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Abstract Body: 

Items must be provided in the Abstract: 

 Why do you think this project is important?  Please explain the significance of this 

                   Project in brief.  

 In your point of view what are the important aspects that should be covered in the project? 

 Objective(s): In your view, please explain the main objectives of the project. 

 Methodology:  Give a brief outline of the application development process. 

 Had this project been done before? Are there any similar applications available today? 

  

 Note: Please deliver this abstract early to ensure that your Project has been approved by the department’s 

projects committee. Registration will not be done without this approval. 
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 الملخص:

او األشياء التي يرونها ألول مرة خصوصاً  إن الكثير من الناس يواجهون صعوبة في معرفة تفاصيل األشياء التي يودون شراءها

عندما ال يجدون من يساعدهم في ذلك او عندما يسافرون إلى بلدان ذات ثقافات مختلفة. المشروع عبارة عن تطبيق هاتف محمول، 

لتعرف على حيث يحتوي على ثالثة خيارات تساعد مستخدميه التعرف على األشياء بسهولة وهي: مسح الباركود الخاص بالمنتج، ا

 المنتجات من خالل ما يسمى "تعّلم اآللة ومعالجة الصور"، واخيراً تطبيق فكرة التطوع الجماعي من قبل مستخدمي التطبيق.

عند اختياره الخيار األول وهو مسح كل ما يجب على المستخدم فعله هو فتح التطبيق واختيار أحد الخيارات المذكورة أعاله. 

 ميرا الجهاز المحمول بحيث يمكنه مسح أي باركود وستظهر معلومات المنتج بشكل فوري.الباركود، ستظهر له كا

كما ويمكن للتّجار وأصحاب المنتجات أن يدخلوا معلومات المنتجات من خالل صفحة ويب وفرناهم لهم إلضافة وتعديل وحذف ما 

 يشاؤون من منتجات حتى تكون متوافرة للمستخدمين.

الخيار الثاني وهو "معالجة الصور" ستظهر له كاميرا الهاتف المحمول كذلك، وعند أخذه صورة للمنتج، ستتم عند اختيار المستخدم 

 معالجة الصورة وتوقع محتواها بدرجة دقة عالية جداً.

ستخدمين الذين اخيراً، عند اختيار المستخدمين الخيار الثالث سيتيح التطبيق إمكانية تصوير المنتج وارساله على شكل إشعار لكل الم

 يمتلكون التطبيق على هواتفهم بحيث يمكنهم مساعدة الشخص السائل بالمعلومات التي يريدها عن المنتج.

 


