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ABSTRACT 

The Mobile is a circuit that  receives and sends signals through earth stations 

and satellites so the objective of this research is to build a system that retrieves 

information about  the location of the  mobile user . 

The proposed system gets information of the location of the mobile user within 

Mosul university depending on the values of longitude and Latitude that have  been 

received from GPS . 

The system displays on the mobile screen the values of longitude and latitude of 

the current location, as well as a list of names for the nearest buildings that surrounding 

the user location . 

The system works on a mobile model (Nokia) from the third generation and 

beyond. This mobile has an integrated GPS receiver. The job of this receiver is to 

receive the incoming signals from the satellites, and they are  working out of the 

buildings (out door). We used the Java 2 Micro Edition   (J2ME) Language to write the 

program for this application, since it is the language that is mostly used to write the 

mobile applications.  

Keyword  : GPS  , Information Retrieval , J2ME. 
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 الملخص

ئضاا ة الهااا ا المومااو  بااو عنااائر  اات بالااإر الااشانا  ذبئلااا   مااائاإ سال ااة  أااإ مو اااإ  ئلااا  م هااا  
قا   واجاد مخاش دل ذم ها فضال ة للا يهدف بالا النواإ  لان ا ااا  ياال ععمال  ران الاشإجام المعرومااإ ال اصاة  مو 

 .الها ا المومو 
ععماااال ال يااااال المنااااما  راااان   ااااام جامعااااة الموصاااال  اا شماااااب  راااان   مشاااا    اااا  ال ااااو  ذالعااااإ  

، ذيعاإ  ال ياال GPS )Global positioning Systemالمخشونارشنت مات  ا ا  ياال  ودياد المواقا  العاالم    
 رااان ماماااة الهاااا ا الموماااو    مشااا    ااا  ال اااو  ذالعاااإ  لرموقااا  الواااال  لرمخاااش دل مااا   اااإ  قالماااة   لاااماا 
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مه الأ اعاإ المو  ة  مخش دل الها ا المومو ،  ضافة  لن  إ  بلنل منخط ذ عإيف   لجامعاة الموصال ذماا  ضا 
 .مت مإاكز  رم ة ذ دم ة ذكر اإ

ماات الجناال ال الااإ فمااا فااوم لوجااوب ااااإ  مناازر  Nokiaال يااال  راان  جهاازر الهااا ا المومااو  ماات  ااوم  ععماال
اا  مشكاماال با اال  جهاازر الهااا ا المومااو  ذب فشااه الااشانا  ا مااائر  GPSضاامت باالج اةجهاازر ذباا  ذجااوب مخااش أل لرا

 J2ME )java 2لرغة الأإمج اة  ال ابمة مت اةقمائ الن اع ة ذيعمل بلا المخش أل  ائج الأ اعاإ ذقد الش دمت ا

Micro Edition    ال اصة اأإمجة الهوا ا المومولةف  كشا ة اإ امج بلا النوإ، فه  الرغة. 

 J2ME،  الشإجام المعروماإ  ،  لغة    GPSالكرماإ المفشاح ة : 

 المقدمة   1-

 نااا  الللاارك   اات الهااا ا ال رااول  المومااو ( بااو احااد  مااتا   بذاإ اا نااا  ذالاالل ععشمااد  راان اا
طإيق منتة مت  اإاج الأإ المو  ة ضمت مخاحة معن ة ، ذم  الش وئ الشك ولوج   صنوت بلج اةجهازر  ك اإ مات 
ذلنرة ا نا  صاو   فها   جهازر الاشانا  لرأإياد الناو   ذ نافن اا شإ نات ذبمتا  اة الشناويإ اا فح   ااا ذذضاو  

حاااز  زاياااد  ااادب مخاااش دم  بااالا الجهاااا  ل وااال  الشاااال  موااال  جهااازر الكاااامنإاإ الإقم اااة ، ذاحاااد ذلاااالل ا  ااالل ذ ل
 اا نا  ال ااشة .

( الشجاائ  فا  Lost Technology  (   ادما ااد إ ماإكة1947ععوب  ائيخ الهاا ا الموماو   لان  اال  
 معمرها ذلك ها لا  كت صاحنة  ذ  با ا مومو  ال كان صاحب بلا اا جا  بو اةمإيت   ماائ ت كاو(إ( الناحاإ

 .1937 ف  مإكة مو وئذا ف  م تاغو حنإ  جإى  ذ  متالمة  ه ف   ال
الها ا المومو : بو عنائر  ات بالاإر الاشانا  ذبئلاا   ات طإياق  ماائاإ سال اة  أاإ مو ااإ  ئلاا  م هاا  ئضا ة 

 ذم ها فضال ة  مامًا م ل  مائاإ الإابيو.
( ذيغ ا  كال ااإج  ر ااة 1شااتل الماإقا  كماا موضان  ال Cellsفكال مدي اة   خاا  لان مجمو ااة مات ال لعاا 

ذاحدر ذيشا  و ي  الشإبباإ  ال  واإ(  ران ال لعاا  وناإ ا  خاش دل  ل  رنشانت مشجااذئ نت الشاإبباإ  فخاها حشان ا 
عوناال  اادا ل   مااا ان هااا، ذ(االلد يااشا الااش دال  عااي ال  ااواإ الها إ ااة ضاامت م   ااة مااا ذب ااابر الااش دال الشااإبباإ 

ى، ذان م   اة الشغ  اة لرشاإبباإ اانت مو اة ا ئلاا  ذالجاوا  لات  زياد  ات مخااحة ال ر اة  فخها ضامت م   اة   اإ 
 الخدال ة الشتل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 . (1الشكل )
 )ب( توزيع األبراج على الخاليا          .) أ ( استخدام ترددات مختلفة في الخاليا المتجاورة

 

)     )     
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يهاادف النوااإ  لاان ا اااا  يااال ععماال  راان الااشإجام المعروماااإ ال اصااة  مخااش دل الهااا ا ال  ااا  ذالاالل ععماال       
ذالعإ  المخش رنشنت مات  ا ا  ياال  ودياد المواقا   ضمت   ام جامعة الموصل  اا شماب  رن   مش   ط ال و 

المعرومااإ الشا  لانشا  إضاها  ران ماماة الهاا ا الموماو  با    ن. (Global Positioning system  العالم 
  مشا     ال او  ذالعاإ  لرموقا  الواال  لرمخاش دل ما   اإ  قالماة   لاماا الأ اعااإ المو  اة  مخاش دل الهاا ا 

ناال جااامع  منخااط  عإيفاا  لجامعااة الموصاال ذمااا  ضاامه ماات مإاكااز  و  ااة ذكر اااإ ذمإاكااز . ذ ااا  ماال بلالمومااو 
  دم ة حنإ لنشا  إ  معروماإ  خ  ة   ها م ل  صوئر الموق ، ل ة الش ل ح ذاةقخال المشفإ ة مت الكر اإ.

  نظم األقمار الصناعية والهاتف المحمول  2-

نااااإ الللارك ة لرناوإ ذالأ ا اااإ ةذ  ماإر فا   ذالاال ب ال الاش دال  ياا اةقمااائ النا اع ة مجاا  اا  
 خعن اإ ال إن الماض ، ذكان الهدف م ها  وفنإ منتة الارك ة عمت هاا  ن   ادل  غ  اة  ران كامال الكاإر اةئضا ة، 
ذسلد بذن الواجة  لن  در بوا ا مش  رة  ذ الشجوا  انت العديد مت الشنتاإ ذ(للد   مت ت الهوا ا المعشمدر  ران 

  ننن مع ائًا ذاقع ًا لل نااإ الوالعة.  ناةقمائ الن اع ة مت 
فاا   فااح الوقاات الاالل قاادل   ااه مخااوقوا اةقمااائ الناا اع ة بااوا فها الشاا  قاادئ لهااا العماال  راان   ااام الكااإر 
اةئض ة   لإبا، كاان منا عوا الهوا اا المومولاة ععمراون ح ن اات  ران  ناام ا جلا اة  إ فاة الاو ن، ئ  ناة الخاعإ 

 وفإ ال ادماإ  فخاها الشا    ادمها بوا اا اةقماائ النا اع ة .   ماا ع اا الو اار النوم اة لموشإفا  الش  ال ا  اوفإ ذ 
اا نااإ  ت طإيق اةقمائ الن اع ة  عة فوالد بامة ذلكت اةمإ م شرا  ال خنة لألم اص الليت عوشاجون  لان 

 ننن حن ها  ك ولوج ا   سغ  ة ف  المواق  غنإ النعندر الوصو   لن الأ ا اإ ذالنوإ ف  مواق   عندر  ذ لضمان  
 .[2]اةقمائ الن اع ة بامة لرغاعة 

  GPS  (Global positioning System)نظام تحديد المواقع العالمي   1-2

اااادا العمااال فااا  ذ ائر الااادفام اةمإيت اااة لشنااام ا  ياااال  ودياااد المواقااا  ذالااالل  اااإف  الاااا  1973 فااا   اااال
 GPS  )Global Positioning System  ذسلااد الااشأدا   يااال الملحااة  اةقمااائ الناا اع ة المعااإذف  الااا

Transit system  ذ  Sat – Nav ذ  اابل  نو(اه المم راة فا   غ نشاه غناإ الكا  اة لألقماائ النا اع ة ذ مر ا اه ،
حش اجااإ العخاتإية مات ( لناوفإ  غ  اة كامراة ذ(دقاة  ال اة للGPSالملح ة غنإ الد   اة. الاشودا ال ياال الجدياد  

 زذيد الج ش اولنرة ب   ة لشوديد المواق . ذ  ما  عد ااد  الاش دامه فا  ال ادماإ المد  اة  س  ن لاه العدياد مات  ل  
 .[4][3]   اإ اةئض ة ذالنوإية ذالجويةالش أ

  GPSذمت  با   أ  اإ ذالش داماإ  يال 
وش ذ ودياد اةباداف ذالاش دال الشهادعد الادقنق لأللاروة ف  المجااإ العختإية مت  ل  ئصد  وإكاإ الجن  - 

 العختإية كما ف  صوائيخ كإذ  ذيعد  عضًا ذلنرة بفام.
 ععد  يامًا  لال ًا ف    ما  الملحة الجوية ذالنوإية ذالأإية. - 
احون لشوديااد حاادذب الم اااطق ذفاا    شاااا ال ااإم  -إ ذفاا   عخااش دل فاا  جم اا  اة مااا  المخاااح ة  س عخااش دمه المخااد

 الش   ط ذالخ  إر  ث اا  مر ة الأ اا.
 ئصد  وإكاإ ال شإر اةئض ة ذئصد   احة الم شاإ الونوية ذالجخوئ. -ا
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 ئصد ذ شن   وإكاإ اةم اص ذذلالل ال  ل. -ج
 :(2   وديد موق  الها ا ال رول ذالش   كون  رن  و نت ذكما موضوة  الشتل -ب

ا: اا شماب  رن  مائر ال إي ة اةذلن المشكامال با ال جهاا  الهاا ا  GPSاةقمائ الن اع ة الواصرة  لن مخاش أل الا
 ( ف ط.out doorال رول ذبلج ال إي ة  عمل  ائج اةا  ة  

ف  بلج ال إي ة يشا  وديد موق  الها ا  AGPS )Assisted GPSالمد مة   GPS:  خمن طإي ة ال إي ة ال ا  ة
 رن كل مت اةقمائ الن اع ة ذمنتة  اإاج الهاا ا ال راول الشا   غ ا   راد ال رول با ل ذ ائج اةا  ة  اا شماب 

 الم   ة.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :[1] ما ير   GPSذ شمنز     ة الا 

 لا ة يوم ًا لنًل ذ هائًا ذ رن مدائ العالا كره. 24مشاحة طوا   -1
  غ   جم     واا اةئ . -2
 وإائر ذالم إ ذالإطو(ة ذالعواصا.ا  ش ثإ   عة بإذف م ا  ة م ل بئجاإ ال -3
 الدقة العال ة ف   وديد الموق . -4
ا  وشاااج ل أااإر     ااة مش ننااة لششااغنل  جهاازر االااشانا   اصااة المومولااة ياادذيًا لدئجااة  ن  عااي مخااش ألإ  -5

GPS .  صنوت  دمج ف  الخا اإ الندذية ذ جهزر اا نا  الشر فو  

 كيف يعمل نظام تحديد المواقع   2-2

 يإية  مل  يا الملحة  اةقمائ الن اع ة  عشمد  رن مأد    اس الزمت اللل  خشغإقه الموجة الإابيوياة   ن       
م ل صدذئبا مت ذحدر الأإ  ال مإ الن ا  ( ذحشن ذصولها  لن ذحدر االشانا   المخش أل( ذمت ثا عمتت حخاا  

 -بلة:المخافة انت ال مإ الن ا   ذجها  االشانا  مت المعا

 

 لاااااإ ة ا ماااااائر ذ خااااااذل لاااااإ ة الضاااااوا Cعم ااااال المخاااااافة اااااانت ال ماااااإ النااااا ا   ذجهاااااا  االاااااشانا  ،  Dحناااااإ 
(299792.458) t   الخااا ة   ن ماات ا ئلااا  لهاالج الموجااة الإابيويااة، ذ(مااا  –كنرااومشإث ثااا ، ن  ماات االااشانا
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 اال  الدقاة فا   ودياد  مات ا ئلاا  م ائ اة  الخاا ة الموجاوبر ضامت الموجوبر ف  ال مإ الن ا   مت ال وم اللئل 
جهااا  االااشانا  ذالشاا   كااون ساإ بقااة اقاال ماات اةذلاان، لاالا ااشكااإ العرماااا فكااإر سك ااة لرشغرااب  راان مشااترة  اادل بقااة 

معابلاة ( الش   م ل   مة ال    ف  لاا ة المخاش أل ذحرهاا مات  ال  Etالخا ة ف   جهزر االشانا ، ذب   ضافة  
 ئياض ة:

 
لوخااا   اا ا الع اصااإ     اااذ(الشااال  فااان  اادب الااا ا المجهولااة  خاااذل  ئ(اا   اا ا  سن  وشاااج  لاان  ئ(اا  معاااباإ  واال 

 اةئ(عة.
لك  يشا  وديد موقعد  شتل صو ن فا د  وشاج  رن اةقل ثلثة  قمائ ص اع ة فرو ك ات فا  م   اة عغ نهاا قماإ 

 ( فرات  خاش     ودياد موقعاد الناو ن  ة اد لاشكون با ال بالاإر،  ماا  سا  -3ص ا   ذاحد كماا موضان  الشاتل  
 ( فا ااد لااوف  كااون ضاامت م   ااة   اااط  الاادالإ نت الرشاانت  –3ك اات ذاقاا   واات  اا ثنإ قمااإيت صاا ا ننت كمااا فاا   

لثااة ج( فااان    ااة   اااط  الاادذالإ ال -3عغ نهمااا بااليت ال مااإيت  مااا  سا ذجااد ثلثااة  قمااائ صاا اع ة كمااا فاا  الشااتل  
-3 غ  ة  ئ(عة  قمائ ص اع ة كما فا  الشاتل    ذ م ل موقعد الوال  ذالنو ن  ما ف  حالة ذجوبك  وت   ثنإ 

اائ فااااام  ذ ب( فااااان ال ش جااااة لااااوف  كااااون  ك ااااإ بقااااة حنااااإ الااااا ا المخااااشإجعة لااااشكون:  ااااط ال ااااو ،  ااااط العااااإ  
[6][1][8]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اةئ   الاااش دال   اااول ال اااو  ذالعاااإ  فمااا ل  حاااداث اإ الكعناااة  عمتااات  ودياااد  حاااداث اإ  ل    اااة  رااان لااا ن
 الشإيفة ب : 

 N 21° 25' 21.05 :    ط العإ 

 E  39° 49' 34.06     ط ال و :

 كيفية تحديد الموقع  . (3شكل )

 عتون الموق    نتت مم   (

 ف   ل متان با ل بلج الدالإر 
عتون   د   اط    نالموق  ممتت    (

  م ل الموق  الوال    Bال   ة   ج( A , Bالدالإ نت 

 الموق  ضمت  غ  ة  ئ(عة  قمائ ص اع ة  ب(
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 Java 2 Micro Edition( J2MEلغة )  3-2

مواذلة  رن صعند اةجهازر المش  راة،  Javaم ن لغة  Sun Microsystemقإئإ مإكة  2000 ف   ال
اةجهاازر النااغنإر   لاان. ذ شوجااه باالج الرغااة J2ME )Java 2 Micro Edition راان باالج ال خاا ة الااا   طر اات 

ذاالاشهلك ة ساإ الالاكإر الموادذبر ما  قاور العاإ  ذالمعالجاة الشاا  الاش دمت  ران مادى ذالا  مات اةجهازر  شااإاذ  
بالا المجاا  حناإ   ادل بالج الرغاة ذاةجهزر اللك ة.  ا  ضمنت بوا اا جافاا اللك اة فا   Java Smart Cartsماانت 

 J2SE   Java 2ممنزاإ  لال ة ذب  قاار ة   ل الشفإر ذب اا م شراا الم نااإ  وناإ عمت هاا العمال ما  م ناش 

Standard Editionذ ) J2EE Java 2 Enterprise Edition ). 
 [2][5]ذاةجهزر المخش دمة م  كل  صدائ.   java( يأنت  صدائاإ لغة 4ذالشتل المإقا  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 البحوث المشابهة   -3

( اأ ااا   أناق ععمال  ران 2009( فا   اال  .Zemerly, M.J AL-Suwaidi, G.B ,قاال الناح اان   
ا اوصافها   ماة لشودياد الموقا  ذبالا ال ياال   GPSالها ا المومو  ععشمد  رن  دمة  جهناز المواقا   الاش دال  ا ا الا

العالرااة ذيااشا الااشلل  مااعائ فاا  حالااة اقشااإا    فااإاب خااا د المخااش دمنت فاا   عجاااب ع ااول  راان مأااد  ال ااابل ذالمخااشفند ل
 . [3] اةصدقاا مت موق  الش ا المخش دل لجها  الها ا

( اأ اااا   أنااق ععماال  راان الهااا ا المومااو  عتااون  ماانه  مإمااد 2010(  ااال   Zhuowei Hu ذقااال  
افاا  الناانت  اا شماااب  راان  اا ا ا Shan xiلا اح  لم   ااة  اوصاافه  دمااة لاا اح ة الااش دل باالا الش أنااق ذ   GPSلا

  .[7]عخش دمها الضنوف ذالخ ا  ف  الشعإف  رن الم   ة ادذن  ل مإمد 

 الخوارزمية المقترحة   -4

الموماو  ضامت  ا ف  بلا النوإ اقشإا   وائ م ة عمتت اولاطشها  وديد الموق  الوال  لمخش دل الها ا 
 -( ذ(ال  واإ الشال ة:5ذالش   م رت  الم  ط ف  الشتل   GPSجامعة الموصل  االشعا ة  الا ا ال اصة  الا 

 Java    (J2ME , J2EE,J2SE )إصدارات لغة . (4الشكل )
 و األجهزة المستخدمة مع كل إصدار 
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 الأداعة. -1
 يوفإ بلا الش أنق   ائيت بما    ت قإيب مت ؟ ذ بلنل جامعة الموصل(. -2
 .5 ال  ور  لن ت قإيب مت ؟( ا ش ل ف  حالة ا ش ائ   -3
 .10 ة الموصل ( ا ش ل  لن ال  ورا ش ائ  بلنل جامعف  حالة  -4
 .  ذالمخشرمة مت اةقمائ الن اع ةال اصة  مخش دل الها ا المومو  GPSقإاار   مة  -5
اا  -6  DMS(  لاان ال ياااال D.D  Degrees, Decimal degreesذ وويرهاااا ماات ال يااال  GPS ورناال   مااة الا

 Degree, Minutes, Seconds). 
 االا ا الم زذ اة فاا  قا ادر الأ ا ااإ  ات جامعااة   DMS ياال  لانالموولاة  GPSالا ماة الوال اة لرااا   اشا م ائ اة -7

ق اام( ذكال ق اام   ال مخااحة  19مجمو ة مت ال  ا ااإ  ادببا    لنالموصل،  س  ا   خ ا جامعة الموصل 
  اول ال او  ذالعاإ  الشا   م شرفة ا شمابًا  رن  جمعاإ المإاكز ذالكر اإ ذاةقخاال فنهاا، فعر اه  اا   أنات  ا ا

مات كر ااإ، مإاكاز  رم اة  ( اللل يأنت   ه ماا يشضام ه كال ق اام1 غ   كل ق ام ذكما مأنت  الجدذ  المإقا  
  دم ة.  ذ

ااا  -8 ااا  ا اإ الشا عاااة لجامعاااة الموصااال، لاااوف  يهاااإ ذاجهاااة  اااالا ا  GPSفااا سا كا ااات   ماااة الا الموولاااة ضااامت الا
العااإ ، اةماااكت ال إينااة ماات مخااش دل الهااا ا المومااو ( ذبا لااوف المخااشإجعة المشضاام ة   ااط ال ااو ،  ااط 

 ذطرب   ابر المواذلة. GPSالا  يهإ ئلالة      عدل صوة   مة 
 .14 ال  ور  لنا ش ل  -9

، ، الكر اااإلااشيهإ قالمااة بلناال جامعااة الموصاال ذ شضاامت  ئلالااة الجامعااة، المتشنااة المإكزيااة، المإاكااز العرم ااة -10
 (.المإاكز ال دم ة

فا  حالااة ا ش ااائ  ئلالااة الجامعااة(  ذ  المتشنااة المإكزيااة( ماات ال المااة لااوف  يهااإ معروماااإ  خاا  ة مشضاام ة  -11
  االا، النوئر،  ألر م شنإر  ت الموق (.

 .14 ال  ور  لنا ش ل  -12
 ا عااة لمااا  ااا  المإاكااز ال دم ااة( ماات ال المااة لااوف  يهااإ قالمااة  ذفاا  حالااة ا ش ااائ  المإاكااز العرم ااة، الكر اااإ  -13

ا ش ائج ذ(عدبا يشا ا ش ائ احد متو اإ ال المة الم شائر  لنشا  إ   فاصانرها ذالمشضام ة  االاا، الناوئر،  أالر 
 م شنإر  ت الموق (.

 .ال هاعة -14
 

 الكليات ، المراكز العلمية ، المراكز الخدمية التي يضمها القطاع  رقم القطاع 
 الم شدى العرم  ذاةبا  –للم ة كر ة العرول ا  –كر ة الزئا ة  1
 كر ة طب  ن وى  2
 كر ة الشمإيي –كر ة الشإ( ة الإياض ة  3
 كر ة طب اةل ان – مابر كر ة النندلة  4
  قخال كر ة الشإ( ة الإياض ة –مرعب الجامعة  –كر ة ب دلة االكشإذ  اإ  –مإكز الشوخح ال ال   5
 كر ة ا بائر ذااقشناب  6
 كر ة ا بائر ذااقشناب   –مإكز الشخوم  –خال الدا ر ة اةق 7
 كر ة اآلثائ  –كر ة اآلبا   8
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9 
 – قخال كر ة الشإ( ة الإياض ة   -كر ة ا بائر ذااقشناب  –مإكز الشخوم  –قخا ب دلة الأإمج اإ 

 مخنن الجامعة
 قإان (  – ة جغإا  –ئياض اإ  – قخال كر ة الشإ( ة   حالو   –قخا  رول الوالو   10
 قخا  رول اائ  –قخا  رول الفنزياا  –كر ة  رول الوالو  ذالإياض اإ  11
 المإكز ال لا  –كر ة الشإ( ة  12
 كر ة  رول الأنئة ذ  ا  ا ها –المإكز ال لا   13

14 
مإكز   ويإ طإالق الشدئيح ذالشدئيب  –مإكز الدئالاإ ا قر م ة  –ئلالة جامعة الموصل 

  الجامع
 قخا اله دلة المعمائية  –قخا اله دلة المد  ة   –كر ة العرول  15
 كر ة اله دلة  –ح ار ( مإكز الوالو  ذاا شإ نت  – قخال كر ة العرول   ك م اا  16

17 
مإكز  ووا   –قخا ب دلة الوالناإ  –قخا ب دلة الموائب المال ة  –مإكز النووا ذالموائب المال ة 

 الشروا الأنئة ذالخ  إر  رن
 قخا ب دلة الم تا  د -كر ة النندلة  18
 كر ة ال ب الأ  إل  19

 تصميم وتنفيذ التطبيق -5

( فع ااد الضااغط  راان مفشااا    ب ااو     لاافل عماانت الشامااة 6الواجهااة الإل خااة لرش أنااق يوضااوها الشااتل  
وصال(، ففا  حالاة ا ش اائ بلنال جامعاة الم –2،   ات قإياب مات؟ -1( ذالش   ضا  7لشيهإ قالمة كما ف  الشتل  

 GPS receiver(   رااب المواف ااة  ذ  اادل المواف ااة   راان  شااغنل  8لااوف  يهااإ مامااة كمااا الشااتل  ( 1الوالااة  
( 30   لاانالش اال الا مااة الوال اة لمخااش دل الهااا ا الموماو  ماات اةقماائ الناا اع ة ذفاا  حالاة المواف ااة ف   اا  وشاااج 

 .شها مت  ل  الأإمجةثا  ة الش ال ا مائر ذالش   ا   أن
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    D.D ذمااات ثاااا ياااشا  ورنااال بااالج الا ماااة با ااال الش أناااق حناااإ يأاااد  الش أناااق اشوويااال الا ماااة المخاااشإجعة مااات  ياااال
 Degrees, Decimal degrees )ال ياال   لانDMS  Degree, Minutes, Seconds : فعران لاأنل الم اا )

 (D.D   Latitude : N 21.422514لو كان لدي ا الا ا الشال ة ا يال 

  6)   7)   8)    9) 

 الواجهاإ الفإع ة لرش أنق    .(9 ,8 ,7 ,6شكل ) 
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باو  جزلاة بالا الاإقا  لان ثلثاة  قخاال  بئجاة، ب   اة ذثا  اة(   ماة الدئجاة مخااذية لرعادب DMS فان ما ع ااراه ا ياال 
النو ن  ل ما  عد الفائ ر،  ماا  مر اة الوناو   ران الادقالق فشكاون  ات طإياق ا ال الجازا العشاإل ذضاإ(ه  االإقا 

( 60 م ال   ماة الاادقالق  ماا العادب العشاإل مااا قأال الفاائ ر عضااإ  ماإر ثا  اة  ااالإقا  ( فاان   ماة العادب النااو ن 60 
 لرونو   رن ال وا  .

                 Degree   = 21 

       Minutes  = 0.422514 × 60  

                     = 25.35084                             Minutes = 25  

       Seconds = 0.35084 * 60 

                     = 21.05 

الجديااادر فااا  قا ااادر الأ ا ااااإ الشا عاااة لجامعاااة الموصااال ذالمإ ناااة  شاااتل  GPS عااادبا  اااشا  مر اااة النواااإ  ااات   ماااة 
ق ا اإ، فف  حالاة كاون  ش جاة النواإ صاو وة لانشا  اإ   ا ا   اط ال او ،  اط العاإ ، اةمااكت ال إيناة مات 

 ما  سا كا ت  ش جة الم ائ ة  اطئة فخشيهإ ئلالة    .(  9الش ا( كما يوضوها الشتل  
( ذباا   بلناال جامعااة الموصاال( فاا لحز بهااوئ الواجهااة فاا  الشااتل 7( ماات الشااتل  2 مااا فاا  حالااة ا ش ااائ الوالااة  

( المشضم ة  ادر ا ش اائاإ ذبا   ئلالاة جامعاة الموصال، المتشناة المإكزياة، المإاكاز العرم اة، الكر ااإ، المإاكاز 10 
المتشناة المإكزياة ذالضاغط  ران مفشاا   معرومااإ  لاوف   ذ ة(، ذ  د ا ش ائ كال مات ئلالاة جامعاة الموصال ال دم

 (.11 يهإ لدي ا معروماإ  خ  ة ذب   االا، صوئر،  ألر م شنإر  ت المتشنة المإكزية( كما موضن  الشتل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امااة   ااإى  شضاامت  المإاكااز العرم ااة الخاانعة الشا عااة  مااا فاا  حالااة ا ش ااائ  حاادى ال  ااائاإ المشنا ااة فخااوف  يهااإ م
لجامعااة الموصاال(  ذ الكر اااإ الشا عااة لجامعااة الموصاال(  ذ  المإاكااز ال دم ااة المشضاام ة المإكااز ال لااا ، الم شاادى 
العرم  اةبا ، مإكز  الشخوم، مرعب الجامعة، مخنن الجامعة، اةقخال الدا ر ة(، ذ  د ا ش ائ  ل   مة مت ال والا 

المإكاز الم شاائ(  ران ماماة با فاد   ذالخا  ة فخوف  يهإ المعروماإ  االا، الناوئر،  أالر م شناإر  ات الكر اة 
 (.16 ,15 ,14 ,13 ,12المومو  ذكما مأنت  اةمتا   

  10 )   11 )   12 )    13) 

 الواجهاإ الفإع ة لرش أنق  .(10 ,11 ,12 ,13شكل )
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 االستنتاجات والتوصيات   -6

 االستنتاجات   1-6

مات قأال  مخاش دل الهاا ا الموماو  ا جاا    اا شمااب   ا الشإجام المعروماإ ال اصاة  مإافاق جامعاة الموصال -1
 .GPS رن   مش      ال و  ذالعإ  المخشونرشنت مت  يال  وديد المواق  

  متا  ااة  شااغنرها  راان  جهاازر م شرفااة م اال  وك ااا، لااو   ائكخااون ذ(االك  J2ME مشااا  الأااإامج المتشو(ااة ارغااة  -2
 .JVMجافا اافشإاض ة  آلةاحشوالها  رن  J2MEذالش   د ا   أ  اإ انإل 

 فاصاانل ا اااا مرفاااإ الش أناات ال اصااة   ذا عوشاااج المخااش دل  لاان معإفااة الشفاصاانل ال اصااة اأإمجااة الش أنااق  -3
  الش أنق  ث اا   أنشه  رن جها  الها ا المومو .

امعااااة  ق ا ااااًا لغااااإ  ا حاطااااة  تافااااة المواقاااا  ضاااامت الج  19قخاااامت المخاااااحة الكر ااااة لجامعااااة الموصاااال  لاااان  -4
 ذالم ششإر  رن مخاحة مالعة ذ ا حنإ  جمعاإ اةا  ة ف  ق ا اإ لضمان بقة  وديد الموق  الوال .

 التوصيات    2-6

مإماادًا   ا متااان اا شماااب  راان باالا الش أنااق ماات قأاال ال رنااة الجاادب الم أااولنت فاا  الدئالااة فاا  جامعااة الموصاال -1
 ذبلنًل لها  ث اا    ل ها با ل الجامعة.

 ن  جهزر المو(ايل ف    وئ مخشمإ لللد  ران المخاش دل مواكناة الش اوئ ذالنواإ بذماًا  ات الأإمج ااإ الجديادر  -2
لللد   وإ الناح نت ذال رنة  رن اإمجة   أ  اإ  ذل   رن   ام الها ا المومو  كاقشفاا اثإ لشا ا  ث ااا 

ا  يااال مإا نااة لرمإكناااإ ذالوااافلإ   ماال  ذال اصااة  ااه   GPS   رااه ضاامت الجامعااة  اا شماااب  راان   مااة الاا
 ااائج  يااإ(ط  راان المإكنااة   متا ااه الااشلل ا مااائر  GPS receiverالمش  رااة با اال جامعااة الموصاال اولاااطة 

  يال مإا نة ذل  إر.  لنذبئلا  الا مة 

  14 )   15 )   16 ) 

 الواجهاإ الفإع ة لرش أنق . (14 ,15 ,16الشكل )

 

 



 في تحديد موقع مستخدمي الهاتف المحمول ضمن جامعة الموصل GPSاستخدام قيمة الـ  
 

 

145 

 المصادر
، المتإماااةمتاااة  ،س    ال ياااال العاااالم  لشودياااد المواقااا  الجااا  اااا   لااان ماااد ل , 2010 جمعااة موماااد، باذب، [1]

 الممركة العإ( ة الخعوبعة.

،  منابئ  نم ا   أ  اإ الهوا ا المومولة ، ال نعة اةذلان, ماعام لر شاإ ذالعراول، 2005 معمو، مومد،  [2]
 حرب، لوئيا.

[3] Al-Suwidi, G.B.; Zemerly, M.J., 2009, “Location friends and family using 

mobile phones with global positioning system (GPS)“, Proceeding of 

AICCSA 2009 IEEE/ACS International Conference, IEEE 2009 June 555, 

Rabat. 

[4] El-Rabbany A., 2002, "Introduction to GPS", Artech House, USA. 

[5] Muchow J., 2002, "CORE J2me Technology & MIDP", Sun Microsystems, Inc., 

USA. 

[6] TYsui J., 2000, "Fundamental of Global Positioning System Receivers", John 

Wiley & Sons, Inc., New York. 

[7] Zhuowei Hu, 2010, “Self-service folk tourism guiding technology on mobile 

terminal with multimode: Application of GPS and electronic map”, 2010 

IEEE International, IEEE 2010 4553 December, Honolulu. 

[8] Zogg J., 2007, "GPS Basics", u-bloxag, Switzerland. 



 منير يحيىهبة غيداء عبد العزيز الطالب و  
 

 

146 

 

قاعدة بيانات 

تضم قيم 

GPS 

الخاصة  

بجامعة 

 الموصل 

مقارنة قيمة 

GPS  مع

قاعدة 

 بيانات

Equal  8 

 البداية

 قائمة اختيارات 

 أنت قريب من ؟  1-

 دليل جامعة الموصل  2-

#

1

1 
#2

1 

Yes 

الحالية   GPSقراءة قيمة 

للهاتف المحمول عن طريق  

 األقمار الصناعية  

No 

 األقمار الصناعية 

عرض قيمتي خط الطول،  

خط العرض، وقائمة  

لقريبة من موقع باألماكن ا

 حامل الهاتف المحمول 

 طباعة 

"لم يتم تحديد 

موقعك  

 الحالي" 

قائمة بالمراكز 

 داخل الجامعة

 رئاسة الجامعة-1

المكتبة  -2

 المركزية

المراكز   -3

 العلمية

 الكليات -4

المراكز   -5

 الخدمية

Yes 

عرض نبذة مختصرة عن 

 الموقع المختار  

)االسم، الصورة، نبذة 

 مختصرة( 

 لنهايةا

 المخطط االنسيابي للخوارزمية المقترحة  . (5الشكل )

1 

2 

3 

4 

5 

1

0 

إلى   D.Dتحويل القيمة من 

DMS 

7 Not Equal   

 1-5اختيار موقع من 

 قائمة تابعة للموقع 

9 

14 

12 

1

1

 

1

3

 


