقع

MySQL ، phpMyAdmin

لبناء قواعد البيانات

wamp Server

خادم ويب

لغة php

لبرمجة واجهات المستخدم

لغة java Script

إلضافة تأثيرات حركية

Google Chrome

لعرض واجهات النظام

Css

إلضافة تأثيرات االلوان

 2.5المتطلبات المادية:
تصف هذه المتطلبات حدود تشغيل النظام سواء كانت هذه المتطلبات من موصفات الجهاز
الذي يعمل عليه النظام أو سعة الذاكرة أو قوة وسرعة المعالج والتي ال يمكن أن يعمل النظام
على موصفات أقل منها وكما هي موضحة في الجدول()2.5
جدول( )2.5متطلبات المادية
المكون

الوصف

المعالج

Core i3

القرص الصلب

)Hard Disk (500GB

الذاكرة العشوائية RAM

RAM 4GB

 2.5الاختبار:
بعد الانتهاء من مرحلة التحليل والتصميم والتنفيذ تأتي مرحلة الاختبار والتأكد من أن النظام
يعمل ب شكل صحيح خالي من الاخطاء ،وقد تم تنفيذ املوقع وفقا ملفهوم التجزئة الذي تم فيه
اختبار كل جزء من النظام بشكل مستقل م تجميع هذه الاجزاء في نظام واحد للتأكد من
صحته في انجاز املهام (اختبار وظيفي واختبار أدائي ).
 1.2.5الاختبار الوظيفي:
هو التأكد من تنفيذ كافة الخدمات والعمليات املطلوبة والتي تتضمن إدخال وعرض وتعديل
وحذف البيانات من الخدمات التي يقدمها املوقع.
 2.2.5الاختبار ألادائي:
حيث تم اختبار كل رابط بتنفيذه على حدة وبعد اكتمال التنفيذ الكلي للمشروع تم اختبار
البحث بالكامل اختبارا أدائيا للتأكد من سالمة املخرجات بالشكل املطلوب .وجلك عن طريق
فتح جميع الصفحات والرجوع إليها.
 3.2.5إختبار إلاستخدام

الهدف من إختبار الاستخدام هو إختبار مدى سهولة إستخدام املوقع من قبل املستخدم
النهائي ،وبالتالي تحديد املشاكل الغير متوقعة في املوقع ،حيث يتم عرض النظام على اكثر من
مستخدم وتأكد من أن النظام سهل الاستخدام.
 4.2.5الاختبار التكامل
بعد التأكد من اختبار كل مكونات النظام والتأكد من سالمة تصميمها يجب التأكد من أ ها
ستعمل معا بشكل صحيح وأنه ال يوجد تضارب بين بعضها البعع بحيث أن املعلومات
املنتقلة بين هذه املكونات تصل للهيئة املتوقعة لها .هذا هو الهدف من اختبار التكامل حيث
يتم اجراء اختبار لكل برنام على حده م اختباره في نطاق املوقع كاملة وباستخدام بيانات
حقيقية للتأكد من صحة املخرجات حسب طلب املستخدم.

الفصل السادس
الخالصة

 .6تمهيد

ً
نظرا إلى أن نترنت يعتبر وسيلة لتواصل العالم فهي تتميل بمجموعة من الخصائص التي
تجعلها وسيلة اكثر حيوية وتأ يرا من أي وسط اعالمي آخر ،فقد جاءت فكرة البحث واملتمثلة
في انشاء موقع يساعد املحتاجين للدم على الحصول على متبرع بالدم في اقصر وقت ممكن
ويقلل الجهد والتعب في عملية البحث عن متبرع.
إن اتباع الخطوات الالزمة لتطوير ألانظمة البرمجية يقود الي انتا نظم يعول عليها ,حيث تم
استخدام النموج الشاللي املحسن وتم وضع هذا النموج موضع التنفيذ على نطاق محدود
,وجلك بهدف اختبار املوقع وتقيمه من حيث سهولة التشغيل و الاستخدام وقدرته على تحقيق
ألاهداف بناء على عملية تقييم النموج  .وفي ضوء املناقشات التي اجريت في تحليل وتصميم
املوقع  ,تم رسم املخططات للتعبير عن املتطلبات وتحديد املستخدمين والعمليات والعالقات
فيما بينهم و ساعدتنا هذه املخططات في إعداد دليل تشغيل املوقع .حيث أتسم تصميم
صفحات املوقع بالبساطة  ,و سهولة الاستخدام مع إمكانية الوصول لخدمات املوقع بحقوق
وصول محددة لكل مستخدم وتم التأكد من كفاءة املوقع وقدرته على تحقيق ألاهداف
املنشودة منه لضمان جودة املنت مستخدمين اختبار الاستخدام  ،والاختبار الوظيفي.
 1.6الفوائد واملهارات
 .1اكتساب خبرة في أسلوب البحث العلمي .
 .2اكتساب الخبرة في تصميم املواقع باستخدام لغة  PHPالتي مكنتنا من تعلم كيفية
إنشاء قواعد بيانات  MYSQLوكيفية ربطها مع املوقع و التعرف علي مميلاتها .
 .3اكتساب الخبرة في التعامل مع البرام املستخدمة في تصميم املواقع .
 2.6الصعوبات والعراقيل
العديد من الصعوبات والتعقيدات تواجه املطورين ا ناء تطويرهم للموقع منها :
 .1فهم طريقة التعامل مع قواعد البيانات . MYSQL
 .2عدم املعرفة املسبقة بتصميم املواقع.
 .3كثرة لغات برمجة وتصميم املواقع وتشعبها.
 3.6افاق التطوير
 .1تطبيق هاتف محمول مرتبط باملوقع لتجميع أكبر عدد ملتبرعين نظرا لنسبة استخدام
للهواتف املحمولة.
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دليل المستخدم

دليل المستخدم

تمهيد.
يعتبر دليل المستخدم كبرنامج تعليمي يوضح لمستخدم النظام ماهي الكيفية التي يعمل بها

النظام ،خطوة خطوة ،ابتداء من الدخول إلى النظام حتى الخروج منه موضحا ذلك بالصور
والشروحات التي تساعد في التعرف على طريقة عمل النظام بالصورة الصحيحة بعد التأكد من

تشغيل الموقع في الجهاز بنجاح وبمجرد تشغيل النظام تظهر لك الواجهة الموضحة في
الشكل(:)1

-

عند النقر على زر الدخول الموضح في الشكل ( )1تظهر لنا واجهة:

الشكل( :)1الواجهة تسجيل الدخول

-

بعد نجاح عملية التسجيل الدخول تظهر لنا الواجهة التالية:

الشكل( :)2الواجهة للنظام
 تحتوي هذه الواجهة على عدة ازرار ،منها (لوحة التحكم _ الرئيسية_ متبرعين) -وعند النقر على زر متبرعين تظهر لنا هذه الشاشة تحتوي على بيانات المتبرع .

الشكل( :)3واجهة المتبرعين

