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أ

اإلهداء
إلى من سكنتم ف ي الوجدان أحبت ي  ..إلى كل من وقف بجانب ي وأِانن ي ف ي مسيرت ي والى كل من يعرفن ي أهديكم هذا البحث،،
الحمد هلل رب ي باسمك يهتف قلب ي
الحمد هلل ِل ي ما أنعم به ِل ي وِل ي توفيقه ل ي ليخرج هذا البحث كما ترون فالحمد هلل كما يحب ويرض ي،،،
إلى امي الحبيبة
...الت ي طالما كانت تقف ال ي جانب ي وتشجعن ي ودِمن ي من كل النواح ي
إلى أبى العزيز الذي أستظل به  .........والذي كان يقف بجانب ي دوما
ويقوى من ِزيمتيويعلمن ي كيف أصبر وأتحدى الصعاب لك ي أصل إلى بر أَلمان
(أبقاه اهلل ومد ِمره بالصحة والعافية)
إلى فخري واِتزازى بل ذات ي ...هم من وضعوا الكفاءة ف ي شخص ي بالمثابرة والصبر..بل استطاِوا  ..أن يزرِوا كل ذلك الطموح الذي
هو ِصا أتوكأ ِليها ف ي ِالم المستقبل األت ي  ...أساتذتي اَلِزاءاَلوفياء
ال ي من وجدت ِندهم العزيمة ...والمساندة.,,ومن كانوا يدفعون ب ي ال ي اَلمام كلما قلت ِزيمت ي هم فخري ..
وهم احبائي
هم اخوتي..
إلى رفقاء العلم والمعرفة ......أخوت ي الطالب إلى إخوت ي  .....فيكم
أصدقائي واحبتى

ب

الشكر والعرفان
قبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقديروالمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة...
إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة...
إلى جميع أساتذتنا األفاضل.......
"كن عالما  ...فإن لم تستطع فكن متعلما  ،فإن لم تستطع فأحب العلماء ،فإن لم تستطع فالتبغضهم"
وأخص بالتقدير والشكر:

د .جمعه حامد
الذي أقول له بشراك قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"إن الحوت في البحر  ،والطير في السماء  ،ليصلون على معلم الناس الخير "
كما أنني أتوجه بخالص الشكر إلى من علمنا التفاؤل والمضي إلى األمام،
وكذلك نشكر كل من ساعد على إتمام هذا البحث وقدم لي العون ومد لي يد المساعدة وزودني بالمعلومات
الالزمة إلتمام هذا البحث.

ج

مستخلص

أدى التطور المتسارع ف ي تكنولوجيا المعمومات إلى ظهور تقنيات جديدة تواكب إحتياجات
المستخدمين منها تطبيقات الهواتف الذكية لتساِد ف ي أداء اَلِمال وتلبية متطلبات الحياه وقد
أصبحت الخدمات المقدمة للمستخدمين لتسهيل أداء مهامهم الضرورية إلكتروني ا ومن خالل

الموبايل حيث تكمن مشكلة البحث ف ي معاناة الكثير من المواطنين ف ي الحصول ِلى ِامل
صيانة ،وف ي السودان ِموم ا سوق األِمال المهنية يصعب فيه ايجاد المقدم المناسب لك

و يهدف البحث إلى تصميم تطبيق أندرويد يساِد ف ي الوصول إلى العامل بسرِة وسهولة  ،وقد
تم إستخدام المنهج العلم ي التطبيق ي ف ي هذا البحث وتصميم النظم الكائن ي باستخدام ، UML
من حيث األدوات المستخدمة فقد تم إستخدام لغة الجافا (أندرويد) ف ي تصميم التطبيق بإستخدام
برنامج ( ، )Android studioوقد توصلت الدراسة إلى مجموِة من النتائج أهمها أنه ساِد ف ي
الوصول إلى العامل بسرِه وسهولة وكذلك مكن من ِملية ربط العميل مباشرة مع العامل من
خالل الموبايل  ،ومن أهم التوصيات الت ي خرج بها البحث ه ي تحديث التطبيق بشكل مستمر
وتوفير خدمة الدردشة اآلنية بين العميل والعامل من خالل التطبيق.
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Abstract
The rapid development of information technology has led to the emergence of
new technologies to keep pace with the needs of users, including smart phone
applications to help in the performance of business and meet the requirements of life
with mobile application , and the problem of research in the suffering of many
citizens in the maintenance worker, and in Sudan in general the professional business
market is difficult to find the right provider for you , and we find that the approach
used in this research is the applied scientific method using the object analysis and
design approach using UML , and using Java language (Android) to design this
application using (android studio), the importance of this research is to connect the
client with worker directly using mobile and easy to find the worker , the most
important recommendation is development this application and provide a chatting
between client and worker such is mobile.

ه

فهرس الموضوعات
الموضوع

الرقم

رقم الصفحة

اآلية

أ

اإلهداء

ب

الشكر و العرفان

جـ

المستخلص

د

Abstract

ه

فهرس الموضوِات

و

فهرس األشكال

ط

فهرس الجداول

ك
الفصل األول  :اإلطار النظري

1-1

المقدمة

1

2-1

مشكلة البحث

1

3-1

أهداف البحث

1

1-1

أهمية البحث

2

5-1

منهجية البحث

2

6-1

حدود البحث

2

7-1

األدوات المستخدمة ف ي تنفيذ البحث

2

8-1

هيكل البحث

3

9-1

الدراسات السابقة

3

مقارنة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة

6

الفصل الثان ي  :اإلطار النظري
1-2

9

تمهيد
و

2-2

الخدمات اإللكترونية

9

3-2

التجارة اَللكترونية

12

1-2

اسباب انتشار تطبيقات الهواتف السيارة

13

5-2

تطبيقات الهواتف الذكية

15

6-2

أنظمة تشغيل تطبيقات الهواتف الذكية

19

7-2

اَلندرويد

22

8-2

نظام التشغيل اندرويد Android

26

9-2

لغة الجافا Java

32

 12-2لغة البرمجة PHP

31

 Web Scripting Language 11-2لغة

32

 12-2قواِد البيانات MySQL

31

الفصل الثالث  :التحليل
1-3

مقدمة ِن التحليل

36

2-3

وصف النظام القديم

36

3-3

مشكله النظام القديم

36

1-3

الحل المقترح

36

5-3

وصف النظام الجديد

37

6-3

اهداف النظام الجديد

37

7-3

دراسة الجدوي

37

8-3

تحليل المخرجات

39

9-3

تحليل العمليات

12

 12-3تحليل المدخالت

19

 11-3تحليل اَلمنية

53
ز

الفصل الرابع  :التصميم و التنفيذ
1-1

مقدمة ِن الفصل

55

2-1

مقدمة ِن مرحلة التصميم

55

3-1

تصميم شاشات التطبيق

56

1-1

تنفيذ شاشات التطبيق

71

الفصل الخامس :النتائج والتوصيات
1-5

النتائج

87

2-5

التوصيات

88

3-5

المصادر والمراجع

89

ح

فهرس األشكال
الموضوع

الرقم
وصف لطبقات األندرويد

)(4-2
()3-2
)(2-2
)(1-2
)(0-2
)(4-1
)(3-1
)(2-1
)(1-1
)(0-1
)(4-1
)(4-1
)(4-1

مخطط الحالة للنظام
مخطط التتابع لمدير النظام
مخطط التسلسل للعامل
مخطط التسلسل العميل
مخطط الفصائل للنظام
تصميم شاشة الدخول الخاصة بمدير النظام
تصميم شاشة مدير النظام الرئيسية
تصميم شاشة التحكم ف ي بيانات العمال
تصميم شاشة التحكم ف ي بيانات العمالء
تصميم شاشة تحديث بيانات المدير
تصميم شاشة اضافة ِامل
تصميم شاشة التقارير
تصميم شاشة تقرير ِن العمال
تصميم شاشة تقرير ِن العمالء

رقم الصفحة
32
14
14
14
14
05
04
04
04
05
45
44
43
42

)(5-1
)(45-1
)(44-1
)(12-4
)(42-1
)(41-1
)(40-4

تصميم شاشة ِرض الطلبات السابقة للعميل

41
40
44
44
44
45
45

)(16-4

تنفيذ شاشة الدخول الخاصة بمدير النظام

44

)(17-4

تنفيذ شاشة مدير النظام الرئيسية

43

تصميم شاشة الدخول الخاصة بالعامل
تصميم شاشة العامل الرئيسية
تصميم شاشة ِرض الطلبات الحديثة
تصميم شاشة العميل الرئيسية
تصميم شاشة إرسال طلب جديد

ط

)(18-4

تنفيذ شاشة التحكم ف ي بيانات العمال

42

)(19-4

تنفيذ شاشة التحكم ف ي بيانات العمالء

41

)(20-4

تنفيذ شاشة تحديث بيانات المدير

40

)(21-4

تنفيذ شاشة اضافة ِامل

44

)(22-4

تنفيذ شاشة التقارير

44

)(23-4

تنفيذ شاشة تقرير ِن العمال

44

)(24-4

تنفيذ شاشة تقرير ِن العمالء

45

)(30-4

تنفيذ شاشة الدخول الخاصة بالعامل

45

)(34-4

تنفيذ شاشة العامل الرئيسية

44

)(34-4

تنفيذ شاشة ِرض الطلبات السابقة

43

)(34-4

تنفيذ شاشة العميل الرئيسية

42

)(35-4

تنفيذ شاشة إرسال طلب جديد

41

)(25-4

تنفيذ شاشة ِرض الطلبات السابقة للعميل

40

ي

فهرس الجداول
الموضوع

رقم الصفحة
24

الرقم
)(4-2

مواصفات األجهزة والبرمجيات

)(3-2

دراسة الجدوي اَلقتصادية

24

)(2-2

دراسة الجدوى اإلقتصادية لِلجهزة و البرمجيات

25

)(1-2

الممثلين الرئيسيين ف ي النظام

15

)(0-2

توثيق حالة إستخدام تسجيل الدخول.

13

)(4-2

توثيق حالة إستخدام التحكم ف ي البيانات األساسية

13

)(4-2

توثيق حالة إستخدام تقديم العرض

12

)(4-2

توثيق حالة إستخدام طلب ِامل

12

)(5-2

توثيق حالة إستخدام استخراج وِرض التقارير واإلستعالمات.

11

) (45-2توثيق حالة إستخدام إنشاء حساب جديد

11

) (44-2توثيق حالة إستخدام تسجيل الخروج.

10

) (43-2قاموس البيانات لجدول مدير النظام

04

) (42-2قاموس البيانات لجدول العامل

04

) (41-2قاموس البيانات لجدول العميل

04

) (40-2قاموس البيانات لجدول الخدمات

03

) (44-2قاموس البيانات لجدول العروض

03

) (44-2قاموس البيانات لجدول الطلبات

03

) (44-2قاموس البيانات لجدول التقييم

03

ك

الفصـل األول
اإلطـــار العـــام

 1-1المقدمــــــــــة
منذ بداية العصر الحالي تطورت إحصائيات استخدامات الجوال وخصوصاً الهواتف الذكية
وتطبيقاتها بشكل رهيب .واحتلت تطبيقات الجوال مكانة مميزة فى عالم األعمال وقفزت قفزات واسعة المدى
فى تطورها وتنوعها ومدى االستفادة التي يمكن الحصول عليها منها.تعد تطبيقات الجوال من أقوى األساليب
التسويقية التي تتبعها الشركات اليوم .فالتطبيق فى شكله العام هو برنامج يظل متواجداً على جهاز المستخدم
 42ساعة يومياً لذا بوجود تطبيق خاص بمنتجاتك وخدماتك يوفر لك فرصة ذهبية فى أن يظل المستخدم
يراه كلما استخدم جواله الذكي.
كثي اًر منا تواجهه تنفيذ خدمة ما (كالصيانة أو السباكة) ولم تجد شخصاً قريباً منك ،أو لم تكن تعرف
شخصاً ما لمساعدتك؟ ،وفي السودان عموماً سوق األعمال المهنية يصعب فيه ايجاد المقدم المناسب لك،
وأغلب األعمال يجب ان تتم بواسطة معارفك ،والعملية قد تبدوا سهلة لكنها ليست كذلك ،فسوف تتفاجئ في
لحظة ما بأن هاتفك أصبح مليئ بأرقام هواتف المقدمين الذي لم يعودوا يعملوا بهذه المنطقة وأنك مازلت
بحاجة لبعض المقدمين الجدد.
ومن هنا أتت فكرة البحث ،وذلك بعمل تطبيق يساعد على ايجاد أقرب خدمات في مكانك الذي تتواجد فيه،
وهذه ميزة مهمة حيث من المنطقى أن يتم تنفيذ الخدمات بشكل سريع بدالً من االنتظار من أن يأتيك شخص
أخر من منطقة بعيدة تتطلب ساعات للوصول اليك.

 2-1مشكــلــة البحــــث
 البحث عن عامل صيانة من اي نوع يتم بطريقة تقليدية.
 ضياع كثير من الوقت في البحث والحصول علي العامل المناسب.
 التكلفة العالية حيث اليوجد سعر ثابت متفق عليه الي نوع من انواع الخدمات المطلوبة.
 صعوبة الوصول لنفس العامل اذا حدثت أي مشكلة في وقت قليل من عملية الصيانة .

1

 3-1اهـــداف البحــث:
يهدف البحث إلنشاء تطبيق خدمات الصيانة المنزلية من الطرق التقليدية إلى نظام إلكتروني مبسط
وذلك عن طريق تصميم تطبيق أندرويد وذلك لــ:
 -1تقديم خدمة افضل للعمالء وذلك من خالل تسهيل عملية البحث عن العامل المناسب من خالل
الموبايل مما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال.
 -4سهولة الرجوع إلي نفس العامل عند حدوث مشكلة في عملية الصيانة التي قام بها.
 -3عرض كل المعلومات الالزمة للتعرف على تفاصيل الخدمات المتاحة والتكلفة لكل خدمة .

 4-1أهمية البـحـــث :
تكمن اهمية البحث من أهمية القطاع الذي تبحثه  -وهو قطاع الخدمات -لما له من دور كبير في حياة
الناس  ,وذلك عن طريق تقديم الخدمات الموجودة من خالل الهاتف الذكي الذي هو متوفر لعدد كبير من

المستفيدين .

 5-1منهـجـيـة البحـث :

 -مناهج البحث العلمي – منهج تحليل وتصميم النظم .

 6-1حدود البحث :
الحدود المكانيه  :السودان .
الحدود الزمانيه :العام .4141-4112

 7-1األدوات المستخدمة في تنفيذ البحث :
 لغات البرمجة (.)php - java
 Eclipse لبرمجة تطبيق الجوال.
 MySQL قواعد البيانات.
 UML لتحليل وتصميم النظام .
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 8-1هيكــــــــل البحـــــــث :
الفصل األول :اإلطار العام.
الفصل الثاني :اإلطار النظري.
الفصل الثالث :التحليل .
الفصل الرابع :التصميم و التنفيذ
الفصل الخامس :الخاتمة  ,النتائج و التوصيات والمراجع .

 9-1الدراسات السابقة
 1-9-1دراسة أزاهر محمد إبراهيم -موقع إلكتروني لتأجير السيارات  -بالتطبيق على شركة ماقزين –
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في نظم المعلومات – جامعة النيلين – 2112م
هدفت الدراسة إلى عمل موقع إلكتروني لشركة ماقزين إلدارتها بحيث يوفر الكثير من المعلومات وسهولة
الحصول عليها وكذلك الحفاظ على سريتها وسالمتها فلقد كانت الشركة تعتمد على الوثائق الورقية
والمستندات وهذا قد يؤدي الى تعرضها للتلف أو السرقة أو الضياع أو غير ذلك  .وكذلك صعوبة إتمام
عملية الحجز اإللكتروني لتأجير السيارات وذلك بالحضور لمقر الشركة إلتمام العملية ولكن بهذا الموقع
اصبح متاح للزبون إستأجار السيارة من خالل الموقع اإللكتروني.
 2-9-1دراسة أبوذر عبدالحليم عبداهلل حمدالنيل – بناء تطبيق أندرويد لحجز الباصات السياحية –
بحث مقدم لنيل درجة البكالريوس في تقانة المعلومات – جامعة السودان المفتوحة – 2112م
هذا النظام عبارة عن تطبيق أندرويد إلدارة وحجز الرحالت والبصات والذى يقدم خدمات مساعده متميزه
تمكن العميل من التفاعل والتواصل مع النظام وانجاز المهمة بطريقة سهله وآمنة مما يقلل الجهد ويوفر زمن
المستفيدين من تقنيات نظام االندرويد.
من حيث المنهجيه تم استخدام التحليل بالتحليل الكينوني في تحليل النظام ومن ناحية برمجية تم برمجة
التطبيق بألندرويد لغة جافا  ،وتوصل البحث الى عدد من النتائج أهمها تصميم تطبيق سهل بطريقه مبسطة
تجعله متاح لكل طبقات المجتمع بحيث يسهل عليهم عملية حز الرحالت ويوفر الكثير من الوقت و الجهد.
3

ومن اهم التوصيات السعي الى تطبيق هذا النظام على ارض الواقع وتطويرة بشكل مستمر ليكون مواكب
لكل ماهو جديد .
 3-9-1دراسة هند محمد علي جعفر بعنوان تطبيق أندرويد لطلب فني صيانة سيارات– بحث مقدم لنيل
درجة الماجستير في علوم الحاسوب – جامعة النيلين – 2112م
يشتمل مفهوم تطبيق االلكتروني لتشخيص أعطال السيارات على استغالل القطاع الخدمي لتكنولوجيا
االتصاالت والمعلومات ضمن العالم الرقمي بتطبيقات كثيرة  ,من خالل جمعها وتخزينها الى جانب معالجتها
اتوماتيكيا والبحث عنها واسترجاعها ،مع إمكانية طلب فني صيانة هذا ما يوفره تطبيق التشخيص االلكتروني
الذي يحتوي على المعلومات والبيانات الخاصة بكل زبون  ،تكمن المشكلة فى عدم الثقة بين العميل
ومهندس الصيانه والصعوبة فى عدم التشخيص.
هذا النظام عباره عن تطبيق أندرويد لتشخيص اعطال السيارات وطلب فني صيانة والذى يقدم خدمات
اصالحية متميزه تمكن العميل من التفاعل والتواصل مع النظام وانجاز المهمة بطريقة سهله وآمنة مما يقلل
الجهد ويوفر زمن المستفيدين من تقنيات نظام االندرويد.
 4-9-1دراسة شريفة محمد حاج ،بناء تطبيق أندرويد لطلب الوجبات من خالل الموبايل (بالتطبيق على
مطعم سمكنا)  ،بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في تقانة المعلومات  ،جامعة النيلين 2121 ،م
من أهم المشاكل التي يعاني منها البحث هي صعوبة وصول الزبائن إلى المطعم في أي زمان وأيضا
صعوبة معرفة األصناف المتوفرة والحصول على الطلبيات بسرعة.
يهدف البحث إلى بناء تطبيق يسهل من عملية طلب الوجبات والبحث عنها ويساهم في زيادة األرباح
للمطعم.
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في تحليل النظام عن طريق إستخدام لغة النمذجة الموحدة UML
واستخدام لغات تصميم مواقع الويب في عملية تصميم وبرمجة النظام.
لقد توصل الى العديد من النتائج أهمها ان التطبيق ساهم في تسهيل عملية طلب الوجبات من خالل
الموبايل وتقليل الزمن والجهد على الزبون.
ومن أهم التوصيات التي خرج بها البحث هي بناء تطبيق أندرويد خاص بمدير النظام يمكنه من إدارة
التطبيق من خالل الموبايل بدالً من الموقع اإللكتروني.
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 5-9-1دراسة عبدالجبار خضر خوجلي ،تطبيق اندرويد لحجز الشقق والمنازل – بالتطبيق على والية
الخرطوم  ،رسالة بحث مقدمة لنيل درجة الماجستير في تقانة المعلومات  ،جامعة النيلين  ،كلية علوم
الحاسوب وتقانة المعلومات 2112 ،م
عباره عن تطبيق أندرويد إلدارة وحجز الشقق السكنية والذى يقدم خدمات مساعده متميزه تمكن العميل من
التفاعل والتواصل مع النظام وانجاز المهمة بطريقة سهله وآمنة مما يقلل الجهد ويوفر زمن المستفيدين من
تقنيات نظام االندرويد.
من حيث المنهجيه استخدام الباحث التحليل الكينوني في تحليل النظام و ذلك بالتوجه نحو الكينونه الرئيسيه
من اعلى الى اسفل ومن ناحية برمجية تم برمجة التطبيق بألندرويد لغة جافا.
توصل الباحث الى عدد من النتائج أهمها تصميم برنامج مسهل بطريقه مميزه تجعله متاح لكل طبقات
المجتمع بحيث يسهل عليهم عملية حجز الشقق ويوفر الكثير من الوقت والجهد في عملية البحث عن
الشقق.
ومن اهم التوصيات السعي الى تطبيق هذا النظام على ارض الواقع وربطة بخدمه  GPSليسهل الوصول
الى الشقق المطلوبه بسوله و يسر.
 2-9-1دراسة محمد يوسف محمد  ،تطبيق أندرويد لحجز صاالت األفراح و المؤتمرات ،رسالة بحث
مقدمة لنيل درجة الماجستير في تقانة المعلومات  ،جامعة النيلين  ،كلية علوم الحاسوب وتقانة
المعلومات 2112 ،م :
ساهم مفهوم تطبيق االلكتروني إلدارة وحجز الصاالت وقاعات المؤتمرات في حل المشكله التي تكمن فى
عدم حصول التاضارب وضياع الزمن بين العميل إدارة الصاله وضياع الزمن و الجهد.
هذا النظام عباره عن تطبيق أندرويد إلداره و حجز صاالت األفراح و المؤتمرات الذى يقدم خدمات مساعده
متميزه تمكن العميل من التفاعل والتواصل مع النظام وانجاز المهمة بطريقة سهله وآمنة مما يقلل الجهد
ويوفر زمن المستفيدين من تقنيات نظام االندرويد.
من حيث المنهجيه تم استخدام التحليل بالتحليل الكينوني في تحليل النظام و ذلك بالتوجه نحو الكينونه

الرئيسيه من اعلى الى اسفل .
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وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها إن التطبيق ساعد المواطنين والمستفيدين من عملية

البحث عن صاالت األفراح والمناسبات من خالل الموبايل مع إمكانية الحجز بسرعه وسهولة  ،ومن أهم
التوصيات التي خرج بها البحث هي تطوير التطبيق بشكل مستمر وتزيويده بخدمة تحديد المواقع ()GPS

 11-1مقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
أ .في دراسة أزاهر أعتمدت الباحثة على لغات برمجة مواقع الويب في إنشاء موقع إلكترني يساعد في
إدارة الشركة ويساعد الزبون في عملية حجز السيارة من خالل موقع إلكتروني  ،بينما في دراستنا
الحالية يتم إنشاء تطبيق أندرويد يساعد في عملية البحث عن عامل للصيانة من خالل الموبايل.
ب .وفي دراسة أبوذر – أعتمد الباحث في هذا المشروع على عمل تطبيق أندرويد يساهم في حل مشكلة
تزاحم المسافرين عند حجز البصات الكبيرة للسفر أو بصات النقل الجماعي من خالل حجز الرحلة
والموقع بواسطة الموبايل وهذه الفكرة مشابهه للمشروع الحالي ولكن يختلف من حيث المضمون حيث
ركزت الدراسة الحالية على عملية البحث عن عامل وطلبه وتحديد موقعه من خالل خدمة تحديد
المواقع.
ج .في دراسة هند – تطرقت الباحثة الى قطع غيار السيارات وذلك من خالل إنشاء تطبيق أندرويد
يساعد المواطنين والسائقين في معرفة أعطال السيارات وطلب فني صيانة سيارات من خالل
الموبايل -وفي دراستنا الحالية يستطيع الزبون البحث عن عامل صيانة من خالل الموبايل .
د .وفي دراسة شريفة قامت الباحثة بتصميم تطبيق أندرويد يساعد العمالء في طلب الوجبات من مطعم
سمكنا لألسماك مع إمكانية توصيلة وتحديد الموقع من خالل  GPSحيث تتشابة مع فكرتنا في
الفكرة وهي طلب الخدمات من خالل الموبايل وتختلف في المنهجية والتطبيق.
ه .وفي دراسة عبدالجبار قام الباحث بتصميم تطبيق أندرويد إلدارة وحجز الشقق السكنية والذى يقدم
خدمات مساعده متميزه تمكن العميل من التفاعل والتواصل مع النظام وانجاز المهمة بطريقة سهله
وآمنة مما يقلل الجهد ويوفر زمن المستفيدين من تقنيات نظام االندرويد حيث تتشابه مع فكرتنا في
الفكره وهي البحث الطلب من خالل الموبايل وتختلف في المضمون.
و .واخي اًر دراسة محمد يوسف ركزت على عملية البحث عن شقق لإليجار من خالل الموبايل مع
إمكانية الحجز حيث تتشابه مع دراستنا في البفكرة وتختلف في المضمون والهدف .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
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 1-2تمهيد
يتميز هذا العصر بالتغيرات السريعة الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي وتقنية المعلومات ،لذا أصبح من
الضروري على المؤسسات والشركات في كل القطاعات مواكبة هذه التغيرات لمواجهة المشكالت التي قد
تنجم عنها مثل كثرة المعلومات وزيادة عدد المتعاملين لها وبعد المسافات.
وقد أدت هذه التغيرات إلى ظهور أنماط وطرائق عديدة للتواصل واإلتصال ،خاصة مع ظهور الثورة
التكنولوجية في تقنية المعلومات ،والتي جعلت من العالم قرية صغيرة مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى تبادل
الخبرات مع اآلخرين ،وحاجة التواصل مع بيئات غنية متعددة المصادر بغرض التطوير الذاتي.تكنولوجيا
المعلومات هي أداة قوية لتسريع التنمية االقتصادية ركزت البلدان النامية على تطوير تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت خالل العقدين األخيرين  ،ونتيجة لذلك  ،تم االعتراف بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
حافز للتنمية االقتصادية .لذلك  ،في السنوات األخيرة  ،يبدو أنه كانت
حاسمة بالنسبة لالقتصاد وتشكل ًا
هناك جهود لتوفير العديد من الخدمات اإللكترونية في العديد من البلدان النامية حيث ُيعتقد أن تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت توفر إمكانات كبيرة للتنمية المستدامة للحكومة اإللكترونية ونتيجة لذلك  ،الخدمات

اإللكترونية.الخدمات اإللكترونية هي خدمات تستخدم تقنيات المعلومات واالتصاالت  (ICT).المكونات
الرئيسية الثالثة للخدمات اإللكترونية هي :مزود الخدمة ومستقبل الخدمة وقنوات تقديم الخدمة (أي
التكنولوجيا) .على سبيل المثال  ،فيما يتعلق بالخدمة اإللكترونية العامة  ،فإن الوكاالت العامة هي مزود
الخدمة والمواطنون وكذلك الشركات هم متلقي الخدمة .قناة تقديم الخدمة هي المطلب الثالث للخدمة
أيضا النظر في القنوات
اإللكترونية .اإلنترنت هو القناة الرئيسية لتقديم الخدمات اإللكترونية  ،بينما يتم ً

الكالسيكية األخرى (مثل الهاتف  ،ومركز االتصال  ،والكشك العام  ،والهاتف المحمول  ،والتلفزيون)].[1

 2-2الخدمات اإللكترونية
تعريف الخدمة على أنها "فعل أو أداء مقدم من طرف واحد إلى آخر .نشاط اقتصادي يخلق قيمة ويوفر
فوائد للعمالء  .بواسطة إحداث تغيير مرغوب فيه  ،أو نيابة عن المتلقي" .هذا التعريف يبرز
كال من العملية التي يتم إنتاج الخدمة والنتيجة  ،في شكل فوائد  ،ذلك يتلقى العميل كل من عمليات إنتاج
الخدمة والنتائج ذات الصلة عندما ننظر في الخدمات اإللكترونية ،فيما يتعلق بعملية إنتاج الخدمة  ،يتم
إنشاء خدمة إلكترونية وتخزينها كرمز إلكتروني تتألف من أرقام ثنائية  ،ألنها موجودة في بيئة رقمية .بناء
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على هذا  ،نحن نالحظ أنه  ،بحكم التعريف  ،تكون نتيجة ترجمة فعل أو أداء إلى أرقام ثنائية هي دعا
خوارزمية .قام هان وكوفمان بتحديد الخدمات اإللكترونية باستخدام الخوارزميات ,باستخدام هذه الفكرة ،
يمكننا تعريف الخدمة اإللكترونية على أنها" :فعل أو أداء يخلق قيمة و يوفر فوائد للعمالء من خالل عملية
يتم تخزينها كخوارزمية وعادةً التي تنفذها البرامج الشبكية " .وهكذا يبرز تعريفنا التمييز بين إنتاج الخدمة

(خوارزمية مخزنة يتم تسليمها بواسطة التعمل الخدمات اإللكترونية  ،من خالل نظم المعلومات ( )ISوتقنيات
المعلومات ( ، )ITعلى تحويل األعمال واالقتصادات والمجتمعات .تتكون الخدمات اإللكترونية الحديثة من
بنى تحتية أو خدمات معلومات رقمية واسعة النطاق تعمل على االستفادة من اإلنترنت أو الويب (على سبيل
المثال  ،التجارة اإللكترونية  ،التجارة اإللكترونية  ،التكنولوجيا المالية  ،الصحة اإللكترونية  ،الحكومة
اإللكترونية  ،وغيرها الكثير) E-Service Journal .هي مجلة دولية محكمة  ،وهي بمثابة منتدى مهم
للبحوث الرائدة حول أسس وتصميم وتطوير وتقديم وادارة و وتقييم تأثير الخدمات اإللكترونية في أي شكل أو
تطبيق .تنشر المجلة أبحاثًا مبتكرة حول جميع جوانب الخدمات اإللكترونية من المنظورات التحليلية والسلوكية
والتكنولوجية.
كذلك الخدمة اإللكترونية مصطلح عام للغاية  ،وعادة ما تشير إلى "توفير الخدمات عبر اإلنترنت (البادئة"
" eتعني" اإللكترونية " ،كما هو الحال في العديد من االستخدامات األخرى)  ،وبالتالي قد تكون الخدمة
أيضا خدمات غير تجارية (عبر
أيضا التجارة اإللكترونية  ،على الرغم من أنها قد تشمل ً
اإللكترونية تشمل ً
اإلنترنت)  ،والتي يتم توفيرها عادةً من قبل الحكومة.

تشكل الخدمة اإللكترونية أو "الخدمة اإللكترونية" الخدمات المتاحة عبر اإلنترنت على اإلنترنت  ،حيث

يمكن إجراء معاملة صالحة للشراء والبيع (الشراء)  ،على عكس المواقع التقليدية  ،حيث تتوفر المعلومات
الوصفية فقط  ،وال تتوفر معاملة عبر اإلنترنت أصبح ممكنا.[1] '.
نعرف الخدمات اإللكترونية على أنها أنشطة يقدمها المزود إلى مستلم ؛ هذه
ووفقًا لمراجعة التعريفات ّ ،
الخدمات غير مادية ؛ يتم توفيرها عن طريق أجهزة المعلومات واالتصاالت  ،ونتيجة الستهالكها يمكن أن

تكون فائدة أو خدمة أو الحصول على األصول.كما يمكن تعريف الخدمات اإللكترونية بأنها الخدمات
المقدمة عبر اإلنترنت .هذه الخدمات لها خصائص وأبعاد مختلفة  ،على سبيل المثال استهداف قطاعات
مختلفة  ،أو الوصول إليها من خالل قنوات مختلفة  ،أو المقصود منها االستخدام المتكرر أو غير المتكرر.
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ويتم ذلك عن طريق وضع خدمات إلكترونية للهاتف المحمول في مجال البحث ؛  ,مراجعة األعمال ذات
الصلة على الخدمات اإللكترونية المتنقلة ؛ عرض ودراسة التحديات القائمة سواء الصعوبات أو الفرص عند
الجمع بين التنقل والخدمات اإللكترونية .أن الخدمات اإللكترونية المتنقلة هي الجيل التالي من الخدمات
القائمة على اإلنترنت ومناقشة مجاالت التركيز المهمة واالتجاهات المستقبلية  ،واعطاء فكرة إضافية
للتحديات والفرص في مجاالت القبول والتبني والتوافر في أي وقت وفي أي مكان  ،والتعاون .وفي المقابل ،
فإن هذه المناطق قد تهيئ الساحة لتعزيز المشاركة اإللكترونية.
على الرغم من اختالف تعريفات الخدمات اإللكترونية فإن المكون الرئيسي هو تقديم الخدمات عبر اإلنترنت
مثل تستخدم الخدمات اإللكترونية ألتمتة العمالء وتقديم وادارة المعلومات  ،وتحولت في نواح كثيرة األسواق
والمنافسة في دعم سالسل وهياكل القيمة الجديدة عالوة على ذلك  ،وجدت الخدمات اإللكترونية مكانها في
تقارب الخدمات والسلع في حين أن البضائع ملموسة وتستهلك منفصلة عن لحظة اإلنتاج ،والخدمات غير
ملموسة ومستهلكة أثناء اإلنتاج  ،والخدمات اإللكترونية غير ملموسة يمكن فصلها عن لحظة اإلنتاج ،
وبالتالي تصبح جيدة الرقمية  .في الواقع  ،تؤثر تقنيات المعلومات واالتصاالت على جميع أنواع السلع
والخدمات فيما يتعلق بمعامالتها في السوق (األعمال اإللكترونية).
تشمل كل من التجارة اإللكترونية والخدمات اإللكترونية  ،وتعريف التجارة اإللكترونية بأنها الشراء وبيع
البضائع غير المادية  ،في حين أن كل التفاعل بين مزود الخدمة ويتوسط المستخدم عن طريق اإلنترنت
عندما يتعلق األمر بالخدمات اإللكترونية والخدمات اإللكترونية غير ملموسة .الخدمات اإللكترونية كتطبيقات
قائمة على اإلنترنت تلبي احتياجات الخدمة بسالسة الجمع بين الموارد المتخصصة الموزعة لتمكين الجمع
في كثير من األحيان في الوقت الحقيقي المعامالت].[1
تكمن أهمية الخدمة اإللكترونية في الوصول الي قاعدة أكبر من العمالء ,توسيع نطاق الوصول الي السوق
,خفض حاجز الدخول إلي أسواق جديدة وتكلفة شراء عمالء جدد ,ةهي قناة إتصال بديلة للعمالء مع زيادة
الخدمات الطروحة للعمالء والحصول علي مزايا تنافسية وتعزيز الشفافية المحتملة لزيادة المعرفة للعمالء.
يمكن تقسيم الخدمات االلكترونية الي عدة فئات عريضة تحددها أنواع األفراد أو المنظمات التي تقدم هذه
الخدمات وتستخدمها يشار الي ثالث من هذه الفئات الرئيسية من شركة الي مستهلك  ,و األعمال التجارية
أيضا خدمات إلكترونية يمكن أن
بين الشركات والشركات وبين المستهلك الي المستهلك .باإلضافة الى هناك ً
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تشمل وكالة حكومية  ،والتي يشار إليها إما من ضمن هذه الفئات الواسعة أو التي يمكن تقديمها من حكومة
ألي أخري .
مهما في بيئة تنظيمية تنافسية  ,ان جودة الخدمات االلكترونية
يعد قياس جودة الخدمة وتميز الخدمة ًا
أمر ً
تعني إلي أي مدي يسهل الموقع االلكتروني البيع والشراء وتسليم الخدمات والمنتجات بكفاءة وفاعلية .حيث
أوضح  zeithmalبأنها :تتمثل في تقييم العمالء للخدمات المقدمة لهم من خالل التفاعل مع الخدمة .
يمكن تعريف جودة الخدمات االلكترونية بأنها المواصفات النوعية االيجابية التي تتوفر في الخدمة االلكترونية
 .والتي تحقق الرضا للمستفيد من حيث الدقة,واختصار الزمن وتقليل الكلفة وتبسيط الجهد وتقليص الفجوة
بين ما يتم تطبيقه وما هو مطبق عالميا.
نموذج جودة الخدمة هو أحد األدوات المستخدمة على نطاق واسع لقياس جودة الخدمة في جوانب
مختلفة,ومن النماذج المستخدمة لقياس جودة الخدمة نوذج السيرفكوال و الصفات الخمس لهذا النموذج هي:
الموثوقية  ،االستجابة  ،الضمان  ،الملموسات  ،التعاطف.
يحتوي مصطلح "الخدمة اإللكترونية" على العديد من التطبيقات ويمكن العثور عليه في العديد من
التخصصات .مجاالت التطبيق المهيمنة اثنين من الخدمات اإللكترونية هي األعمال اإللكترونية (أو التجارة
اإللكترونية) :الخدمات اإللكترونية المقدمة في الغالب من قبل الشركات أو [المنظمات غير الحكومية |
المنظمات غير الحكومية] (المنظمات غير الحكومية) (القطاع الخاص)]. [2

 3-2التجارة االلكترونية
في هذا العصر تتميز حياة االنسان بممارسة أنشطة عديدة ترتبط بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ,التي
تتسم بالسرعة ووفرة المعلومات زمن بين ما أفرزه هذا التطور هو ظهور مصطلحات جديدة  ,تعد الحدود
المادية والجغرافية وألغت جميع القيود التي تحد من حرية اإلنسان في ممارسته لمعامالته ومن بين هذه
المصطلحات الجديدة هو مصطلح (التجارة اإللكترونية) ,تشمل التجارة اإللكترونية كل المعامالت التجارية
,من بيع وشراء للسلع والخدمات وقد أعتبرها المحللين اإلقتصاديين بأنها محرك جديد للتنمية اإلقتصادية
وذلك كونها وسيلة فعالة وسريعة إلبرام الصفقات والمنتجات والخدمات وترويجها].[2
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 4-2اسباب انتشار تطبيقات الهواتف السيارة
شهد عصرنا الحالى الكثير من التطورات والتحديثات التكنولوجية التى سارعت من وتيرة الحياة ومتطلباتها
وكيفية أداء المجتمعات فيها  ،حتى باتت التكنولوجيا عبارة عن مجموعة من األجهزة اإللكترونية التى
ساهمت فى اختصار الكثير من الوقت والجهد فى إتمام العديد من المهام والعمليات وفى هذا المجال برزت
الهواتف الذكية خالل السنوات الماضية والتى أشعلت التنافس فى األسواق اإللكترونية وطؤرت من آليات
العمل المستخدمة فى الهواتف المحمولة  ،لتجعلها أكثر إنخراطاً بالذكاء التقنى وشبكة اإلنترنت والعالم الرقمى
ككل .
يتميز هذا العصر بالتغيرات السريعة الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي وتقنية المعلومات ،لذا أصبح من
الضروري على المؤسسات والشركات في كل القطاعات مواكبة هذه التغيرات لمواجهة المشكالت التي قد
تنجم عنها مثل كثرة المعلومات وزيادة عدد المتعاملين لها وبعد المسافات.
وقد أدت هذه التغيرات إلى ظهور أنماط وطرائق عديدة للتواصل واإلتصال ،خاصة مع ظهور الثورة
التكنولوجية في تقنية المعلومات ،والتي جعلت من العالم قرية صغيرة مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى تبادل
الخبرات مع اآلخرين ،وحاجة التواصل مع بيئات غنية متعددة المصادر بغرض التطوير الذاتي.
وكان لزيادة قدرات بنية الشبكات التحتية ذات النطاق الترددي العالمي ،والتقدم في التكنلوجيا الألسلكية،
وزيادة شعبية الهواتف الذكية ،األثر األكبر على النمو السريع في تكنلوجيا هذه األجهزة في السنوات األخيرة،
مما أدى إلى إنتشارها إنتشا اًر كبي اًر على مستوى العالم ،حيث دخلت كل بيت تقريباً ،وتملكها كل فرد من أفراد
المجتمعات بغض النظر عن مستواه الثقافي أو اإلقتصادي أو اإلجتماعي ،ففي السودان مثالً وهو يعتبر من
البلدان الفقيرة نسبياً ،فقد صرحت هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت ؟أن نسبته  %22من سكان السودان يمتلكون
هواتف نقالة ،أذ بلغ عدد المشتركين في هذه الخدمة أكثر من خمسة عشر مليون ،وأنهم قد تبادلوا ما بينهم
مليار وثمانمائة مليون رسالة نصية ،أي بمعدل حوالي ثالثمائة وستون رسالة للفرد الواحد ،وأن عدد
اإلتصاالت قد بلغ ثالثة عشر مليا اًر وثالثمائة مليون دقيقة .أعلنت و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
ارتفاع عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت بالسودان إلى أكثر من  13مليون مستخدم ،بعد دخول مليوني مشترك
جديد للشبكة عبر الهاتف السيار ،ليرتفع معدل االستخدام عبر الجوال بنسبة  5,5بالمئة في العام
.[3]4112
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وخالل السنوات القليلة الماضية ارتفع عدد مستخدمى الهواتف الذكية بشكل كبير حول العالم ،وفى المستقبل
ستزداد هذه األرقام بقوة ،وذكرت دراسة حديثة أجرتها شركة "بايدو" الصينية أن بحلول عام  ،4141سيكون
هناك  1.1مليار مستخدمى للهواتف الذكية فى جميع أنحاء العالم ،وقالت الدراسة إن  ٪11من المستخدمين
ينظرون للهواتف الذكية كأداة اتصال فى حين ينظر  ٪43بأنها جزء أساسى من حياتهم ،و %2يستخدمونه
بمثابة أداة للتواصل االجتماعى و ٪2من الناس يتعاملون معها على أنها أداة للترفيه.
وقد إستفادت قطاعات كثيرة من قطاعات المجتمعات من هذه األجهزة ،لما تقدمه من خدمات كبيرة في كل
مجال من مجاالت الحياة ،كاألمن والصحة واإلقتصاد واإلتصاالت والسياسة.
ومن أهم هذه األجهزة الهاتف الذكي .وقطاع الخدمات المنزلية ليس أقل حاجة من باقي القطاعات إلى
خدمات األجهزة الذكية ،فتقنيات اإلتصاالت والمعلومات تجعل من الممكن تطوير أشكال جديدة للخدمات.
وبما أن معظم األفراد لهم المعرفة الكاملة بكيفية التعامل مع األجهزة الذكية ،قد ساعد ذلك على بدء
إستخدامها في معظم القطاعات المختلفة ،وفي كثير من دول العالم المتطورة والنامية على حد سواء.
وتعد تقنيات التواصل الذكية من أكثر مظاهر التكنلوجيا إنتشا اًر في أيامنا هذه ،ولذلك فهي من أكثر األدوات
التي يمكن أن تستخدم في عملية التعليم الذكي بحيث أنها تستطيع أن تقدم العديد من الخدمات للعملية ككل،
ومن هذه الخدمات :الدخول إلى اإلنترنت ،وتصفح المواقع المختلفة ،وارسال واستقبال البريد اإلكتروني،
وتبادل الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ،وتشغيل الملفات المختلفة وتشغيل األلعاب التعليمية].[4
ومن األسباب التي دعت إلى ضرورة اإلستفادة من إمكانيات الهاتف الذكي في عمليات التواصل النمو
والتطور الم تزايد لألجهزة الذكية ،وتعدد الخدمات التي تقدمها تلك األجهزة والتي يمكن توظيفها في عدة
مجاالت.ومن خصائص إستخدام الهاتف الذكي التي ساعدت على ضرورة إستخدامه في معظم المجاالت
المختلفة:
 الشعور باإلستقاللية. التحرر من قيود الزمن. التحرر من قيود المكان.وقد أصبحت تقنية األجهزة الذكية تقنية موثوقة ،وهي تقدم من الخدمات للفرد ما يجعله على إتصال مع
المؤسسة ومع زمالئه ،من أي مكان وفي أي وقت .إن أنتشار الهاتف الذكي وأجهزة الكمبيوتر الكفي بأسعار
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معقولة أكثر من أجهزة الكمبيوتر العادية ،وارتباطها باإلنترنت ،وألنه أصبح من الصعب جداً التخلي عنها،
جعلها تعتبر من أهم الوسائل التقنية ،مما أفسح المجال للمؤسسات بنقل المعلومات بسهولة كبيرة واستثمار
أكبر قدر من الوقت في عملية اإلستثمار والخدمات .ولم يخفى على أحد أن معظم األجهزة الذكية مفيدة في
كل مجال .وتبقى هناك عيوب في إستخدامها متمثلة في أن أغلب الهواتف الذكية ذات شاشات صغيرة،
محدودية قدرات التخزين ،محدودية قدرات البطارية وسهولة فقدانها ،والتي قد تتسبب بفقدان المعلومات.
أظهرت العديد من الدراسات الخاصة بتكنولوجيا الهاتف الذكي وأجهزة الكمبيوتر الكفي أن وراء إستخدام هذه
التكنولوجيا األسباب التالية:
 )1أن الهاتف الذكي هو أكثر األجهزة التكنولوجية إستخداماً بين أيدينا حيث أظهرت تلك الدراسات أن
أكثر ثالثة أغراض نحملها هي :المفاتيح والمحفظة والهاتف الذكي .فقد تمت دراسة على المجتمع
السكاني في دولة جنوب إفريقيا وأكدت النتائج المؤشرات توافر الهاتف الذكي مع كل مئة من أفراد
المجتمع بنسبة .%22.92
 )4الهاتف الذكي هو أداة إجتماعية ،وهو يعتبر أداة جيدة في التواصل حيث يتم من خالله تبادل
المعلومات واآلراء.
 )3األجهزة المتنقلة والذكية يمكن إستخدامها في أي مكان وزمان ،في البيت ،والعمل ،في القطار.
 )2يتيح الفرصة لألفراد للتواصل مع شبكة المعلومات الدولية ،والتفاعل بسهولة مع األطراف األخرى.
 )5سهولة الربط بشبكة اإلنترنت في أي مكان ،يوجد حالياً الكثير من التطبيقات واألدوات التي تسهل
التعلم بإستعمال الهاتف الذكي وتتيح التفاعل مع األخرين ومشاركة الملفات المختلفة معهم.
ومن البديهى أن تمتاز هذه الهواتف بمنظومة عملها وتصميمها الداخلى والخارجى عن غيرها لذلك كانت
المحملة من المتاجر اإللكترونية الخاصة بكل عالمة تجارية ،األساس التى تعمل
التطبيقات الذكية الموجودة و َ
به تلك الهواتف].[4

 5-2تطبيقات الهواتف الذكية
تعد تطبيقات الهواتف الذكية من أقوي أساليب التسويق التي تتبعها المنظومات مهما كبر أو صغر حجمها
اليوم,حيث أن التطبيق عموماً برنامج يظل متواجد مع العميل علي جهازه الذكي أينما وجد خالل 42ساعة
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يومياً,فبوجود هذا التطبيق الخاص بمنتجك أو خدمتك سوف يوفر لك التواجد الدائم أمام عينه وفي تفكيره
كلما ألقي نظره علي هاتفه الذكي.
فهي برامج تعمل علي أحد الهواتف الذكية باالعتماد علي عدد من المزايا التي تقدمها هذه الهواتف بحيث
تقدم خدمة معينة لمستخدميها .وتعتمد بالغالب علي االتصال باالنترنت الذي توفره هذه الهواتف.
وهنا تعريف اخر يصفها بأنها هى مجموعة من البرامج الرقمية المعقدة التى تعمل على تقديم مختلف
تسوق وغيرها الكثير من
الخدمات للمستخدم من حساب أوترفيه أو إطالع على األخبار أو إعالن أو حتًى َ
الخدمات السريعة والسهلة .
مطوريها بات بازدياد ،
وقد ش َكلت هذه التطبيقات فى األونة األخيرة ثورة تكنولوجية عصرية خاصة وأن عدد َ
لتوجه الكثير من الشباب لدراسة هذا التخصص .
نظ اًر ً
عدة  ،نذكر فى النقاط التالية أهمها :
وقد ُعزيت سرعة انتشار مثل هذه التطبيقات إلى أسباب َ

ونمو سريع .
تطور َ
 زيادة رغبات واحتياجات المجتمعات التقنية وبالتالى فهى بجاحة إلى َ
 تنوع الخدمات التى تقدمها هذه التطبيقات من تطبيقات ترفيهية إلى تعليمية وأخرى من إعالنية .
 قدرة هذه التطبيقات على تسهيل أداء الكثير من القطاعات واألسواق التجارية من خالل اإلعالن
عنها والبيع والشراء من خاللها .
 تسهيل الكثير من عمليات التواصل األجتماعى من دردشة واتصال سواء داخل الدولة أو خارجها
 إمكانية هذه التطبيقات فى التسويق الرقمى للمنتجات والخدمات التى توفرها الكثير من الشركات ،
وبالتالى زيادة حجم المبيعات واألرباح المادية .
مطورى هذه التطبيقات حول العالم لكونها وسيلة جيدة للكسب المادى اإلضافى وتقديم الخدمات
 كثرة َ
التى يحتاجها أفرادها المجتمعات على أختالفها .
 زيادة اإلقبال على تحميل هذه التطبيقات ليكون الوسيلة األسرع واألسهل فى التسلية والتواصل وانجاز
الكثير من األعمال .
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وقد ساهمت هذه األسباب وغيرها الكثير بانتشار تطبيقات الهواتف الذكية بسرعة كبيرة حول العالم فيما حققت
تقدماً كبي اًر فى عالم التكنولوجيا واالستفادة منه وتسخيره لتقديم الخدمات
من خالل مستواها التقنى العالى َ
وتسهيل ُسبل الحصول عليها دون عناء وبأقل مدة زمنية ممكنة ].[5
الجدير بالذكر أن تطببيقات الهواتف الذكية باتت مركز اهتمام المستخدمين والشركات المصنعة للهواتف
تطور منتظر على هذا النوع من األجهزة اإللكترونية ،فيما غدت للبعض مجال
المحمولة  ،كونها عنوان َ
أى َ
استثمار قوى يعود بمكاسب مادية سريعة وكبيرة على أصحابها والعاملين على تطويرها بشكل دائم
كما يمكن تعريف تطبيقات الهواتف الذكية ( )Mobile Appsبأنها :برامج حاسوبية صممت لتشغيل الهواتف
الذكية أو أجهزة التابليت ،وهي منتشرة كثي اًر في المجتمع وتلعب دو اًر مهماً في حياتنا اليومية ،وتمكن
المستخدم من إنجاز مهماته اليومية وكأنه على جهازه الشخصي مثل تصفح واستخدام اإليميل االشخصي،
وتكون هذه التطبيقات متاحة على تطبيقات الهواتف الذكية مثل جوجل بالي  Google Play Storeوأبل
ستور  Apple Storeوغيرها ،وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية وتصميمها يعتمد على نوع الجهاز نفسه.
وتعرف أيضا بأنها":واحدة من الخدمات التي تقدمها الهواتف الذكية ،وههي برامج تصممها الشركات
المصنعة للهواتف الذكية أو الشركات المقدمة لخدمة الهواتف أخرى متخصصة في صناعة التطبيقات ،ويقوم
المشترك بتنزيلها على هاتفه من متاجر شركات الهواتف العالمية على حسب نوع نظام تشغيل الهاتف،
وتقدم هذه التطبيقات خدمتها للمشترك ،والتي تفيده في حياته اليومية وفي شتى المجاالت كالتطبيقات
الرياضية ،اإلخبارية ،أو للتواصل اإلجتماعي عبر شركات التواصل اإلجتماعي،أو تطبيقات ،دينية،عملية،
تعليمية،سياحية ،وغيرها الكثير".
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ويعرفها المبيضين بأنها":برامج تعمل على الهواتف الذكية ،وهي تحوي محتوى مصمم لسد حاجة معينة لدى
المستخدم ،أو تلبية خدمة معينة ،حيث يجري تحميل التطبيق على األجهزة الذكية من المتاجر اإللكترونية
المتعددة للشركات المشرفة على أنظمة تشغيل هذه الهواتف ،مثل متجر أبل""Apple Storeألجهزة األيفون،
أو متجر جوجل""Google Play Store

ألجهزة اإلندرويد ،وغيرها من المتاجر ،حيث يمكن تحميلها من

هذه المتاجر مباشرة دون الحاجة لمعرفة التفاصيل التقنية لتثبيت البرامج كما كان الحال على أجهزة الحاسوب
الشخصي".
 ،ولكل متجر نظام تشغيل خاص به ،يتفاعل المستخدم مع هذه البرامج عبر الواجهة التصميمية التى تتميز
بأن لها منظومة تصميمية خاصة بها ،وتقدم هذه التطبيقات خدمتها للمستخدمين مجاناً أو مدفوعة].[5
 1-5-2فوائد تطبيقات الهواتف الذكية
خالل الثورة الكبيرة في عالم االنترنت ,تدرب الناس لمشاركة أفكارهم ,وخبراتهم ,والهتماماتهم علي الشبكة .في
السنوات الماضية ومنذ إطالق أبل لهاتف"ايفون" ,ونشر متاجرها في أنحاء العالم ,نمت التطبيقات الخاصة
بالهواتف النقالة لتصبح سوقاً ضخمة نتيجة لهذه الثورات االلكترونية.
هذه,يحمل المستخدمون تطبيقات الهواتف الذكية ليلعبوا ويديروا أسهمهم المالية ويتعقبوا تمريناتهم
في أيامنا
َ
الرياضية ويستمعوا للموسيقي ويرفهوا عن أنفسهم ويتواصلوا مع أصدقائهم وغيرها من النشاطات التي غدت
جزءاً ال يتج أز من حياة الناس اليومية.استناداً إلي هذه الحقائق ,لعبت تقنية تطبيقات الهواتف النقالة أدوا اًر
كبيرة في مجاالت عدة ,اعتماداً علي دراسة أجرتها كونستانت كونتاكت ,يقول  %21من مخططي الفعاليات
أنهم يرغبون بتعلم تقنية التطبيقات النقالة لمساعدتهم في العمل ,فيما يدرك رجال األعمال قيمة التقنية
وأهميتها في النرويج ,ويعون وجود هوة بين مستوي األهتمام والمهارات المتوافرة.
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باختصار ,يجب أن تعي أهمية التطبيقات في التطور في ظل نمو سوق األجهزة النقالة .فوائد التطبيقات
للشركات]:[6
 .1بناء العالقات.
 .4توليد زبائن دائمين.
 .3تقوية العالمة التجارية.
 .2تعزيز التوافرية.
 .5دعم إمكانية الوصول إلي العالمة التجارية.
 .1حل مشكلة الملفات التافهة.
 .9زيادة المبيعات.
 .2دعم الحضور علي األجهزة النقالة.
 .2التواصل مع الزبائن الفعالين.
التجدد في العمل.
 .11توليد
َ

 .11الحصول علي أدوات تؤدي إلي اقتصاد تطبيقات جديد.
 .14تحسين تقنيات عملك علي شبكات التواصل االجتماعي .

 6-2أنظمة تشغيل تطبيقات الهواتف الذكية
تتنافس الشركات المنتجة ألنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف الذكية ،وتختلف من شركة ألخرى ،ولكن تتفق
فيما بينها بتنافسها على تلبية رغبات المستخدم واحتياجاته والعمل الدائم على التطوير وتحقيق سهولة
اإلستخدام.
"نظام الهاتف الذكي :عبارة عن مجموعة من األوامر والتعليمات التى تعمل معاً إلدارة الهاتف ومكوناته
المختلفة مثل الشاشة ،المعالج ،الكاميرا ،أو بمعنى آخر هو همزة الوصل بين مكونات الهاتف الصلبة
 Hardwareوالتطبيقات الخاصة به  Softwareوالتى تتيح للمستخدم اإلستفادة من الهاتف على أكمل وجه،
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إلنه عندما نختار نظام تشغيل ما سوف يتحدد بالتالي التطبيقات واأللعاب وواجهة الشاشة وكل شىء داخل
الهاتف".
"وتعتبر نظم التشغيل الخاصة بالهواتف الذكية برمجيات مصغرة مجهزة لتشغيل الهواتف الذكية ،وهي تشبه
نظم تشغيل الحواسيب المعروفة"].[5
 1-6-2أنواع تطبيقات الهواتف الذكية :
هنالك أنواع من التطبيقات ،وأكثر ثالثة أنواع معروفة وبسيطة للتطبيقات هي  :التطبيق االصلي Native
 ،Appsوتطبيق الويب  ،Web Appsوالتطبيق الهجين  ،Hybrid Appsومن المهم معرفة أنواع تطبيقات
الهواتف الذكية قبل البدء بعملية تصميم التطبيق ،فهنالك إختالفات بين هذه األنواع ومن المهم معرفتها
لمعرفة كيف يعمل التطبيق ولمعرفة أفضل ممارسة لتصميم الواجهة.
 التطبيق األصل :Native Apps
وهي التطبيقات التي تتطلب من المستخدم تنزيلها وتثبيتها على هاتفه الذكي وقد صممت لتالئم أنظمة
التشغيل جميعها.
ويتكون من مجموعة من البرامج المكتوبة خصيصاً لمواصفات المنصة المطلوبة ،فمثال لتطبيق هاتف ذكي
أصلي على منصة أبل تستخدم لغة التطبيق األصلية  ،Objective-Cوبالمثل لتطبيق أصلي على منصة
أندرويد نستخدم  ،Java or C/C++وقد كتبت تطبيقات الهواتف الذكية األصلية خصيصاًلتتناسب مع نوع
ومواصفات الجهاز المشغل لهذا النظام لتواكب التطور التكنولوجي وتحقق أفضل ممارسة ،فإذا كان
بإستطاعة المستخدم تنزيل التطبيق على هاتفه الذكي أو جهازه اللوحي فمن المحتمل أن يكون تطبيق أصلي.
ستبقى تطبيقات الهواتف الذكية األصلية األكثر قوة في أي نظام ،لما لها من قدرة عالية على التوافق مع
األجهزة المتنوعة بكل سهولة ،وتدعم عنصر الحركة في التطبيق بشكل ممتاز].[5
 تطبيق الويب Web Apps
وهي التطبيقات المتوفرة على الموقع اإللكتروني ،وال تتطلب من المستخدم تحميلها وتثبيتها على الهاتف
الذكي الخاص به.
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ويعرفه  Wesleyبأنه  :تطبيق قد قام بإستخدامه كل المستخدمين ال محاله ،فهو عبارة عن برنامج يعمل
بشكل كامل داخل متصفح الويب  ،Web browserوقد صممت وأجهاته عن طريق لغة البرمجة HTML
ومدعومة بأكثر لغات برمجة متنوعة ومعروفة مثلPython،PHP،JavaScript ،Ruby on Rails :
وتعمل هذه التطبيقات تلقائيا على أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي،أو جهاز محمول ،أو جهاز الحاسوب،
متوافقة مع معايير متصفح الويب.
المصممون في تطبيق الويب معنيون بتقديم تصاميم للواجهة بشكل كامل ،وقد يشكل هذا عائقاً أمام
المصممين المبتدئين ،ففي هذه الحالة أيضاً يجب على المصممين أن يهيما بالتفاصيل الصغيرة التي تشكل
عناصر الواجهة ،على العكس تماماً في تصميم الواجهة لتطبيق هاتف ذكي أصلي فإن عناصر الواجهة
تكون محددة ومعلومة تلقائياً من قبل شركتي أبل وجوجل].[4
 التطبيق الهجين أو المختلط Hybrid Apps
ويعتبر مزيج من التطبيق األصلي وتطبيق الويب ،ليالئم األجهزة المحمولة كافة ،ويكون متاح من خاللل
الموقع اإللكتروني للخدمة.

 7-2االندرويد
كلمة ” أندرويد ” هي كلمة إنجليزية تعني اإلنسالة ( إنسان وآلة) أو الروبوت الذي يكون على هيئة إنسان.
وهو نظام مجاني ومفتوح المصدر النظمة تشغيل االجزة المحمولة مثل الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية .يتم
تطوير االندرويد من قبل شركة جوجل االنجليزية .
اندرويد هو اساسا نظام تشغيل األجهزة الهواتف النقالة  ،بدأت بتطويره شركة صغيره مغمورة في بالوا ,
ألتو.كاليفورنيا  .الواليات المتحدة االمريكية بواسطة عدد من االشخاص يعملون في مجال التقنية وهم :أندرو
روبن ،ريتش ماينذر  ،نك سيرز وكريس وايت .ليكونأول نظام تشغيل للهواتف النقالة مبني علي نواة
لينوكسlinuxkemel.
لكن الحقا قامت جوجل باإلستحواذعلي الشركة عام  4115وأعلنت أنها تبني تطوير نظام تشغيل جديد
للهواتف النقالة ،مفتوح المصدر ويتمتع بمرونة وقابلية للتطوير هائلةفي العام  4119تم االعالن عن اتحاد
ضم عدد من الشركات أطلق عليه اسم open Handset Allianceومن أهم أهداف هذا االتحاد الضخم
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هو تشكيل ووضع مقاييس جديدة ألجهزة الهواتف النقالة  .وكان أندرويد هو أول مشروع تم االعالن عنه
من قبل هذه المجموعة التي ضمت أسماء كبيرة منها .[6] Samsung ،LG ، HTC ،Google :
 1-7-2إختالف األندرويد عن األنظمة االخري
االندرويد من أنظمة تشغيل الهواتف المبنية علي نواة لينوكس مع مكتبات وواجهة برمجية التطبيقات مكتوبة
بلغة السي  ،وتشغيل تطبيقات برمجية في ايطار عمل من مترجمات الجافا  .يوجد حاليا أكثر من
 541.111تطبيق أندرويد متاح في جوجل يعتبر أندرويد منصة مفتوحة المصدر اي ان أي مبرمج او
مصمم او مشغل اتصالالت السلكية يمكنة تغيير محتواهاالعلوماتي دون استشارة احد .عالوة علي ذلك
والغراء المبرمجين ومصممي المبرم ومصممي البرمجيات المستغلين وحثهم علي انتاج تطبيقات خاصة
بتطبيقات(أندرويد )اختارت جوجل نظام التشغيل (لينكس ) الذي يمكن ألي محترف كان استعمال شفراته
البرمجية وتعديلها ].[6
 3-7-2مميزات نظام األندويد
 – 1التخزين :
يستخدم االندرويد لتخزين البيانات وكذلك النسخ الخفيفة من قواعد البيانات المترابطة  .كما أنه يستخدم
خدمات جوجل السحابية .
 -2الرسائل  :يدعم االندرويد خدمة الرسائل القصيرة (  ، )SMSخدمة رسايل الوسايط المتعددة (
.)MMS
 -3الدعم  :يدعم االندرويد العديد من اللغات البشرية منها والعربية .
 -4متصفع الويب  :المتصفح الموجودعلي االندرويد مبني علي واجهة ويب كيت مقترن مع محرك
الجافا سكريبت ومتصفح كروم .
 – 5دعم الوسايط :
يدعم النظام العديد من الوسايت الصوت والفيديو وغيرها ,
 -2المجانية :
يعتبر نظام اندرويد أكثر نظام مجاني حيث التطبيقات المجانية فيه يفوت عدد التطبيقات المفتوحة .
يتكون نظام األدرويد من 2طبقات كما هو موضح بالصورة التالية:
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شكل رقم ( )1-4يوضح وصف لطبقات األندرويد][6
-1طبقة الـ ـ :Linux Kernelال ـ ـ  kernelالمستخدم في نظام األندرويد يسمي ,Monolithicوهو نسخة
معدلة من الـ ـ .Linux Kernelتحتوي هذه الطبقة علي  driversوهي عبارة عن  modulesمسؤولة عن
التواصل مع عتاد الجهاز) .(hardwareباإلضافة إلي ال ـ ,drivers modulesيوجد moduleخاص بال ـ
. power management
-4طبقة ال ـ  :Middelwareوهذه الطبقة تحتوي علي  Android runtimeو  ,Librariesوتم تطوير
غالبية هذه الطبقة بـ ـ :c/c++
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أ.الـ ـ  : Android runtimeهذا الجزء مشابه لبيئة الجافا ,ولكن بدالً عن آلة الجافا اإلفتراضية )(JVM
,يحتوي هذا الجزء علي آلة افتراضية تم تطويرها خصيصا لتتناسب مع محدودية إمكانيات أجهزة الهواتف
المحمولة حيث تستهلك أقل كمية ممكنة من الطاقة وتعمل بكفاءة مع ذاكرة عشوائية)(RAMصغيرة الحجم
ومعالج )(CPUأقل سرعة من الموجود في أجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة.تسمي هذه اآللة اإلفتراضية
بآلة دالفك ).(Dalvik VMباإلضافة لآللة اإلفتراضية ,نجد المكتبات األساسية ) (Library Classوهي
ذاتها مكتبات منصة الجافا  Java SEولكن ال ـ ـ  implementationليس ( Hotspotالخاص بشركة
 ,Oracleوهذا هو الشائع والذي يستخدمه األغلبية في الجافا) بل نسخة أخري تسمي

Apache

 .Harmonyوألن نظام األندرويد كان موجه إلجهزة الهواتف الذكية ,فقد تم إزالة بعض المكتبات الخاصة
بأنظمة سطح المكتب مثل  AWTو .Swing
ب.ال ـ ـ  :librariesمكتبات مساندة تم تطويرها ب .c/c++من أهم هذه المكتبات:
:Surface Manager.1هذه المكتبة هي حلقة الوصل بين تفاعل المستخدم مع الشاشة وبين المكتبة
 Window Managerالموجودة في الطبقة العلوية .
:Media Framework .4توفر العديد من الكوديك) (codecالالزمة لتشغيل ال ـ ـ  Mediaمن فيديو
وأصوات .
 :SQLite.3عبارة عن  database engineللتعامل مع قواعد البيانات من نوع .SQLite
:OpenGL SE.2عبارة هذه المكتبة للتعامل)(renderingمع الرسوميات  D2و .D3
:Free Type.5مكتبة للتعامل مع الخطوط ).(Fonts
 :WebKit.1عبارة عن  web browser engineيستخدم لعرض صفحات اإلنترنت.
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 SGL .9اختصا اًر لـ ـ ـ ” “Scalable Graphic Libraryوهي مكتبة تستخدم أيضاً للتعامل )(rendering
مع الرسوميات  D2و .D3
 :SSL .2تستخدم لدعم األتصال عبر بروتوكول الـ ـ ـ ـ .SSL
:libc .2نظام األندرويد يستخدم نسخة خاصة من مكتبات لغة السي تسمي  Bionicبدالً من BSD
 , Standard C libraryوذلك حتي تتناسب مع إمكانيات أجهزة الهواتف المحدودة.
صممت خصيصاً لنظام األتدرويد ،وهي عبارة
 -3طبقة الـ ـ ـ  :Application Frameworkهذه المكتبات ُ
عن  APIsتستخدم من قبل مطوري األندرويد إلستغالل موارد النظام .من ضمنها:
أ :Activity Manager .وظيفته التواصل مع ال ـ ـ ـ  activitiesالتي تعمل بالنظام.
ب :Windows manager .هو المسؤول عن إنشاء وتنظيم النوافذ بالشاشة ,وذلك بالتواصل مع ال ـ ـ ـ
.Surface Manager
ج :Content Providers .إدارة عملية مشاركة البيانات بين التطبيقات.
د :View System .يحتوي علي العناصر المكونة لواجهة المستخدم ) (UIمن  buttonsوغيرها.
باإلضافة إلي خصائص هذه العناصر مثل .event handers
ه :Notification Manager .يستخدم إلرسال إشعارات للمستخدم.
و :Package Manager .يستخدم لجلب معلومات عن التطبيقات ،مثل رقم اإلصدار وأيضاً التصاريح
التي لدي التطبيق.
ز :Telephony Manager .يستخدم للتحكم بالمكالمات الصوتية والتفاعل معها.
ح :Resource Manager .يستخدم للوصول إلي الموارد المرفقة مع التطبيق كالصور والنصوص وغيرها.
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ط :Location Manager .يستخدم للتفاعل مع الـ ـ ـ  GPSلتحديد الموقع الحالي للمستخدم.
ي :XMPP Service .كانت موجودة في اإلصدارات األولية من نظام األندرويد ,وكانت تستخدم فقط
لخدمات ( Google Talkوالتي تم استبدالها الحقاً بخدمة  ,(Google Hangoutولكن تم إلغاؤها إلسباب
أمنية ).(security issues
 -2طبقة ال ـ ـ ـ  :Applicationsوهذه الطبقة تحتوي علي تطبيقات األندرويد,سواء كانت تطبيقات موجودة
مسبقاً في النظام ) ,(Homeأو ربما تطبيقات يتم تطويرها من قبل الشركة المصنعة لجهاز الهاتف الذكي,
وقد يستبدلون التطبيقات الموجودة في النظام الخام بتطبيقات معدلة,لذلك ستجد إختالف بين تطبيقات أجهزة
ال ـ ـ ـ  Samsungوبين تطبيقات أجهزة الـ ـ ـ ,HTCمثالً.أيضاً ,هذه الطبقة تحتوي علي التطبيقات التي يتم
تنزيلها من متجر  ,playوهو المتجر الرسمي لتطبيقات األندرويد].[5
 4-7-2تطبيقات أندرويد
متجر جوجل بالي هو متجر علي الويب للبرامج تديره جوجل ألجهزة أندرويد  ،التطبيق مثيت علي معظم
أندرويد  .هنالك  195,111حتي سبتمبر . 4114
 5-7-2اطار عمل التطبيقات
يمكن للمطورين أن يوظفو جميع خصائص الجهاز ليقومو ببناء تطبيقات مميزة تستفاد من العتاد بشكل
كامل ،أو تقوم بتشغيل مهام في الخلفية وغير ذلك حيث يستعمل المطورون نفس الواجة البرمجية التي
تستعمل من قبل التطبيقات الرئيسية  .فقد تم تصميم هيكلية التطبيقات لتكون من السهولة بحيث أن يعاد
استعمال مكوناتها من قبل التطبيقات االخري (مع وجود التصريح بذلك) وللقيام بمثل هذه التطبيقات يحتوي
االندرويد علي عدة خدمات وانظمة بداخله والتي تقوم بتسهيل عملية برمجة التطبيقات]. [6

 8-2نظام التشغيل اندرويد Android
هي كلمة تعني الروبوت او الرجل االلي باللغة اإلنكليزية وتمت تسميته على نظام تشغيل مخصص
للهواتف الذكية او االجهزة اللوحية او اي جهاز الكتروني كامي ار او تلفاز ..الخ ،أندرويد هو نظام مجاني
ومفتوح المصدر مبني على نواة لنكس صمم أساسا لألجهزة ذات شاشات اللمس كالهواتف الذكية والحواسب
اللوحية ،يتم تطوير األندرويد من قبل التحالف المفتوح للهواتف النقالة الذي تديره شركة جوجل.
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اشترت جوجل نظام أندرويد من المطورين األساسيين للنظام في سنة  ،4115في حين كان اإلعالن
الرسمي عنه في  5نوفمبر  4119بالتزامن مع انطالق التحالف المفتوح للهواتف النقالة .طرحت جوجل نظام
أندرويد كنظام مفتوح المصدر تحت رخصة أباتشي ،مشروع أندرويد مفتوح المصدر ( )AOSPهو الفريق
المسؤول عن تطوير وتحديث واصالح النظام.
لدى األندرويد مجتمع ضخم من المطورين الذين يقومون بكتابة وتطوير البرامج والتطبيقات
لألندرويد ،ويعتمدون بشكل أساسي على الكتابة بلغة الجافا.
جوجل بالي وهو متجر متاح علي اإلنترنت وكتطبيق على هواتف أندرويد يدار بواسطة جوجل .في
سبتمبر  ،4114وصل عدد التطبيقات المتواجدة بالمتجر  195,111تطبيق وعدد التحميالت  45مليار
حاليا النظام األكثر انتشا اًر بأكثر من  1مليار جهاز مفعل ونسبة مشاركة بالسوق
تحميل حيث يعد األندرويد ً
انتشار بـ  1.5مليون هاتف جديد يفعل كل يوم.
ًا
بنسبة  %21واألسرع

تأسس أندرويد في بالو ألتو ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية بواسطة عدة أشخاص يعملون في

مجال التقنية وهم :أندي روبن ،ريتش ماينر ،نك سيرز ،وكريس وايت].[5
 1-8-2إصدارات األندرويد:
شهد نظام األندرويد عدداً من التحديثات منذ انطالقه وأهمها :
 -1خبز الزنجبيل (:)Gingerbread
وهو التحديث رقم  4.3لألندرويد .وفيه تم تحسين واجهة المستخدم ،لوحة المفاتيح لينة ونسخ /
لصق ميزات ،وتحسين أداء األلعاب ،وأضاف دعم ( SIPالمكالمات عبر بروتوكول اإلنترنت).
 -2قرص العسل (:)Honeycomb
وهو التحديث رقم  3.1لألندرويد ،الذي يدعم الشاشات الكبيرة ،ويقدم العديد من الميزات الجديدة في
واجهة المستخدم ،ودعم المعالجات متعددة النواة وتسريع أجهزة الرسومات .وأول جهاز تم طرح هذا االصدار
فيه هو ،جهاز موتوروال زوم اللوحي ( .)Xoomوقد تفرع من نفس التحديث.
 -3قرص العسل :3.1
صدر في مايو  ،4111وتم فيه تقديم الدعم ألجهزة اإلدخال إضافية ،ووضع المضيف  USBلنقل
المعلومات مباشرة من الكاميرات واألجهزة األخرى ،وأفالم وتطبيقات وكتب غوغل.
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 -4قرص العسل :3.2
صدر في يوليو  ,4111وتم فيه التحسين لمجموعة أوسع من أحجام الشاشات الجديدة “تكبير إلى
ملء” وضع التوافق الشاشة ،تحميل ملفات الوسائط مباشرة من بطاقة  ،SDودعم الشاشة  APIالموسعة.
 -5ايس كريم ساندويتش (:)Ice Cream Sandwich
وهو التحديث رقم  2.1لألندرويد ،وقد أُعلن عنه يوم  12أكتوبر  ،4111وفيه تم إضافة ميزات
قرص العسل إلى الهواتف الذكية ،وأضافة الميزات الجديدة بما في ذلك التعرف على الوجه ،ورصد استخدام
شبكة البيانات والتحكم ،االتصاالت الموحدة والشبكات االجتماعية ،والتحسينات التصوير الفوتوغرافي ،وتبادل
المعلومات باستخدام  .NFCساندويتش اآليس كريم .2.1.2
 -2هالم الفول (:)Jelly Bean
أندرويد ( 2.1جيلي بين) هو اإلصدار األخير لألندرويد الذي يتوفر على الهواتف ومن ابرز
مميزاته سريعة وناعمة واكثر ما يميزة هو البحث الصوتي وخدمة  Google Nowالتي تجلب لك المعلومة
المناسبة في الوقت المناسب باألضافة لتواجد كل مميزات االصدار السابق ساندويتش اآليس كريم أو يمكن
القول انه فرع منه .و في  42أكتوبر تشرين الثاني أعلنت جوجل عن تحديث جديد أندرويد  2.4بذات االسم
جيلي بين.
 -2اندرويد كيت كات (:)KitKat
وهو اإلصدار رقم  2.2الذي جاء ليضيف مميزات برمجية لتجربة إستخدام أفضل مثل االلة ART
والعديد من التغيرات في في التصميم وقد وتم الكشف عنه بتاريخ  31أكتوبر .4113
 -8اندرويد إل (:)Android L
وهو اإلصدار اإلختباري األحدث الذي أعلنت عنه شركة جوجل في مؤتمرها السنوي للمطورين Google
 I/O 2014ويعتبر من أضخم التحديثات منذ اندرويد  2.1ايس كريم ساندويتش وخاصةً فيما يتعلق بمفهوم
التصميم وسيتم إطالقه للمستخدمين في خريف .4112
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 9-2لغة الجافا Java
تعتبر لغة الجافا من اللغات القوية جداً في مجال إنشاء التطبيقات المختلفة سواء كانت هذه
التطبيقات تعمل منفردة على أجهزة الكمبيوتر الشخصي أو تطبيقات اإلنترنت أو التطبيقات المختلفة لألجهزة
المحمولة  ,مثل الموبايل والمفكرات اإللكترونية وهكذا ولقد قامت شركة صن )(Sun Microsystems
باختراع وتطوير هذه اللغة .وأصبحت شركة صن مملوكة لشركة أوراكل وبالتالي انتقلت ملكية الجافا ألوراكل
 .وكان الهدف عند اختراع لغة الجافا هو عمل لغة قادرة على برمجة نظم التشغيل لجميع األجهزة من
حاسبات عمالقة ) (mainframesإلى األجهزة الصغيرة مثل مشغالت  MP3ولقد اختارت الشركة صورة
فنجان القهوة لتمثيل هذه اللغة].[7
 1-9-2أسس البرمجة باستخدام لغة الجافا
قبل البدء في عملية البرمجة ( أي كتابة البرنامج المطلوب تنفيذه ) بلغة الجافا البد من توافر العدة
الالزمة  (Tool Kit) .وهذه العدة عبارة عن البرامج الالزمة لعملية كتابة البرنامج نفسه ونقول أننا كتبنا
برنامج بلغة الجافا  .بعد ذلك تأتي عملية الترجمة لهذا البرنامج وهي ما نطلق عليها عملية الترجمة
(compiling).
والحقيقة فأنه يوجد أكثر من طريقة لكتابة برامج الجافا وترجمتها نوجز منها:
 -1استعمال المكتبة ) (JDKوهي اختصار  JAVA DEVELOPMENTE KITمن إنتاج شركة صن مع
أي محرر نصوص وليكن برنامج  Notepadالموجود في الويندوز.
 -4استعمال برامج وسيطة تسهل عملية الكتابة والترجمة وتصحيح األخطاء مثل برنامج –) Net Beans
. [7])Jcreator
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- :J2SE
هي اختصار ل  Java 2 Standard Editionيتم من خاللها دراسة اللغة وانشاء التطبيقات
المختلفة لتشغيلها على جهاز الحاسب  desktop Application.وسوف تكون هي موضوع دراستنا في هذا
الكتاب.
- :J2EE
هي اختصار ل  Java 2 Enterprise Editionوهي تزودنا بالتطبيقات الكبيرة على مستوى الشركات
الكبيرة.
-:J2ME
هي اختصار ل  Java 2 Micro Editionفهي تخص األجهزة الالسلكية ) (wireless devicesبشكل
عام يعني على أجهزة المحمول وغيرها.
 2-9-2مميزات لغة الجافا-:
لغة الجافا غير مرتبطة بأنظمة التشغيل المختلفةJava Is Platform Independent .
تعتمد على أسلوب برمجة األهدافObject Oriented Programming .
إنشاء برامج ذات واجهة مستخدم.
تصميم برمجيات تستفيد من كل مميزات اإلنترنت . Java Applet

 11-2لغة البرمجة PHP
هي لغة مخصصة لعمل البرامج القائمة على الويب جهة المزود ،وتتميز بسهولتها المتناهية وقدراتها
العالية.
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هي لغة برمجة تستخدم لتطوير مواقع الويب تم اختراعها و إنشاؤها وتطويرها في عام 1222
بواسطة راسموس ليدروف.
لقد كان هذا الرجل يتابع عدد من المهتمين بسكربتاته التي ينتجها بلغة بيرل وعندما رأى أن هناك
عدداً كبي ار يهتم بسكربتاته بدأ بإنشاء أدوات للصفحات الشخصية ذات مستوى ٍ
عال قام بتسميتها بـ
)Personal Home Page tools (PHP
بعدها قام بإنشاء  scripting engineو  form interpreterوهو ماكان يسمى في ذلك الوقت بـ
 php/FIأو . php2
منذ ذلك الوقت مرت هذه اللغة بمراحل تطوير عديدة وقوية وتحسينات عبر المئات من مطوري الويب في
جميع أنحاء العالم.
في المصطلح التقني لهذه اللغة نقول أنها:
Cross Platforms, Embded HTML, Server Side, Web scripting Language
:Cross Platforms
نعني بهذا المصطلح أن لغة ال  PHPتعمل على كمبيوترات تحتوي على أكثر من نظام تشغيل ..مثالً
يمكننا تشغيلها على اللينوكس ويمكننا أيضاً تشغيلها على الوندوز بشكل ممتاز.
:Embded HTML
تعمل هذه اللغة في ملفات تحتوي على خليط من لغة  htmlو . php
:Server Side
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تعمل ملفات ال  phpعلى مزود للويب يدعم  phpفال يضطر المستخدم إلى تركيب برنامج معين على
جهازه لكي يتفاعل مع هذه اللغة.

 11-2لغةWeb Scripting Language:
نعني بهذا المصطلح أن هذه اللغة لعمل صفحات الويب أو باألصح لتطوير وعمل تطبيقات (برامج) للويب.
في الواقع عندما نتصفح برنامج  phpعبر مستعرض لإلنترنت فإنه اليكون هذا متصفح يدعم .PHP
وهذا يجعلنا نطمئن من أننا لن نخوض الحرب التي يخوضها المتصفحين فهناك أشياء في النافيجتور ال
يدعمها االنترنت اكسبلور ألن الجافا مثالً لغة من صنع شركة صن ولغة الفيجول بيسك سكربت من صنع
شركة مايكروسوفت مما يعني أن النافيجتور ال يدعم الفجول بيسيك سكربت وهذا شيء مقلق جداً باختصار
إننا ال نطالب المستخدم ببرنامج معين لكي يرى صفحة الويب التي صنعناها]. [7
 1-11-2مميزات لغة (-:)PHP
 -1السهولة
 -4تعتبر لغة  PHPمن أسهل لغات البرمجة تعلما ،فهي تريحك من جميع التعقيدات حيث أن لها
قواعد ثابتة وواضحة جدا و معظم قواعد اللغة مأخوذة من كل من  Cو  Javaو  Perlحيث
انك إذا كنت علي دراية بأي لغة برمجه أخري فبالتالي سوف يكون استيعابك لهذه اللغة سريع
جدا.
 -2السرعة
تعتبر لغة  PHPمن اللغات المعروفة بسرعتها العالية في تنفيذ البرامج ،حتى انه في اإلصدارة الرابعة من
منها تمت كتابة المترجم من الصفر ليعطي أداء في منتهى السرعة.
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 -3التوافقية
يعتبر أيضا من أهم مميزات هذه اللغة العمالقة هي توافقها مع جميع انظمه التشغيل بحيث انه عند
كتابه برنامجك فانه يعمل علي نظام تشغيل  windowsمع أي مزود سواء  IISأو  apacheوأيضا عند
قيامك بنقل برنامجك علي نظام تشغيل اخر مثل  Linuxأو  FreeBSDفانه أيضا يعمل فكفائه دون تغيير
أي جزء من برمجتك.
 -4الحماية
يوفر  PHPالكثير من المزايا المتقدمة ،ولكنه يوفر لك الطرق المناسبة لوضع الحدود على هذه
المزايا ،فيمكنك التحكم بعدد االتصاالت الممسوحة بقاعدة البيانات مثال ،أو الحجم األقصى للملفات التي
يمكن إرسالها عبر المتصفح ،أو السماح باستخدام بعض الميزات أو إلغاء استخدامها ،كل هذا يتم عن طريق
ملف إعدادات  PHPوالذي يتحكم به مدير الموقع.
 -5مفتوحية المصدر
أيضا من أجمل األشياء في هذه اللغة هي انها مفتوحة المصدر حيث يمكنك توسعة مترجم PHP
بسهولة واضافة الميزات التي تريدها إليه بلغة  ،Cوحيث أن الشفرة البرمجية للمترجم مفتوحة فإنك تستطيع
تغيير ما تريده مباشرة لتحصل على النسخة التي تناسبك من المترجم ،ويمكنك أيضا عمل الوحدات اإلضافية
التي تركب على المترجم لزيادة ميزاته  ،وفي قد قام فريق تطوير مترجم  PHPمسبقا بعمل هذه المهمة
وتحويل كمية ضخمة من المكتبات المكتوبة بلغة  Cإلى مكتبات مخصصة
لتضاف إلى المترجم ،ومنها حصلنا على جميع الميزات التي تحدثنا عنها مثل الوصول إلى قواعد
البيانات ومعالجة ملفات .[8] XML

32

 2-11-2تنسيق -:JSON
 JSONوهي اختصار لـ  JavaScript Object Notationوهي طريقة في لغة JavaScript
للتعامل مع البيانات ,وتم إنتشارها ودعمها في أغلب لغات البرمجة األخرى لسهولة وديناميكية التعامل مع
هذه الطريقة ويمكن لنا إستخدام هذه الصيغة كبديل أمثل لنقل البيانات في  PHPبدالً من إستخدام ملفات
.XML
القيم التي يتم حفظها داخل الكائن أو المصفوفة هي أعداد صحيحة  integerوأعداد كسرية
وسالسل نصية  Stringوقيم منطقية  Booleanوكائنات أخرى أو مصفوفات أخرى ويمكن الجمع بين
جميع هذه األنواع داخل كائن واحد أو مصفوفة واحدة ويتم إسناد القيم للعناصر بإستخدام الرمز “ ”:ويتم
الفصل بين العناصر بإستخدام الفاصلة].[8

 12-2قواعد البيانات MySQL
ماي إس كيو إل و باإلنجليزية  MySQLهو نظام إدارة قواعد البيانات يعتمد التعامل معه علي لغة
 ، SQLو يعتبر  MySQLثاني أكثر نظام إدارة قواعد بيانات مفتوح المصدر إستخداما في العالم ،و يعتبر
 MySQLاختيار مشهور لقاعدة البيانات التي تستخدم في تطبيقات الويب.
تستخدم مشاريع البرمجيات الحرة التي تتطلب نظام إدارة قواعد البيانات  MySQLو يتم استخدام
 MySQLأيضا في العديد من المواقع ،كما أن  MySQLيعمل علي العديد من المنصات.
يتميز خادم  MySQLبسرعته الكبيرة مما جعل إمكانية اإلستعالم من قاعدة البيانات سريعة جدا ،و
يتميز بسهولة ربط جداوله بواجهة المستخدم التي تصمم بلغات البرمجة المختلفة.

33

في أنظمة قواعد البيانات  ،تعرف السرعة بالوقت المستغرق لتنفيذ استعالم و ارجاع النتائج للمستعلم
 ،و هي مهمة جدا لنجاح أي نظام قاعدة بيانات  ،ولقد حققت  MySQLنتائج عالية في هذا المضمار بأداء
أحسن من أغلب منافسيها بما فيهم األنظمة التجارية مثل مايكروسوفت SQL Serverو  ، IBM DB2إن
هذا األداء ليس مجرد صدفة  ،بل نتيجة للتصميم المبدع للنظام  ،فـ  MySQLتستخدم بنية متعددة المهام ،
و محسنات مخصصة للمهام المعقدة مثل الفهرسة و العقد  ،و االستعالمات المخبئة في الذاكرة  ،كل هذا
حسن من األداء بدون الحاجة ألي برمجة مخصصة من قبل المستخدم  ،و كذلك الميزة الفريدة التي تسمح
باختيار محركات الحفظ مختلفة لكل جدول على حدة مما يسمح للمستخدمين بخلط و انتقاء مجموعات
مختلفة من المميزات لتعطي أقصى أداء ممكن من النظام].[8
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الفصل الثالث
التحليل

35

 1.3مقدمة عن التحليل
تعتبر هذه المرحلة من اهم المراحل حيث يتم فيها تحديد مشاكل وعيوب النظام الحالى ومن ثم ايجاد
حلول مناسبة لها  ,ويتم تطوير هذه الحلول لتفى بالغرض المطلوب  ,وال يمكن بناء اى نظام بصورة صحيحة
اال اذا تم فهم ما يعينه النظام لمجموعة المدخالت والمخرجات واالجراءات وفهم العالقات المختلفة بين هذه
المدخالت والمخرجات.
ونقصد بتحليل النظم عملية تجزئة وتفكيك النظام ككل واحد الى اجزاءه ومكوناته ونظمه الفرعية وذلك من
اجل فحص ودراسة هذه االجزاء والمكونات ويدرس التحليل طبيعة تركيب المنظومات وطريق عملها وارتباطها
بالكينونات الداخلية والخارجية ونوع العالقة التى تربط النظام .

 2.3وصف النظام القديم
النظام الحالي لطلب عامل معين يعتمد إعتماد كلي على عملية البحث التي يقوم بها المستفيد
للوصول إلى عامل محدد يستطيع القيام بالمهام الموكله إليه  ،وغالباً يكونوا غير مؤهلين بسبب عدم وجود
نظام لتقييم ومعرفة المهارات قبل طلب العامل.

 3.3مشكله النظام القديم
تكمن اسباب القصور في النظام الحالي في صعوبة البحث عن عامل مؤهل وذو خبرة كافيه للقيام
بالمهام الموكله إليه  ،وبسبب عدم معرفة األسعار الخاصة بالمهن .

 4.3الحل المقترح
انشاء تطبيق باستخدام تقنية الهواتف الذكية بحيث يكون متاح في أي زمان و مكان ويسهل وصول الفنيين
بناء على الطلب .
الي مصادر المعلومات المختلفة بأقل وقت ممكن ً
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 5.3وصف النظام الجديد
التحويل من النظام التقليدي الي نظام الكتروني علي شكل تطبيق أندرويد يساعد في عملية البحث عن عامل
للقيام بمهام معينة من خالل الموبايل وعرض الملف الشخصي الخاص به ومعرفه مهاراته وتقييمه بحسب
مهام سابقة وبالتالي طلب عامل بسهولة  ،إختصا اًر للزمن والجهد .

 2.3اهداف النظام الجديد
يهدف النظام الجديد إلى :
 -1التحول الكامل من النظام التقليدي إلى النظام اإللكتروني في عملية البحث عن عامل معين.
 -4حل مشكلة ضياع الزمن في عملية البحث .
 -3مساعدة المستفيد من عرض مجموعة كبيرة من العمال وطلب األفضل منهم بحسب التقييم.
-2تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيلها من خالل الموبايل  ،ومواكبة التطورات التقنية.

 2.3دراسة الجدوي
تعتبر دراسة الجدوى من المراحل المهمه التي يجب القيام بها قبل الشروع في عمل اي مشروع وذلك لحساب
التكلفة اإلجمالية ومدى فاعلية النظام الجديد وماهي المتطلبات ومواصفاتها التي يجب توفرها سواء لدى
العميل او العامل نفسه
 1-2-3دراسة الجدوي الفنية:
يتم تقسيمها الى قسمين ( قسم خاص بالعميل و قسم خاص بالخادم ) وهذا الجدول يبين مواصفات األجهزة
المطلوبة و اإلمكانيات و العدد :
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 -1مواصفات األجهزة والبرمجيات :
جدول رقم ( )1-3مواصفات األجهزة والبرمجيات
المواصفات

البيان
أجهزة كمبيوتر

معالج  Corei5رام  2قيقا – والهارد ديسك  511قيقا

أجهزة موبايل

Samsong - Android

السيرفر المخدم

معالج Corei7رام  2قيقا – والهارد ديسك  1تي ار

 DSLمزود انترنت
Eclips
wampServer

Canar DSL – 200 MG – 1 month
Eclips studio
Apache Version : 2.2.21

Microsoft Office Word

Version 2016

مكافح فايروسات

Kasper Sky 2018

 2-2-3دراسة الجدوي االقتصادية
ان اهمية اي مشروع تقني هو ذو فائدة للمجتمع ويمكن االستفادة اكثر من جهة يمكن في العائد االقتصادي
الذي يحققة.
جدول ( )4-3دراسة الجدوي االقتصادية
المرحلة

الزمن المتوقع

التكلفة بالجنيه السوداني

دراسة مبدئية

One week

1000

التحليل

Three weeks

5000

التصميم

Two weeks

3000

البرمجة

Three weeks

10000

التدريب

One week

2000

تكلفة باقة اإلنترنت

باقة شهرية

2000

سيرفر لتخزين البيانات

استضافة سنوية

30000

مرتبات للعاملين على النظام

مرتب شهري

20000
73000

المجموع
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 3-2-3دراسة الجدوى اإلقتصادية لألجهزة والبرمجيات :
جدول رقم ( )3-3دراسة الجدوى اإلقتصادية لألجهزة و البرمجيات
العدد

السعر

البيان
أجهزة كمبيوتر

1

 30000للجهاز

جهاز موبايل

4

 51111للجهاز

السيرفر المخدم

1

50000

 DSLمزود انترنت
Eclisps

1

4000

1

1

wampServer

1

1

Firefox Browser 29.12.1

1

1

طابعة HP laser jet

1

20000

مالحظة  :األسعار بالجنية السوداني .
 4-2-3دراسة الجدوي التشغيلية
 -1تدريب المستخدمين على استخدام اإلنترنت و والموبايل والمهارات االساسية.
 -4تدريب المستخدمين على استخدام النظام الجديد.
 -3توفير مولد كهربائي في حالة انقطاع الكهرباء .
 -2عمل نسخ احتياطية كل فترة زمنية في قرص تخزين خاص ومنفصل و آمن.
 5-2-3دراسة الجدوى القانونية
تهتم دراسة الجدوى القانونية بتوضيح الجانب القانوني في تطبيق النظام على أرض الواقع و مطابقتة
للقوانين السارية بالدولة مثل قانون و ازرة األشغال العامة فيما يخص الكادر المهني .

 8-3تحليل المخرجات
الهدف االساسي من اي نظام هو تحليل المخرجات معلومات كافية ومتكاملة ويعمل النظام علي تامين
المخرجات وتسهيل عمليات الوصول اليها وتكون في شكل تقارير واستعالمات .
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 1-8-3التقارير
 .1تقرير عن العمالء المسجلين( رقم العميل -اسم العميل– الهاتف – العنوان – البرؤيد اإللكتروني –
رقم التفعيل – الحالة – كلمة السر ) .
 .4تقرير عن العمال المسجلين( رقم العامل – اسم العامل –العنوان – كلمة السر – الهاتف – البريد
اإللكتروني – كود التفعيل – الحالة ).
 .3تقرير عن الخدمات المسجلة(رقم الخدمة – اسم الخدمة – التكلفة -مالحظة).
 .4تقرير عن الطلبات المسجلة (رقم الطلب – تاريخ الطلب – رقم الخدمة – رقم العامل – رقم العميل
– الحالة).
 2-8-3إستعالمات
 .1إستعالم عن العمالء المسجلين( رقم العميل -اسم العميل– الهاتف – العنوان – البرؤيد اإللكتروني
– رقم التفعيل – الحالة – كلمة السر ) .
 .4إستعالم عن العمال المسجلين( رقم العامل – اسم العامل –العنوان – كلمة السر – الهاتف – البريد
اإللكتروني – كود التفعيل – الحالة ).
 .3إستعالم عن الخدمات المسجلة(رقم الخدمة – اسم الخدمة – التكلفة -مالحظة).
 .4إستعالم عن الطلبات المسجلة (رقم الطلب – تاريخ الطلب – رقم الخدمة – رقم العامل – رقم
العميل – الحالة).

 9-3تحليل العمليات
تحليل العمليات نقصد به اإلجراءت التي يقوم بها الممثلين في النظام وفي هذا النظام يمثلون :
 1-9-3الممثلين الرئيسين في النظام :
جدول ( )2-3يوضح الممثلين الرئيسيين في النظام
الممثل

الوظيفة

مدير النظام

هو مدير النظام وله كل الصالحيات بما
فيها اإلطالع على التقارير ومتابعة سير العمل

وايضا اضافه البيانات األساسية مثل العمال والخدمات
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العامل

هم العمال الذين يقومون بعرض مهاراتهم واستقبال الطلبات

العمالء

هم من يقومون بطلب عامل محدد

 2-9-3مخطط حالة االستخدام
يستخدم هذا المخطط لوصف متطلبات النظام حيث يوضح المهام الذي يجب أن يقوم بها المستخدم
(سواء كان انسان  Customerأم نظام فرعي  (Subsystemومن خالل النظر في المخطط يمكن للمبرمج أن
يعرف ماهي المهام التي يجب أن يؤديها النظام  .حيث تمثل الدائره المهمه أو الوظيفه التي يجب أن يقوم بها
النظام  ،ويمثل الالعب  Actorالشخص أو النظام الذي سوف يقوم بهذه المهمه].[5

شكل رقم ( )1-3يوضح مخطط حالة اإلستخدام للنظام
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الشكل أعاله يوضح مخطط حالة االستخدام للنظام بحيث يتم تمثيل مدير النظام والعامل والعميل الذى يمثل
الموقع بالالعبين ( )actorsبحيث يقوم المدير بدخول النظام بواسطة  usernameو  . passwordومن ثم
يقوم بإضافة البيانات األساسية والتحكم في بيانات العمال والعمالء وعرض التقارير ويقوم العامل بتسجيل
الدخول وتقديم عرض وعرض الطلبات أما العميل فيقوم بتسجيل جديد ومن ثم تسجيل الدخول ومن ثم البحث
عن عامل وعرض بياناته وارسال طلب.
 3-9-3توثيق حاالت االستخدام
 -1توثيق حالة إستخدام تسجيل الدخول:
جدول رقم ( )5-3يوضح توثيق حالة إستخدام تسجيل الدخول.
واقعة االستخدام

تسجيل الدخول

وصف موجز

يقوم المستخدم بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور في النظام

الالعبون

مدير النظام – العامل  -العميل

المتطلبات

ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور

شروط سابقة

اسم المستخدم وكلمة المرور صحيحتان

شروط الحقة

تحويل المستخدم الى القسم الخاص به في النظام

التدفق الرئيسي

دخول المستخدم الى الجزء الخاص به في النظام والقيام بالعمل المطلوب

يتم من خاللها توثيق الدخول للنظام حيث يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للتمكن من
دخول النظام.
 -2توثيق حالة إستخدام التحكم في البيانات األساسية:
جدول رقم ( )1-3يوضح توثيق حالة إستخدام التحكم في البيانات األساسية.
واقعة االستخدام

التحكم في البيانات األساسية

وصف موجز

يتم من خاللها التحكم في البيانات الألساسية وهي األضافة والحذف والتعديل

الالعبون

مدير النظام

المتطلبات

دخول المدير الى الصفحة الخاصة به
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شروط سابقة

تسجيل الدخول

شروط الحقة

فتح شاشة التحكم سواء بالعمال أو العمالء

التدفق الرئيسي

تحديد العملية المطلوبة ومن ثم حفظها في قواعد البيانات

يتم من خاللها توثيق حالة طلب مدير النظام التحكم في البيانات األساسية للنظام وتخزينها في قواعد
البيانات والتحكم فيها من خالل تحديد العملية المطلوبة سواء باإلضافة أو الحذف أو التعديل ومن ثم تخزينها
في قواعد البيانات.
 -3توثيق حالة إستخدام تقديم العرض:
جدول رقم ( )9-3يوضح توثيق حالة إستخدام تقديم العرض.
واقعة االستخدام

تقديم عرض

وصف موجز

تقوم هذه الحالة بالسماح للعامل بتقديم عرض جديد.

الالعبون

العامل

المتطلبات

دخول العامل الى الصفحة الخاصة به

شروط سابقة

تسجيل الدخول

شروط الحقة

فتح شاشة إضافة عرض جديد

التدفق الرئيسي

إضافة بيانات العرض وتحديد المهام والسعر

يتم من خاللها توثيق حالة طلب العامل تقديم عرض جديد من خالل تحديد البيانات وارساله.
 -2توثيق حالة إستخدام طلب عامل:
جدول رقم ( )2-3يوضح توثيق حالة إستخدام طلب عامل.
واقعة االستخدام

طلب عامل

وصف موجز

تقوم هذه الحالة بالسماح للعميل بالبحث عن العمال وتقديم طلب.

الالعبون

العميل

المتطلبات

دخول العميل الى الصفحة الخاصة به

شروط سابقة

تسجيل الدخول

شروط الحقة

فتح شاشة البحث عن عامل ومن ثم إرسال طلب للعامل المحدد

التدفق الرئيسي

إنتظار الموافقه من العامل

يتم من خاللها توثيق حالة طلب العميل إرسال طلب للعامل .
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 -2توثيق حالة إستخدام استخراج وعرض التقارير واإلستعالمات عن الطلبات:
جدول رقم ( )2-3يوضح توثيق حالة إستخدام استخراج وعرض التقارير واإلستعالمات.
واقعة االستخدام

استخراج التقارير

وصف موجز

تقوم هذه الحالة باستخراج التقارير

الالعبون

مدير النظام – العامل  -العميل

المتطلبات

دخول المستخدمين إلى القسم الخاص به

شروط سابقة

تسجيل الدخول

شروط الحقة

عرض شاشة الطلبات

التدفق الرئيسي

عرض حالة الطلب

يتم من خاللها توثيق حالة استخراج التقارير واإلستعالمات عن الطلبيات من النظام.
 -2توثيق حالة إستخدام إنشاء حساب جديد:
جدول رقم ( )11-3يوضح توثيق حالة إستخدام إنشاء حساب جديد
واقعة االستخدام

إنشاء حساب جديد

وصف موجز

تقوم هذه الحالة بالسماح للعميل بإنشاء حساب جديد خاص به

الالعبون

العميل

المتطلبات

دخول العميل إلى النظام

شروط سابقة

فتح النظام

شروط الحقة

فتح شاشة إنشاء حساب جديد

التدفق الرئيسي

تخزين البيانات األساسية وحفظها في قواعد البيانات

يتم من خاللها توثيق حالة طلب العميل إنشاء حساب جديد خاص به يمكنه من إستخدام التطبيق وتخزين
بياناته في قواعد البيانات.
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 -8توثيق حالة إستخدام تسجيل خروج:
جدول رقم ( )11-3يوضح توثيق حالة إستخدام تسجيل الخروج.
واقعة االستخدام

تسجيل الخروج.

وصف موجز

تقوم هذه الحالة بالخروج من النظام.

الالعبون

مدير النظام -العميل  -العامل

المتطلبات

ال توجد متطلبات.

شروط سابقة

تسجيل الخروج.

شروط الحقة

اغالق كل النوافذ المفتوحة وجلب شاشة الدخول مرة اخرى.

التدفق الرئيسي

تسجيل الخروج من النظام بعد االنتهاء من العمل المطلوب.

يتم من خاللها توثيق حالة الخروج من النظام حيث يقوم المستخدم بتسجل الخروج من النظام بعد االنتهاء
من العمل المطلوب.
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 4-9-3مخططات التسلسل
 -1مخطط التسلسل لمدير النظام

شكل رقم ( )4-3يوضح مخطط التسلسل لمدير النظام
في هذا المخطط يتم شرح العمليات التي يقوم بها مدير النظام من عملية تسجيل الدخول وادارة البيانات
األساسية الخاصة بالعمال والعمالء باإلضافه والحذف والتعديل وعرض التقارير وتسجيل الخروج
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 -2مخطط التسلسل للعامل

شكل رقم ( )3-3يوضح مخطط التسلسل للعامل
في هذا المخطط يتم شرح العمليات التي يقوم بها العامل وهي عملية تسجيل الدخول واضافة العروض
وعرض الطلبات القادمة من العمالء والموافقة او الرفض عليها  ،باإلضافة لعملية تسجيل الخروج.

47

 -3مخطط التسلسل للعميل

شكل رقم ( )2-3يوضح مخطط التسلسل العميل
في هذا المخطط يتم شرح العمليات التي يقوم بها العميل حيث يقوم بإنشاء حساب خاص به ثم القيام
بعملية الدخول إلى النظام  ،وبعدها يمكنه القيام بطلب عامل وعرض الطلبيات القديمة وتقييم العامل
يمكنه القيام بعملية تسجيل الخروج من النظام بعد إتمام العمليات

48

 11-3تحليل المدخالت
في تحليل المدخالت يتم توضيح البيانات التي يتم إدخالها و تخزينها في قواعد البيانات عن طريق شاشات
اإلدخال و هذه المدخالت عبارة عن :
 1-11-3تحليل المدخالت
.1

شاشة إدخال بيانات العمالء ( رقم العميل -اسم العميل– الهاتف – العنوان – البرؤيد
اإللكتروني – رقم التفعيل – الحالة – كلمة السر ) .

.4

شاشة إدخال بيانات العمال ( رقم العامل – اسم العامل –العنوان – كلمة السر – الهاتف –
البريد اإللكتروني – كود التفعيل – الحالة ).

.3

شاشة إدخال بيانات الخدمات (رقم الخدمة – اسم الخدمة – التكلفة -مالحظة).

.4

شاشة إدخال بيانات الطلبات (رقم الطلب – تاريخ الطلب – رقم الخدمة – رقم العامل – رقم
العميل – الحالة).

.5

شاشة إدخال بيانات العروض ( رقم العرض – رقم الطلب – رقم العامل -التكلفة)
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 2-11-3مخطط الفصائل

شكل رقم ( )5-3يوضح مخطط الفصائل للنظام
مخطط الفصائل هو مخطط يوضح العالقات بين جداول النظام وتحديد حقول الجداول وهو يعتبر من أهم
المخططات التي عن طريقها يتم تحديد مكونات النظام وتحديد شاشات اإلدخال و اإلخراج
 3-11-3قاموس البيانات
يعتبر معجم مثلة مثل المعاجم والقواميس فهو ليس معجم لغوي يوصل بين لغتين ،لكنه معجم
يضم التعريف والتوصيف لكل البيانات والعمليات واإلجراءات والسياسات المستخدمة في نظام المعلومات –
يجب أن يشمل كل ما يتعلق بالنظام محددا بدقة شديدة وتفصيل توحيد المفاهيم والتفاصيل والدالالت بين
مختلف العاملين في النظام مما يسهل مهمة محلل النظم .
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 -1قاموس البيانات لجدول مدير النظام :
جدول رقم ( )14-3يوضح قاموس البيانات لجدول مدير النظام
اسم الحقل
رقم المدير
اسم المدير
النوع
الهاتف
البريد اإللكتروني
كلمة المرور
 -4قاموس البيانات لجدول العامل :

حجم الحقل
10
50
50
20
50
50

نوع البيانات
Integer
String
String
Integer
String
String

الخصائص
PK

جدول رقم ( )13-3يوضح قاموس البيانات لجدول العامل
نوع البيانات
اسم الحقل
رقم العامل
Integer
اسم العامل
String
كود التفعيل
String
الهاتف
Integer
العنوان
String
الحالة
String
كلمة المرور
String
البريد اإللكتروني String
 -3قاموس البيانات لجدول العميل :

حجم الحقل
10
50
50
50
50
200
200
200

الخصائص
PK

جدول رقم ( )12-3يوضح قاموس البيانات لجدول العميل
اسم الحقل
رقم العميل
اسم العميل
كود التفعيل
الهاتف
العنوان
الحالة
كلمة المرور
البريد اإللكتروني

نوع البيانات
Integer
String
String
Integer
String
String
String
String

حجم الحقل
10
50
50
50
50
200
200
200
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الخصائص
PK

 -2قاموس البيانات لجدول الخدمات
جدول رقم ( )15-3يوضح قاموس البيانات لجدول الخدمات
نوع البيانات
اسم الحقل
رقم الخدمة
Integer
اسم الخدمة
String
التكلفة
String
مالحظة
String
 -5قاموس البيانات لجدول العروض

حجم الحقل
10
50
300
50

الخصائص
PK

جدول رقم ( )11-3يوضح قاموس البيانات لجدول العروض
نوع البيانات
Integer

اسم الحقل
رقم العرض
رقم العامل
رقم الطلب
التكلفة

Integer
Integer
Float
 -2قاموس البيانات لجدول الطلبات

حجم الحقل
10

الخصائص
PK

50
50
10

FK
FK

جدول رقم ( )19-3يوضح قاموس البيانات لجدول الطلبات
اسم الحقل
رقم الطلب
رقم العميل
رقم العامل
رقم الخدمة
التاريخ
الحالة

حجم الحقل
10
50
50
50
200

نوع البيانات
Integer
Integer
Integer
Integer
Date
String

الخصائص
PK
FK
FK
FK

 -5قاموس البيانات لجدول التقييم
جدول رقم ( )12-3يوضح قاموس البيانات لجدول التقييم
اسم الحقل
رقم التقييم
قيمةو التقييم
رقم العامل
رقم العميل

نوع البيانات
Integer
Integer
Integer
Integer
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حجم الحقل
10
50
50
50

الخصائص
PK
FK
FK

 11-3تحليل االمنية
نعني بأمنيه المعلومات وصول المعلومة للجهة ذات الصالحية وذات الصالحية فقط ( عدم إقتران معلومات
النظام ) أو وصول المعلومات أو إتاحة المعلومات لصاحب الصالحية متى ماطلبها (عدم تعطيل النظام )
وتنقسم الى :
 1-11-3امنية المدخالت
عمليات االدخال يقوم بها مدير النظام والمستخدمين والذي يملكون صالحية الدخول إلى النظام وادخال
البيانات والتحكم فيها.
 2-11-3امنية المخرجات
يجب عمل نسخ مساندة من قاعدة البيانات لضمان عدم ضياعها عند حدوث عطل اوحذف معين او حادث
معين  ،وايضا التاكد من صحة البيانات التي يتم إستخراجها من النظام مثل التقارير و اإلستعالمات.
 3-11-3امنية النظام
يجب ان يتدرب المستخدمون علي النظام قبل ان يستلموا اعمالهم تفاديا لحصول المشاكل في قاعدة البيانات
وفي البنية الوظيفية للنظام.
 4-11-3امنية البرمجية
أوال  :البرمجيات المستخدمة في تصميم وبرمجة النظام:
برنامج  Eclipsلبرمجة و تصميم التطبيق بإستخدام لغة الجافا التي تعتبر من أكثر اللغات اماناً
وحماية و برنامج  wampserverإلختبار تشغيل الموقع واخي ار استخدام لغة  SQLفي تخزين قواعد
البيانات و إدارتها .

53

الفصل الرابع
التصميم والتنفيذ
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 1-4مقدمة عن الفصل
من خالل هذا الفصل نهتم بتصميم واجهات النظام والشاشات ( اإلدخال واإلخراج ) وتصميم
قواعد البيانات وتصميم األزرار وقوائم اإلختيار الخاصة بالنظام .

 2-4مقدمة عن مرحلة التصميم
مرحلة التصميم  system Designاحدى مراحل دورة حياة النظام  SDLCاثناء تحليل النظم في
اي نظام  ,وتعتبر المرحلة األكثر إبداعا وصعوبة من مراحل دورة حياة النظام هو تصميم نظام.وهي المرحلة
التي تلي مرحلة التخطيط  system Planningوله نوعان ].[4
 1-2-4التصميم المفاهيمي :
هو التصميم الذي يصف كيفية سير العمليات وتدفق البيانات في موقع التجارة اإللكترونية وعادة ما
يوضح هذا التصميم عن طريق الرسم فقد يستخدم مثالً لعرض بعض األدلة التي يرغب أحد الزبائن في
رؤيتها لمنتجات شركة ما ويمكن لهذه الرسومات أن تفصل أكثر فأكثر لتوضيح العمليات الداخلية بشكل
أوضح وللتحقق من أن جميع العمليات المطلوبة تم أخذها في الحسبان].[4
 2-2-4التصميم الفيزيائي :
هو تحويل التصميم المفاهيمي إلى مكوناته المادية أو الفيزيائية مثل :تحديد الخادم الواجب شراؤه ،والبرامج
الواجب استخدامها ،وطرق االتصال ونظام الحماية وغيره .وتعتمد نظم التجارة اإللكترونية عادة على استخدام
أنموذج الخادم/المخدوم االعتيادية التي تستخدمها العديد من أنظمة المعلومات التجارية ].[4
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 4-4تصميم شاشات التطبيق
في هذه المرحلة يتم تصميم شاشات مدير النظام والتي من خاللها يستطيع التحكم في التطبيق.
 .1تصميم شاشة الدخول الرئيسية
تطبيق اإلدارة

رقم الهاتف

كلمة المرور

دخــــول

الشكل ( )1-2يوضح تصميم شاشة الدخول الخاصة بمدير النظام
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 .4تصميم شاشة مدير النظام الرئيسية
الرئيسية

التحكم في العمال
التحكم في العمالء
معلومات المستخدم
التقارير

تسجيل الخروج

الشكل ( )4-2يوضح تصميم شاشة مدير النظام الرئيسية
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 .3تصميم شاشة التحكم في بيانات العمال
التحكم في العمال

أضافة عامل

اسم العامل :
العنوان :
الهاتف :
التقييم :
الخدمات :

حذف عامل

الشكل ( )3-2يوضح تصميم شاشة التحكم في بيانات العمال
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 .2تصميم شاشة التحكم في بيانات العمالء
التحكم في العمالء

أضافة عميل

اسم العميل :
البريد اإللكتروني :
الهاتف :
العنوان :
الحالة :

حذف عميل

الشكل ( )2-2يوضح تصميم شاشة التحكم في بيانات العمالء
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 .5تصميم شاشة تحديث الملف الشخصي للمدير
الملف الشخصي

األسم_______________:
الهاتف _____________ :
البريد اإللكتروني _______ :
كلمة السر ____________:
تأكيد كلمة السر _________:

تحديث البيانات

الشكل ( )5-2يوضح تصميم شاشة تحديث بيانات المدير
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 .1تصميم شاشة اضافة عامل
اضافة عامل

األسم_______________:
الهاتف _____________ :
البريد اإللكتروني _______ :
تأكيد البريد ___________ :
كلمة السر ____________:
تأكيد كلمة السر _________:
العنوان _____________ :
الحرف اليدوية :
حدادة
نجارة

حفظ

الشكل ( )1-2يوضح تصميم شاشة اضافة عامل
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 .9تصميم شاشة التقارير
التقارير

تقرير العمال
تقرير العمالء

الشكل ( )9-2يوضح تصميم شاشة التقارير
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 .2تصميم شاشة تقرير عن العمال
التقارير

تقرير العمال
رقم
العامل

األسم

رقم
الطلب

تاريخ
الطلب

الشكل ( )2-2يوضح تصميم شاشة تقرير عن العمال
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 .2تصميم شاشة تقرير عن العمالء
التقارير

تقرير العمالء
رقم
العميل

األسم

رقم
الطلب

تاريخ
الطلب

الشكل ( )2-2يوضح تصميم شاشة تقرير عن العمالء
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 .11تصميم شاشة دخول العامل
العامل

رقم الهاتف

كلمة المرور

دخــــول

الشكل ( )11-2يوضح تصميم شاشة الدخول الخاصة بالعامل
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 .11تصميم شاشة العامل الرئيسية
الرئيسية

الطلبات الحديثة
الطلبات السابقة
الملف الشخصي

الشكل ( )11-2يوضح تصميم شاشة العامل الرئيسية
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 .14تصميم شاشة عرض الطلبات الحديثة
الطلبات الحديثة

الخدمة______________:
العميل _____________ :
السعر______________ :
الحالة ______________:

تأكيد

الشكل ( )14-2يوضح تصميم شاشة عرض الطلبات الحديثة
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 .13تصميم شاشة العميل الرئيسية
الرئيسية

طلب خدمة جديدة
الطلبات السابقة
الملف الشخصي
تسجيل الخروج

الشكل ( )13-2يوضح تصميم شاشة العميل الرئيسية
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 .12تصميم شاشة إرسال طلب جديد
طلب جديد

الحرفة اليدوية:
حدادة
نجارة
سباكة

ملحوظة____________:

ارسال الطلب

الشكل ( )12-2يوضح تصميم شاشة إرسال طلب جديد
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 .15تصميم شاشة عرض الطلبات السابقة للعميل
الطلبات السابقة

الخدمة______________:
التاريخ _____________ :
العامل______________ :
الحالة ______________:

تقييم

الشكل ( )15-2يوضح تصميم شاشة عرض الطلبات السابقة للعميل
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 4-4تنفيذ شاشات التطبيق
في هذه المرحلة يتم تصميم شاشات مدير النظام والتي من خاللها يستطيع التحكم في التطبيق.
 .1تنفيذ شاشة الدخول الرئيسية

الشكل ( )16-2يوضح تنفيذ شاشة الدخول الخاصة بمدير النظام
من خالل هذه الشاشة يستطيع مدير النظام الدخول إلى التطبيق بعد التأكد من بيانات الدخول الخاصة به
وهي رقم الهاتف وكلمة المرور.
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 .4تنفيذ شاشة مدير النظام الرئيسية

الشكل ( )19-2يوضح تنفيذ شاشة مدير النظام الرئيسية
من خالل هذه الشاشة يستطيع مدير النظام التنقل بين وحدات التطبيق الخاصة به والتي تساعده في إدارة
العمليات في التطبيق مثل التحكم في بيانات العمالء والعمال وعرض التقارير وتعديل بياناته األساسية.
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 .3تنفيذ شاشة التحكم في بيانات العمال

الشكل ( )12-2يوضح تنفيذ شاشة التحكم في بيانات العمال
من خالل هذه الشاشة يستطيع مدير النظام التحكم في بيانات العمال سواء باإلضافة أو الحذف
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 .2تنفيذ شاشة التحكم في بيانات العمالء

الشكل ( )12-2يوضح تنفيذ شاشة التحكم في بيانات العمالء
من خالل هذه الشاشة يستطيع مدير النظام التحكم في بيانات العمالء سواء باإلضافة أو الحذف
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 .5تنفيذ شاشة تحديث الملف الشخصي للمدير

الشكل ( )41-2يوضح تنفيذ شاشة تحديث بيانات المدير
من خالل هذه الشاشة يستطيع مدير النظام تعديل بياناته األساسية مثل األسم ورقم الهاتف وكلمة المرور
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 .1تنفيذ شاشة اضافة عامل

الشكل ( )41-2يوضح تنفيذ شاشة اضافة عامل
من خالل هذه الشاشة يستطيع مدير النظام اضافة بيانات العمال وتخزينها في قاعدة البيانات بعد إختيار
المهن المحددة
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 .9تنفيذ شاشة التقارير

الشكل ( )44-2يوضح تنفيذ شاشة التقارير
من خالل هذه الشاشة يستطيع مدير النظام من عرض التقارير عن العمال أو العمالء
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 .2تنفيذ شاشة تقرير عن العمال

الشكل ( )43-2يوضح تنفيذ شاشة تقرير عن العمال
من خالل هذه الشاشة يستطيع مدير النظام من عرض تقرير مفصل عن العمال
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 .2تنفيذ شاشة تقرير عن العمالء

الشكل ( )42-2يوضح تنفيذ شاشة تقرير عن العمالء
من خالل هذه الشاشة يستطيع مدير النظام من عرض تقرير مفصل عن العمالء
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 .11تنفيذ شاشة دخول العامل

الشكل ( )45-2يوضح تنفيذ شاشة الدخول الخاصة بالعامل
من خالل هذه الشاشة يستطيع العامل الدخول إلى التطبيق بعد تأكيد بيانات الدخول الخاصة به وهي كلمه
المرور والهاتف
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 .11تنفيذ شاشة العامل الرئيسية

الشكل ( )41-2يوضح تنفيذ شاشة العامل الرئيسية
تمثل هذه الشاشة الصفحة الرئيسية للعامل والتي من خاللها يستطيع التنقل بين وحدات التطبيق الخاصة به
مثل عرض الطلبات الحديثة أو القديمة وعرض الملف الشخصي.
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 .14تنفيذ شاشة عرض الطلبات السابقة

الشكل ( )49-2يوضح تنفيذ شاشة عرض الطلبات السابقة
من خالل هذه الشاشة يستطيع العامل من عرض الطلبات السابقة التي تمت الموافقة عليها
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 .13تنفيذ شاشة العميل الرئيسية

الشكل ( )42-2يوضح تنفيذ شاشة العميل الرئيسية
تمثل هذه الشاشة الصفحة الرئيسية للعميل والتي من خاللها يستطيع التنقل بين وحدات التطبيق الخاصة به
مثل طلب خدمة وعرض الطلبات السابقة وعرض الملف الشخصي وتسجيل الخروج.
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 .12تنفيذ شاشة إرسال طلب جديد

الشكل ( )42-2يوضح تنفيذ شاشة إرسال طلب جديد
من خالل هذه الشاشة يستطيع العميل طلب خدمة جديدة من خالل إختيار الحرفة التي يريدها وارسال الطلب
للعامل
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 .15تنفيذ شاشة عرض الطلبات السابقة للعميل

الشكل ( )31-2يوضح تنفيذ شاشة عرض الطلبات السابقة للعميل
من خالل هذه الشاشة يتم عرض الطلبات القديمة للعميل والتي من خاللها يستطيع التقييم على اداء العامل
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات والمراجع
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 1-5النتائج
 -1المساعدة في تقديم خدمات افضل للعمالء من خالل الهاتف الذكي.
 -4سهولة الوصول إلى العامل الماهر من خالل البحث عنه بواسطة التطبيق.
 -3سرعة الوصول إلى المهني أو العامل الحرفي من خالل عرض تفاصيل التواصل معه ورقم الهاتف
الخاص به.
 -2تقديم األمان للعميل أثناء تقديم الخدمة وذلك من خالل معلومات تفصيلية عن العامل المراد طلبه.
 -5إمكانية الرجوع للعامل بعد إجراء عمليات الصيانة.
 -1إمكانية تحديد موقع العميل من خالل خدمة تحديد المواقع (.)GPS
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 2-5التوصيات
 -1تحديث التطبيق بشكل مستمر ومتابعة الطلبات .
 -4توفير التطبيق بعدة لغات حتى يكون شامل لكل فئات المجتمع.
 -3توفير خدمة الدردشة األنية بين العميل والعامل.
 -2توفير خدمة الدفع اإللكتروني من خالل الموبايل.
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 3-5المصادر والمراجع
أوالً  :المصادر
القرآن الكريم

ثانياً :المراجع

] [1التجارة االلكترونية.كيف و متى و اين !!!لبسام نور  ،القاهرة – مصر – 4111م
] [2بشير العالق:التجارة عبر الموبايل،الوراق للنشر والتوزيع ،عمان .4114 ،
ثانياً  :مواقع الويب

] [3موقع ماودو – مقالة بعنوان الخدمات اإللكترونية
https://mawdoo3.com/
تاريخ وزمن الدخول  2020/11/1 :الساعه 3:12م
] [4موقع  ityarabicمقالة بعنوان – التجارة اإللكترونية
www.ityarabic.org/e-businers
تاريخ وزمن الدخول  2020/11/5 :الساعه 5:41م
] [5موقع بنك – مقالة بعنوان  :تطبيقات الهواتف الذكية
www.bank.org/arabic/period
تاريخ وزمن الدخول  4141/1/11 :الساعه 9:31م
] [6موقع رائد – مقالة بعنوان تطبيقات الموبايل وفوائدها
https://www.ra2ed.com/ReadTechnology.aspx?id=10404
تاريخ وزمن الدخول  2021/1/14 :الساعه 2:41م
] [7موقع عرب سورس – مقالة بعنوان  :مقدمة عن األندرويد
http://www.arabsource.org/
تاريخ وزمن الدخول  2021/1/13 :الساعه 3:44م
][8موقع مينشاوي للدراسات والبحوث  ،مقالة بعنوان لغات تصميم مواقع اإلنترنت
http://www.minshawi.com/other/gendelgy.htm
زمن الدخول  14:11 4141/1/15م
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ثالثاً  :الدراسات السابقة
] [9أزاهر محمد إبراهيم -موقع إلكتروني لتأجير السيارات  -بالتطبيق على شركة ماقزين – بحث مقدم لنيل
درجة الماجستير في نظم المعلومات – جامعة النيلين – 4111م
] [10أبوذر عبدالحليم عبداهلل حمدالنيل – بناء تطبيق أندرويد لحجز الباصات السياحية – بحث مقدم لنيل
درجة البكالريوس في تقانة المعلومات – جامعة السودان المفتوحة – 4119م
] [11هند محمد علي جعفر بعنوان تطبيق أندرويد لطلب فني صيانة سيارات– بحث مقدم لنيل درجة
الماجستير في علوم الحاسوب – جامعة النيلين – 4111م
] [12شريفة محمد حاج ،بناء تطبيق أندرويد لطلب الوجبات من خالل الموبايل (بالتطبيق على مطعم
سمكنا)  ،بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في تقانة المعلومات  ،جامعة النيلين 4141 ،م
] [13عبدالجبار خضر خوجلي ،تطبيق اندرويد لحجز الشقق والمنازل – بالتطبيق على والية الخرطوم ،
رسالة بحث مقدمة لنيل درجة الماجستير في تقانة المعلومات  ،جامعة النيلين  ،كلية علوم الحاسوب وتقانة
المعلومات 4119 ،م
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