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الفصل األول

 .1 .1جمهيذ
ٌػخمذ غلم الخاظب آلالي غلى اللغت ؤلاهجليزًت وهي اللغت ألاولى التي ًذسط بها هزا الفشع مً الػلىم هبلُت
الػلىم ألاخشي  ,ورلً ليىنها اللغت ألاولى مدلُا ومشترهت غاإلاُا في غملُاث الخػشٍف والتي ًأحي بػذها
الفشوعُت وؤلاظباهُت وغيرهاً .ىاحه الذاسط ألي جخصص خاظىبي الىثير مً اإلاصؼلخاث التي ًمُل مإلفي
الىخب واإلاداطشاث ئلى اظخخذامها بىثرة وبذون رهش مػاهيها في بػع ألاخُان  .ومً هىا فان الاهخمام
باإلاصؼلخاث التي جخػلم بػلم الخاظب آلالي أمش مهم ًخىحب غلي ػالب هزا الػلم مػشفتها لُيىن ظباكا
ومىاهبا للمشهب الػلمي في ول ما ًخػلم بػلم الخاظب مدلُا وغاإلاُا .ومً هزا اإلاىؼلمً ،فظل أن ًمخلً
مخخص الخاظىب والذاسط لػلىمه اإلاخخلفت كامىظا أو معجما باإلاصؼلخاث اإلاخذاولت بىثرة ومػاهيها
واظخخذاماتها اإلاخخلفت .
وهظشا ليىن الهاجف الىلاٌ مً اخذر الىظاةل وأهثرها اظخخذاما في الػصش الخذًث ،باإلطافت الى ما
ًىفشه مً جؼبُلاث بشمجُت غذًذة جدبني مىهج الػشض للمىاهج الخػلُمُت بىفاءة ،حاءث فىشة البدث
اإلاخمثلت في بىاء جؼبُم هاجفي "كامىط" لىظام الاهذسوٍذ ٌعاغذ الؼالب في مػشفت مصؼلخاث الخاظىب
اإلاخخلفت بعهىلت وَعش ،ودغم اهدشاس واظؼ وظلغ لهزا الخؼبُم بما ٌعاغذ بصىسة هبيرة أغلبُت الؼلبت أو
أي شخص ًشٍذ ؤلاظخفادة مً مثل هزه الخؼبُلاث.

 1.1مشكلت البحث
جخمثل مشيلت البدث في الىلاغ الخالُت :
 .0الترحمت الخشفُت للػذًذ مً اإلاصؼلخاث الخاصت بالخاظىب وجلىُاجه كذ جبػذ الذاسط أو اإلاؼلؼ غً
اإلاػني الخلُلي للمصؼلح.
 .2جالش ي فىشة جشظُخ هزه اإلاصؼلخاث الاهجليزًت باليعبت للؼالب في غلم الخاظب ،ورلً مما ًضٍذ غلي كلت
كابلُخه لهزا الػلم.
 .0مػاهاة هزا الػلم هأي غلىم أخشي لها مصؼلخاتها مً أن الؼالب ال يهخم بأهمُت هزه اإلاصؼلخاث رلً أهه
ئرا غلم أن هزه اإلاصؼلخاث بلغت ألام.

 2.1دوافع البحث

 .0الشغبت في حػلم جؼىٍش جؼبُلاث الهاجف الىلاٌ.
 .2معاغذة الذاسظين في جخصصاث الخاظىب اإلاخخلفت في ئًجاد الىم اإلاىاظب واإلاشحؼ الىفير مً
اإلاصؼلخاث التي جفُذهم.
 .0معاغذة اإلاعخخذم غلى خفظ اإلاصؼلخاث اإلاخخلفت والخصىٌ غلى اإلاػلىمت الصخُدت والياملت خىٌ
أي مصؼلح.

 3.1أهذاف البحث
الهذف ألاظاس ي مً هذا البدث هى جؼىٍش جؼبُم أهذسوٍذ ٌػمل هلامىط لترحمت وحػشٍف مصؼلخاث
الخاظب آلالي بفشوغه اإلاخخلفت  ،وبهزا جمىين الؼالب مً الخصىٌ غلى اإلاػلىماث في أكل وكذ وحهذ
ممىً.

 4.1أهميـ ــت البحث
 .1اإلاعاهمت في جدعين صىسة مىاهج غلىم الخاظىب بشيل غام
 . .2جللُص غملُاث البدذ غً اإلاصؼلخاث في الىخب واإلاعدىذاث واإلاىاكؼ ؤلالىتروهُت وبزلً جىفير
الىكذ و الجهذ.

 2.0مىهجيت البحث
حػشف اإلاىهجُت بأنها اإلالاسبت اإلاعخخذمت أزىاء وطؼ دوسة خُاة جؼىٍش الىظم مىطؼ الخىفُز،خُث جدذد
الخؼىاث الي ظِخم مً خاللها جؼىٍش الىظام و الادواث الالصمت ليل خؼىة .وجخخلف اإلاىهجُاث بػظها غً
بػع بدعب جشهيزها غلى ئحشاةُاث الػمل أو غلى اإلاػؼُاث التي جذغم الػمل ،وبدعب جشجُبها وجأهُذها
غلى ول مشخلت مً مشاخل دوسة خُاة جؼىٍشالىظم .في هزا البدث ،جم اجباع مىهجُت الخؼىٍش الشاللي
(ؤلاهدذاسي اإلادعً) ،الزي جمش فُه غملُت جؼىٍش البرمجُاث بشيل جخابعي وال ًمىً الاهخلاٌ إلاشخلت ئال

باهتهاء اإلاشخلت العابلت لها  .ومً الاظباب التي دفػذ إلخخُاس هزا الىمىرج وطىح اإلاخؼلباث ومالةمت هزا
الىمىرج لخؼىٍش الخؼبُلاث البرمجُت الصغيرة .وٍىضح الشيل الخالي حعلعل مشاخل الىمىرج الشاللي

الشكل ( )1.1الىمىدج الشالل) (waterfall model

 الخحليل :حػخبر هزه اإلاشخلت أهم مشاخل بىاء ألاهظمت ،خُذ ًخم فيها ججمُؼ البُاهاث واإلاػلىماث
بشيل مىظم ،ودساظت ول الخلىٌ اإلالترخت خعب اإلاػاًير واللُىد والظىابؽ اإلادذدة ومً زم
اخخُاس أفظل الخلىٌ.
 الخصميم :حػخمذ هزه اإلاشخلت غلى ما جم خالٌ مشخلت الخدلُل  ،خُث ًخم جصمُم اإلاىظىمت وفلا
للمخؼلباث اإلادذدة مً خُث اإلاذخالث واإلاخشحاث وكىاغذ البُاهاث  ،ئطافت الى شاشاث الخػامل
مؼ اإلاعخخذم ..

 الخىفيذ :بػذ ئهتهاء مً مشخله الخصمُم جأحي مشخله الخىفُز خُذ ًخم فيها بىاء الىظاةف ألاظاظُت
ببرمجت الىظام بالشيل اإلاؼلىب
 إلاخخبار والصياهت :في هزه اإلاشخلت ًخم ئخخباس الىظام حضةُا ووظُفُا وفي خاٌ وحىد أي خؼا ًخم
الشحىع الى اإلاشاخل العابلت إلحشاء الخدعِىاث غلُه لُيىن حاهضا لالظخخذام.

 3.0جيطيم البحث
في هزا الفصل ،جم مىاكشت الىلاغ ألاظاظُت فُما ًخص مشيلت البدث و دوافػه ،ئلى حاهب أهذاف و
أهمُت البدث .هما جم الخؼشق ئلى مىهجُت البدث بخدذًذ الخؼىاث الالصمت لبىاءه .ئما فُما ًخػلم
ببلُت الفصىٌ فهي ميعلت بالشيل آلاحي7
• الفصل الثاوي ٌ:شمل الذساظاث العابلت التي لها صلت بمىطىع البدث التي جم الاػالع غليها  ،وَشمل
أًظا الخػشٍف بالؼشق اإلابػت لخجمُؼ اإلاػلىماث .
• الفصل الثالث ً:خمثل في مشخلت جدلُل الىظام وفلا للىظام اإلالترح و جدذًذ اإلاخؼلباث الىظُفُت والغير
وظُفُت وئغذاد همارج أولُت غً الىظام اإلالترح لُخم جصمُمه في ما بػذ.
• الفصل الزابع ً:ىضح هُفُت وطؼ الخصمُم الػام للىظام مً خُث كىاغذ البُاهاث والبرامج واللغاث
البرمجُت التي ظِخم اظخخذامها لخصمُم واحهاث الىظام.
وخاٌ
• الفصل الخامظ ً:خػلم بدىفُز واخخباس الىظام اإلالترح للخدلم مً غمل الىظام بشيل صخُذ ٍ
مً ألاخظاء .
• الفصل الطادص ً :خظمً الخالصت والىخاةج التي جىصل ئليها البدث وآفاق الخؼىٍش ،هما ٌشخمل غلي
الصػىباث واإلاشاول التي اغترطذ ظير البدث.

الفصل الثاني

.2جمهيذ
حػذ هزه اإلاشخلت أظاظُت ومهمت في بىاء أي هظام بشمجي  ،خُث ًخم فيها ججمُؼ وافت البُاهاث واإلاػلىماث
 ،وجدذًذ اإلاشاول الخاصت بالىظام و البدث غً أوعب الخلىٌ لهزه اإلاشاول  ،ومً هزا اإلاىؼم ًخم
جدذًذ اإلاخؼلباث الخاصت بخصمُم اإلاىكؼ وامياهُت بُان صختها وٍمىً جلعُم غملُت الخدلُل ئلى كعمين
حمؼ البُاهاث وجدلُل البُاهاث وبىاء غلى رلً فان الىلاغ الخالُت جىضح ظير هزه اإلاشخلت ].[4

 1.2الذراضاث الطابلت
هىان الػذًذ مً الىخب والخؼبُلاث التي خاطذ مجاٌ جشحمت مصؼلخاث الخاظب آلالي منها 7
 هخاب اإلاعجم الشاسح إلاصؼلخاث الىمبُىجش (اهجليزي -غشبي ) إلاإلفه مدمذ مدمذ الهادي والزي اظخػشض
فُه اغلب مصؼلخاث الخاظىب ][3
 هخاب اللامىط الشامل إلاصؼلخاث الخاظب آلالي والاهترهذ والالىتروهُاث (اهجليزي – غشبي ) إلاإلفه
فاسوق ظُذ خعً ]. [4
 بشهامج )  ) IT & Computer Dictionaryوهى كامىص باللغت الاهجليزيت ولكً يحخىي علي أكثر مً 11
ألف مصطلح للكمبيىجز والشبكاث وماله عالكت بخكىىلىحيا الحاضب ]. [5

 2.2ألاهظمت الشبيهت
هىان الػذًذ مً ألاهظمت و اللىامِغ اللغىٍت الشهيرة الشبُه بالىظام اإلالترح منها مثل  7جؼبُم ( Computer
 )Science Dictionaryالزي ًدخىي أهثر مً  1000مصؼلح مً مصؼلخاث الخاظىب والىثير مً الخمثُل
الخصىٍشي للػذًذ مً الصُغ ] . [6و جؼبُم كامىط ػبي (غشبي -اهجليزي ) هزا الخؼبُم ًترحم اليلماث
واإلاصؼلخاث الؼبُت مً الاهجليزًت ئلي الػشبُت وبالػىغ ]. [7ومدشن البدث كىكل  ،و مترحم الىافي الزهبي مً

الاهجليزًت ئلي الػشبُت والػىغ  ،وكامىط صخش  .وغيرها الىثير .

الفصل الثالث
التحليل.

. .3جمهيذ
حػخبر مشخلت الخدلُل مً اهم اإلاشاخل الالصمت لبىاء اي هظام بشمجي  .وحشيل هزه اإلاشخلت هُيلُت اإلاشاخل
ألاخشي اإلاخبػت في جصمُم الىظام ً .خم في هزه اإلاشخلت جدذًذ اإلاخؼلباث الىظُفُت والغير وظُلبت للىظام
اإلالترح  ،باالطافت الى همزحت الػملُاث باظخخذام لغت الىمزحت اإلاىخذة .UML

 1.3جحذيذ مخطلباث الىظام
في هزه اإلاشخلت ًخم جدذًذ اإلاخؼلباث الىظُفُت والغير وظُفُت للخؼبُم ورلً بػذ غملُت حمؼ البُاهاث
اإلاؼلىبت وٍخم رلً هما ًلي 7

 1.1.3املخطلباث الىظيفيت
جمثل هزه اإلاخؼلباث وصف للىظاةف الاظاظُت للىظام اإلالترح مً خُث غملُاث ؤلادخاٌ واإلاػالجاث
اإلاخخلفت التي ًخظمىػا  .ومً هزه الىظاةف.7

 الادخال
هي البُاهاث التي حػؼي للخؼبُم لغشض اإلاػالجت ,وهي مً الىظاةف الظشوسٍت التي ٌػخمذ غليها الخؼبُم،
وجخم هزه الػملُت بشيل حُذ وظهل ًداوي الىظام اللاةم به  ،خُث ًخم ادخاٌ اإلاصؼلخاث الخاصت
بػالم الخىظبت لغشض أحشاء غملُاث اإلاػالجت غليها وئخشاحها غلى هُئت مػلىماث
 إلاضافت
حػني ئمياهُت الخؼبُم مً ئطافت أي مصؼلح حذًذ لم ًخم الخػشف غلُه مً كبل وخفظه طمً باقي
اإلاصؼلخاث.

 العزض
مً اهم مضاًا الىظام الجذًذ ان ًيىن كادس غلى غشض البُاهاث الخاصت بػالم الخىظبت لدعهل

للمعخخذم مً غملُت الخصىٌ غلى البُاهاث التي ًدخاحها
 الخعذيل
ًدُذ الخؼبُم أمياهُت الخػذًل في البُاهاث اإلاػشوطت ,ورلً هدُجت لخذور اخؼاء في ؤلادخاٌ مؼ امياهُت
التراحؼ غً الخػذًالث كبل ان ًخم خفظها ,ودلً باظهاس سظاةل جإهذ خفظ البُاهاث اإلاػذلت.
 إلالغاء أو الحذف
ًىفش الخؼبُم ئمياهُت ئلغاء البُاهاث التي جم الاظخغىاء غنها مما ًضٍذ مً فاغلُت الخؼبُم واظخغالٌ كاغذة
البُاهاث ,واًظا ئمياهُت التراحؼ غً أمش ؤلالغاء كبل ان ًخم خزف اإلاصؼلح ,وجخم غملُت ؤلالغاء بأن ًخم
جشخُل اإلاصؼلح.
 اليسخ الاحخياطي
جىفش هذة الىظُفت ئمياهُت أخز وسخت اخخُاػُت مً البُاهاث ورلً لخماًتها مً الخلف.

 2.1.3املخطلباث الغير وظيفيت
جصف هزه اإلاخؼلباث أهذاف ومميزاث وخذود الىظام اإلالترح مً خُث 7
 ضهىلت الاضخخذام :
ًخميز الىظام بعهىلت الاظخخذام غً ػشٍم 7
 oجىفير ئمياهُت الخىلل بين الىاحهت االشةِعُت وواحهاث الاظخخذام اإلاخمثلت في الىاحهاث ألاخشي
بؼشٍلت ظهلت ومشهت .

 oوطؼ اإلاػلىماث بؼشٍلت ظهلت الفهم واظخخذام مبذأ الاخخُاس في بػع الشاشاث مما ًللل مً
ئنهاء غملُت الادخاٌ ورلً غً ػشٍم جدذًذ مذخالث مػُىت لُخجىب الىظام أخؼاء البُاهاث
اإلاذخلت .
 oاظخخذام الشظاةل الخػلُمُت التي جىضح للمعخخذم الػمل الزي ًلىم به هشظاةل للخأهُذ
والخىبُه .
 كفاءة الىظام
ًىفش الىظام ظشغت الاظخجابت لؼلباث اإلاعخخذم وهزلً ملذسجه غلى أداء اإلاهام التي صمم مً احلها
.
 الىثىكيت
للىظام اللذسة غلى ئغؼاء هفغ الىخاةج غً ػشٍم اظخخذام هفغ اإلاذخالث اإلاىحىدة في غلم
الخىظبت .
 كابليت الخطىيز
ان ًيىن الىظام كابل للخؼىٍش والخػذًل ًىاهب الخؼىساث والخغيراث اإلامىً احشائها .

 2.3همذحت الىظام باضخخذام UML
هي اخخصاس لي

Modeling Language

, Unifiedهي ػشٍلت حذًذة لخدلُل وجصمُم البرامج باظخخذام

البرمجت اإلاىحهت  ,) OOP ( Object Oriented Programmingهي اظلىب مشتي ٌعخخذم أشياٌ هىذظُت
ومخؼؼاث حػؼي صىسة واملت غً البرهامج اإلاشاد جصمُمه  ,مما ٌعهل غملُت جصىس البرهامج وامال وَعهل
غملُت صُاهخه .

 1.2.3مخطط وكائع الاضخخذام
ًلىم بخىطُذ الخصىس الػام لىظاةف الىظام خُث جصف مارا ًجب غلى الىظام أن ٌػمل دون وصف
هُفُت أداء هزا الػمل ،أي أنها حػىغ سؤٍت اإلاعخخذم للىظام مً الخاسجً .خم بمىحب هزه اإلاخؼؽ
جلعُم وظاةف الىظام ئلى وظاةف جخػلم بعلىن الىظام وأخش جخػلم بالخذماث التي ًلذمها ووظاةف
جخػلم باظخجابت الىظام .

حذول ( )1.2يبين الزمىس املطخخذمت في مخطط وكائع الاضخخ

دام

شكل()1.3الىاحهت الزئيطيت.

شكل()2.3واحهت الخصاهيف.

شكل()3.3كائمت املفضلت.

شكل()4.3املصطلحاث الخابعت لخصييف.

 2.2.3مخطط الخصييف
حعخخذم مخؼؼاث الخصيُف لخؼىٍش همىرج هظام واةني اإلاىحى لُبين الخصاهُف اإلاعخخذمت في الىظام و
الػالكاث بُنها .و ًمىً اغخباس جصيُف الياةً  class objectغلى اهه حػشٍف غام الخذ اهىاع واةىاث الىظام
ًمثل في شيل صىذوق ًدخىي غلى اظم الخصيُف و خصاةصه و الػملُاث اإلالامت غلُه ،بِىما جفعش
الػالكاث بين الخصاهُف غلى شيل وصلت بُنها .و ًمىً جدذًذ هىع الػالكت غً ػشٍم اظخخذام الشمىص
اإلاػبرة غنها .و الجذوٌ ( ) ًبين الشمىص اإلاعخخذمت في مخؼؼاث الخصيُف و مػنى ول منها

الزمش
Class name
Attribute name
Operation name

معنى املصطلح

الخصيُفً 7مثل الخصيُف شخص أو ميان أو ش يء له
كاةمت مً الخصاةص وكاةمت مً الػملُاث .

Attribute name
derived attribute name//

جمثل الخصاةص التي جصف خاٌ () ،والخاصُت ًمىً
أن جيىن مشخلت مً خصاةص أخشي.

)( Method Name

الػملُت 7جمثل الىظاةف التي ًمىً أن ًإديها الخصيُف.
حذوٌ()2.0الشمىص الخاصت بمخؼؽ الخصيُفاث.

شكل()5.3كالضاث املىحىدة في الخطبيم.
 3.2.3مخطط الدطلطلي
الىظُفت الاظاظُت وصف جفاصُل الػملُاث الىظُؼت الذاخلُت في اهجاص الػملُاث اإلاشجبؼت بىاكػت
الاظخخذام ،و وصف حعلعل جىفُز هزه الخؼىاث وششوغ جىفُزها.
ٌشمل هزا الىمىرج حمُؼ الياةىاث التي وسدث في اإلاخؼؽ الخصاهُف ،وٍخم الخخاػب فُما بُنها غً
ػشٍم الشظاةل خُث جمثل ول سظالت بىاظؼت سوجين ًخم اظخذغاةه لخىفُز أي مهمت ،والجذوٌ الخالي
ًىضح الشمىص اإلاعخخذمت في مخؼؽ الدعلعلي

الىصف

الزمش

الخصيُفً 7ذٌ غلي الياةً أو الىظام الزي ًشد غلي
الشظاةل ػلباث اإلاعخخذم .
خؽ الخُاة ٌ 7شير ئلي دوسة خُاة الياةً خالٌ
الدعلعل الضمني لخىفُز الػملُاث.
هلاغ الخدىم 7جدذد الياةً الزي ًشظل وَعخلبل.
Massage
) (parameterالشظاةل 7جمثل بعهم أفلي بدُث ًدمل اإلاػلىماث مً
واةً ألخش.
حذول()3.3الزمىس املطخخذمت في مخطط الدطلطلي.

شيل()3.0ػلب غشض جصيُف مً الخصيُفاث.

شيل( )4.0كاةمت اإلافظلت.

شيل()5.0ػلب خزف مً اإلافظلت.

شيل()6.0البدث غً مصؼلح.

الفصل الرابع
التصميم

.4جمهيذ
في هزه اإلاشخلت ًخم سظم خشٍؼت مخياملت للبرمجُت اإلاشاد بىائها لُخم بػذ رلً بىاء هزه البرمجُت ئغخماد
غلي هزه الخصامُم ففي هزه اإلاشخلت ًخم جصمُم كىاغذ البُاهاث اإلاعإولت غً أهم الػملُاث و جصمُم
واحهاث ؤلاظخخذام التي هي ألاخشي جلػب دوس هبير في معاغذة اإلاعخخذم غلي الخػامل مؼ الخؼبُم.

 1.4جصميم كىاعذ البياهاث
حػخبر كىاغذ البُاهاث سهيزة مً الشواةض الىبيرة في غالم بىاء البرمجُاث رلً ألن كىاغذ البُاهاث هي اإلاعإلت
غً جخضًٍ الُباهذ بؼشٍلت حعهل بػذ رلً غملُت ئظترحاغها و غشطها و حػذًلها و جخضٍنها مً حُذد
بؼشٍلت دًىامُىُت و جللل وعبت خصىٌ ألاخصاء و رلً مً خالٌ خصاةص مثل الشكم اإلاميز الزي ال
ًخىشس ،مؼ ئمياهُت غمل وسخ ئخؼُاػُت في خالت خصىٌ أ‘ػاٌ غير مخىكؼ و خصاةص أخشي حػلذ منها
ألامثل في هز الىىع مً ألاغماٌ و الجذاوٌ الخالُت هي الجذاوٌ التي جمثل الخؼبُم7

 1.1.4حذول terms_collection
الىصف
ركم حطلطلي
إضم
وصف املصطلح

الليمت
11
100

هىع الحلل
إضم الحلل
Int
Tc_id
Varchar
Tc-name
Text Tc_description
حذوٌ()0.1حذوٌ مجمىع اإلاصؼلخاث.

املفخاح
Pk

 2.1.4حذول terms
هىع الحلل
إضم الحلل
الىصف
Int
Term_id
ركم حطلطلي
إضم مصطلح Varchar Arabic_term_name
عزبي
إضم مصطلح Varchar English_term_name
إهجليزي

الليمت
11
100
100

املفخاح
Pk

محخىي
مفضلت

Text
Term_content
Boolen
Fav
حذوٌ()2.1حذوٌ اإلاصؼلخاث.

 3.1.4حذول requests
الىصف
ركم حطلطلي
محخىي الطلب

الليمت
11

هىع الحلل
إضم الحلل
Int
Req_id
Text
Req_content
حذوٌ()0.1حذوٌ الؼلباث.

املفخاح
Pk

 2.4واحهاث إلاضخخذام
أصبدذ واحهاث ؤلاظخخذام و خاصت في العىين ألاخيرة راث أهمُت هبيرة في ئوشاء البرمجاًذ رلً أن
هزه الىاحهاث هي الىظُلت التي ًخػامل بها اإلاعخخذم مؼ الخؼبُم و ولما واهذ واحهاث اإلاعخخذم أفظل
و ػشٍلت الخػامل مؼ الخؼبُم أفظل هزلً بشل ألالىان اإلاعخخذم و الخؼىغ و الخأزيراث الخاصت باإلالغ
و غير رلً و أدهاه جىضح بػع الللؼاث التي في الخؼبُم7

شيل()0.1الىاحهت الشةِعُت للخؼبُم.

شيل()2.1واحهت حػؼي مػلىماث خىٌ الخؼبُم.

الفصل الخامس
التنفيذ و اإلختبار

.5الخىفيذ والاخخبار
 1.5الخىفيذ
هىا ًبذأ وطؼ حجش ألاظاط غلي أسض الىاكؼ و رلً ًبذأ جىفُز البدث غملُا بػذ حمؼ مػلىماث وافُت
مً اإلاشاخل العابلت مً خاٌ أحهضة مادًت جدمل ميىهاث بشمجُت ٌعخؼُؼ مً خاللها الباخث ئوشاء بدثت
غلي أسض الىاكؼ.

 1.1.5مكىهاث ماديت
و هزه اإلايىهاث ًخم مً خاللها ئوشاء اإلاششوع و هي ميىهاث ملمىَعت ًخم وطؼ بذاخلها ميىهذ أخشي
بشمجُت ًخم مً خاللها ئوشاء اإلاششوع ئال أن أهمُت اإلايىهذ اإلاادًت لىً مً أن كىة هزا اإلايىهاث حػمل
ػشدًا مؼ البرمجُاث خُث أ ،ولما صادث كىة اإلايىهاث اإلاادًت أصبذ جدمل اإلايىهاث البرمجُت بشيل أفظل
و مً هزه اإلايىهاث هى حهاص الخاظب آلالي التي جم ئوشاء الخؼبُم غملُا و الجذوٌ أدهاه ًىضح هزه
اإلاىىىهاث7
اإلايىن
اإلاػالج وظشغخه
الزاهشة
اللشص الصلب

اإلاىاصفاث
Cori3
راهشة غشىاةُت  Ramظػت G1
بعػت 202 GB

 2.1.5مكىهاث بزمجيت
وهي ميىهاث ح ػمل داخل اإلايىهاث اإلاادًت وهي هفعها التي ًخم بىاء الخؼبُم بها ختى أن هزه اإلايىهاث هي
بشامج ًخم مً خاللها بىاء بشامج وهي هزه البرامج7
 android studio.1و هي بيُت جؼىٍش مخياملت جدخىي غلي مدشس أوىاد و معاهمت بىاء مشاسَؼ و خافظت
مىخباث و أشُاء أخشي هثيرة حعهل غملُت باوشاء البرمجُاث غلي اإلاؼىس.

 java programming language .2و هي لغت بشمجت مً ششهت  sun microsystemمجاهُت مفخىخت
اإلاصذس ولها غذد هبير مً اإلاىخباث التي حعاغذ اإلابرمجح في غمُت بىاء البرمجُاث.
 photoshop.3وهى بشهامج ئخترافي لخدشٍش الصىس جم مً خالله حػذًل بػع الصىس و ألاًلىهاث التي
جم ئظخخذامها في الخؼبُم.

 2.5إلاخخبار
جأحي في النهاًت غملُت ؤلاخخباس لخخخم ئوشاء الخؼبُم و لخأهذ مً أن البرمجُت اإلاىخجت جخىافم مؼ ول
اإلاخؼلباث التي جم جدذًذها غىذ بذأ ااإلاششوع و كابلُت اإلاعخخذم غلي ئظخخذام هزا الخؼبُم.

الفصل السادس
الخالصة

.6الخالصت
و في النهاًت بػذ خمذ هللا و طله جم ؤلاهخاه مً البدث لىُل دسحت البىشولُىط بػىىان جؼبُم دلُل
مصؼلخاث و هى جؼبُم هاجف روي ٌػمل جدذ هظام أدسوٍذ رلً باظخىماٌ حمُؼ اإلاخؼلباث مً
وظُفُت و غير وظُُت و ججمُؼ وافت اإلاػلىماث التي جخػلم بهزا البدث إلوشاء بدث أوادًمي ًشقى لىُل هزه
الذسحت الػلمُت.

 1.6الخبراث املكدطبت
جمثل هزه الخبراث ي مجمىع الخبراث التي جم ئهدعابه في مشىاس البدث و مً هزه الخبراث7
.0اللذسة غلي غمل جبدث خىٌ مىطىع مػين و ئظخخشاج اإلاخؼلباث اإلاخػلملت بمىطىع البدث و ئغذادها
بصىسة أوادًُمت حُذة.
 .2حػلم ئشىاء ملفاث بصىسة حُذة و رلً باظخخذام بشهامج . Microsoft word
.0بىاء جؼبُلاث أهذسوٍذ ورلً بالخػامل مؼ  android studioوهي مىصت جؼىٍش مخياملت لخؼبُلاث
 andrioidومً خالٌ الخػامل مؼ لغت .java

 2.6املشاكل والعزاكيل
جخمثل في الصػىباث التي جىاحه الباخث أزىاء اللُام بجمؼ مػلىماث خىٌ اإلاىطىع اإلاشادللبدث غً و مً
هزه الصػىباث أزىاء ئوشاب البدث ظىاء الجىء الػملي أو الىظشي
.0صػىبت ؤلاإلاام بجمُؼ مصؼلخاث غلم الخاظب ألالي و رلً لىثرة فشوه و جخصصاجه و ما حشخمل غلُه
ول فشع و جخصص مً غذد هبير مً اإلاصؼداث

 3.6آفاق الخطىيز
.0جؼىٍش الخؼبُم و ئطافت مصؼلخاث حذًذة.
.2سبؽ الخؼبُم بمىكؼ ئلىترووي خاص بهزا اإلاىوطؼ.

المراجع

دليل المستخدم

شيل()0واحهت الخؼبُم الشةِعُت.

شيل()2واحهت الخُاساث الشةِعُت.

شيل()0كاةمت اإلاصؼلخاث في الخصيُف.

شيل()1ئمياهُت البدث في اللاةمت.

شيل()2واحهت بػذ ئخخُاس اإلاصؼلح.

شيل()3خُاساث ئطافت للمفظلت و مشاسهت اإلاصؼلح.

شيل()4غشض اإلاصؼلخاث بػذ ئطافتها للمفظلت.
شيل()5ئمياهُت ئوشاء ػلباث.

شيل()6واحهت خىٌ الخؼبُم.

شيل()00واحهت مػلىماث خىٌ اإلاؼىسًٍ.

