
 
 

 

 كتاب في تحليل األنظمة

بالل جناجرة: تاليف واعداد   

بكالوريوس انظمة المعلومات الحاسوبيه كلية التكنلوجيا والعلوم : التخصص 

 التطبيقيه  جامعه القدس المفتوحة 

.طالب ماجستير في جامعه القدس   

:الدورات   

 االوركل واالروكل دفلبر

 تطوير وبناء صفحات ومواقع الويب

:الخبرات   

 الشثكاخ وادارتها  -
 ادارج المشاريع -
 تصميم وتطىيز مىاقع وية وانظمح  قىاعد الثياناخ  -
 تحليل وتصميم االنظمح وهندسح الثزمجياخ والثزمجح -
  ودواخ عامه واداريه واشزاف على تنفيذ مشاريع اعطاء دوراخ في الحاسىب -
التعليم االلكتزوني  واعطاء دوراخ عن التعليم االلكتزوني و عمل مشاريع عن التعليم  -

 االلكتزوني
 مساعد تدريس وتحث في الجامعه -
 محاضز في معهد فلسطين الدولي -
 

 

 

 

 



 
 

 

 أنظمة المعلومات وخصائصها

مجموعة منظمة من العناصر الموجودة فً بٌئة مناسبة بحٌث ٌوجد تفاعل بٌن هذه : النظام 

.العناصر والبٌئة اللارجٌة لتححٌي مجموعة من ااهداا المعرفة والمتفي ععٌيا مسبحاًا   

 النموذج العام للنظام

 مدلالت النظام

 نشاط النظام وعمعٌات

 ملرجات النظام

 

 مدخالت النظام

.تؤثر فً النظام المتغٌرات التً جمٌع  

.النظام مدلالته من البٌئة التً ٌوجد فٌيا ٌستمد  

: الى تصنا المدلالت  

.(مثل البٌانات فً نظم المععومات )أساسٌة مدلالت  

.(معدات،وسائل،أفراد)استبدالٌة مدلالت  

.(عوامل اجتماعٌة،اقتصادٌة)بٌئٌة مدلالت  

 نشاط النظام وعمليات

التفاعل بٌن عناصر النظام الملتعفة من ناحٌة ،و بٌنيا و بٌن المدلالت من ناحٌة ألرى  هو

.لتحوٌل المدلالت ااساسٌة إلى ملرجات  

 مخرجات النظام

.ٌنتج عن النظام ،و هً مرتبطة بأهداا النظام ما  



 
 

:الملرجات أنواع  

.ٌنتجيا النظام و تؤثر ععى النطاي العام الذي ٌعمل النظام فً نطاقه: نيائٌة ملرجات  

الملرجات التً تستلدم كمدلالت لعنظام نفسه و هو ما ٌسمى : ارتدادٌة ملرجات

.التغذٌة الراجعة  

   

                                                                  
    

 النظم الفرعية

تجزئة النظام إلى مجموعة من النظم الفرعٌة ،و تعك إلى نظم : التحعٌل إلى عوامل عمعٌة

.فرعٌة ألرى  

.عمعٌة التجزئة حتى نصل إلى أصغر نظام فرعً، و هو الذي ال ٌمكن تحعٌعه تستمر  

.عمعٌة التحعٌل ما ٌسمى باليٌكل اليرمً تشكل  

 

 

 

 

 

 

 

:عمعٌة التحعٌل أهمٌة  

.النظام دراسة دقٌحة و عمٌحة دراسة  

system

subsystem subsystem subsystem



 
 

.عمعٌة فيم النظام الدقٌي تبسٌط  

:العالقات التً تربط بٌن النظم الفرعٌة لعنظام الكامل أنواع  

.ملرجات أحد العنصرٌن هً مدلالت العنصر اآللر:  عالقة التوالً  

   

 

.ٌكون لكل من العنصرٌن نفس المدلالت: التوازي عالقة  

  

 

:التغذٌة الراجعة عالقة  

 

.نوع العالقة بٌن عناصر النظام ععى مستوى التحعٌل و درجة التفصٌل تعتمد  

 تعريفات

هً مجموعة من الرموز واارقام اللام التً لٌس ليا معنى والتفٌد باتلاذ :   (Data)البٌانات  

.الحرارات  

هً البٌانات المعالجة والمصنفة والمبوبة بحٌث تصبح مفٌدة  : (Information)المععومات  

.التلاذ الحرارات الحالٌة  

وهً المععومات ذات المعنى ااكثر تجرداًا والتً تكون مفٌدة  :  (Knowledge)المعرفة  

.لالستنتاج واتلاذ الحرارات المستحبعٌة  

A ملرجات 

B ملرجات 



 
 

 

:لنظامل امحل  

الذي ٌحوم بتحعٌل النظم من حٌث دراسة النظام الحائم و تشلٌص نحاط ضعفه و من ثم  الشلص

.تصمٌم نظام جدٌد و إقامته و تنفٌذه و صٌانته  

المحعل مرتبط مع اافراد و الناس دالل المؤسسة أو لارجيا ،إضافة إلى درجته الععمٌة  عمل

.و لبرته  

 الخبرات الواجب توافرها في محلل النظام

مجال إدارة األعمال:أوالًال   

.و االدارة و اتلاذ الحرار التنظٌم .1  

.االنتاج تلطٌط .2  

.المالٌة المحاسبة .3  

.و إدارة المبٌعات التسوٌي .4  

.و مراقبة الملزون التلزٌن .5  

.الجدوى اإلقتصادٌة . 6  

.العمعٌات و االحصاء بحوث .7  

مجال المعلومات و الحاسب: انياًال   

.معالجة المععومات طري .1  

.البرمجة و لغاتيا طري .2  

.التشغٌل و البرمجٌات نظم .3  

.الحاسب و تحنٌاته معدات .4  

.مفاهٌم نظم و المععومات و االتصاالت.5  



 
 

 الصفات الشخصية لمحلل النظام

.ععى فيم المنظمة كنظام شامل دون االلالل بالمفاهٌم التفصٌعٌة الدقٌحةالحدرة   

.و الحدرة ععى التفكٌر المنطحً و التحعٌل المنظم االستعداد  

ععى التعامل الفعال مع كل اافراد ععى التالا شلصٌاتيم و مستوٌاتيم دالل المنظمة  الحدرة

.و لارجيا  

  .ععى التعامل مع البٌانات تجمٌعاًا و تصنٌفاًا و تحعٌالًا  الحدرة

.ععى كتابة التحارٌر الحدرة  

.و االستعداد لعتعاون مع اآللرٌن الحدرة  

 نظام المعلومات

ذلك النظام الذي ٌستلدم لتزوٌد المستلدمٌن كافة فً جمٌع المستوٌات : نظام المععومات 

.اإلدارٌة بالمععومات  

 صفات نظام المعلومات

.ٌجب ان ٌتصا بالمعالجة الفعالة لعمععومات.1  

.ٌجب ان ٌتصا باإلدارة الفعالة لعمععومات.2  

.ٌجب ان ٌتصا نظام المععومات بالمرونة التامة.3  

.ٌمتاز النظام الجٌد برضاء المستلدم عن ادائه.4  

 أنواع أنظمة المعلومات

(Transaction Processing System) نظام معالجة ااعمال الروتٌنٌة الٌومٌة.1   

ٌركز ععى عمعٌات ادلال البٌانات وتلزٌنيا ومعالجتيا بشكل فعال وٌلدم االدارة الدنٌا 

.وٌتعامل مع الميام الروتٌنٌة واضحة اللطوات  

  (Management Information System) انظمة المععومات اإلدارٌة.2   



 
 

ٌساعد اإلدارة ععى الحٌام بعمعٌات مالاقبة فعالٌة تنفٌذ ااعمال فً التنظٌم حالٌا والتنبؤ بيا فً 

.المستحبل  

 (Decision Support System) انظمة دعم الحرار.3   

ٌساعد هذا النوع من االنظمة المدٌر او كل من ٌستطٌع اتلاذ الحرار وٌوجد هذا النوع فً 

.االدارة الوسطى  

 (Executive Support System) انظمة دعم الحرارات االستراتٌجٌة.4   

صممت هذه االنظمة الستلدام اإلدارة الععٌا ومساعدتيا فً اتلاذ قراراتيا االستراتٌجٌة بعٌدة 

.المدى  

 دورة حياة النظام

 (Planning Phase) مرحعة التلطٌط  

:ٌحوم المحعل فً هذه المرحعة   

.جمع المععومات الالزمة عن المشكعة الموجودة فً النظام الحالً.1  

.جمع متطعبات المستلدمٌن لعنظام الجدٌد المراد بناؤه.2  

.ٌضع معاٌٌر حل المشكعة موضوع الدراسة.3  

.ٌحترح حالًا او عدة حعول.4  

(Analysis Phase) مرحعة التحعٌل  

.تعتبر من اهم عمعٌات بناء االنظمة حٌث ٌعتمد النظام الجٌد ععى ما تم فٌيا   

حٌث ٌحوم المحعل فً هذه المرحعة بدراسة كل حل من الحعول المحترحة حسب المعاٌٌر والحٌود 

.والضوابط التً تم تحدٌدها فً المرحعة السابحة ومن ثم ٌلتار افضل الحعول  

(Design Phase) مرحعة التصمٌم  

تعتمد ععى مرحعة التحعٌل حٌث ٌحوم فرٌي التصمٌم ببناء النظام ععى الوري من شاشات 

.وتحارٌر وقاعدة البٌانات ولوارزمٌات النظام  



 
 

(Development Phase) مرحعة البناء  

.تعتبر مرحعة البناء الفععً لعنظام حٌث ٌتم برمجة النظام والتباره  

(Maintenance Phase) مرحعة الصٌانة  

صٌانة النظام فً حالة ظيور الطاء او اجراء تحسٌنات لعنظام واضافة وظائا جدٌدة 

.اوتعدٌعه  

 جمع وتحليل متطلبات النظام

 (Preliminary Analysis)التحليل المبدئي  

:لطوات هذه المرحعة   

حٌث ٌالحظ المستلدم لعالًا اومشكعة فً النظام ٌحوم بتحدٌم طعب مكتوب : طعب التحعٌل .1

لتصحٌح اللعل الى مدٌره الذي ٌحوم بدوره بتسعٌمه الى الشلص المعنً الذي ٌكون فً العادة 

.مدٌر دائرة المععومات  

(Evaluation Of User Request) تحٌٌم طعب التحعٌل .2  

.ٌحوم مدٌر دائرة المععومات بتسعٌم الطعب الى احد المحععٌن   

. (Problem Statement) تحدٌد المشكعة والتأكد منيا.3   

. (Preliminary Report) التحرٌر المبدئً.4    

:محتوٌات التحرٌر المبدئً  

حٌث ٌحوم المحعل بكتابة وصا لعمشكعة التً رفعيا المستلدم ، وعادة ما :وصا المشكعة 

.ٌكون الوصا هنا من وجية نظر المستلدم وحسب ما ورد فً الطعب   

.ٌكتب المحعل نتائج بحثه ومحابالته مع المستلدمٌن ومشاهداته لعنظام: النتائج   

.ٌحوم المحعل بكتابة توصٌاته لعمدٌر: التوصٌات   

تحدٌر الوقت والتكعفة االزمٌن حتى نتعرا ععى طرٌحة : تحدٌر تكعفة ووقت التحعٌل التفصٌعً 

.حل المشكعة  



 
 

 

 (Detailed Analysis)التحليل التفصيلي  

:لطوات هذه المرحعة   

:جمع المتطعبات واٌجاد الححٌحة   

ٌحوم المحعل بعمل محابعه مع المستلدم الذي قام بتحدٌم طعب التحعٌل واجراء : المحابالت .1

.المحابالت المتععحه بالمشكعة  

.عمعٌة جمع البٌانات و استكشاا آراء الناس حول موضوع محدد هً :االستبانات .2  

  المععومات و اآلراء المطعوبة من قطاع كبٌر من عدد من ااسئعة إجاباتيا تمثل ععىتحتوي 

.ااشلاص  

.المشاهدة والمالحظة .3  

:التحرٌر التفصٌعً ودراسة الجدوى   

.عرض المشكعة واهمٌتيا.1  

.اهداا الدراسة.2  

. معلص النتائج التً توصل ليا المحعل. 3  

.التوصٌات.4  

  التحليليةاألدوات

  جدول القرارات

.جدولً ٌوضح المنطي الذي بناء ععٌه تتلذ الحرارات فً نظام ما أو فً برنامج معٌن عرض  

:اهمٌته   

.ععى فيم و تحعٌل النظام الحائم ساعدي.1  

.فً وصا النظام المحترح و المنطي من وراء صنع كل قرار ٌساعد .2  



 
 

.المبرمج ععى فيم منطي المعالجة الذي وضعه محعل النظم ٌساعد .3  

.الوسٌعة داعمة للرائط التدفي و لٌس بدٌل عنيا عتبري .4  

 شكل جدول القرارات

:ٌنحسم الى اربعة قطاعات   

  إجابات الشروط  الشروط

  القرارات المتخذة  القرارات المحتملة

 

  :خطوات إعداد جدول القرارات

.جمٌع الشروط الواردة فً المشكعة و جمٌع الحرارات المحتمعة حصر .1  

.الشروط التً تتععي باحتمالٌن لحالة واحدة دمج .2  

. الجدولرسم. 3  

الجدول إلى سطور بحٌث ٌكون عدد سطور الجزء الععوي مساوي لعدد الشروط  و  تحسٌم. 4

.عدد سطور الجزء السفعً مساوي لعدد الحرارات المحتمعة  

  :الجزء ااٌسر من الجدول إلى أعمدة بحٌث ٌكون تحسٌم .5

2NوN .عدد الشروط  =ااعمدة   

.الشروط فً الحطاع اللاص بيا و الحرارات كذلك كتابة .6  

) .Y or N) ععى الشروط بنعم أو ال االجابة .7  



 
 

.أمام الحرار المناسب لكل عمود  X   وضع .8 

.ااعمدة المتشابية ثم إعادة إعداد الجدول لٌكون أكثر قابعٌة لعحراءة و الفيم دمج .9  

(هذا المثال محتبس من احد الكتب ): مثال   

إن كاوث انسوجة ال جعمم فيمىح : يمىح انمىظف في مؤسسة ما عالوة وفق انشروط انحانية

 ديىار شهرياً في حال عدم وجىد أطفال، نكه في حال وجىد 30انمىظف عالوة زوجة مقدارها 

أما إذا كاوث انسوجة جعمم فيمىح انمىظف .  ديىارا نكم طفم فقظ50أطفال يمىح عالوة بقيمة 

 .  دواوير فقظ، وال يمىح عالوة غير ذنك10عالوة بقيمة 

 .   أرسم جدول انقرارات نسياسة مىح عالوة انسوجة و األطفال
.أرسم جدول انقرارات مىقىصا مىه انسيادات غير انضرورية  

.ارسم شجرة انقرار  

:الحل   

 

 



 
 

 

 من ادوات التحعٌل اٌضا اشجار الحرار  ٌمكن حل المثال السابي بشجرة الحرار

 

 

:من ادوات التحعٌل اٌضا قاموس البٌانات   

ٌستلدم قاموس البٌانات لوصا البٌانات الدالعة لعنظام من لالل االسم والتصنٌا والشكل 

.واالستلدام وٌعتبر لطوة اولٌة فعالة لبناء قاعدة البٌانات  

:مثال  

 االسم   الشكل الموقع االستلدام

رقم ٌعطى لعمالء 
الشركة بشكل تسعسعً 
بحٌث الٌتكرر الكثر 

 من عمٌل

 معا العمالء
 معا الطعبٌات

( 5)9  رقم العمٌل 

اسم عمٌل من عمالء 
 الشركة الحالٌٌن

معا العالء،شاشة 
 الطعبٌات

X(30) اسم العمٌل 



 
 

x حروا   تعنً رقم و9 حٌث 

.حٌث ٌوجد ادوات الرى لعتحعٌل مثل الترمٌز  

 مقدمه عن منهجيات العمل في تحليل األنظمة

Methodology    تعرٌا المنيجٌة

منيجٌة العمل فً تحعٌل . هً مجموعة من الطري وااسالٌب لعوصول إلى هدا معٌن

.اانظمة  وتصمٌميا هً لطوات العمل وغالباًا ما تكون ظاهرة فً الجدول الزمنً لعمشروع  

مثالًا لطوات العمل فً المنيجٌة التحعٌدٌة من فكرة لعتطوٌر مشروع قائم أو مشروع  •

.جدٌد إلى جمع المتطعبات فالتحعٌل والتصمٌم والبرمجة وااللتبار   

 أنواع المنهجيات

المنيجٌة التحعٌدٌة .1  

المنيجٌة الحعزونٌة.2  

(منيجٌة المنحنى لعكائن )اطار العمل التكراري التزاٌدي.3  

 

. )Waterfall Model   ) المنيجٌة التحعٌدٌة  أو منيجٌة النموذج االنحداري الشالل



 
 

 

 المنيجٌة الحعزونٌة أو النموذج العولبً  

 

Rational Unified Process RUPاو منيجٌة المنحى لعكائن إطار العمل التكراري التزاٌدي    

 

:المراحل ااربعة إلطار العمل التكراري التزاٌدي  



 
 

ٌتععي هذا الطور بوضع نطاي المشروع و تحدٌد التصّور العام له :االستيالل .1    

.الغرض من التفصٌل هو تحعٌل المشكعة و دراستيا:  لتفصٌلا .2  

.نحوم ببناء المنتج : البناء. 3  

.الطور النيائً ٌتععي بنحل المنتج النيائً الى الزبائن :التحّول او االنتحال . 4  

Object Orientation   منهجية المنحى للكائن 

Data البٌانات بٌن منيجٌة تحاول التحعٌل من تأثٌر المشكعة عن طرٌي الجمع  هً  

.واحد  Module ذات العالقة فً قالب Functionsو الوظٌفٌات 

نالمراحل األربعة لمنهجية المنحى للكائ  

.االستيالل .1  

.التفصٌل .2  

.البناء. 3  

.التحّول او االنتحال. 4  

 أهم مزايا المنحى للكائن

كائنات العالم الححٌحً باإلمكان قولبتيا بطرٌحة مشابية لعحوالب :   Objects   1. الكائنات  

.البرمجٌة  

 

إن تحدٌث أو تعدٌل االجرائٌات دالل دالل الحالب،      : Encapsulation التغعٌا   . 2  

.سٌبحى محصوراًا دالل قالب واحد معزول عن الحوالب االرى  

حٌث ٌمكن إعادة االستلدام اي إجراء :   Reuse  3.   إعادة االستلدام  

.فً أكثر من برنامج   Procedure or Function    



 
 

تجزئة أي نظام الى أنظمة فرعٌه وهكذا إلى أن ٌصل  :  Modularity  4 .  التجزئة  

.ٌصل الى أعمال و وظائا  محددة  

UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE )لغة النمذجة الموحدة  

: Unified Modeling Language   لغة النمذجة الموّحد  

.هً لغة نمذجة رسومٌة تحدم لنا صٌغة لوصا العناصر الرئٌسة لعنظم البرمجٌة  

:انواع المخططات   

:الملططات التحعٌدٌة   

 لرائط تدفي المستندات

.اللرائط التحعٌعٌة تسمى *  

.اتجاه سٌر الوثائي بٌن أقسام المؤسسة توضح*   

.استلداما فً مرحعة الدراسة و التحعٌل أكثر*   

 فكرة عمعيا

.اللرٌطة إلى قطاعات ٌمثل كل قطاع دائرة أو قسم تحسٌم *  

.لط سٌر الوثٌحة من الٌسار إلى الٌمٌن عبر الحطاعات الملتعفة توضٌح *  

.رموز و أشكال تصوٌرٌة لاصة استلدام *  

 

 



 
 

 لرائط تدفي اإلجراءات

 
 لرائط سٌر النظم

 

تصور شامل لتطبٌحات معالجة البٌانات من حٌث الجزء الذي سٌتم  تعطً *

.تنفٌذه و تطبٌحه  

.تعطً تفصٌالت عن كٌفٌة معالجة البٌانات ال *  

 
 لرائط سٌر البرامج

 

.مفصعة لعلطوات المنطحٌة و التسعسل المطعوب لعمعٌات النظام صورة *  

 م ال

 



 
 

 
 الملططات الغٌر تحعٌدٌة

(DFD) )لرائط تدفي البٌانات    

.النظام الحائم، و النظام المحترح فً مراحعه المنطحٌة وصا *  

حركة البٌانات و لط سٌر العمعٌات التً تتم ععٌيا  دون التعرض  وصا *

.لعبٌئة الفٌزٌائٌة ليا  

.من العمعٌات الحرارٌة، أو التفرعات المشروطة تلعو *  

.اللرٌطة من الٌسار لعٌمٌن تتبع *  

.أرقام ععى كل عمعٌة تبٌن تتابعيا وضع *  

DFD رموز  

 
 اللرائط اليرمٌة

.بٌان التتابعٌة و التبعٌة لعنماذج والروتٌنات *  



 
 

توضح وظٌفة كل روتٌن، و البٌانات الدالعة إلٌه و اللارجة منه و التحكم  *

.فٌيا  

.العمومٌة، ال تركز ععى الحرارات التفصٌعٌة دالل كل روتٌن *  

.النموذج ااععى ٌنفذ قبل النماذج ااقل منه *  

.ااولوٌة من الٌسار لعٌمٌن لعروتٌنات ذات المستوى الواحد *  

 
HIPO ملططات    

.الملططات اليرمٌة الواصفة لعمدلالت، العمعٌات و الملرجات *  

وصا تدفي عمعٌات النظام من حٌث المدلالت، العمعٌات و الملرجات  *

.بأسعوب  هٌكعً هرمً  

.ٌستلدم كبدٌل للرائط تدفي النظام *  

  :ميامه

.ٌعطً رسم توضٌحً لعيٌكل الذي من لالله نتعرا ععى عمعٌات النظام .1  

تحدٌد وظائا برنامج معٌن و روتٌناته الفرعٌة، و وصا عمعٌات المعالجة  .2

.التً ٌحوم بيا  

تزوٌدنا بوسٌعة بصرٌة لوصا المدلالت المستلدمة فً هذه العمعٌات و  .3

.الملرجات الناتجة منيا  

HIPO    الفرعٌة ملططات  



 
 

 

  
  ملططHIPO التفصٌعً

 
 المخطط العام

 



 
 

 
 المخططات التفصيلية

 

 حالة تطبيقية

 Rational Ros      او برنامج star uml استلدام احد برامج التحعٌل اما برنامج 

:وهنا بعض الملططات وعالقاتيا   

 

:UML ً  ٍقذٍٔ ف

 Architecture  ىغٔ UML  جقذً ٗصف ىنٍفٍٔ تْاء اىَششٗع اىثشٍجً ، ٗجقذً ٗصف دقٍق ىَؼَاسٌٔ ٍششٗػل

قاً تؼَيٖا اىَْٖذط اىَؼَاسي    Blueprint  فنَا ٌقً٘ اىثْائٍٍِ تثْاء اىَْاصه ٍِ خاله اجثاع ٍخطظ 

قً٘ اىَثشٍج تاجثاع ٍخططاتي UML   .قاً تٖا اىَحييٍِ ٗاىَصٍََِ ىيثشّاٍج    

13ًٕٗ ح٘اىً . ٕزٓ اىيغٔ مَا رمشّا أصثحث اىَقٍاط فً ٗصف اىَخططات ػْذ تْاء أي ٍششٗع تشٍجً    

س٘ف ّسحؼشض إٌَٖٔ األُ تشنو ٍثسظ تذُٗ اىذخ٘ه فً اىحفاصٍو ٌٕٗ. ٍخطظ    



 
 

use-case , sequence , collaboration , activity , state , package , component . 

 

  UMLٔ   ٕزٓ اىَخططات ٌَنْل اسحخذاٍٖا ٗقث ٍا جشاء مٍفَا جشاء ، فيغ

فٖزٓ ٍِ ٍس٘ؤىٍٔ اىَْٖجٍٔ.. ىٌ جحذد ٗجفصو ٍاىزي ٌجة أُ جسحخذٍٔ ٍثال فً ٍشحئ اىحصٌٍَ أٗ اىححيٍو   . 

  UML ٔىغ 

ىزىل ٍ٘ض٘ع اىَْٖجٍٔ .. ًٕ فقظ ٍجَ٘ػٔ ٍِ اىَخططات ػيٍل أُ جؼشف مٍف ٍٗحى ٌجة أُ جسحخذٌٍٖ 

  ٌٍٖ جذا ألّٔ تذُٗ ٍْٖجٍٔ ٗى٘ ماّث تسٍطٔ فيِ جسحطٍغ ٍؼشفٔ ٍا اىَخطظ اىَطي٘ب

UMLً   فً ٍشحئ جَغ اىَحطيثات أٗ ٍشحئ اىححيٍو ٕٗنزا سٍنُ٘ أسحخذا

 High-level ًٕزا اىَخطظ ى٘صف ٍحطيثات اىْظاً تشنوٌسحخذ : Use-Case Diagram 

.حٍد ٌ٘ضح اىَٖاً اىزي ٌجة أُ ٌقً٘ تٖا اىَسحخذً  

حٍد جَثو . ٍِٗ خاله اىْظش فً اىَخطظ ٌَنِ ىيَثشٍج أُ ٌؼشف ٍإً اىَٖاً اىحً ٌجة أُ ٌؤدٌٖا اىْظاً 

اىشخص أٗ اىْظاً اىزي س٘ف  Actor اىذائشٓ اىََٖٔ أٗ اى٘ظٍفٔ اىحً ٌجة أُ ٌقً٘ تٖا اىْظاً ، ٌَٗثو اىالػة

.ٌقً٘ تٖزٓ اىََٖٔ  

:ٍثاه ػيى اىَخطظ   

 

  



 
 

ّسحخذً فً ٕزا اىَخطظ ػالقٔ اىحشاسك ٗػالقٔ االٍحذاد ٗػالقٔ اىحضٍَِ ّٗسحخذً اٌضا اىَحفاػو ٗحاىٔ 

.االسحخذاً   

تٍِ مو ٍِ     ٔ Mode اىزي س٘ف جقً٘ تثْائٔ ، تاالضافٔ اىى اىؼالق ا ٗضح ٕزا اىَخطظي :Class Diagram 

ٌٗسحخذً ػادٓ فً ٍشحيحٍِ اىححيٍو ٗاىحصٌٍَ ، حٍد فً اىَشحئ األٗىى ّقً٘ تح٘ضٍح اسٌ .. ٕزٓ اىنالسات 

اىنالط ٗػالقحٔ ٍغ اىثقٍٔ ، أٍا فً ٍشحئ اىحصٌٍَ فْ٘ضح جٍَغ اىخصائص ٗاىؼَيٍات اىحً ٌقً٘ تٖا ٕزا 

.اىنالط تاىحفصٍو  

 ٍِ اىؼالقات اىَسحخذٍة فٍٔ ػالقة اىحجٍَغ ٗػالقآ اىحشاسك ٗغٍشٕا

  



 
 

 

 

ٌ٘ضح ٕزا اىَخطظ طشٌقٔ ػَو  Interaction Diagram : أحذ ٍخططات اىحفاػو ٕ٘ٗ Sequence Diagram 

 Use-Case ٍا خاله اىضٍِ ، ٗسحشإذ أُ ْٕاك خط٘ط ٍحقطؼٔ جَثو اىضٍِ ، ٍٗسحطٍو صغٍش خاله ٕزٓ

.activation اىخط٘ط ٌَثو صٍِ اىثذء فً ػَو ٕزا اىنائِ ٌٗسَى  

 



 
 

  Interaction Diagram  Collaboration Diagram  أٌضا ٕ٘ أحذ ٍخططات اىحفاػو:

ٕٗ٘ ٌشثٔ ٍخطظ اىححاتغ ٗىنْٔ ال ٌ٘ضح اىحسيسو اىضًٍْ ىألحذاخ ، اىَثاه اىحاىى ىَخطظ جفاػو السحشجاع 

.مئَ ٍشٗس   

 ٍثاه

 

ٌ٘ضح ٕزا اىَخطظ سي٘ك اىْظاً تشنو ػاً أٗ أحذ ٍَٖات اىْظاً:   Activity Diagram 

.flow chart  ٌشثٔ اه.  ٗمٍف جْحقو ٍِ ّشاط ألخش ٕ٘ٗ  Use-Case 

 

 



 
 

 

 

UML ٌَنِ اىثحد ٗاىقشائٔ فً محة  ٗغٍشٕا ٍِ اىَخططات ٗاىحً ٌسحخذً مو ٌٍْٖ ألٍش ٍؼٍِ  

.ىيَضٌذ ػْٖا   

 

 مالحظه يمكه البحث في كثير مه الكتب والمراجع عه كيفيه تصميم المخططات 

.اتمنى ان استطيع شرحها في كتب اخرى   

.............................................................................................................................. 

 

 

 



 
 

:ٍيحق خطٔ ػَو اي ٍششٗع   

 

 

 

 خطة المشروع

محتويات المشروع    

مرحلة الدراسة األولية: الفصل األول   

   محتويات الفصل األول

   ملخص المشروع

   نبذة عن النظام قيد الدراسة

   مشاكل النظام الحالي

   أهداف المشروع

   منهجية البحث

   وسائل جمع البيانات

   تفاصيل جمع البيانات

   الحلول المقترحة

   التقرير النهائي والفني للدراسة األولية

   البرامج المستخدمة في المشروع

   مخطط جانت المقترح

   مخطط جانت الفعلي

مرحلة الدراسة التحليلية: الفصل ال اني   

   محتويات الفصل ال اني 

   نبذة عن عمل النظام



 
 

   الهيكل التنظيمي للنظام ان وجد

   الوصف التفصيلي للنظام 

 مخطط حاالت االستخدام

......  مخططات أخرى لتوضيح عمل النظام م ل مخططات الحالة، التسلسل ، األصناف   

   حصر عناصر النظام الحالي

مرحلة التصميم: الفصل ال الث   

   محتويات الفصل ال الث

   مقدمة الفصل ال الث 

   تصميم المخرجات

   تصميم المدخالت

   قاموس البيانات

   جدول نماذج النظام

(نماذج النظام)  شاشات   

   اختبار النظام

   تطوير النظام 

   االختبار النهائي

الخاتمة: الفصل الرابع   

   محتويات الفصل الرابع

   النتائج التي تم التوصل إليها

   التوصيات والمقترحات

   المراجع

   مــســرد المصطلحات

   المالحـق



 
 

 

 


