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 تقديرالشكر وال

 

 

أوؿ مشكور ىو اهلل عز وجؿ، ثـ والداي عمى كؿ مجيوداتيـ منذ والدتي 

 .إلى ىذه المحظات، أنتـ كؿ شيء أحبكـ في اهلل أشد الحب

يسرني أف أوجو شكري لكؿ مف نصحني أو أرشدني أو وجيني أو ساىـ 

بة في أي و معي في إعداد ىذا البحث بإيصالي لممراجع والمصادر المطم

مراحمو، وأشكر عمى وجو الخصوص استاذي الفاضؿ الدكتور مرحمة مف 

رشادي بالنصح والتصحيح وعمى أحمد الرصيص  اختيار عمى مساندتي وا 

برنامج إدارة ماجستير تأىيؿ ما أف شكري موجو إلدارة ، كاىداؼ البحث

 في الجامعة االفتراضية السورية لدعميا  وتخصيص في إدارة التقانة

أفضؿ بيئة  وتوفير اـ في الجامعةمف قبؿ أساتذتنا الكر جيودات المبذولة ممل

في أفضؿ األحواؿ التي  اإلدارية و التكنولوجية واالفتراضيةلتدريس العمـو 

 ـ طمبة العمـ.تالئ
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 مستخلص الدراسة

 

أصبحت إدارة اقساـ صيانة تكنولوجيا المعمومات في عصر العمؿ والدراسة عف 

 المعمومات،مف شركات تكنولوجيا ا في أي شركة األقساـ نشاط رأكثبعد مف 

مف الضروري ادارتيا وتصميـ نظاـ يقـو عمى أساس االتمتة  أصبححيث 

 الشركة.وتوزيع المياـ عمى األقساـ الموجودة في 

بتصميـ نظاـ يقـو بأتمتة اقساـ الصيانة في المؤسسات  تقـو ىذه الدراسة

اذ اف ىذا  عاـ،مراكز الصيانة بشكؿ المعمومات او  المختصة بمواـز تكنولوجيا

 الزبائف، المستخدميف،النظاـ يقـو عمى تخزيف قاعدة بيانات تضـ بيانات 

اخراج مشاكميا، تصدير تقارير الصيانة الفورية، اعطاؿ األجيزة وحؿ  األجيزة،

الفواتير وربطيا مع وصوالت االستالـ، توزيع المياـ عمى األشخاص او 

 ع حالة الجياز وبأي مرحمة حاليا مف قبؿ الموظفيف والزبائف.ـ، وأخيرا تتبااألقس

تـ إيجاد طريقة جديدة عمى المستوى المحمي في إدارة قسـ الصيانة في ىذا 

بة أداء العامميف ومدى جيوزية النوع مف الشركات بحيث تـ دمج اإلدارة كمراق

ة قسـ الصيانة اـ ليخدـ إدار ظاألجيزة مع التكنولوجيا الموجودة وتصميـ ىذا الن
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دخاؿ ما يمكف تطويره مف تكنولوجيا متوفرة لتحسيف إنتاجية ىذه األقساـ  وا 

 ىا.وتطوير 

Abstract 

 

The management of IT maintenance departments in the era 

of remote work and study has become one of the most active 

departments in any IT companies, as it has become 

necessary to manage them and design a system based on 

automation and the distribution of tasks to the existing 

departments in the company. 

This study designs a system that automates maintenance 

departments in institutions concerned with information 

technology supplies or maintenance centers in general, as 

this system is based on storing a database that includes data 

of users, customers, devices, hardware breakdowns and 

solving their problems, exporting immediate maintenance 

reports, issuing bills and linking it with receipts, distributing 

tasks to people or departments, and finally tracking the 

status of the device and at what stage currently by 

employees and customers. 

A new method was found at the local level in managing the 

maintenance department in this type of company, so that the 

management, such as monitoring the performance of 

employees and the extent of readiness of devices, was 

created with the existing technology, designing this system 

to serve the management of the maintenance department and 

introducing what could be developed from available 
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technology to improve the productivity of these departments 

and develop them. 

 

 

 ة: الكممات المفتاحي

تصدير وصوالت، نظاـ إدارة الصيانة، تتبع حاالت الصيانة عف بعد، قاعدة 

 ييزاتجبيانات لمشاكؿ الت

Vouchers, maintenance management system, remote tracking, 

problems database 

 

 االختصارات: 

E 

ERD: Entity Relationship Diagram 

ERP:  Enterprise Resource Planning 

N 

NAS: Network Area Storage 

R 

RAID: Redundant Array of Inexpensive Disks 

U 

UML: Unified Modeling Language  

UPS: Uninterruptible Power Supply 
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 األولالفصل 

 اإلطار النظري العام
 

 مقدمة: -1
صيانة المعدات االلكترونية تزداد في ىذه الفترة الطمب الطمبات المتزايد عمى 

عامة وصيانة الحواسيب ومعدات تكنولوجيا المعمومات خاصة. األشخاص 
موف عند القياـ بتسميـ اجيزتيـ لمصيانة باالستعالـ عنيا بشكؿ ضفيعامة 
 ومتتابع.مستمر 

امراض سارية او  ووجوداما الشركات في عصر فترة التعمـ والعمؿ عف بعد 
أزمات امنية تمنع األشخاص بشكؿ جزئي او كمي مف الذىاب لمعمؿ او 

بحت عممية صأو ازداد الطمب عمى الصيانة بشكؿ ىائؿ  الوجاىية،الدراسة 
تت اإلدارة داخؿ المؤسسة تعاني مف مشاكؿ تش إدارة الصيانة التقنية في

 الصيانة.أدوار  وتوزيع
الكثير مف المؤسسات حاليا التزاؿ تعتمد نيج الوصوالت الورقية في استالـ 
التجييزات وىذه الوصوالت الورقية معرضة بشكؿ دائـ لمضياع او التخريب 

فة لجميع ما سبؽ واالىـ ىو عدـ وجود نظاـ اضوعدـ وضوح الخط , باإل
ىذه الوصوالت ويتـ اتالفيا الحقا , وعند التجوؿ في المؤسسات  ألرشفة

الصيانة تبيف وجود فوضى نوعا ما في تنظيـ وترقيـ األجيزة  ألقساـالحاوية 
, فقسـ الصيانة في المؤسسة يجب اف يتـ فيو عمى  و وصوالت الصيانة
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ائـ عمى الموظفيف المعنييف وتنظيـ ىذه الوصوالت و قس ـااألقؿ توزيع المي
الصيانة لمقسـ المعني بو ,اذ انو ليس مف المنطقي اف يدخؿ جياز كومبيوتر 
بغرض الصيانة ويتـ تحويمو لقسـ صيانة الكيربائيات , كما اف إنتاجية القسـ 

را اشتوالموظفيف يجب اف يتـ قياسيا وتحديدىا والتنبؤ باألعطاؿ األكثر ان
 لتوفير القطع الالزمة مسبقا .

األحياف تشعر بشعور جيد عف معرفة حالة أجيزة الصيانة  رأكثالزبائف في 
لذلؾ قد تكوف آلية استحداث تقنية بغرض  الشركة،حتى بدوف االتصاؿ مع 

الشخص المعني بالصيانة  ومعرفةتتبع خطوات صيانة المعدات بشكؿ آني 
 الزبائف.طابعا مؤثرا لدى  ةسمف الميزات التي تعطي المؤس

 
 مشكمة البحث: -2

تماثؿ تي ال ذات المستوى المتوسط ؤسساتتواجو اقساـ الصيانة في الم
قسـ  إدارةوتوثيؽ اعماؿ  إدارةث قصور في ؤسسة التي نطبؽ عمييا البحالم

 األجيزةالتقميدي في تسجيؿ معمومات  األسموبالصيانة اذ انيا تتبع 
ورقي مياـ واالقتصار عمى التسجيؿ اللياذه ال اتيقوالتقصير في ادخاؿ توث

يكمف القصور  القصور،بحؿ انشاء نظاـ يقـو  أىميةعمى الرغـ مف واتالفيا 
 كاآلتي:

 .رشفةكأساس لمتسجيؿ واال الورقية التوثيقاتلغاء إلى االحاجة  -
 .او الزبوف اإلدارةسواًء مف قبؿ  تتبع مراحؿ الصيانةل ال يوجد طريقة -
نتاجيةقسـ الصيانة  انتاجية إدارةتقارير تفيد في ـ ديتقصعوبة  -  وا 

 .الموظفيف
 .تتـ بشكؿ يدوي غير منظـ ربط فواتير التسميـ مع فواتير الخدمات -
 .بشكؿ منظـ الصيانة الخاص بو توجيو كؿ جياز لقسـعدـ  -
 .ياتوثيؽ المشاكؿ واحتماالت حمولل ال يوجد طريقة فعالة -
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ىذا النوع ا النوع مف المؤسسات ادخاؿ ىذلذلؾ نرى انو مف الضروري في 
ودراسة نتائج الحصوؿ عمى المعمومات المدخمة مف بيانات مف األنظمة 

 االجيزة ومشاكميا عمى المؤسسة.
 البحث: اهمية -3

الصيانة  تة أقساـمتإلدارة وا جديدة في الشركةطريقة إضافة يوفر البحث 
إحصائية قد تفيد في  اتوتوزيع المياـ وتتبع خطواتيا، والحصوؿ عمى بيان

ة، ويمكف بعد ىذه الدراسة والحصوؿ معرفة الحاجات المستقبمية لقطع الصيان
ستثماره، اذ انو عمى النتائج تقديـ النظاـ كامال لمتسويؽ بيف الشركات وا

قام قسـ جديد في الشركة لتطوير  ةسيكوف سيؿ التطوير والتعديؿ وا 
 البرمجيات المختصة.
ميدي إلى النظاـ المؤتمت وتنمية النظاـ الكتابي التقف ال بد مف التحوؿ م

خبرات الموظفيف في ىذا العصر عمى ىذا النوع مف االدخاالت كونيا ستكوف 
 اكيدة.ذات فائدة 

لجديدة ت االالسج تسييؿ ادخاؿل يثـ استثماره في الشركة نظاـ جديد توفير
انات الزبائف بيلمزبائف عوضا عف التسجيؿ اليدوي، كما انو يقـو بأرشفة 

 الحالي،ـ بالعمؿ ومشاكؿ األجيزة وتتبع لمراحؿ صيانة الجياز ومف يقو 
 وتوزيع المياـ عمىاألجيزة عمى األقساـ التي يختص بيا آليا  عتوزي

 الموظفيف.

 رباح.والحموؿ المطبقة واال ةالزبائف ومشاكؿ األجيز  عفتوفير احصائيات 

 السبب المفترض لمقيام بالبحث: -4

ات المتوسطة ال تستخدـ البرمجيات المتوفرة والجاىزة ف المؤسسم العديد 
ميزات فييا قد ال تكوف ذات استخداـ  ووجودبسبب غالء ثمنيا بشكؿ كبير 

تدريب كبير  ( وتطمبSAPومنيا  ERPفي ىذه المؤسسات )مثؿ برامج 
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المحاسبة في المؤسسة وادارتيا وعدـ استعداد  وتغيير جذري لنظاـ فلمموظفي
تستخدـ جميع  المؤسسات لوضع استثمارات في برمجيات متقدمة قد اله ىذ

 امكانيتيا.

 هدف البحث: -5
بسيط يقـو بتنظيـ وتسييؿ إدارة وظائؼ قسـ تطوير نظاـ  البحث ىوىدؼ 

عماؿ الطريقة التقميدية الاالخدمات والصيانة قدر اإلمكاف ويكوف بديؿ عف 
 سطة.والمتو  ةصغير الفي المؤسسات  لإلدارة واتباعيا كشكؿ جديد

الشركة كبديؿ لمبرامج  فياالستخداـ توفير نظاـ مفتوح المصدر مف اجؿ 
فيو يوفر تصميـ بسيط وعمى احتياجات الشركة تماما دوف زيادة  األخرى،

 وتعقيد في المتطمبات والتكاليؼ.
 –لينوكس  –مؼ أنظمة التشغيؿ الموجودة )ويندوز مؿ مع مختعيتوفير نظاـ 

مك ماؾ( ر نظاـ إضافي عمى أجيزة اندرويد ليعمؿ عمى أجيزة ية تطويانوا 
 تابمت بذات النظاـ المذكور انفا.

 
 :والدراسات السابقة الدراسة المرجعية -6

 -نظام إدارة ورش صيانة السيارات بالتطبيق عمى شركة سابنتود -1
  2117-ثابت ضحية بابو  -السودان  -مين ينجامعة ال

ظاـ العمؿ في صيانة السيارات مف تحوؿ ن مىيقي عيقـو ىذا البحث التطب
العمؿ الورقي او الذىني إلى نظاـ معموماتي يعطي دقة في تخزيف 
صدار التقارير، وىو مفيد جدا لنا كدراسة مرجعية في مشروعنا إذا انو  وا 

، إال انو مخصص فقط لمسيارات، وال يمكف ـامشابو مف ناحية المبدأ الع
ألعطاؿ وتوزيع العمؿ مختمؼ عف فئات ا افإذا  استخدامو في مجاالتنا

 اعماؿ صيانة مراكز الدعـ الفني لتكنولوجيا المعمومات
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سعت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى نظاـ إدارة صيانة السيارات في 
نجاز وتيسير تتبع إلالمؤسسة واسيمت في زيادة السرعة والدقة في ا
عممية عدة في ساة لممومراقبة الصيانة وحفض معدالت الصرؼ باإلضاف

 اتخاذ القرار وزيادة رضا العمالء
بعض االساسيات في إدارة الصيانة ونموذج جامعة اندهوفن التكنولوجية -2

 سامر مظهر قنطقجي الصيانة،ألعمال 
مية في إدارة معركز البحث عمى ضرورة اعتماد واستخداـ األساليب ال

بني أسموب نية تكاإم واظيار والتطبيؽ،الصيانة لسد الفجوة بيف النظرية 
في تنظيـ اعماؿ إدارة الصيانة بما يتناسب مع المقدرة المالية  أكثراو 

 والتقنية وطبيعة نشاطيا.
مييا تبني نموذج صيانة خاص نتيجة البحث اف إدارة الصيانة يتوجب ع

 ئؽ الالزمة لمقياـ بأعماليا الخاصة وتبييف نظاـاثبيا بوضع السجالت والو 
و وبنية الموارد البشرية وطريقة لشراء الواجب استخداما قطع التبديؿ ونظاـ

 استخداميا.
 

تطبيق إدارة الجودة الشاممة في تبسيط وتحسين عممية الصيانة في  اثر-3
عثمان احمد  سالم،, هاشم عمي محمد 2115مراكز صيانة السيارات 

 الخواض عمي الفكي احمد حياتي،ى فطالمص
إدارة الجودة الشاممة في إدارة  يؽبحثت الدراسة قياس مدى فعالية تطب

السيارات وكانت أىدافيا بناء نموذج نة السيارات في شركات صيانة صيا
محسف يمكف تطبيقو في إدارة صيانة السيارات في ضوء ادارة الجودة 

دارييف والعامميف والفنييف إلالشاممة مف خالؿ التعرؼ عمى اراء ا
 الشخصية في إدارة صيانة السيارات.
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ة إلى انو عف طريؽ تحسيف الجودة تـ الوصوؿ إلى نموذج الدراست توصم
ودة محسنة يمكف مف خاللو تحقيؽ وفرة كبيرة مف الوقت في صيانة ذو ج

السيارات، تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الخدمات ال يعد ىدفا إنما 
لموصوؿ ألىداؼ الجودة الشاممة المتمثمة إلرضاء الزبائف وتحقيؽ  ةوسيم
ز التنافسي والبقاء في األسواؽ، التخمص مف قدر كبير مف التكمفة ركالم

 في إدارة صيانة السيارات بعد تطبيؽ مدخؿ إدارة الجودة الشاممة
 

دارة الجودة -4 دراسة  الشاممة،التكامل بين الصيانة المنتجة الشاممة وا 
الدكتور  بالموصل،را  المدرا  في معمل األلبسة الوالدية العية آلطتاس
 الموصل –المعهد التقني  صالح،د محمد اجم

عيف عمى قدر كبير مف األىمية , الصيانة ييدؼ البحث إلى تناوؿ موضو 
دارة الجودة الشاممة , فيما موضوعيف تعتمدىا العديد  المنتجة الشاممة وا 

منتجات ذات جودة عالية لقناعتيا بأف البنية  مف المنظمات بيدؼ تقديـ
تحقيؽ استمرارية العمؿ دوف توقؼ غير  ي التحتية لممنظمة تسيـ ف

ت مف السيطرة عمى مخرجات العممية محسوب ومف ثـ تمكف المنظما
اإلنتاجية والخدمية عمى حد سواء , وتـ التوصؿ إلى اف الصيانة المنتجة 

كافة بأعماؿ الصيانة مف خالؿ مجاميع  الشاممة تتطمب مشاركة العامميف
أكيد إدارة الجودة الشاممة عمى تحقيؽ ت تسمى بأنشطة المجموعة الصغيرة,

نذ الوىمة األولى والسعي ألجؿ التطوير المنتج بالجودة المطموبة م
والتحسيف المستمر , إدارة الجودة الشاممة تؤكد اف تحقيؽ الجودة المناسبة 

ة عمى تقديـ المنتج بالجودة مكافة داخؿ المنظ مف خالؿ اسياـ األطراؼ
 ولى والسعي ألجؿ تطويره وحسينة بشكؿ مسترألالمطموبة منذ الوىمة ا
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5- Efficiency in corrective maintenance a case study 
at SKF Gothenburg - Erik Adolfsson - CHALMERS 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - Gothenburg, 
Sweden, 2011 

الغرض مف أطروحة الماجستير ىذه ىو تحميؿ الصيانة التصحيحية في 
ا لتسييؿ خدمة لمعثور عمى المناطؽ التي يمكف تحسيني جوثبيرغ نعمص

 أكثر كفاءة.
وجد الباحث تحسينات تنظيـ الصيانة عبر نموذج الصيانة التصحيحية 

 إذا أكثرة فمستعطي فوائد مخت وأنيابالتزامف مع مجاالت التحسيف المركزة 
 .أكثرتـ التحسيف 

 
لشاممة في ئ إدارة الجودة اادأثر مب - 2115 .عزت محمد نقنديل، يز-6

 -تحقيق األسبقيات التنافسية دارسة األثر الوسيط لموال  التنظيمي 
 األردن –عمان األوسط جامعة الشرق 

ىدفت الدراسة إلى بياف اثر مبادئ إدارة الجودة الشاممة في تحقيؽ 
التنظيمي في المستشفيات ات التنافسية ودراسة األثر الوسيط لموالء يقاالسب
في اإلدارة  فنت الدراسة عمى مجتمع العامميردنية في مدينة عماف , كااأل

العميا لممستشفيات األردنية الخاصة , تـ استخداـ المنيج الوصفي 
ات يضالتحميمي واألسموب التطبيقي لجمع البيانات وتحميميا واختبار الفر 

سة راعمومات , كانت نتائج الدمف خالؿ استبانة كأداة رئيسية لجمع الم
مبادئ الجودة الشاممة وخصوصا في الوالء جميعيا إيجابية لتطبيؽ 
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التنظيمي لمعامميف في المشافي الخاصة , وقد اوصت الدراسة بضرورة 
في  فالتزاـ اإلدارة في المستشفيات الخاصة األردنية بإشراؾ جميع العاممي

 يـعمميات اتخاذ القرارات المتعمقة بأعمال
أثر تطبيق الصيانة  -2121الحميد. د بع الوهاب دمحمد سيف، عب-7

دراسة حالة الشركة الوطنية  -اإلنتاجية الشاممة في األدا  التصنيعي 
 -الكمية التطبيقية لمعموم والتكنولوجيات  -لصناعة االسفنج والبالستك 

 اليمن – تعز
ية الشاممة في لكشؼ عف اثر تطبيؽ الصيانة اإلنتاجة إلى اساىدفت الدر 
واعتمدت عمى  والبالستؾ،فنج عي في الشركة صناعة االسينصاألداء الت

المنيج الوصفي التحميمي وتحميؿ بيانات االستبيانات واختبرت فرضيات 
لتتوصؿ إلى نتائج في األثر المعنوي إيجابيا في تطبيؽ الصيانة اإلنتاجية 

و اوصت الدراسة إلعطاء اعتماـ اكثر مف  التصنيعي،ة في األداء ممالشا
ستيؾ بإجراء دورات ة الشركة الوطنية لصناعة االسفنج والبالر ادقبؿ إ

تدريبية لمشغمي اآلالت تتعمؽ بميارات الصيانة األساسية لمتعامؿ مع 
 األعطاؿ والتوقفات المفاجئة

 
8-SAP ERP 

األلمانية  SAP SEشركة  وتالمؤسسات طور  مواردبرنامج تخطيط 
 التحكـ ،FIلية الما ةبسالمحا لممؤسسة:العمؿ الرئيسية  ؼيتضمف وظائ

CO،  محاسبة األصوؿAA،  دارة التوزيع إدارة الموارد  ،SDالمبيعات وا 
MM،  المنتجتخطيط PP،  إدارة الجودةQM،  نظاـ المشروعPS، 

موارد  بتخطيط ةكر الشكما انو يزود  ،HRالموارد البشرية  ،PMالصيانة 
 المؤسسة.
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يخمؽ بيئة  األخطاء، ؼفحالتطبيؽ يوفر معمومات في الوقت الحقيقي وي
واجية سيمة العاممة وقابمة لمتخصيص لكنو غير  لمموظفيف،كفاءة  رأكث

ومف ثـ  ثمنو،المالية قد ال تناسب بعض المؤسسات لغالء  وحزمتومرف 
 حابر عائد االستثمار يستغرؽ وقتا طويال ليصبح م

 تحميل النظام:-9
ؿ دراسة الخ التحميؿ ىو توصيؼ المشروع لمشكؿ والحؿ النيائي مف

وصوؿ إلى نقاط الضعؼ في الوحدات األولية وعالقاتيا مع بعضيا لم
النظاـ عبر عدة أنواع مف المخططات، ويتـ ذلؾ عبر مناىج معينة، 

 UMLوالتي سنستخدـ منيا منيج إدارة اجرائيات االعماؿ عبر مخططات 
الموحدة والمنتشرة بيف جميع المطوريف عمى مختمؼ  وىي لغة النمذجة

مجة وقائمة شاريع، تسيؿ التخاطب بيف التحميؿ والتصميـ والبر ملا
 المستفيديف بشكؿ موجز ومقرب.

 
 مدى االستفادة من الدراسات السابقة: -11

والجودة عمى تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في تطبيؽ مبادئ الصيانة 
ة كثر استفاداما ا الصيانة،وتنظيـ قسـ  اإلنتاجيةتحسيف لقسـ الصيانة 

ورش صيانة  إدارةنيميف لتصميـ تطبيؽ ة جامعة الكانت مف دراس
لتطبيؽ بحثنا ,  األقربسيارات , فقد كانت ىذه الدراسة ىي الدراسة ال

 إنجازهسيتـ مياـ التي كمرجع لم SAP ERPإلى اتخاذ برنامج  باإلضافة
 ا.في تطبيؽ بحثنا ىذ

 

 محددات البحث المكانية والزمانية: -7
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تمييدا  0202وتحميؿ النظاـ في سنة  يتـ تطبيؽ تطوير ة:الحدود الزماني
 .0202 بداية و قيد العمؿ فيعضلو 

الحدود المكانية: تطبيؽ النظاـ في مؤسسة لتكنولوجيا المعمومات وصيانتيا 
 األردف-في عماف 

 
 خطة العمل الزمنية: -8

  
 

 منهجية البحث: -9
بة قسـ الصيانة الذي اقجرى في البداية استخداـ األسموب النظري عف طريؽ مر 

دارة العمؿ واالستفادة مف مرجع  يةوكيفسنقـو بتطبيؽ الدراسة فيو  الصيانة وا 
كما تـ االطالع عمى بعض المؤسسات ذات االحجاـ المتوسطة  الجودة،

 ومقارنتيا مع قسـ الصيانة الخاص بنا.
ة ذجاألسموب العممي التطبيقي بواسطة لغة النم تطبيؽ منيجيةثـ تـ اعتمدا 

دار  في عممية تحميؿ النظاـ وتصميمو UMLالموحدة   .النظـة وا 
لتصميـ  JAVA SWINGجافا سوينغ كما تـ استخداـ الواجيات الخاصة ب

إلدارة قاعدة ل MySQLمنظومة قاعدة بيانات تطبيؽ الصورية وبناء البنية 
 .البيانات وتصميـ جداوليا ومناظيرىا واستعالماتيا
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 الثانيالفصل 
 النظام وتصميم تحميل

 
 التحميل: -1

 مىإلى اعمى او مف اع أسفؿيتـ تقسيـ طرؽ التحميؿ إلى منجيات مف 
رج، كـ اف ىناؾ أسموب حديث وىو خاال ؿ إلىالداخ او مف أسفؿلى إ

الغرضية الموجية، وىو يعتبر أسموب مرف وتـ تطويره مع تطور قواعد 
 ة والعالقة فيما بينيـ.النظاـ لألغراض بداخمر البيانات وكيفية نظ

لترميز  UMLكـ تـ الذكر سابقا، سيتـ استخداـ لغة النمذجة الموحدة 
المشاريع البرمجية ى إدارات لد اسعقبوؿ و  ذات وىي البرمجية،ت ياالعمم

كي تسيؿ التخاطب بيف المحمميف والمصمميف والمبرمجيف إليجاد 
 لمفترض عممو.ا صيغة موحدة موجزة عف العمؿ

التحميؿ ىو توصيؼ المشروع وتييئتو لمحؿ النيائي بإرجاعو  -
بعضيا  معا وحدات وعالقتيلموحدات األولية ثـ دراسة ىذه ال

 ي النظاـ ؼ فلضعنقاط ا إلى وصوؿلم
 

 جمع البيانات: -2
في ىذه المرحمة يتـ جمع بيانات عف النظاـ القديـ المستخدـ ثـ تحميؿ 

د المشكمة وتعريفيا وحميا في تصميـ النظاـ ديالمعمومات مف اجؿ تح
 الجديد

تـ تجميع البينات عف طريؽ دراسة وتحميؿ طريقة العمؿ الحالية في 
وتـ تمخيص  الزبائف،ومع بعض  نة،الصيا يموظفالصيانة، قسـ ة ار إد

 كاآلتي:النتيجة 
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صدار تقرير فيو  جميع عمميات الصيانة وطمباتيا يتـ أوال تقييـ العطؿ وا 
الموافقة عمى العمؿ بار الزبوف عف طريؽ الياتؼ، وبعد اخذ اخو 

ـ يتوالتكمفة والمخاطر المحتممة، يتـ اصالح العطؿ وجمب القطع و 
اف العطؿ مدى يوـ كامؿ إذا كمى ف عمف قبؿ شخصيتجريب الجياز 

و خطورة عالية )تغييرات عمى الموحة الرئيسية او مصنؼ عمى انو ذ
 ا شابو(ومالمعالج او كرت الشاشة 

 
 الدراسة التمهيدية -3

التعرؼ عمى االبعاد الحقيقية لممشكمة التي يعاني منيا النظاـ يتـ فييا 
 خالؿ: مفا وتكوف فيـ عاـ لي

 
 :اليالحوصف النظام  -3-1

تقـو الشركة تكنولوجيا المعمومات العامؿ بيا بفحص وصيانة الحاسوب 
  كاآلتي:والقطع االلكترونية والكيربائية 

 يؿ في قسـ الصيانة في الشركةؿ العمبااستق -
الجياز المطموب صيانتيا وكتابة وصؿ ورقي  باستالـيقـو الموظؼ  -

 يدويا وتوصيفيااىرة لظا بيا وكتابة المشكمة
 الصيانة في قسـ الصيانة الخاص بيا جياز وضعيتـ  -
الموظفيف في القسـ المعني بمعاينة الجياز وتطبيؽ  أحديقـو  -

 ضرورة اخبار الموظفيف انو استمـ الجياز. وفاإلصالح الالـز بد
 وتكمفتو.ه بتقرير الجياز االتصاؿ بالزبوف واخبار  -
 لزبوف.ا قةيتـ اصالح العطؿ بعد مواف -
وتحرير فاتورة نقدية لمزبوف وتسجيؿ رقـ الفاتورة وف لمزب الجيازتسميـ  -

 عمى وصؿ االستالـ.
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 :الحاليتحديد مشاكل النظام  -3-2
بشكؿ مكرر وعدـ اسناد  از وتسجيؿ المشاكؿجيعممية استالـ ال -

القسـ المعني بصيانة الجياز او الشخص المعني بصيانة الجياز 
 ليست منظمة.

عاسـ صاحب الجيا يفتدو  - وصؿ ورقي مما يمكف اف  طاءز يدويا وا 
، وصعوبة تخزيف السجالت لمفيضيع وعدـ معرفة الجياز بعدىا 

 الورقية.
تكرار إعادة صياغة نفس و  عدـ توضيح المشكمة في الوصؿ -

 ة بأشكاؿ متعددة ويؤدي لصعوبة تصنيؼ المشكمةالمشكم
وعند  الجياز،ص فحبعد عممية االستالـ يقوـ أي موظؼ صيانة بت -

ح قد يقـو موظؼ آخر بتكرار ص او اإلصاللفحة اعممي مقاطعة
عطاء تقرير مختمؼ لمزبوف مما يؤدي لمتخبط في العمؿ  الفحص وا 

 الداخمي.
الصيانة واخبار الفنييف بوصوؿ أجيزة جديدة في ـ أجيزة ظيعدـ تن -

 ـ مف قبؿ االخريفقسميـ في حاؿ االستال
عمى نة صياوار اليع أدبشكؿ دائـ توز و كنمدير قسـ الصيانة ال يم -

األقساـ بشكؿ وجاىي في حاؿ كثرة عدد األجيزة المدخمة مع ازمة 
 الوصوالت الورقية

جد ليا نمط وتسمسؿ في حؿ يو المشاكؿ المتكررة لدى األجيزة  -
 مف األفضؿ تسجيميا لتسييؿ عممية الصيانة المشاكؿ

ابة ة يتـ فييا كتمر ؿ يقوـ الموظفيف بتسجيؿ بيانات الزبائف في ك -
تكوف مكمفة وعممية استرجاع البيانات لمزبوف  ،قيور لاالوصؿ 

 .لموقت
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عممية كتابة تقرير الصيانة تستيمؾ وقت طويؿ عند طمب الشركات  -
 ه التقارير.يذل
عف الزبائف قد تقـو باالتصاؿ عدة مرة في اليـو الواحد لالستعالـ  -

فيتـ  الجياز،صيانة ى عمحالة الجياز بدوف معرفة الموظؼ القائـ 
 ي الصيانة وتعطيميـ.موظف وقتؾ استيال

ييميا معرفة حالة الجياز وبأي  والشركةإدارة الصيانة  الزبائف،كما  -
 يف قائـ عمى العمؿ.ظفمرحمة حاليا ومف المو 

قد يتـ انياء الصيانة مف الجياز لكف الفني ينسى االتصاؿ، او يتـ  -
 ف.بو االتصاؿ لكف ال يمكف الوصوؿ لمز 

 لقدامىالسابقة لمزبائف انة صياع تفاصيؿ الصعوبة استرجا -
ر فاتورة مف نظاـ محاسبة يقوـ الموظؼ بإصدا الجياز،عند تسميـ  -

مما  وتخزينو،رة عمى وصؿ االستالـ تو ويتـ تسجيؿ رقـ الفا منفصؿ،
يؤدي لصعوبة االستعالـ عف أرباح قسـ الصيانة وارتباطو مع 

 األجيزة( ـتالالعمؿ المنجز )وصوالت اس
بسيولة ابدا تحصيؿ مف  فال يمك الورقية،ت ـ الوصوالنظافي  -

وتحصيؿ مقدار عممو خالؿ فترة زمنية  الموظفيف عمؿ عمى األجيزة
 معينة.

رقية ال يمكف بسيولة تحصيؿ المشاكؿ وصوالت الو الفي نظاـ  -
األكثر تكرارا وحموليا لمعرفة ما يمكف جمبو مف قطع الصيانة 

 مستقبال.
ا الذي حصؿ لألجيزة ؼ معرو نتيية غير مت الصيانة المالو صو  -

)ىؿ تـ اإلصالح؟، ىؿ العطؿ مغاير؟، ما  االنتياء منياالتي تـ 
صدير فاتورة مرتبطة مع وصؿ ت الذي تـ فعمو في الجياز ؟، ىؿ تـ

 االستالـ؟(
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 وصف النظام المقترح: -3-3

الختصار  آلية ادإيج يفكرنا ف النظاـ،مف خالؿ الدراسة السابقة لوضح 
االعماؿ بالصورة األفضؿ  وأداءقبة لإلدارة بالمرا مافوض دلوقت والجيا

قوـ ي مف خالؿ االستفادة مف التقنيات الحديثة والمتطورة في تطوير نظاـ
بكافة االعماؿ الورقية السابقة إلى اعماؿ الكترونية وتوثيؽ وارشفة 

 التالية:يؽ األىداؼ وصوالت الصيانة وتحق

 الـستاالر وصوالت ة في اصداوالسرعة الدق 
  مواكبة الخدمات الجديدة لتمبية العمالء بمتطمباتيـ في االستعالـ عف

 جيازىـ
 ضبط الصيانة إداريا 
  مستوى الخدماتجيا المعمومات لرفع لو االستفادة مف تكنو 
  السترجاعيا تجميع قاعدة بيانات عف الزبائف وأنواع األجيزة ومشاكميا

  لنظاـعمى ا طرأد تمية التي قبقات المستلتطوير ا ا فيواستخدامي

 

 وتـ االتفاؽ عمى وضع البنود التالية كوظائؼ رئيسية لمنظاـ:

بيانات وتجنب تكرار ادخاؿ ة تخزيف أسماء الزبائف ومعموماتيـ في قاعد -2
 .الزبوفلنظاـ والحصوؿ عمى استعالـ بجميع وصوالت اسـ الزبوف في ا

و ة ااكؿ المبيمشمتسجيؿ الختصر و م بشكؿتوحيد صياغة المشكمة  -0
ات بشكؿ جانبي في تكت الصيانة، توحيد صياغة المشكمة بشكؿ لمتطمبا

ما يمكف اف ة مختصر ىدفو الحصوؿ عمى إحصائية ليذه المشكمة لمعرف
 يتـ فعمو لحميا بشكؿ سريع.

لقسـ سيقمؿ الفوضى في اسناد الجياز لقسـ معيف وموظؼ معيف في ىذه ا -3
صالمعاينة   العمؿ. زة وتضارباألجي حوا 
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 شعارات لمموظفيف في القسـ بوجود أجيزة جديدة تـ ادخالياؿ اوصو  -4
ر ديإمكانية تحديد قسـ الصيانة المختص باألجيزة الجديدة مف قبؿ م -5

 الصيانة واسنادىا ألقساـ معينة.
او مف داخؿ االستعالـ عف حالة الجياز عف بعد، سواًء عف بعد  -6

 وف.ف الزبم ؼ اوالمؤسسة، مف الموظ
نة عندما يقـو موظؼ الصيانة جياز الصياية يوز ائف بجالزب اشعار -7

باالنتياء منو مف خالؿ البريد بضغطة زر او مف خالؿ وسيمة أخرى قد 
 الحقا. يايتـ اضافت

تحديث قسائـ الصيانة واضافة تفاصيؿ عف األعطاؿ اإلضافية او إذا  -8
مكانية ربط وصؿ الصيكاف العطؿ   ة الخدماتفاتور  معانة مغاير، وا 

 ةالمنجز 
عممية اتخاذ القرار مف خالؿ تقارير األعطاؿ األكثر تكرارا او  ؿييتس -9

 القطع األكثر استخداما.
فواتير النقدية وربطيـ مع التصدير وصوالت االستالـ وتصدير  -22

 بعضيـ

 

 المصمحة:تحديد أصحاب  -3-4
 اح.ربواالالتقييمات  ةالحاالت القائمة، مراجعالمدير: مراقبة  -
الصيانة، تحديث حالة الخدمة  وقسائـت صدار الوصوالالمستخدـ: ا -

المستممة منذ بداية االستالـ وتدويف المالحظات حتى انياء العمؿ، تصدير 
 زة والفواتير المرتبطة معيا.جيتقارير األ

ة بأي حالة أصبح الزبوف: االستعالـ عف حالة الجياز عف بعد ومعرف -
 حاليا.
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 :(اضهداف واالغر )الحاجة واال اترجمخل التحمي -3-5

اليدؼ مف المخرجات ىنا ىو الحصوؿ عمى معمومات مف البيانات 
ات رجويمكف اظيار المخ األشخاص،المدخمة بشكؿ مفيد لممؤسسة او 

 كالتالي:عمى شكؿ تقارير 

  االستالـ الواحد )وصؿ االستالـ( المستممة في باألجيزةتقرير 
 طمب.الف عند تقرير صيانة جياز معي 
 خالؿ فترة زمنية الجاىزة وعددىا الـستالة وصوالت اتقرير بنسب 
 تقرير بحالة األجيزة المستممة وعددىا خالؿ فترة زمنية 
 استالميا ونوعيةزة المستممة جيتقرير يحوي نسبة نوعية األ 
  توزيع المشاكؿتقرير عمى نسبة وعدد 
 تقرير عمى نسبة وعدد توزيع حؿ المشاكؿ 
  وعدد األجيزة  يف،ظفمو لاسبة لباقي نسبة عممو بالن ؼ،موظعف تقرير

 التي عمؿ عمييا ونوعيتيا
  عدد األجيزة المستممة وحالتيا وعدد وصوالت  معيف،تقرير عف زبوف

 الجمالية وحالتياا االستالـ
 تقرير اصدار الفاتورة 
 جمالي الفواتير في فترة محددة مع أسماء الزبائفتقرير عف ا 

 
 :تالالمدخ تحميل -3-6

خاليا بشكؿ سيؿ المطموبة ويتـ إد جاتمخر يا تحقيؽ الالمدخالت ىدف
 وسمس:

  الشركة والبريد االلكتروني اف  الياتؼ اسـبيانات الزبوف )االسـ ورقـ
 وجد(
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  مدفوع( –الجياز )كفالة ع نو 
  الفئة( )اسـبيانات فئة الجياز 
 )بيانات براند الجياز )الشركة المصنعة 
 ؿ بيانات المودي 
  زمسمي لمجياالتس قـالر 
 التصنيؼ الرئيسي لممشكمة او ليةألو المشكمة ا 
 تقرير مبدأي مصغر لوصؼ المشكمة بشكؿ ادؽ 
 اقتراحات حؿ المشكمة 
 شكؿ موجز غير مصنؼب تقرير يوصؼ الحؿ المطبؽ 
  اإلصالح(فشؿ في  –تحت العمؿ  –حالة الجياز )جاىز 
 حؿ المشكمة بشكؿ مسند إلى المشكمة 
 لمبيع وسعرىا رةتو د الفااسـ بن 

 

 هزة والشبكة:ألجل اتحمي -3-7

المخرجات بسيولة بيف مستخدمي النظاـ  إلخراجاف ادخاؿ البيانات ومعالجتيا 
يزة مع قاعدة البيانات األجيزة لتوصؿ األجف يتوجب وجود تقانات شبكية بي

التنا لكف في ح األجيزة،يمكف تطبيؽ ىذا النظاـ عف عدد كبير مف  والطابعات،
جياز موظؼ ر وصؿ االستالـ وىو صديلت مبيوتر واحدتاج إلى جياز كحسن

موظفي  22عمى افتراض اف ىناؾ  صيانة:جياز لكؿ موظؼ  االستقباؿ،
قسـ صيانة  5االلكترونيات ,  قسـ صيانة 0ئيات , بالقسـ الكير  3صيانة , 
 ف.فيلمموظ مع العمـ انو لؾ قسـ مدير وىو مجموع مع العدد الكمي الحواسيب،

طابعات شبكة لطباعة التقارير  البيانات،ة اعدلتخزيف ق NASجياز سيرفر 
 0عدد 
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 Network Area Storageجهاز التخزين عبر الشبكة  -3-7-1
NAS لمرتبطة بها والتطبيقات 

ية تكوف يقوـ ىذا الجياز بمثابة جياز تخزيف متوفرة عبر الشبكة المحم  -
يات الصالح و بوجودولوج إليالة عمى جميع األجيزة عمى الشبكة قادر 

 اسبة. نمال

ليذه األجيزة أنظمة تشغيؿ تمكنيا مف العمؿ كسيرفر ممفات  الحالي،في الوقت 
ة التشغيؿ ىذه تعمؿ عمى نظموأ ،MySQLاو حتى سيرفر قاعدة بيانات 

أنظمة لينوكس او يونيكس وىي مجانية بشكؿ كامؿ كنوع مف تيسير العمؿ 
 ادية كبيرةعت اردب مو ذي يتطميرفر الويندوز سـ اء نظاوالتخفيؼ مف أعب

 

 
 NASمتطمبات نظاـ  2.2الشكؿ 
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 اـتطبيؽ النظاـ : وىو التطبيؽ األساسي الذي سنستخدمو مف اجؿ إدارة النظ -
دارة مدخالت قاعدة البيانات والحصوؿ منو عمى التقارير واسناد المياـ ل ممستخدميف وا 

 ةالصيانوتتبع حالة الجياز في قسـ 

 
 جية العميؿبرم 2.0الشكؿ 

يقوـ بإظيار نتيجة  PHPتطبيؽ ويب ممحؽ تـ تطويره عف طريؽ  :الزبوفؽ طبيت -
الصيانة  مراحموي مرحمة مف بأبحث استعالـ عف جياز زبوف ليظير حالة الجياز و 

 حاليا أصبح

 
 تطبيؽ الزبوف 2.3الشكؿ 
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 معمارية الشبكة -3-7-2

 
 لشبكةمعمارية ا 0.2الشكؿ 

 

 مجيات:تحميل البر  -3-8 

يجب وجود  وآمف،لنظاـ وضماف كفاءة ادخاؿ البيانات بشكؿ سيؿ اير لتطو 
 برمجيات بغرض ذلؾ ومعرفتيا في مرحمة التحميؿ:

 فا:اج لغة -3-8-1

عاـ  Sunلغة عالية المستوى تـ تطويرىا مف قبؿ جيمس جوسمينج مف شركة 
  ؿ.اوراك, أصبحت اآلف تممكيا شركة  2992

أي انيا تعتمد عمى انشاء  التوجو،ة رضية المستوى غبرمجة عالي لغة فاجا
 أنواع صفوؼ معينة ومنيا انشاء كائنات تحوي خصائص تمؾ الصفوؼ.

دـ اصدار جافا الخاص ببرمجة برامج سطح استخـ ت الحالي،في النظاـ 
 Java Standard Editionالمكتب 



12 
 

 جافا؟لماذا  -3-8-1-2
  رمج لمبى التي تسيؿ عمف الميزات ايد ميدالعمى جافا لغة تحوي

االتصاؿ  األخطاء،مثؿ سيولة تتبع  التطبيقات،عمؿ وتطوير 
 الغرضية. ،الوراثة القاعدة،المباشر مع قاعدة البيانات عبر معرؼ 

 أماف جافا مف خالؿ عمميا في بيئتيا االفتراضية 
 ( ماكنتوش* لينوكس، ويندوز،العمؿ عمى عدة أنظمة تشغيؿ 
 لعمؿفي اا تيسرع 

 
3-8-2- Apache NetBeans 

منيا  متعددة،لغات برمجة  باستخداـبرنامج مفتوح المصدر لتطوير التطبيقات 
C++\C، PHP، Java Script، JAVA  ـ سو وكتابة وHTML 

األخطاء واالتصاؿ بقاعدة  واستكشاؼيقـو ىذا البرنامج بتوفير أدوات التطوير 
 Up toث دائـ التحدي مفتوح،مصدر  ع،ير س ي،انمجالبيانات ويتميز عمى انو 

date  باإلضافة إلى إمكانية إضافة اإلضافاتplugins  تندمج بسيولة
 ألغراض التطوير واضافة الميزات.

 

3-8-3- MySQL Workbench 

يوفر تصميـ مرئي  العالئقية، MySQLبرنامج مجاني إلدارة قواعد البيانات 
ة ضافباإل ير،ناظالمابة داوؿ وكتلجبيف ا لقاعدة البيانات وربط العالقات

لالتصاؿ بقاعدة البيانات بشكؿ آني مف اجؿ التغيير واالستعالـ عمى الجداوؿ 
 .أفضؿشكؿ ب مف اجؿ فيـ قاعد البيانات ERDوبناء مخطط 
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3-8-4- TIBCO Jasper Report Studio 

مف  برنامج مجاني مطور عف طريؽ جافا مف اجؿ بناء التقارير المستمدة
يوفر تصميـ  نبنيو،بر النظاـ الذي ـ عيت SQL استعالـات عبر ة البيانعدقا

 مرئي لمتقرير مما يسيؿ تصميمة واضافة الجمالية واالشكاؿ اإلحصائية إليو.

 

3-8-5-dbForge Studio Express for MySQL 

 الغرض.لكننا ىنا لف نستخدمو مف اجؿ ىذا  البيانات،تطبيؽ إلدارة قواعد 

عضيا بغرض تصميـ ع بؿ ملربط الجداو تصميـ مرئي  بيؽطتلىذا ايوفر 
 مف جدوؿ في استعالـ واحد. أكثرنظار جداوؿ يجمع م

 

 Unified Modeling Languageلغة النمذجة الموحدة  -3-9
UML 

 البرمجية.لغة نمذجة رسومية تقدـ صيغة لوصؼ العناصر الرئيسية لمنظـ 

ر اصيث العنتر مف حالكمبيو  مجصؼ براتستخدـ ىذه المغة رسـو تخطيطية لو 
 المحددة. ووظائفو ليا او خط سير العمميات الذي يسير عميو البرنامج ةكونالم

UML  في ىندسة النظـ  ضافيي مستخدمة أي لممطوريف,ليست مخصصة فقط
 البرمجية.تمثيؿ اليياكؿ التنظيمية و تصميـ متكامؿ لممشاريع والمشاريع و 
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 :التصميم المفاهيمي -4
 :المصمحة أصحابطمبات مت -4-1

أصحاب المصمحة ىـ مصدر المعمومات المتعمقة باألداء 
 والمتطمبات الوظيفية

 
 جية:قيود خار  -4-1-1
  خصةمر النظاـ لف يستخدـ برمجيات غير 
  البرمجيات المستخدمة لتطوير النظاـ ىي برمجيات مجانية مفتوحة

 درمصال
 
 :غراضالحاجة واالهداف واال -4-1-2
  قاعدة بيانات النظاـ مرتكزة عمى جيازNAS. 
  النظاـ يعمؿ عمى أي جياز كمبيوتر موصوؿ بنفس الشبكة التي يعمؿ

 .NASفييا 
  غيؿ بشرط وجود تشيمكف الدخوؿ إلى النظاـ عف طريؽ أي نظاـ

 حساب لممستخدـ عمى النظاـ
 او لو  جياز جديد مسند ـ بوجودخدالنظاـ يقـو بإرساؿ اشعار لممست

 بالقسـ الذي يعمؿ بوز جديد متعمؽ جيا
  النظاـ يمكف عف طريقو ارساؿ بريد الكترونية عندما تصبح الخدمة

 جاىزة لمتسميـ
   يعمؿ النظاـ عمى مدار الساعة 
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 اتية:هات العممييو ار السن -4-1-3
 أنماط العمل: -4-1-3-1

 الوقت حسب دميف بنفسستخملار عمى العمؿ مع عدد كبير مف النظاـ قاد
 الشبكة ضغطة و سرع
 
 :واألمانأنماط الصيانة  -4-1-3-2

نظاـ نسخ احتياطي مدمج يمكف عف طريقو اخذ  ،NASيوجد في نظاـ 
دعـ الفني الداخمي اف الا كم كالىما،نسخة عمى الكالود او نسخ محمية او 

 سيكوف متوفر ألغراض التعديؿ عمى النظاـ واالضافة إليو.
 

 ية:معايير الفعال -4-1-4
 وثوقية النظام:-4-1-4-1

 ضماف وصوؿ القسيمة الصحيحة إلى القسـ او الشخص الصحيح
تخزيف موديالت التجييزات ومشكالتيا وربطيا مع ماركة الجياز لحصر 

 مستقبالالمشاكؿ 
 األكثر تكرارا وما شابو والمشاكؿد تقارير إحصائية لكفاءة الموظفيف ليتو 
 

 وثوقية المهمة:-4-1-4-2
او  NASيربائي عف طاع التيار الكانقدا ما عالعمؿ في أي ظرؼ 

 الشبكة
 

 قابمية النقل:-4-1-4-2
النظاـ فقط بمجرد نسخ قاعدة البيانات احتياطيا واالحتفاظ بقرص يحوي 

 ف آخر.أي نظاـ تشغيؿ او أي مكا مىيمكف نقمو ع
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 تشغيل:سهولة ال-4-1-4-3
 ية بسيطة مخصصة ومعروفة الغرضواج
 

 مجال النظام:-4-1-5
 قيود التصميم:-4-1-5-1
  متر مربع ضمف خزانة السيرفر في  0المساحة العظمى ىي

 .الشركة
 

 االتصال مع النظم الخارجية: -4-1-5-2

يقاؼ النسخ االحتياطة إلعطاء إشار  UPSاالتصاؿ مع نظاـ  ي وا 
 تشغيؿ السيرفر بأماف عند انقطاع التيار الكيربائي

 
 بيئة العمل -4-1-5-3

 العمؿ ضمف غرفة السيرفر المكيفة
 

 المصمحة: أصحابقة متطمبات يوث -4-2
  النظاـ رئيسيا ىو قاعدة بيانات عمىNAS عمى أي جياز  وبرمجيا

 كمبيوتر في الشبكة
 ةالسيرفر في غرفة مكيف 
  السيرفر موصوؿ عمى منظومةUPS 
 يعمؿ عمى مدار الساعة 
 ريفطو لميمكف صيانتو والتعديؿ عميو بسيولة مف قبؿ ا 
 قسـ محدداو دـ مستختوجيو عطؿ محدد ل 
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  معيف لممستخدـواجية محدد وذات غرض 
  الزبوف يمكف اف يستعمـ عف حالة جيازه خارجيا عف طريؽ تطبيؽ

 ويب
 طاع التيار الكيربائينقالنظاـ آمف ضد الفشؿ عند ا 
  النظاـ قابؿ لمتسويؽ بالميزات المخصصة في شركات الخدمات

 ات(وااللكترونيمبيوترات كو ال –)صيانة سيارات 
 مرخصة ومجانية ومفتوحة  لبرمجيات المستخدمة في التطويرع اجمي

 المصدر
 ( النظاـ يعمؿ عمى أنظمة التشغيؿ الرئيسية الثالثWindows – 

Linux – Mac os) 
  إمكانية التطوير المستقبؿ بسيولة 

 

 تحميل جدوى ومتطمبات النظام: -4-3
 تحميمهاتحديد البدائل و  -4-3-1
  ظاـ يوفر بالوقت لكف النف سفسيلمنااألنظمة األخرى لدى ا دأحشراء

لف يكوف بنفس المكونات المخصصة مف قبمنا والقيود ستكوف كبيرة 
 مف ناحية الصيانة وتخصيص العمؿ

 

 المتطمبات الفيزيائية -4-3-2
 .NASلجياز  متر مربع 4المساحة العظمى اقؿ مف 

 

 المتطمبات الوظيفية -4-3-3
  لصيانة وتخزينيااـ مياالميمة: إدارة وتوزيع 
 يعمؿ عمى مدار الساعة طالما يوجد تيار عمؿال ماطوان حاالت :

 كيربائي وشبكة تعمؿ.
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 متطمبات الدعم: -4-3-4
 :ي عمى مدار وقت الدواـ الرسمية والدعـ الفنانتوفير الصي الصيانة 
 التدريب: توفير التدريب المطموب بشكؿ دائـ 
 في  أحدىاؿ عطالموجستيات: توفير القطع البديمة في حاؿ تNAS  او

UPS 
 
 :االتصاالت متطمبات -4-3-5

وتجييزات الشبكة  Switchاتصاؿ داخمي بالشبكة عف طريؽ سويتش 
 Mbps 100األخرى بسرعة 

 
 النظم الجزئية: -4-3-6
  نظاـUPS مف اجؿ عدـ انقطاع التيار الكيربائي 
  نظاـRaid 5  ضمفNAS 
  نظاـ إدارة قواعد البيانات ضمفNAS 
 ف ضمي نظاـ النسخ االحتياطNAS 
 زة مستخدمي النظاـ موضع عمى أجيمت يرهتطو  النظاـ الذي تـ

 إلدارة محتوى النظاـ
 
 يود:الق -4-3-7
  االمداد بنظاـUPS 
 ييؼ غرفة السيرفركت 
  100سرعة الشبكة عمى األقؿMbps 
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 ثيقة المتطمبات:و  -5
  :ونطاقهالمنتج ف هد -5-1

ستالـ واصدارىا وحفظ كافة بيانات الزبائف والشركات وبناء الت اوالتخزيف وص
 المدخمة وانواعيا وشركاتيا.بيانات عف األجيزة  قاعدة

تقارير  واعدادي توزيع األدوار ف تنظيـ العمؿ بيف الموظفيف ومساعدة اإلدارة
 اقساـ الصيانة.

 .رباحقارير األت واعداداصدار فواتير الصيانة 

ؿ األكثر شيوعا وحموليا وتقارير حوؿ األجيزة والزبائف لمشاكف ار عتوليد تقاري
 والموظفيف.

 

 المعنيون: األشخاص -5-2

 Smart Systems شركة األنظمة الذكية  

 

 النظام: قيود -5-3
  الواجهة:متطمبات  -5-3-1

 وبسيطة وتمكف عةريتكوف سالواجية س جافا،يتـ برمجة النظاـ ببيئة تطبيؽ 
ده عبر ازرار عمى الشاشة الرئيسية وؿ إلى جميع ما يريلوصف االمستخدـ م

صدار    .Jasper Reportsعبر  التقاريرحسب صالحيات المستخدـ وا 
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 األدا :متطمبات  -5-3-2

مف حيث سرعة الوصوؿ وسيتـ  SQLعد بيانات جيدة واسيتـ استخداـ ق
لبرمجية ت ايماختصار التعمة العالية واودالجذات  ت الرسوميةتخفيؼ الواجيا

ستحضار مكاتب ليست ليا لزـو في النظاـ كي تسرع مف وتيرة الخاصة با
 .العمؿ

 

 متطمبات التشغيل: -5-3-3

خاصة  تخزينوة سعب وىوذو كفاءة عالية مف األداء  NASسيتـ استخداـ 
نوية ا 8بػ  الجمع مع جيجا مف الذواكر 4جيجا بايت عمى األقؿ , 28لمتطبيؽ 

النظاـ سيعمؿ كسيرفر لمدخوؿ إليو مف  ي سيعمؿ عميوالذاز الجيلؾ ألف وذ
 عدة أجيزة كمبيوتر بنفس الوقت ... 

 سيتطمب النظاـ وضع برنامج تخديـ قواعد البيانات.

 حتى يعمؿ النظاـ بشكؿ صحيح. Java Runtime Environmentسيتطمب 
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 :توصيف المتطمبات -5-4

 مستخدـ  اضافة  -5-4-2
 مستخدـ افةإض (2.2جدوؿ )لا

 

 اضافة مستخدـ اسـ حالة االستخداـ
 AddUser-01 رقـ معرؼ الحالة

  يقـو المدير بإضافة حسابات الموظفيف العامميف عمى النظاـ وصؼ موجز
 النظاـمدير  يولالفاعؿ األ

 المستخدـ يجب أف يكوف مدير لمنظاـ الشروط السابقة

 رئيسيلاالتدفؽ 

 النظاـ المستخدـ 
  لمدير بالدخوؿ إلى النظاــ ابقو  1
  يتـ كتابة معمومات الموظؼ  2
  تحديد صالحيات مستخدـ النظاـ 3

4  
يقـو النظاـ بالتأكد مف وجود اسـ 

 المستخدـ مسبقا 

5  
النظاـ بحفظ المستخدـ إذا لـ  ـويق

 يجد اسـ مشابو
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 اضافة زبوف -5-4-0
 زبوف افةإض (2.0) الجدوؿ

 

 زبوفاضافة  اـخداالست اسـ حالة
 AddClient-02 رقـ معرؼ الحالة

 النظاـ وتدويف معموماتوإضافة زبوف جديد إلى قاعدة بيانات  وصؼ موجز
 مستخدـ النظاـ الفاعؿ األولي
 مدير النظاـ ويالفاعؿ الثان

 التدفؽ الرئيسي

 النظاـ المستخدـ 

1 
 ء زبوفظؼ بطمب انشايقـو المو 

في النظاـجديد    

  يقـو الموظؼ بإدخاؿ بيانات الزبوف  2

3 
يقـو الموظؼ بحفظ المستخدـ 

  النظاـضمف قاعدة بيانات 

يقـو النظاـ بالتأكد مف وجود الزبوف   
 مسبقا

 النظاـ بحفظ بيانات الزبوف يقـو  4
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 اضافة نوع الوصؿ -5-4-3
 ع وصؿ( إضافة نو 2.3الجدوؿ )

 

 وع الوصؿناضافة  داـحالة االستخ اسـ
 AddType-03 رقـ معرؼ الحالة

  "مدفوع" باإلضافة إلمكانية إضافة أنواع اخرىنوع الوصؿ قد يكوف "كفالة" او  وصؼ موجز
 مستخدـ النظاـ الفاعؿ األولي
 مدير النظاـ الفاعؿ الثانوي
 - الشروط السابقة

 التدفؽ الرئيسي

 النظاـ المستخدـ 

 بإدخاؿ اسـ قـو المستخدـي 1
 نوع الوصؿ الجديد

 

2  
 إذايقـو النظاـ بتفحص اسـ نوع الوصؿ 

 كاف موجود مسبقا

3  
يقـو النظاـ بحفظ الوصؿ ضمف قاعدة 

 البيانات
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 :ستقمةم فاتورةاضافة  -5-4-4
 ( إضافة فاتورة مستقمة2.4الجدوؿ )

 

 مستقمةة فاتور اضافة  اسـ حالة االستخداـ
 AddInvoice-04 ةمعرؼ الحالرقـ 

 وصؼ موجز
مف خالؿ اختيار  فاتورة مبيعات بالخدمات او العناصر التي تـ تقديمياانشاء 

 الزبوف المراد انشاء فاتورة لو
 مستخدـ النظاـ الفاعؿ األولي

 مدير النظاـ فاعؿ الثانويال
 أوالالبيانات ة الزبوف يجب اف يكوف موجود في قاعد الشروط السابقة

 الرئيسيالتدفؽ 
 النظاـ مستخدـال 

1 
 باستعراضيقـو الموظؼ 

  الزبائف

يتـ انشاء فاتورة حسب اسـ  2 
 الزبوف

 

ادخاؿ او اختيار المنتج او  3 
 الخدمة مع السعر

 

 4  
حفظ الفاتورة ضمف قاعدة ب يقـو النظاـ

 البيانات

 رةيقـو النظاـ بإنشاء تقرير عف الفاتو   5 
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 لمطباعة

 

 استالـ:بطيا مع وصؿ فاتورة ور ة اضاف -5-4-5
 ( إضافة فاتورة مربوطة بوصؿ استالـ2.5الجدوؿ )

 

 اضافة فاتورة وربطيا مع وصؿ االستالـ اسـ حالة االستخداـ
 AddInvoice-05 رقـ معرؼ الحالة

 وصؼ موجز
طيا مع وصؿ ربانشاء فاتورة مبيعات بالخدمات او العناصر التي تـ تقديميا و 

 الستالـا
 مستخدـ النظاـ يلفاعؿ األولا

 مدير النظاـ الفاعؿ الثانوي

 الشروط السابقة
 الزبوف يجب اف يكوف موجود في قاعدة البيانات أوال

 لفاتورةيجب اختيار وصؿ االستالـ المراد ربطو مع ا

 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 

1 
يقـو الموظؼ باستعراض 

 زةستالـ الجاىاالوصوالت 
 

 2 
ورة حسب اسـ ـ انشاء فاتيت

  وصؿ االستالـ ورقـالزبوف 

 ادخاؿ او اختيار المنتج او  3 
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 الخدمة مع السعر

يقـو النظاـ بحفظ الفاتورة ضمف قاعدة   4 
 البيانات

ظاـ بإنشاء تقرير عف الفاتورة يقـو الن  5 
 لمطباعة

 

 اضافة وصؿ استالـ -5-4-6
 ستالـإضافة وصؿ ا (2.6الجدوؿ )

 

 وصؿ استالـاضافة  ستخداـسـ حالة االا
 AddVoucher-06 رقـ معرؼ الحالة

 وصؿ استالـ بكافة األجيزة في ورقة واحدة وتصديراستالـ أجيزة الصيانة  وصؼ موجز
 ستخدـ النظاـم الفاعؿ األولي
 مدير النظاـ الفاعؿ الثانوي



27 
 

  AddUser-01الحالة  اضافتو حسبف موجودا او كاتحديد الزبوف اف  الشروط السابقة

 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 

مستخدـ باختيار الزبوف بقـو ال 1
  او اضافتو

 2  
يقـو النظاـ بفتح تكت صيانة لمجياز 

 األوؿ المراد ادخالو

نوع  باختياريقـو المستخدـ  3 
  الجياز )كفالة او مدفوع(

   ازادخاؿ بيانات الجي 4 

 5 
الجياز  نوع مشكمة تحديد

  ئيسيةالر 
 تخزيف تكت صيانة الجياز  6 

ادخاؿ جياز آخر عند الحاجة  7 
  وانياء ادخاؿ األجيزة

 8  
يقـو النظاـ بحفظ األجيزة وربطيا مع 

 وصؿ االستالـ الرئيسي

 9  
وصؿ )تقرير يقـو النظاـ بإنشاء 

االستالـ( يحوي عمى معمومات 
 المستممةوف واألجيزة زبمختصر عف ال

 افيةالشروط اإلض
 يجب تحديد نوع المشكمة

 AddDevice-01يجب تحديد نوع الجياز عمى األقؿ 
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 اضافة جياز جديد -5-4-7
 ( إضافة جياز جديد2.7الجدوؿ )

 

 نوع جياز اضافة  االستخداـاسـ حالة 
 AddDevice-07 رقـ معرؼ الحالة

  ...( UPS –وب ديسكت –توب يسية )الباألجيزة الرئمف إضافة فئة جديدة  وصؼ موجز
 مستخدـ النظاـ الفاعؿ األولي
 مدير النظاـ الفاعؿ الثانوي
 كت جياز بواستالـ واضافة تيتـ إضافة الجياز الجديد عف القياـ بإنشاء وصؿ  الشروط السابقة

 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 

يقـو المستخدـ بإدخاؿ اسـ  1
 الجياز نوع
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 2  
د مف وجود الجياز نظاـ بالتأكيقـو ال

ظيار رسالة تسأؿ  كاف يريد إضافة  إذاوا 
 الجياز الغير موجود

 3 
يقـو المستخدمة بإدخاؿ ماركة 

 الجياز
 

 4  

ركة يقـو النظاـ بالتأكد مف وجود ما
الجياز الذي تـ اختياره واظيار رسالة 

يدة لجدكاف يريد إضافة الماركة ا إذاتسأؿ 
 لمجياز

 5 
خاؿ موديؿ لمستخدـ بإديقـو ا
  الجياز

 6  

يقـو النظاـ بالتأكد مف وجود موديؿ 
ظيار رسالة  الجياز لمماركة المختارة وا 

كاف يريد إضافة الموديؿ الجديد  إذاتسأؿ 
 لماركة الجياز

 يتـ الحفظ  7 

 

 اضافة مشكمة -5-4-8
 ( إضافة مشكمة2.8الجدوؿ )
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 مشكمةاضافة  تخداـالساسـ حالة ا
 AddProblem-08 لةـ معرؼ الحارق

 او رئيسية عف انشاء تكت صيانة جياز مبدأيوإضافة مشكمة  وصؼ موجز
 ستخدـ النظاـم الفاعؿ األولي
 مدير النظاـ الفاعؿ الثانوي
 AddVoucher-01إضافة وصؿ استالـ  ابقةالشروط الس

 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 

1 
 إدخاؿ اسـلمستخدـ بـ ابقو 

 المشكمة
 

يقـو النظاـ بالتأكد مف وجود المشكمة مسبقا   2 
 لـ تكف موجودة إذاويظير رسالة إضافة 

 يتـ الحفظ  3 
 

 إضافة اقتراح حؿ مشكمة -5-4-9
 قتراح حؿ مشكمة( إضافة ا2.9الجدوؿ )

 

 اقتراح حؿ مشكمةاضافة  اسـ حالة االستخداـ
 AddSolution-09 لةرقـ معرؼ الحا

النظاـ يقـو بإضافة حؿ محتمؿ لممشكمة إلتاحة استعراضو الحقا مستخدـ  وجزوصؼ م
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 واختياره
 مستخدـ النظاـ الفاعؿ األولي
 مدير النظاـ الفاعؿ الثانوي
 AddProblem-01تـ ربط حؿ المشكمة مع مشكمة يجب اف ي الشروط السابقة

 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 

1 
خانة  ارباختيخدـ يقـو المست

  شكمةالم

 يقـو النظاـ بإظيار المشاكؿ المحتممة  2 

 3 
يقـو المستخدـ بإدخاؿ حؿ 

 المشكمة
 

 4  
وجود حؿ المشكمة  باختباريقـو النظاـ 

ظيار رسالة تف يد بإضافة الحؿ المكتوب وا 
 الجديد

 يتـ الحفظ  5 

 

 ظاـالناعطاء صالحيات كاممة لمدير  -5-4-22
 كاممة لمدير النظاـاء صالحيات ( إعط2.22الجدوؿ )

 

 إعطاء صالحيات إدارة لمستخدـ نظاـ اسـ حالة االستخداـ
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 UserPermit-10 رقـ معرؼ الحالة

كافة  ووضعخدميف كمدير لمنظاـ المست أحديقـو مدير النظاـ بتحديد  وصؼ موجز
 لو.الصالحيات الممكنة 

 ـنظامدير ال الفاعؿ األولي
 - ثانويالفاعؿ ال

 المستخدـ يجب أف يكوف مدير لمنظاـ بقةالشروط السا

 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 

1 
إلى  بالدخوؿبقـو المدير 

  النظاـ

كاف  إذايقـو النظاـ بفحص المستخدـ   2 
 adminو نوع

 3 
 أحديقـو المدير بتحديد 
 المستخدميف كمدير

 

 لتعديالتظ ايقـو النظاـ بحف  4 

 Adminف ألي مدير نظاـ تعديؿ معمومات المستخدـ المسمى ال يمك افيةشروط اإلضال
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 استعراض وصوالت األجيزة وتعديميا )تكت الصيانة( -5-4-22
 يزة( استعراض وصوالت االج2.22الجدوؿ )

 

 تعديؿ تكت صيانة اسـ حالة االستخداـ
 ModMaintenanceTicket-11 رقـ معرؼ الحالة

 وصؼ موجز
عمى تكت صيانة جياز معيف عند  والتعديؿ باستعراضظاـ مستخدـ الن ـويق

العمؿ عمى الجياز نفسو واسناد حؿ المشكمة وكتابة تقرير مصغر عف الحؿ 
  الذي تـ تطبيقو

 النظاـ ستخدـم الفاعؿ األولي
 مدير النظاـ الفاعؿ الثانوي

 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 

1 
 ضراباستعالموظؼ يقـو 

 لموكمة إليواألجيزة ا
يقـو النظاـ بإشعار المستخدـ بوجود 

 جياز جديد لمصيانة
 يقـو النظاـ بعرض جياز الصيانة  2 

 3 
يقـو الموظؼ بإضافة 

التعديالت او حذفيا ويقـو 
 الحفظب

 

 يقـو النظاـ بحفظ التعديالت  4 
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 عمييا ؿوالتعدي الفواتيراستعراض  -5-4-12
 تيرتعراض الفوا( اس2.20جدوؿ )ال

 

 تعديؿ فاتورة اسـ حالة االستخداـ
 ModBill -12 رقـ معرؼ الحالة

الفواتير لزبوف معيف وقياـ مستخدـ بصالحيات  باستعراضيقـو مستخدـ النظاـ  وصؼ موجز
  المدير بالتعديؿ عمييا

 مدير النظاـ الفاعؿ األولي
 لنظاـامستخدـ  الفاعؿ الثانوي

 كاف يريد التعديؿ إذا أف يكوف مدير لمنظاـ لمستخدـ يجبا شروط السابقةال

 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 

1 
 باستعراضيقـو المستخدـ 

  الفواتير

 الفاتورة باستعراضيقـو النظاـ   2 
  المستخدـ يقـو بتعديؿ الفاتورة 3 

 يقـو النظاـ بتفحص صالحيات المستخدـ  4 
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 التعديالتحفظ   5 

  قرير فاتورةطمب طباعة ت 6 

 عرض الفاتورة لمطباعة   

 بعدـ وجود صالحيات التعديؿاظيار رسالة تفيد  التدفقات البديمة

 

 االستعالـ عف الوصوالت  -5-4-13
 ستعالـ عف الوصوالت( اال2.23الجدوؿ )

 

 استعالـ وصوالت االستالـ اسـ حالة االستخداـ
 VoucherSearch-13 ؼ الحالةر رقـ مع

 زوصؼ موج
يقـو مستخدـ النظاـ بالبحث عف وصؿ استالـ ومحتوياتو عف طريؽ اسـ الزبوف 

 , رقـ وصؿ االستالـ , رقـ تكت صيانة الجياز او الرقـ التسمسمي لمجياز
 مستخدـ النظاـ وليالفاعؿ األ

 مدير النظاـ الفاعؿ الثانوي
 - الشروط السابقة

 لرئيسياالتدفؽ 
 النظاـ لمستخدـا 
 لمستخدـ باالستعالـ عف ايقـو  1
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فاتورة عف طريؽ البيانات 
 السابقة

 2  
عرض جميع الوصوالت المتعمقة بالبيانات 

 المدخمة
  تقرير وصؿ االستالـطمب  3 

 وصؿ االستالـعرض تقرير   4 

طمب عرض تفاصيؿ وصؿ  5 
  االستالـ

 ستالـعرض األجيزة ضمف وصؿ اال  6 

  الصيانةطمب تقرير تكت   

 عرض تقرير تكت الصيانة  7 

 االستعراض غير قابؿ لمتعديؿ الشروط اإلضافية
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 اسناد صيانة جياز لموظؼ معيف -5-4-14
 وظؼ( اسناد صيانة جياز لم2.24الجدوؿ )

 

 اسناد ميمة لمستخدـ اسـ حالة االستخداـ
 SetUserToWorkOn -14 رقـ معرؼ الحالة

 اد تكت صيانة لمستخدـ نظاـالمدير بإسنيقـو  وصؼ موجز
 مدير النظاـ الفاعؿ األولي
 - الفاعؿ الثانوي
 المستخدـ يجب أف يكوف مدير لمنظاـ الشروط السابقة

 التدفؽ الرئيسي
 نظاـال المستخدـ 

قسائـ  باستعراضبقـو المدير  1
 صيانة األجيزة

 

 2 
عمى  ؿاسناد مستخدـ لمعم

 قسيمةال
 

 3  
كاف المستخدـ لو  إذاص النظاـ بتفحيقـو 

 صالحيات مدير
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 4  
اظيار اشعار في الشاشة الرئيسية 

 لممستخدـ بوجود جياز لمقياـ بالصيانة
 

 

 بريد اإللكترونيارساؿ رسالة ابالغية عف طريؽ ال -5-4-15
 ( ارساؿ بريد الكتروني2.25الجدوؿ )

 

 كترونيبالبريد االلزبوف بالغ الا اسـ حالة االستخداـ
 InformClient -16 معرؼ الحالة رقـ

  يقـو مستخدـ النظاـ بإرساؿ بريد الكتروني إلى المستخدـ يبمغو بجيوزية اجيزتو وصؼ موجز
 مستخدـ النظاـ الفاعؿ األولي

 مدير النظاـ اعؿ الثانويالف
 - الشروط السابقة

 التدفؽ الرئيسي
 ـاالنظ المستخدـ 

1 
 عراضباستقـو المستخدـ ي

  االستالـ الجاىزة وصوالت
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  اختيار ارساؿ اإلبالغ 2 

 3 
 

يقـو النظاـ بإرساؿ بريد الكتروني إلى 
 المستخدـ

تحويؿ حالة وصؿ االستالـ إلى حالة   4 
Informed 

 يتـ الحفظ  5 

 ص بوني الخاو االلكتر يجب اف تحوي معمومات الزبوف عمى البريد  الشروط اإلضافية

 

 الجاىزة الوصوالتسبة دار تقرير ناص -5-4-16
 ( اصدار تقرير الوصوالت2.26الجدوؿ )

 

 الجاىزة الوصوالتاصدار تقرير نسبة  اسـ حالة االستخداـ
  ReadyVouchersReport -17 رقـ معرؼ الحالة

المئوية النسبة  تاريخيف وعرضيقـو المدير بطمب تقرير الوصوالت الجاىزة بيف  وصؼ موجز
 ىزة إلى العدد الكميموصالت الجابالنسبة ل

 مدير النظاـ الفاعؿ األولي
 - الفاعؿ الثانوي
 المستخدـ يجب أف يكوف مدير لمنظاـ الشروط السابقة
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 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 

1 
يقـو المدير بإدخاؿ مجاؿ بيف 

  تاريخيف

  التقريرطمب توليد  2 
 3 

 
 ريراض التقر استع

 

 بة حالة األجيزةار تقرير نساصد -5-4-17
 ( اصدار تقرير حالة االجيزة2.27الجدوؿ )

 

 اصدار تقرير نسبة األجيزة الجاىزة اسـ حالة االستخداـ
 DeviceTicketStatusReport -18 رقـ معرؼ الحالة

بة المئوية رض النسعبيف تاريخيف و  حالة األجيزة كافة يقـو المدير بطمب تقرير وصؼ موجز
 لجاىزة إلى العدد الكميا لمقسائـة بالنسب

 مدير النظاـ الفاعؿ األولي
 - الفاعؿ الثانوي
 المستخدـ يجب أف يكوف مدير لمنظاـ الشروط السابقة

 التدفؽ الرئيسي
 ـالنظا المستخدـ 

1 
يقـو المدير بإدخاؿ مجاؿ بيف 

  تاريخيف



41 
 

  طمب توليد التقرير 2 
 3 

 
 لتقريرتعراض اسا

 

 المشاكؿ والحؿ والنوع اصدار تقرير -5-4-18
 ( اصدار تقرير المشاكؿ2.28الجدوؿ )

 

 اصدار تقرير المشاكؿ والحؿ والنوع اسـ حالة االستخداـ
 DeviceTicketStatusReport -19 رقـ معرؼ الحالة

 وصؼ موجز
 -)مدفوع األجيزة المدير بطمب تقرير بيف تاريخيف يبيف نسبو توزع نوعيقـو 
نسبو الحؿ  بعضيا،نسبة المشاكؿ إلى  (،UPS –)البتوب  نوع األجيزة (،كفالة

 الوصوالت الجاىزة في كؿ فرع المطبؽ،
 مدير النظاـ الفاعؿ األولي
 - الفاعؿ الثانوي
 مدير لمنظاـلمستخدـ يجب أف يكوف ا الشروط السابقة

 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 

بإدخاؿ مجاؿ بيف  المدير ـيقو  1
 تاريخيف

 

  طمب توليد التقرير 2 
 3 

 
 استعراض التقرير
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 اصدار تقرير األرباح مف الفواتير -5-4-19
 ( اصدار تقرير االرباح2.29الجدوؿ )

 

 الفواتيررير األرباح مف اصدار تق اسـ حالة االستخداـ
 BillEffortReport -20 رقـ معرؼ الحالة

 بيف المجموع الكمي لمفواتير بيف تاريخيفف تاريخيف يمدير بطمب تقرير بيقـو الي وصؼ موجز
 مدير النظاـ الفاعؿ األولي
 - الفاعؿ الثانوي
 المستخدـ يجب أف يكوف مدير لمنظاـ الشروط السابقة

 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 

يقـو المدير بإدخاؿ مجاؿ بيف  1
 تاريخيف

 

  رالتقريد طمب تولي 2 
 3 

 
 تقريراستعراض ال
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 اصدار تقرير المستخدميف -5-4-20
 ( تقرير المستخدميف2.02الجدوؿ )

 

 اصدار تقرير المستخدميف اسـ حالة االستخداـ
 UserReport -21 رقـ معرؼ الحالة

ـ وقيد العمؿ مف قبؿ مستخد والمستممةاصدار تقرير عف عدد األجيزة المنجزة  موجزوصؼ 
 مجاؿ تاريخ محدد يف فمعي

 مدير النظاـ فاعؿ األوليال
 - الفاعؿ الثانوي
 المستخدـ يجب أف يكوف مدير لمنظاـ الشروط السابقة

 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 
  المستخدـ باختياريقـو المدير  1

  ادخاؿ مجاؿ تاريخيف 0 
  طمب توليد التقرير 3 
 4 

 
 استعراض التقرير
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 فاصدار تقرير عف زبو  -5-4-02
 ( تقرير الزبوف2.02الجدوؿ )

 

 اصدار تقرير عف زبوف اسـ حالة االستخداـ
 ClientReport -22 رقـ معرؼ الحالة

 جيزة الخاصة بزبوف معيفاصدار تقرير عف عدد وصوالت االستالـ و عدد األ وصؼ موجز
 مدير النظاـ الفاعؿ األولي
 - الفاعؿ الثانوي

 ر لمنظاـأف يكوف مديالمستخدـ يجب  السابقة وطالشر 

 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 
  الزبوف باختياريقـو المدير  1

  طمب توليد التقرير 2 
 استعراض التقرير  3 
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 وحالتو مف قبؿ الزبوف استعالـ عف الجياز -5-4-00
 ( استعالـ الجياز مف قبؿ الزبوف2.00الجدوؿ )

 

 لتو مف قبؿ الزبوفالجياز وحا استعالـ عف الة االستخداـاسـ ح
 ClientOnlineQuery -23 رقـ معرؼ الحالة

 وصؼ موجز
يقـو الزبوف عبر خدمة تطبيؽ ويب يتـ الحاقو بموقع الشركة الرئيسي باالستعالـ 

التسمسمي ألحد األجيزة في وصؿ  والرقـادخاؿ رقـ وصؿ االستالـ  طريؽعف 
  الـاالست

 صالحياتمستخدـ بدوف  فاعؿ األوليال
 - فاعؿ الثانويال

 - الشروط السابقة

 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 

1 
الدخوؿ إلى صفحة االستعالـ 

  في موقع الشركة

 2 
 والرقـادخاؿ رقـ الوصؿ 

  ألحد األجيزةمي التسمس

 والجيازعرض تفاصيؿ الوصؿ   3 
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 فلقسـ معيتعييف جياز  -5-4-23
 از لقسـ( تعييف جي2.03الجدوؿ )

 

 تعييف جياز معيف لقسـ صيانة معيف اسـ حالة االستخداـ
 SetDeviceToDepartment -23 معرؼ الحالةرقـ 

 وصؼ موجز
ال لف يظير يجب اسناده لقسـ صيا جديد،عند ادخاؿ نوع جياز  نة معيف وا 

  لممستخدميف بوجود ىذا الجياز
 ظاـمدير الن الفاعؿ األولي
 - الفاعؿ الثانوي

 - قةلشروط السابا

 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 

1 
 

اشعار لممدير بوجود حالة جياز اظيار 
 جديدة

  استعراض األجيزة الموجودة 2 

اسناد األجيزة إلى اقساـ  3 
 ةالصيان

 

كاف المستخدـ بصالحيات  إذاتفحص   4 
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 مدير
 حفظ التعديالت  5 

 تعديمياضافة اقساـ صيانة جديدة و إ -5-4-04
 ( إضافة قسـ جديد2.04دوؿ )الج

 

 إضافة قسـ صيانة جديد وتعديميا االستخداـاسـ حالة 
 AddModDepartment -24 رقـ معرؼ الحالة

 او تعديؿ اسمو اـ صيانة جديدة في الشركةيقـو المدير بإضافة اقس وصؼ موجز
 مدير النظاـ الفاعؿ األولي

 - الثانوي الفاعؿ
 - قةالشروط الساب

 ؽ الرئيسيالتدف
 النظاـ المستخدـ 
  إضافة قسـ جديد 1

 2  
المستخدـ بصالحيات كاف  إذاتفحص 

 مدير
 كاف القسـ موجود مف قبؿ إذاتفحص   3 
 حفظ التغييرات  4 
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 إضافة فروع جديدة وتعديميا -5-4-05
 ( إضافة فرع جديد2.05الجدوؿ )

 

 تعديمياديدة لمشركة او ضافة فروع جيقـو المدير بإ االستخداـلة اسـ حا
 AddModBranch -05 رقـ معرؼ الحالة

 يقـو المدير بإضافة فروع جديدة لمشركة او تعديميا وصؼ موجز
 مدير النظاـ الفاعؿ األولي

 - ؿ الثانويالفاع
 - الشروط السابقة

 التدفؽ الرئيسي
 النظاـ المستخدـ 
  فرع جديدفة إضا 1

 2 
 

ـ بصالحيات كاف المستخد إذاتفحص 
 مدير

 كاف القسـ موجود مف قبؿ إذاتفحص   3 
 حفظ التغييرات   
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 2 نظاـ إدارة قسـ الصيانة 3.2الشكؿ 
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 0نظاـ إدارة قسـ الصيانة  3.0الشكؿ 
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 الرئيسي: مخطط سير العمؿ -6

 
 مخطط سير العمؿ 3.3الشكؿ 

 
 يانات:قاعدة الب -7

ة قاعدة البيانات التي يرتكز عمييا اظيار مبني قاعدة البيانات ييدؼ إلى حميؿت
الجداوؿ مع بعضيا البعض باإلضافة  وترابطالنظاـ في تخزيف البيانات بداخمو 

 قاعدة البيانات. إلى المناظير التي تختصر عمميات االستعالـ مف
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 :ERDمخطط -7-1
البيانات  العامة لقاعدةنية ة عف البإلى إعطاء فكر  ERDييدؼ مخطط 

 ف الكيانات مع بعضيا البعضالعالقات بيو 

 
 ERDمخطط  4.2الشكؿ 
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 توصيف الكيانات:-7-2
 :TicketTypeجدوؿ نوع التكت -7-0-2

 .Failedاو  Warrantyاو  Chargeableتخزيف أنواع التكتات اف كانت 

 TicketType 
ID  رمميز غير قابؿ لمتكرارقـ معرؼ INT PK 

name اسـ النوع وىو مميز Varchar Unique 
 
 EmailConfig االلكترونيجدوؿ اعدادات البريد -7-0-0

باإلضافة إلى الشكؿ  المرسؿ،يخزف ىذا الجدوؿ اعدادات البريد االلكتروني 
 العاـ لمرسالة المرسمة.

 Emailconfig 
ID  لمتكراررقـ معرؼ مميز غير قابؿ INT PK 

Subject ةرسالعنواف ال varchar  
Body  سالةجسـ الر MEDIUMTEXT  

SmtpClient  عنواف الػSMTP varchar  
Port   منفذSMTP INT  

 
 TicketMainInfoجدوؿ المعمومات الرئيسية لوصؿ االستالـ -7-0-3

تبيف حالتو وبماذا ات الرئيسية لوصؿ االستالـ التي يحوي الجدوؿ عمى المعموم
 و.مرتبط وتاريخ

 Ticketmaininfo 
ID متكرارغير قابؿ ل رقـ معرؼ مميز INT PK 

DateTime تاريخ وصؿ االستالـ DATE  
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Ready حالة الوصؿ اف كاف جاىز اـ ال BIT  
Closed حالة الوصؿ إذا تـ االنتياء منو اـ ال BIT  

CloseDate  عمى الوصؿتاريخ االنتياء مف العمؿ DATE  
Informed  الغ الزبوف اـ الـ ابصؿ اذا تحالة الو BIT  

InformDate اريخ ابالغ الزبوفت DATE  
BranchID رقـ الفرغ INT FK 
ReciverID رقـ الموظؼ المستمـ INT FK 

BillID رقـ الفاتورة ذات الصمة INT FK 
ClientID و الصمة مع الوصؿرقـ الزبوف ذ INT FK 

 
 TicketDetailجدوؿ تفاصيؿ قسيمة الصيانة -7-0-4
ياز واحد فقط ويربطو مع جدوؿ المتعمقة بجزف ىذا الجدوؿ المعمومات يخ

 باإلضافة لتقرير مصغر عف الجياز. االستالـ،وصؿ 

 TicketDetail 
ID  رقـ معرؼ مميز غير قابؿ

 لمتكرار
INT PK 

TicketInfoID  الوصؿ ذو الصمةرقـ INT  
DeviceID رقـ الجياز INT FK 
BrandID  البراندرقـ INT  
ModelID رقـ موديؿ INT  

SerialNumber الرقـ التسمسمي varchar  
Details تفاصيؿ التكت TINYTEXT  
Adapter مرفؽ محوؿ كيربائي BIT  
Battery مرفؽ بطارية BIT  
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ProblemID رقـ المشكمة INT FK 
StatusID  الحالةرقـ INT FK 

Seen  ال تمت رؤية التكت اـ إذاتبياف BIT  
DepartmentID رقـ القسـ INT  

WorkOn_EmpID رقـ الموظؼ العامؿ عمى التكت INT  
TypeID رقـ النوع INT  
Picture مرفؽ صورة BLOB  
Report تقرير التكت TINYTEXT  

Notification ـ التـ اظيار االشعار ا BIT  
SolutionID رقـ حؿ المشكمة INT  

 
 Userدميف جدوؿ المستخ-7-0-5
كاف متصؿ  إذاحية المدير وحالتو وماتيـ وصالزف أسماء المستخدميف ومعميخ

 اـ ال.

 User 
ID رقـ معرؼ مميز غير قابؿ لمتكرار INT PK 

name اسـ المستخدـ وىو مميز Varchar Unique 
Password  وركممة المر Varchar  

Phone رقـ ىاتؼ المستخدـ INT  
Email ـبريد المستخد Varchar  

BranchID  رقـ الفرع INT FK 
DepartmentID رقـ القسـ INT FK 

Admin  ىؿ المستخدـ بصالحياتAdmin BIT  
Online  ىؿ المستخدـ بحالةOnline BIT  
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 Client الزبائفجدوؿ -7-0-6
 بائف ومعمومات االتصاؿ بيـمعمومات الز جدوؿ يخزف 

 Client 
ID لمتكرار رقـ معرؼ مميز غير قابؿ INT PK 

name مميز اسـ الزبوف وىو Varchar Unique 
Company اسـ الشركة Varchar  
Phone1 رقـ الياتؼ األوؿ Varchar  
Phone2 رقـ الياتؼ الثاني Varchar  
Email  االلكترونيالبريد Varchar  

 
 Departmentجدوؿ القسـ -7-0-7

 باألخص اقساـ الصيانةة و لشركجدوؿ يقوـ بتخزيف أسماء األقساـ في ا

 Department 
ID رقـ معرؼ مميز غير قابؿ لمتكرار INT PK 

name اسـ القسـ وىو مميز Varchar Unique 
 
 Branchجدوؿ الفرع -7-0-8

 يع الشركةالشركة في حاؿ التطوير مستقبال وتوس أفرعيخزف أسماء 

 Branch 
ID رقـ معرؼ مميز غير قابؿ لمتكرار INT PK 

name اسـ الفرع وىو مميز Varchar Unique 
Address عنواف الفرع Varchar  
Phone1 رقـ ىاتؼ الفرع Varchar  
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 Statusجدوؿ الحالة -7-0-9
 كاف جاىز اـ تحت العمؿ اـ لـ يتـ معاينتو بعد إذايخزف حالة الجياز 

 Status 
ID رقـ معرؼ مميز غير قابؿ لمتكرار INT PK 

name  وىو مميزلة الحااسـ Varchar Unique 
 

 Problemجدوؿ المشكمة -7-0-22
 يخزف أسماء المشاكؿ الرئيسية لألجيزة

 Problem 
ID  قابؿ لمتكراررقـ معرؼ مميز غير INT PK 

name اسـ المشكمة , وىو مميز Varchar Unique 
 
 ProblemSolveSuggestionجدوؿ اقتراحات حؿ المشاكؿ -7-0-22

نة متعمقة بجدوؿ لمشكمة معي ة او مجموعة حموؿشكمحؿ م زفجدوؿ يخ
 المشاكؿ

 ProblemSolveSuggestion 
ID رقـ معرؼ مميز غير قابؿ لمتكرار INT PK 

Solution اسـ الحؿ , وىو مميز Varchar Unique 
Approved ىؿ تـ اعتماد الحؿ BIT  
ProblemID رقـ المشكمة ذات الصمة INT  
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 Deviceجياز وع الن جدوؿ-7-0-20
كانت البتوب اـ الكترونيات او ما  إذاالمدخمة المختمفة  واع األجيزةيخزف أن

 شابو

 Device 
ID رقـ معرؼ مميز غير قابؿ لمتكرار INT PK 

name  وىو مميز الجياز،اسـ Varchar Unique 
 
 Brandجدوؿ الشركة المصنعة -7-0-23

 ةاألجيز  يخزف أسماء الشركات المصنعة ألنواع

 Brand 
ID ر قابؿ لمتكرارعرؼ مميز غيرقـ م INT PK 

name اسـ الشركة المصنعة Varchar  
DeviceID رقـ نوع الجياز INT FK 

 
 Modelجدوؿ موديؿ الجياز -7-0-24

 ةيخزف موديؿ الجياز المتعمؽ بالشركة المصنع

 Model 
ID رقـ معرؼ مميز غير قابؿ لمتكرار INT PK 

name يؿ الجيازسـ مودا Varchar  
BrandID  قـ اسـ الشركةر INT FK 
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 Billجدوؿ الفاتورة -7-0-25

 المعمومات الرئيسية لمفاتورة الزبوف،يخزف رقـ الفاتورة وتاريخيا ورقـ 

 Bill 
ID رقـ معرؼ مميز غير قابؿ لمتكرار INT PK 

ClientID رقـ الزبوف ذو الصمة INT FK 
Date  ةر تاريخ الفاتو Date  

 
 Billitem صر الفاتورةجدوؿ عن-7-0-26

يخزف سجالت العناصر المكونة لمفاتورة باإلضافة لمكمية والسعر والضريبة 
 والمجموع.

 Billitem 
ID رقـ معرؼ مميز غير قابؿ لمتكرار INT PK 

BilliD رقـ الفاتورة INT FK 
ItemID رقـ بند الفاتورة INT FK 

Quantity رصكمية العنا INT  
Price الواحد سعر العنصر DECIMAL  
Tax  ًمقدار الضريبة مئويا DECIMAL  
Total المجموع DECIMAL  
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 Itemجدوؿ العنصر -7-0-27
يخزف العناصر المتعمقة بعناصر الفاتورة مف اجؿ استدعائو الحقا تفاديا 

 لمتكرار.

 Item 
ID رقـ معرؼ مميز غير قابؿ لمتكرار INT PK 

name  لعنصر وىو مميزااسـ Varchar Unique 
 
 والتنفيذ: تصميم واجهات النظام -8

 واجية تسجيؿ الدخوؿ: -8-2

 
 تسجيؿ الدخوؿ 5.1الشكؿ 

 
واجية تحوي عمى بيانات تسجيؿ الدخوؿ وبيانات مسار قاعدة البيانات يمكف 

نظاـ دير الف قبؿ مويجب القياـ بذلؾ م النظاـ،وؿ مرة يتـ فييا فتح وضعيا أل
 ة البياناتلدخوؿ لقاعدبسبب وجود صالحيات ا
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jdbc:mysql://localhost:3306/mdm 

 اعدادات قاعدة البيانات 5.0الشكؿ 

اما األجيزة  عميو،تمثؿ الجياز الحالي الذي يتـ العمؿ  localhostعبارة 
 Localhostعوضا عف  IPعنواف  األخرى فيجب وضع

 Dashboardيسية الواجهة الرئ -8-2
لمنظاـ التي مف خاللو يمكف الوصوؿ  امود الفقريتعتبر ىذه الواجية كالع

 ـ الرئيسية المعظـ وظائؼ النظ

 
 الواجية الرئيسية 5.3الشكؿ 
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حيث تحوي ىذه الشاشة وجميع شاشات النظاـ عمى المعمومات الرئيسية )اسـ 
يو المستخدـ يعمؿ فـ الذي القس –اسـ الفرع الذي يعمؿ فيو المستخدـ  –اـ النظ

 ال(ما كاف متصؿ اـ  اإذـ وحالتو واسـ المستخد

 
 New Ticketقسيمة جديدة  -8-3

 
 جديدةقسيمة  5.4الشكؿ 

 

في الواجية الرئيسية مف فتح  new ticketيمكف مف خالؿ الضغط عمى زر 
تح واجية ادخاؿ معمومات الزبوف الجديد او سيتـ ف قسيمة،واجية إضافة 

ظيار الوصوالت السابقوف قديث عف زبالبح  ياة لو وحاالتـ وا 
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 إضافة وصؿ متعمؽ بالزبوف -8-3-2
 سيتـ فتح واجية إضافة قسيمة صيانة جيازبعد ادخاؿ معمومات الزبوف 

 
 إضافة وصؿ جديد 5.5الشكؿ 
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 View Myبالمستخدـ في القسـ  واجية عرض قسائـ الصيانة الخاصة -8-4
Tickets 
 بالخصوص.تخدـ سنادىا لممسقسائـ الصيانة التي يتـ اواجية ىذه ال تعرض

 
 view my tickets 5.6الشكؿ 

كما انو  القسيمة،ومف ىنا يمكف تعديؿ قسيمة الصيانة وطباعة تقرير عف 
غط يمكف إضافة حؿ لممشكمة او استعراض الحموؿ المقترحة مف خالؿ الض

 عمى زر اسـ المشكمة

 
 اوحموليمشاكؿ  إضافة 5.7الشكؿ 
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 ة جيازتقرير صيان 5.8الشكؿ 
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 View new Ticketsواجية األجيزة الجديدة  -8-5

 
 عرض القسائـ الجديدة 5.9الشكؿ 

 
لكنيا تعرض جميع األجيزة الجديدة في القسـ  السابقة،شبيية جدا بالواجية 
 بعد أحدتي لـ يرىا الخاص بالمستخدـ ال
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 الجاىزة:األجيزة  -8-6

 
 األجيزة الجاىزة 5.22 الشكؿ

 

ف استعراض جميع الوصوالت التي أصبحت حالتيا جاىزة الواجية يمكمف ىذه 
لمتسميـ ويمكف مف خالليا وضع حالة الوصؿ مغمؽ عند تسميـ محتويات الوصوؿ 

بالغ الزبوف عبر البريد االلكتروني مف ىنا.  وا 

 مف ىذه الواجيةستالـ وصؿ االكما انو يمكف تعديؿ واضافة الفواتير المرتبطة مع 
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 اتورةانشاء ف 5.22الشكؿ 

 ومف ثـ طباعة الفاتورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 View Billsواجية عرض الفواتير  -8-7

 
 قائمة الفواتير 5.20الشكؿ 

 
كما  معموماتو،و مف خالؿ ىذه الواجية يمكف البحث عف الفواتير بتحديد الزبوف 

دوف ربطيا مع وصؿ  مستقمةفاتورة يمكف مف ىنا تعديؿ فاتورة او انشاء 
 .استالـ
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 Ticket Queryاجية االستعالـ في وصوالت الصيانة و  -8-8

 
 البحث عف قسيمة صيانة 5.23الشكؿ 

 
يمكف مف ىذه الواجية البحث عف قسيمة صيانة معينة مف خالؿ رقـ الوصؿ 

عبر  وىناؾ خيار آخر لمبحث لمجياز،او الرقـ التسمسمي  او رقـ القسيمة
 لزبوفومات امعم
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 لوصوالتلزبائف مع اعرض ا 5.24الشكؿ 

 Profileالممؼ الشخصي  -8-9

 
 User Profile 5.25الشكؿ 

 

 تعديؿ معمومات مستخدـ النظاـ وتعديؿ حالة االتصاؿمف ىنا يمكف 
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 Usersالمستخدميف  –واجية إدارة  -8-22

 
 إدارة المستخدميف 5.26الشكؿ 

 
اتيا معموم عاينةومالمستخدميف في النظاـ  حساباتف إدارة مف ىذه الواجية يمك

باإلضافة لتصفير  وتحريرىا،ومعاينة وصوالت االستالـ التي قاموا بإنشائيا 
 كممة المرور الخاصة بيـ.
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 Branch and Departmentsاألقساـ والفروع  – واجية إدارة -8-22

 
 إدارة الفروع واالقساـ 5.27الشكؿ 

 
إضافة  بيا،عمقة المت ألقساـلاسناد األجيزة الجديدة  ة يمكفه الواجيمف ىذ

 جديدة لمشركة أفرعإضافة  الشركة،اقساـ جديدة في 
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 set usersاسناد مستخدـ لمعمؿ عمى جياز صيانة  – واجية إدارة -8-20
to ticket 

 
 ياـ لممستخدميفاسناد الم 5.28الشكؿ 

 
مى قسيمة صيانة جياز معمؿ عـ معيف لمف ىذه الواجية يمكف تحديد مستخد

 بالذات.ة معين
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 Email Settingsتحرير معمومات البريد االلكتروني  -واجية إدارة -8-23

 
 تحرير بيانات البريد االلكتروني 5.29الشكؿ 

 سيتـ ارسالياالة التي تحرير معمومات البريد المرسؿ وتحديد شكؿ الرس
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 Work Reportsعمؿ رير التقا –رة واجية إدا -8-24

 
 تقارير العمؿ طباعة 5.02 الشكؿ

 
 يمكف طباعة تقارير العمؿ المطموبة مف ىذه الواجية
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 التقارير-8-25
 تقرير طباعة وصؿ االستالـ:-8-25-2

 
 وصؿ االستالـ 6.2الشكؿ 

 
 المستمـ المستممة ومعمومات الزبوف ومعمومات فرع الشركةزة يحوي جميع األجي
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 تقرير جياز-8-25-0

 
 رير صيانة جيازتق 6.0لشكؿ ا

 
يحوي معمومات متكاممة عف الجياز والعطؿ الذي استالمو عميو والحؿ المطبؽ 

 مع المالحظات التي تـ تدوينيا عمى التقرير مف قبؿ موظؼ الصيانة
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 طباعة الفاتورة تقرير -8-25-3

 
 طباعة فاتورة 6.3الشكؿ 

 
 ة ومجموعياتي تـ إدخاليا في الفاتور نود العمى الب ويحوي

 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

 الجاىزة:تقرير األجيزة  –تقرير إدارة  -8-25-4

 
 تقرير جيوزية األجيزة 6.4الشكؿ 

 
 األجيزة ككؿتقرير يعطي نسبة وعدد األجيزة الجاىزة والغير جاىزة إلى مجموع 

 يف تاريخيفب
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 يزةحالة األج –تقرير إدارة  -8-25-5

 
 تقرير حالة األجيزة 6.5شكؿ ال

 
 لة األجيزة في الشركة ونسبتيا إلى العدد الكمي بيف تاريخيفرير يبيف حاتق
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 األعطاؿ والحموؿ واالنواع –تقرير إدارة  -8-25-6

 
 قةواالنواع والحموؿ المطبتقرير المشاكؿ  6.6الشكؿ 

 
كاف مدفوع اـ  خاؿ افنوع االدتقرير يعطي نسب واعداد أنواع األجيزة وماىية 

 وتوزيع الحموؿ وذلؾ بيف تاريخيف. كؿ،المشا شابو،مكفوؿ وما 
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 Bills Reportتقرير مجموع الفواتير  –تقرير إدارة  -8-25-7

 
 مجموع الفواتير 6.7الشكؿ 

 
 مع أسماء الزبائف والتواريخ مجموع الفواتير بيف تاريخيفتقرير يعطي 
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 User Reportقرير المستخدـ ت –رة قرير إدات -8-25-8

 
 تقرير إنتاجية مستخدـ 6.8الشكؿ 

 
تقرير يعطي نسبة عمؿ موظؼ معيف عمى األجيزة وحاالتيا ونسبة استالـ 

 القسـ.صيانة األجيزة بالنسبة لمعدد الكمي في 
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 Client Reportوف بتقرير ز  –تقرير إدارة  -8-25-9

 
 تقرير زبوف 6.9الشكؿ 

 
األجيزة اإلضافة لعدد ة بالزبوف بدد وصوالت االستالـ الخاصيظير عتقرير 

ظيار حاالتيا  الخاصة بالزبوف بيف تاريخيف وا 
 
 صفحة االستعالـ الممحقة الخاصة بالزبوف: -8-26

 
 استعالـ زبوف عف جيازه 6.22الشكؿ 
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يمكف مف خالؿ ادخاؿ رقـ وصؿ  الشركة،ممحقة لموقع مف ىذه الصفحة ال
الة الجياز ومف يعمؿ بو فييا لعرض حالتسمسمي ألحد األجيزة  ـوالرق االستالـ

 حاليا أصبحوبأي مرحمة 

 
 المناظير المستخدمة في قاعدة البيانات: -9

المناظير ىي استعالمات متداخمة ومجموعة لعدة جداوؿ بغرض الحصوؿ عمى 
ا خمصة مف ىذه الجداوؿ، ويمكف الحقا االستعالـ مف ىذمعمومات مست

 المات.جة عدة استعاره جدوؿ منفصؿ يحوي نتيبر باعتالمنظا
 
9-2- VoucherMainInfo 

ميمة ىذا المنظار ىو الحصوؿ عمى نتيجة استعالـ تحويؿ المعمومات 
 الرئيسية لوصؿ االستالـ.

CREATE VIEW `VoucherMainInfo` AS 

SELECT 

  ticketmaininfo.ID, 

  ticketmaininfo.DateTime AS 'Date', 

  ticketmaininfo.Ready, 

  ticketmaininfo.Closed, 

  ticketmaininfo.CloseDate, 

  ticketmaininfo.Informed, 

  ticketmaininfo.InformDate, 

  ticketmaininfo.BranchID, 

  branch.Name AS Branch, 

  ticketmaininfo.ReciverID, 

  user.Name AS Reciver, 

  branch.Address AS BranchAddress, 

  branch.Phone1 AS BranchPhone, 

  user.Email AS UserEmail, 

  ticketmaininfo.BillID, 

  bill.Date AS BillDate, 

  ticketmaininfo.ClientID, 

  client.Name AS Client, 

  client.Company, 

  client.Phone1, 

  client.Phone2, 

  client.Email 

FROM ticketmaininfo 

  LEFT OUTER JOIN branch 

    ON ticketmaininfo.BranchID = branch.ID 
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  LEFT OUTER JOIN user 

    ON user.ID = ticketmaininfo.ReciverID 

  LEFT OUTER JOIN client 

    ON client.ID = ticketmaininfo.ClientID 

  LEFT OUTER JOIN bill 

    ON bill.ID = ticketmaininfo.BillID 

9-0-ticketfulldetails 
 ف اجؿ الحصوؿ عمى المعمومات التفصيمية لكؿ قسيمة صيانة جيازمنظار م

CREATE VIEW `ticketfulldetails` AS 

    SELECT  

        ticketmaininfo.ID AS VoucherID, 

        ticketmaininfo.DateTime AS Date, 

        ticketdetail.ID AS TicketID, 

        ticketdetail.DeviceID, 

        device.Name AS Device, 

        ticketdetail.BrandID, 

        brand.Name AS Brand, 

        ticketdetail.ModelID, 

        model.Name AS Model, 

        ticketdetail.SerialNumber, 

        ticketdetail.Details, 

        ticketdetail.Adapter, 

        ticketdetail.Battery, 

        ticketdetail.ProblemID, 

        problem.Name AS Problem, 

        ticketdetail.StatusID, 

        status.Name AS Status, 

        ticketdetail.Seen, 

        ticketdetail.DepartmentID, 

        department.Name AS Department, 

        ticketdetail.WorkingON_EmpID AS EmpID, 

        user.Name AS Emploee, 

        ticketdetail.TypeID, 

        tickettype.Name AS Type, 

        ticketmaininfo.ClientID, 

        client.Name AS `Client Name`, 

        client.Company, 

        client.Phone1, 

        client.Phone2, 

        client.Email, 

        ticketmaininfo.BranchID, 

        branch.Name AS Branch, 

        branch.Address AS `Branch Address`, 

        branch.Phone1 AS `Branch Phone`, 

        ticketdetail.Report, 

        device.DepartmentID AS DeviceDepartmentID, 

        department_1.Name AS DeviceDepartment, 

        ticketdetail.Notification, 

        ticketdetail.SolutionID, 

        problemsolvesuggestions.Solution, 

        problemsolvesuggestions.Approved 

    FROM 

        ticketdetail 
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            RIGHT OUTER JOIN 

        ticketmaininfo ON ticketdetail.TicketInfoID = 

ticketmaininfo.ID 

            LEFT OUTER JOIN 

        device ON ticketdetail.DeviceID = device.ID 

            LEFT OUTER JOIN 

        brand ON brand.ID = ticketdetail.BrandID 

            LEFT OUTER JOIN 

        model ON model.ID = ticketdetail.ModelID 

            LEFT OUTER JOIN 

        problem ON ticketdetail.ProblemID = problem.ID 

            LEFT OUTER JOIN 

        status ON ticketdetail.StatusID = status.ID 

            LEFT OUTER JOIN 

        department ON department.ID = ticketdetail.DepartmentID 

            LEFT OUTER JOIN 

        user ON user.ID = ticketdetail.WorkingON_EmpID 

            LEFT OUTER JOIN 

        tickettype ON tickettype.ID = ticketdetail.TypeID 

            LEFT OUTER JOIN 

        client ON client.ID = ticketmaininfo.ClientID 

            LEFT OUTER JOIN 

        branch ON ticketmaininfo.BranchID = branch.ID 

            LEFT OUTER JOIN 

        department department_1 ON device.DepartmentID = 

department_1.ID 

            LEFT OUTER JOIN 

        problemsolvesuggestions ON ticketdetail.SolutionID = 

problemsolvesuggestions.ID 

9-3-DeviceDepartment 
 جياز ألي قسـ تابع منظار ميمتو االستعالـ عمى أنواع األجيزة وكؿ

CREATE VIEW `DeviceDepartment` AS 

SELECT 

  device.ID, 

  device.Name AS Device, 

  department.Name AS Department 

FROM device 

  LEFT OUTER JOIN department 

    ON device.DepartmentID = department.ID 

 
9-4-ProblemSolution 

 كمة مدخمة ومجموعة الحموؿ التابعة ليامنظار لالستعالـ عف مش
CREATE VIEW `ProblemSolution` AS 

Select 

    problem.ID, 

    problem.Name As Problem, 

    problemsolvesuggestions.ID As SID, 

    problemsolvesuggestions.Solution As Solution, 
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    problemsolvesuggestions.Approved 

From 

    problem Left Join 

    problemsolvesuggestions On problemsolvesuggestions.ProblemID = 

problem.ID 

 
9-5-userfulltable 

 معمومات المستخدميفمنظار مف اجؿ االستعالـ عف كامؿ 
CREATE VIEW `userfulltable` AS 

SELECT   `user`.`ID`, 

         `user`.`Name`, 

         `user`.`Password`, 

         `user`.`Phone`, 

         `user`.`Email`, 

         `user`.`BranchID`, 

         `branch`.`Name` AS `Branch`, 

         `branch`.`Address`, 

         `branch`.`Phone1` AS BranchPhone, 

         `user`.`DepartmentID`, 

         `department`.`Name` AS `Department`, 

         `user`.`Admin`, 

         `user`.`Online` 

FROM     `user`  

LEFT  OUTER JOIN `branch`  ON `user`.`BranchID` = `branch`.`ID`  

LEFT OUTER JOIN `department`  ON `user`.`DepartmentID` = 

`department`.`ID` 

 
9-6-BillSummary 

 ف اجؿ جمب فواتير الزبائف في استعالـ واحدمنظار م
CREATE VIEW `BillSummary` AS 

    SELECT  

        BillID AS 'Number', 

        Date, 

        ClientID as 'CID', 

        Name AS 'Client', 

        Company, 

        SUM(clientbilldetail.Total) AS 'Bill Value' 

    FROM 

        clientbilldetail 

    GROUP BY BillID , Date , Name , Company 
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9-7-ClientBillDetail 

 فاتورة لكؿ زبوفيقـو بجمب تفاصيؿ كؿ  تقرير
CREATE VIEW `ClientBillDetail` AS 

SELECT 

  bill.ID AS BillID, 

  bill.Date, 

  client.ID AS ClientID, 

  client.Name, 

  client.Company, 

  billitem.ItemID, 

  item.Name AS Item, 

  billitem.ID AS BillItemID, 

  billitem.Quantity, 

  billitem.Price, 

  billitem.Tax, 

  billitem.Total 

FROM billitem 

  RIGHT OUTER JOIN bill 

    ON billitem.BillID = bill.ID 

  LEFT OUTER JOIN item 

    ON billitem.ItemID = item.ID 

  LEFT OUTER JOIN client 

    ON bill.ClientID = client.ID 

    AND client.ID = bill.ClientID 

 
 الكود البرمجي -11

سيتـ استعراض اىـ الشيفرات البرمجية التي تـ استخداميا والتي تعتبر األساس 
 النظاـ:إلنشاء 

 
22-2- Vars.java 

المتغيرات العامة التي سيتـ استخداميا عبر  ىذا الصؼ يحوي عمى جميع
 ائوختمؼ اجز النظاـ بم

 

/** 

 * 

 * @author OMAR 

 */ 

public class Vars { 



91 
 

    public static int Selected_Client_ID; 

    public static int Voucher_ID; 

     

    public static int UserID; 

    public static String User; 

    public static int UserPhone; 

    public static String UserEmail; 

    public static int UserBranchID ; 

    public static int UserDepartmentID; 

    public static int isUserAdmin; 

    public static int BillID; 

    public static boolean isUserOnline; 

    public static String UserBranch; 

    public static String UserBranchAddress; 

    public static String UserBranchPhone; 

    public static String UserDepartment; 

    public static String Problem; 

     

     

    public static void set_Problem(String Problem){ 

        Vars.Problem=Problem; 

    } 

     

    public static String get_problem(){ 

        return Problem; 

    } 

     

    public static void Set_UserID(int UserID){ 

        Vars.UserID=UserID; 

    } 

     

     

    public static int get_UserID(){ 

        return UserID; 

    } 

     

    public static void Set_BillID(int BillID){ 

        Vars.BillID=BillID; 

    } 

     

    public static int get_BillID(){ 

        return BillID; 

    } 

     

    public static void Set_User(String User){ 

        Vars.User=User; 

    } 

     

    public static String get_User(){ 

        return User; 

    } 

     

    public static void Set_UserPhone(int Phone){ 

        Vars.UserPhone=Phone; 

    } 

     

    public static int get_UserPhone(){ 
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        return UserPhone; 

    } 

     

    public static void Set_UserEmail(String Email){ 

        Vars.UserEmail=Email; 

    } 

     

    public static String get_UserEmail(){ 

        return UserEmail; 

    } 

     

    public static void Set_UserBranchID(int BranchID){ 

        Vars.UserBranchID=BranchID; 

    } 

     

    public static int get_UserBranchID(){ 

        return UserBranchID; 

    } 

     

    public static void Set_UsrDepartmentID(int DeparID){ 

        Vars.UserDepartmentID=DeparID; 

    } 

     

    public static int get_UserDepartmentID(){ 

        return UserDepartmentID; 

    } 

     

    public static void Set_isUserAdmin(int IsAdmin){ 

        Vars.isUserAdmin=IsAdmin; 

    } 

     

    public static int get_isUserAdmin(){ 

        return isUserAdmin; 

    } 

     

    public static void Set_isUserOnline(boolean isUserOnline){ 

        Vars.isUserOnline=isUserOnline; 

    } 

     

    public static boolean get_isUserOnline(){ 

        return isUserOnline; 

    } 

     

    public static void Set_BranchName(String BranchName){ 

        Vars.UserBranch=BranchName; 

    } 

     

    public static String get_BranchName(){ 

        return UserBranch; 

    } 

    public static void Set_UserBranchAddress(String 

UserBranchAddress){ 

        Vars.UserBranchAddress=UserBranchAddress; 

    } 

     

    public static String get_UserBranchAddress(){ 

        return UserBranchAddress; 
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    } 

    public static void Set_UserBranchPhone(String UserBranchPhone){ 

        Vars.UserBranchPhone=UserBranchPhone; 

    } 

     

    public static String get_UserBranchPhone(){ 

        return UserBranchPhone; 

    } 

    public static void Set_UserDepartment(String UserDepartment){ 

        Vars.UserDepartment=UserDepartment; 

    } 

     

    public static String get_UserDepartment(){ 

        return UserDepartment; 

    } 

     

    // انشقى يٍ و دانت يهئ عُصش انكىيبى بىكس يٍ استعالو يؤنف يٍ االسى

 انجذول

    public static void FillComboBox(JComboBox combo,String 

TableName,String ColumnName) throws IOException{ 

    combo.removeAllItems();    

    String[] NameItems; 

     

    try{ 

            preparedStatement = connection.prepareStatement("SELECT 

COUNT(*) FROM "+TableName+""); 

            resultSet = preparedStatement.executeQuery(); 

            resultSet.next(); 

            int NameItemsCount=resultSet.getInt(1); 

                NameItems = new String[NameItemsCount]; 

 

            int i=0; 

            try  { 

                preparedStatement = 

connection.prepareStatement("SELECT ID,"+ColumnName+" FROM 

"+TableName+""); 

                resultSet = preparedStatement.executeQuery(); 

                ComboItem nullValue = new ComboItem(0,""); 

                combo.addItem(nullValue); 

                while(resultSet.next()){ 

                    int index=resultSet.getInt("ID"); 

                    String name=resultSet.getString(ColumnName); 

                    NameItems[i]=resultSet.getString(ColumnName); 

                    ComboItem ci  =new ComboItem(index, name); 

                    combo.addItem(ci); 

                    ci.GetName(); 

                    i++; 

                } 

 

            }catch(NumberFormatException | SQLException e){ 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, e+""); 

            } 

             

        } 

        catch(SQLException | NumberFormatException e ){ 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, e); 

        } 
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    } 

     

     

    public static void FillComboBox(JComboBox combo,String 

TableName,String ColumnName,String RefrenceColumn,int RefrenceID) 

throws IOException{ 

    combo.removeAllItems();    

    String[] NameItems; 

     

    try{ 

            preparedStatement = connection.prepareStatement("SELECT 

COUNT(*) FROM "+TableName+""); 

            resultSet = preparedStatement.executeQuery(); 

            resultSet.next(); 

            int NameItemsCount=resultSet.getInt(1); 

                NameItems = new String[NameItemsCount]; 

 

            int i=0; 

            try  { 

preparedStatement = connection.prepareStatement("SELECT 

ID,"+ColumnName+" FROM "+TableName+" where "+RefrenceColumn+" = 

"+RefrenceID+""); 

                resultSet = preparedStatement.executeQuery(); 

                ComboItem nullValue = new ComboItem(0,""); 

                combo.addItem(nullValue); 

                while(resultSet.next()){ 

                    int index=resultSet.getInt("ID"); 

                    String name=resultSet.getString(ColumnName); 

                    NameItems[i]=resultSet.getString(ColumnName); 

                    ComboItem ci  =new ComboItem(index, name); 

                    combo.addItem(ci); 

                    ci.GetName(); 

                    i++; 

                } 

 

            }catch(NumberFormatException | SQLException e){ 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, e+""); 

            } 

             

        } 

        catch(SQLException | NumberFormatException e ){ 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, e); 

        } 

    } 

     

     

    public static void Set_Client_ID(int id){ 

        Vars.Selected_Client_ID=id; 

    } 

     

    public static int get_Client_ID(){ 

        return Selected_Client_ID; 

    } 

     

    public static void Set_Voucher_ID(int id){ 

        Vars.Voucher_ID=id; 

    } 
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    public static int get_Voucher_ID(){ 

        return Voucher_ID; 

    } 

 

} 

 
 
22-0-Connect.java 

يتـ  الكود،وعبر خطوات كتابة  البيانات،تصاؿ بقاعدة الصؼ ىو االميمة ىذا 
 استخدامو إلنشاء أغراض مشتقة منو عوضا عف كتابة الكود مف جديد كؿ مرة
 

/** 

 * 

 * @author OMAR 

 */ 

public class Connect { 

    public Connect() throws SQLException, IOException{ 

 

    } 

     

    Properties props=new Properties(); 

    Properties propsa=new Properties(); 

    Connection Connstr; 

     

    public Connection OpenConnection (){ 

         

        try{ 

        propsa.load(new 

FileInputStream("MySqlLoginginfo.properties")); 

        String dburl =propsa.getProperty("dburl"); 

        String user=propsa.getProperty("user"); 

        String pass=propsa.getProperty("pass"); 

        if (Connstr ==null){ 

            Connstr = DriverManager.getConnection(dburl,user,pass); 

        } 

        }catch(IOException | SQLException  ex){ 

            JOptionPane.showMessageDialog(null,ex+" Connection didn't 

open.","Error",JOptionPane.WARNING_MESSAGE);  

 

        } 

         return Connstr; 

 

    } 

     

     

    public void ModifyConnection(){ 
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            // يعهىياث قاعذة انبياَاث يشبع ادخال اظهاس  

          

            JTextField DBURL = new JTextField(); 

            JTextField username = new JTextField(); 

            JPasswordField password = new JPasswordField(); 

            JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(0,2)); 

            panel.add(new JLabel("Database Username :")); 

            panel.add(username); 

            panel.add(new JLabel("Database Password Path :")); 

            panel.add(password); 

            panel.add(new JLabel("Database Connection Path :")); 

            panel.add(DBURL); 

int result = JOptionPane.showConfirmDialog(null, panel, "Set Database 

Connection", 

JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION, JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); 

if (result == JOptionPane.OK_OPTION) { 

File configfile=new File("MySqlLoginginfo.properties"); 

 

                try { 

FileWriter writer = null; 

writer = new FileWriter(configfile); 

props.setProperty("dburl", DBURL.getText()); 

props.setProperty("user", username.getText()); 

props.setProperty("pass", password.getText()); 

props.store(writer, "DBURLPath"); 

writer.close(); 

                    }catch(IOException ex){ 

JOptionPane.showConfirmDialog(null, "error "+ex); 

                    } 

            } else { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Cancelled"); 

            } 

    } 

     

    public void  MakeConnection() { 

 

        try{ 

 تحًيم يهف يعهىياث تسجيم انذخىل//            

        Properties prop=new Properties(); 

        prop.load(new FileInputStream("MySqlLoginginfo.properties")); 

        String dburl =prop.getProperty("dburl"); 

        String name =prop.getProperty("user"); 

        String pass =prop.getProperty("pass"); 

         

         

    File configfile=new File("MySqlLoginginfo.properties"); 

    try (FileWriter writer = new FileWriter(configfile)) { 

        prop.setProperty("dburl", dburl); 

        prop.setProperty("user", name); 

        prop.setProperty("pass", pass); 

        prop.store(writer, "Info"); 

         

    }catch(Exception ex){ 

Object[] options = {"OK"}; 

JOptionPane.showOptionDialog(null, "Change Connection parameters 

please !", "Error", JOptionPane.OK_OPTION, JOptionPane.PLAIN_MESSAGE, 

null, options, options[0]); 
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    } 

     

ىدغيش يىجاَشاء يهف جذيذ ارا كاٌ يهف انًعهىياث  //          

        }catch(FileNotFoundException ex){ 

            try { 

                Object[] options = {"OK"}; 

JOptionPane.showOptionDialog(null, "Database connection File not 

exist", "File not Exist", JOptionPane.OK_OPTION, 

JOptionPane.PLAIN_MESSAGE, null, options, options[0]); 

//JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Creatvffing a connection 

File", "File not exist", JOptionPane.OK_OPTION); 

PrintWriter CreateFile; 

CreateFile = new PrintWriter("MySqlLoginginfo.properties", "UTF-8"); 

                try {// ظهاس يشبع ادخال يعهىياث قاعذة انبياَاثا  

                     

JTextField DBURL = new JTextField(); 

JTextField username = new JTextField(); 

JPasswordField password = new JPasswordField(); 

JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(0,2)); 

panel.add(new JLabel("Database Username :")); 

panel.add(username); 

panel.add(new JLabel("Database Password Path :")); 

panel.add(password); 

panel.add(new JLabel("Database Connection Path :")); 

panel.add(DBURL); 

int result = JOptionPane.showConfirmDialog(null, panel, "Set Database 

Connection", 

JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION, JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); 

if (result == JOptionPane.OK_OPTION) { 

File configfile=new File("MySqlLoginginfo.properties"); 

                try { 

FileWriter writer = null; 

writer = new FileWriter(configfile); 

props.setProperty("dburl", DBURL.getText()); 

props.setProperty("user", username.getText()); 

props.setProperty("pass", password.getText()); 

props.store(writer, "DBURLPath"); 

writer.close(); 

}catch(IOException e){ 

JOptionPane.showConfirmDialog(null, "error "+ex); 

                    } 

            } else { 

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Cancelled , use the change 

button "); 

                 

            } 

 

            }catch (HeadlessException ex1) { 

 

            }  

                 

CreateFile.close(); 

            }catch(HeadlessException | FileNotFoundException | 

UnsupportedEncodingException e){ 

                 

            } 
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        } catch (IOException ex) { 

JOptionPane.showMessageDialog(null,"Modify Your Configuration Please 

!", "URL Error",JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 

        } 

    } 

     

} 

 
 

 
22-3-ComboItem.java 
ضي ال يدعـ تخزيف قيمتيف مف بشكؿ افترا JComboboxعنصر  جافا،في 

فيو يخزف العنصر مف الجدوؿ مع ترقيـ لو عمى  الوقت،قاعدة البيانات بنفس 
مف تخزيف  Combo Boxلكف ىذا الصؼ يّمكف عنصر  ،Valueشكؿ قيمة 

 فيو:يمتيف ق
عُصش كىيبىبىكس إنى ٍ انجذولهزا انصف يخصص يٍ اجم وضع خاصيت انهىيت ي //  

package mdms; 

 

import javax.swing.JComboBox; 

 

/** 

 * 

 * @author Omar 

 */ 

public class ComboItem  

{ 

   private int index; 

private String name; 

private String col; 

 

public ComboItem(int pindex, String pName) { 

    this.index = pindex; 

    this.name = pName; 

} 

 

public ComboItem(int pindex, String pcol, String pName) { 

    this.index = pindex; 

    this.col = pcol; 

    this.name = pName; 

 

} 

 

public int GetIndex() { 

    return this.index; 
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} 

 

public String GetName() { 

    return this.name; 

} 

 

public String GetCol() { 

    return this.col; 

} 

 

public int SetIndex(int pindex) { 

    this.index = pindex; 

    return pindex; 

} 

 

public String SetName(String pName) { 

    this.name = pName; 

    return pName; 

} 

 

public String SetCol(String pCol) { 

    this.col = pCol; 

    return pCol; 

} 

 

// This will be used internally by JComboBox as the label to be 

displayed. 

@Override 

public String toString() { 

    return name; 

} 

 

// to get the Index of Combobox depends on ComboItem Class 

public static int getIndexById(JComboBox combo, int id) { 

 

    for (int i = 1; i < combo.getItemCount(); i++) { 

        try { 

            ComboItem c = (ComboItem) combo.getItemAt(i); 

            int tempId = c.GetIndex(); 

            if (tempId == id) { 

                return i; 

            } 

        } catch (Exception e) { 

 

        } 

    } 

    return 0; 

} 

 

 

} 
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 تسجيؿ الدخوؿ زر -22-4

باالتصاؿ بقاعدة البيانات نستعرض ىنا إجرائية تسجيؿ الدخوؿ والتي تقوـ 
 المدخمة والتأكد مف بيانات المستخدـ

private void loginbtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

{                                          

         

        try{ 

if(nametxt.getText().trim().isEmpty() | 

passtxt.getText().trim().isEmpty()){ 

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Username or password is empty", 

"Empty Field", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 

            }else{ 

Connect conn = new Connect(); 

conn.MakeConnection();//اَشاء اتصال 

connection =conn.OpenConnection();//فتح اتصال 

             

// ٍ صحت وجىد انًستخذو وكهًت انًشوسنهتأكذ ي اجشائيت انقياو بئستعالو  

String sql = "SELECT * FROM userfulltable Where Name = ? and Password 

= ?"; 

preparedStatement = connection.prepareStatement(sql); 

preparedStatement.setString(1, nametxt.getText()); 

preparedStatement.setString(2, passtxt.getText()); 

resultSet = preparedStatement.executeQuery(); 

if (!resultSet.next()) { 

statuslbl(Color.RED, "Enter Correct UserName /Password");    

}else{ 

Vars.UserID=resultSet.getInt("ID");//وضع سقى يعشف انًستخذو في انزاكشة 

// حانت يتصمدخىل إنى تحىيم حانت انًستخذو انًسجم   

String setUserOnline="update user set Online = 1 where ID = ? "; 

preparedStatement = connection.prepareStatement(setUserOnline); 

preparedStatement.setInt(1, Vars.UserID); 

preparedStatement.executeUpdate(); 

// ًسجم دخىلًستخذو اناعادة االستعالو نتحذيث حانتان  

preparedStatement = connection.prepareStatement(sql); 

preparedStatement.setString(1, nametxt.getText()); 

preparedStatement.setString(2, passtxt.getText()); 

resultSet = preparedStatement.executeQuery(); 

resultSet.next(); 

// اث انًستخذو في يتحىالث عايتيعهىياث جًيع يعهىيتخزيٍ   

Vars.UserID=resultSet.getInt("ID"); 

Vars.User=resultSet.getString("Name"); 

Vars.UserPhone=resultSet.getInt("Phone"); 

Vars.UserEmail=resultSet.getString("Email"); 

Vars.UserBranchID=resultSet.getInt("BranchID"); 

                    

Vars.UserDepartmentID=resultSet.getInt("DepartmentID"); 
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Vars.isUserAdmin=resultSet.getInt("Admin"); 

Vars.isUserOnline=resultSet.getBoolean("Online"); 

Vars.UserBranch=resultSet.getString("Branch"); 

                    

Vars.UserBranchAddress=resultSet.getString("Address"); 

                    

Vars.UserBranchPhone=resultSet.getString("BranchPhone"); 

                    

Vars.UserDepartment=resultSet.getString("Department"); 

                     

new Dashboard().setVisible(true); 

doClose(RET_OK); 

            } 

          } 

        }catch(HeadlessException | IOException | SQLException e){ 

Object[] options = {"OK"}; 

JOptionPane.showOptionDialog(null, e+"t", "Error", 

JOptionPane.OK_OPTION, JOptionPane.PLAIN_MESSAGE, null, options, 

options[0]); 

        } 

         

    }  

 
 
 جدوؿ:ببيانات  Combo Itemدالة ممئ الػ  -22-5

 Tryكتمة  أ منطقي ضمفأي تعميمة قد تحوي عمى خطوضع ميـ جدا مف ال
Catch  النظاـ.التي قد تؤدي إلى اغالؽ  لألخطاءوذلؾ تفاديا 

تقـو ىذه الدالة بجمب المعمومات مف جدوؿ إلى العنصر عبر دالة تـ انشاؤىا 
 :Vars.javaفي ممؼ 

try { 

 

            Vars.FillComboBox(ClientCombobox,"Client",  "Name"); 

            Vars.FillComboBox(CompanyCombobox,"Client",  "Company"); 

            Vars.FillComboBox(EmailCombobox,"Client",  "Email"); 

               

        } catch (IOException ex) { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, ex+""); 

        } 
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 سكومبو بوكالعنصر المختار في مف خالؿ  IDدالة جمب الػ  -22-6
 والعكس

مف خالؿ تحديد العنصر المستعمـ عنو مف  IDتقـو ىذه الدالة بجمب قيمة 
 جدوؿ قاعدة البيانات

ComboItem getID= (ComboItem) ClientCombobox.getSelectedItem(); 

int IDbyIndex = getID.GetIndex(); 

 

مف خالؿ تحديد رقـ قيمة  Combo boxعنصر  يارباختقـو الشيفرة التالية ت
ID المسندة لسّجؿ جدوؿ مف قاعدة البيانات 

int ClientID = ComboItem.getIndexById(ClientCombobox, ClientID); 

ClientCombobox.setSelectedIndex(ClientID); 
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 الثالثالفصؿ 
 صياتالتو لنتائج و ا

 النتائج -1
قسـ الصيانة في  ةدار إلبحث عف أسموب جديد راسة إلى السعت ىذه الد
وتعد  المعمومات،بتكنولوجيا  في بيع وصيانة معدات متعمقة شركة مختصة

مب الدراسات ف اغىذه الدراسة دراسة جديدة نوعا ما في ىذا المجاؿ كو 
 مة التي تعتبرلشامالجودة اكانت تسعى لدراسة حاالت الصيانة الشاممة و 

نفسيا وليست مختصة بزبائف متعدديف لفترات  داخؿ الشركةانيا تعمؿ 
 الموظفيف:فتـ الربط بيف المشاكؿ واألجيزة والزبائف وعمؿ  وسريعة،قصير 

منذ استالـ تمت مف خالؿ البحث تـ تحميؿ اعماؿ الصيانة بشكؿ مؤ  -
 الجياز مرورا بالعمؿ حتى التسميـ

 مشاكؿالزبائف واألجيزة والنات بيا ية ادخاؿتسييؿ عمم -
 لتكاليؼ الزمانية في البحث عف المعمومات القديمة.خفض ا -
تطوير برمجية مفتوحة المصدر متاحة لمتطوير مف قبؿ الغير يمكف  -

 توفيرىا الحقا.
صدار -  قارير الفورية عف األجيزةالت توثيؽ كافة مراحؿ الصيانة وا 
كمة خزف احتماالت حؿ المشنو ياذ االنظاـ  تدريب العامميف الحديثيف عبر -

 ا.وتسمسمي
المساعدة في اتخاذ قرارات شراء القطع وتخزينيا في الشركة وفؽ تقرير  -

 المشاكؿ األكثر تكرارا.
 التخفيض مف العمؿ العشوائي وغير المنظـ بيف الموظفيف. -
ـ في شركة مختصة بتكنولوجيا المعمومات ضمف عممي لنظاتـ تطبيؽ ا -

  0202 سنة ؿ يـو فيمنذ او 
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 التوصيات -2
نوعية ىذه ت يمكف اف تسيـ في تحسيف باحث بتوصيايتقدـ ال

 :األبحاث لألخريف قد يتمكنوا مف التطوير او اخذىا كمرجعية
تضميف مياـ النسخ االحتياطي لقاعدة البيانات في ىذه النوع مف  -

 تبيقاالتط
 غراضأمف اجؿ االستعانة بالتقنيات الجديدة وتقنيات الذكاء الصنعي  -

 التمقائيةالتحميؿ اتخاذ القرارات 
رورة البحث وتحميؿ البرامج األخرى لمشركات المختصة بأنظمة التنظيـ ض -

ألسموب عمؿ الشركات بغرض تطوير  أكثروتحميؿ معمؽ  ERPاإلدارية 
 سييؿ األعماؿ االداريةت وتاالعماؿ ونقؿ العمؿ ليكوف مؤتم

 نظاـ اإلدارية لمحصوؿ عمىوال يالبرمج اخذ الوقت الالـز لتحميؿ النظاـ -
 بينيما تكامؿ أفضؿ

بحث تطوير أنظمة تنظيـ اإلدارة ألقساـ الصيانة اإلنتاجية تيتـ بشكؿ  -
لذلؾ يجب  البرمجية،كبير باإلحصائيات والتقارير الصادرة مباشرة مف 

 رج النظاـ.يا خاالىتماـ بيا كون
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 قائمة المراجع -3
 :العربيةالمراجع  -3-1

ت بالتطبيؽ عمى شركة انة السيارانظاـ إدارة ورش صي - 0227- .ثابت، بابو -
  فيمجامعة النيموقع  – السوداف –جامعة النيميف  - سابنتود

عة االساسيات في إدارة الصيانة ونموذج جام بعض - 2995سامر.  قنطقجي، -
مؤلفات  – سوريا –جامعة حمب  – انةألعماؿ الصيندىوفف التكنولوجية يا

 جيالدكتور سامر قنطق
عمي الفكي احمد، عثماف.  ،حياتيفى احمد المصط ىاشـ.سالـ، عمي محمد  -

الشاممة في تبسيط وتحسيف عممية  ةاثر تطبيؽ إدارة الجود - 0225الخواض. 
 نولوجياف لمعمـو والتكمعة السوداجا -الصيانة في مراكز صيانة السيارات 

دارة  - 0228. دد صالح، ماجمحم - التكامؿ بيف الصيانة المنتجة الشاممة وا 
لوالدية أللبسة المدراء في معمؿ االجودة الشاممة، دراسة استطالعية آلراء ا

 .جامعة الموصؿ كمية اإلدارة و االقتصاد لعراؽ.ا – الموصؿ –بالموصؿ
ة في تحقيؽ جودة الشاممأثر مبادئ إدارة ال - 0225 .عزت محمد فقنديؿ، يز  -

جامعة الشرؽ  -األسبقيات التنافسية دارسة األثر الوسيط لموالء التنظيمي 
 األردف –عماف األوسط 

ية اإلنتاج انةيأثر تطبيؽ الص -0202 الحميد.الوىاب عبد  دعب محمد سيؼ، -
ة لصناعة االسفنج نيدراسة حالة الشركة الوط -الشاممة في األداء التصنيعي 

 اليمف - تعز -التطبيقية لمعمـو والتكنولوجيات  الكمية -تؾ والبالس
 –بكالوريوس تكنولوجيا المعمومات  –جرائيات االعماؿ مقرر مدخؿ إلى نمذجة ا -

 Universal Knowledge Solutions .الجامعة االفتراضية السورية
عة الجام –ولوجيا المعمومات بكالوريوس تكن –البيانات  رة قواعدمقرر نظاـ إدا -

 Universal Knowledge Solutions .ية السوريةاالفتراض

http://repository.neelain.edu.sd:8080/jspui/handle/123456789/7277
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الجامعة  –ماجستير إدارة التكنولوجيا  –مقرر ىندسة النظـ الكفري، عادؿ،  -
 .االفتراضية السورية
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