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   :مقدمه
ابر درخواست                             ه بن ه می باشد ک الی امانت کتابخان ستم ديجيت پروژه  مورد بحث طراحی و پياده سازی يک سي

   .انجام شده است  نفری ۴ توسط يک تيم Xشرکت 
ن  ا عضويت در اي راد ب الی  اف ستم ديجيت ات آن سي د از امکان ی توانن ه  م ت رزاز جمل ت  قابلي اب ، امان رو کت

د شوند      ...  و کتابت و جستجوی کتاب      رايش            بهره من ن امکان ب رد عضويت نداشته باشد اي ه ف و در صورتی ک
اره ای از     که بتواند     فراهم گرديده  ستم       از پ د              قابليت های سي تفاده کنن اب اس ه جستجوی هوشمند کت و در از جمل

  .به عضويت کتابخانه در آيدصورت تمايل 
  

  : نيازمندی ها تعيين کليات
  

 مدير 
کتابخانه  

 مسوول تهيه
مخزن دارکتاب   کتابدار 

  
  

  چارت سازمانی
  
  
  
  
  

 ٤



    

 عمليات مديريت
کتابخانه  

  عمليات
سفارش کتاب

 عمليات
مخزن دار

 عمليات
کتابدار 

  
  چارت عملياتی

  
  
  

  :گزارش اوليه شناخت 
  

   :اين قسمت مباحث زير را در بر دارد
)١  . کتابخانه می باشد امانت عمليات هدف ايجاد سيستم مکانيزه برای :خالصه عملکرد سيستم  
 .مجموعه کتابخانه های موجود در سطح کشور)٢ :مشتری  
ه      هدف اص :اهداف    اب است ک رفتن کت سلما  لی تسريع عمليات به امانت گ سرويس دهی سريع و    " م

 . آسان را برای کتابخانه به ارمغان خواهد داشت
٣(

ده                  :نيازهای عملياتی سيستم     ) ه مشخص گردي ستم کتابخان رای سي  نيازهای عملياتی در قالب جدولی ب
ان و      H  به معنای آشکار ،     Eاست در اين جدول نيازها در قالب سه دسته           ای پنه ه معن ای   O ب ه معن  ب
 :اختياری از ديدگاه کاربر رده بندی می شود 

۴

  
  کد  رده                                                      شرح نياز

E ١  .سيستم بايد امکان عضويت کاربر جديد را فراهم کند  

E   ٢  .الکتروبيکی فراهم کندسيستم بايد امکان امانت کتاب را در صورت موجود بودن به صورت  

E  ٣  .سيستم بايد امکان رزرو کتاب را در صورت موجود بودن به صورت الکترونيکی فراهم کند  

E  ٤  .سيستم بايد امکان لغو رزرو را به صورت الکترونيکی فراهم کند  

H                  ات در و رزرو را پس از هر عملي ه امانت رزرو پس دادن و لغ سيستم بايد اطالعات مربوط ب
  .انک اطالعاتی به روز کندب

٥  

E  ٦  .سيستم بايد امکان ورود کاربر به صورت ميهمان را فراهم کند  

E ٧  .سيستم بايد امکان نمايش وضعيت کامل اعضا را داشته باشد  

E            سنده و موضوع را ام نوي اب ، ن دهای اسم کت سيستم بايد امکان جستجو بر اساس هر کدام از فيل
  .داشته باشد

٨  

 ٥



 نيازهای عملياتی. ١جدول 
  
 

ستم   ) ای سي ی ه۵ ر     : ويژگ دول زي ه در ج ستم کتابخان ای سي ی ه ا در اصطالح ويژگ ی ي ای کيف نيازه
 :مشخص شده است 

  گیژ     وي                                 محدوديت ها
  سهولت در استفاده  .خوانا و واضح بودن واسط گرافيکی کاربر

ستم     سيستم عامل ر روی سي را ب ل اج ه قاب ل برنام  Windows و Windows XP عام
Vistaاست .  

  نيازهای کيفی.٢جدول 
  
  

  :  به صورت زير استگزارش ذيل مشتمل بر شرح پروژه از ديدگاه های مختلف
  :ديدگاه موردهای استفاده

  ديدگاه منطقی 
  ديدگاه قطعات
  ديدگاه نصب

  
  
  

  :شناخت سيستم موجود 
  

  : ديدگاه موردهای استفاده 
شناخ   : کتابخانه به صورت زير است يکت اوليه از مدل سازمانی

  

 شامل عمليات درخواست کتاب ، رزرو
لغو رزرو،عودت کتاب 

 عمليات واحد امانت
کتاب

عمليات امانت گيرنده

عمليات مخزن

عمليات مدير کتابخانه

   
  

ه طور کامل مطرح          ا ب در اين بخش شرح کامل موردهای استفاده سيستم امانت کتابخانه و دياگرام ارتباطی آنه
  :گرديده است 

 ٦



کنترل وضعيت کتاب 

مهمان يا عضو:کنترل وضعيت ورود

لغو رزرو

<<include>>

<<include>>

امانت کتاب

<<include>>

برگشت کتاب

<<include>>

<<include>>

رزرو کتاب 

<<include>>

جستجو

ورود به سيستم  

<<include>>
<<include>>

<<include>>

امانت گيرنده

مشاهده وضعيت کاربر   <<include>>

ثبت نام 

  
  
  :شرح سناريوی موردهای استفاده به صورت زير است  
  

  :مورد استفاده ی ثبت نام  
  

اولين بار وارد سيستم کتابخانه شده باشد می تواند با استفاده از اين مورد استفاده به عضويت  سيستم                   اگر کاربر   
  :که سناريوی اين مورد استفاده به صورت زير می باشد. کتابخانه در آيد

  
  سيستم به ورود  مورد استفاده

  کاربر  بازيگر 
  اصلی  نوع

  شدهکاربر به صورت معتبر به سيستم وارد  پس فرض 
ه               رده اگر  شرح ب ا عضو را انتخاب ک ان ي ه صورت ميهم کاربر يکی از گزينه های ورود ب
د                 اربر مشخصات را وارد ميکن صورت عضو بود سيستم فرم ورود را نشان ميدهد و ک

  .سيستم چک ميکند و کاربر وارد ميشود
  ١نياز شماره  نيازها 

  
  

  عمل بازيگر  واکنش سيستم

  . را انتخاب ميکندکاربر نوع ورود خود.١  

د را     .٣  .سيستم نوع ورود را چک ميکند .٢ ه تايي د و دکم صات را وارد ميکن اربر مشخ ک

 ٧



  .اگر ميهمان باشد ورود انجام ميشود 
  .اگر عضو باشد فرم ورود را نمايش ميدهد

ورت     .۴   د و در ص رل ميکن صات را کنت ستم مشخ سي
  .تاييد ورود به سيستم انجام ميشود

  
  

  :مورد استفاده ی جستجوی کتاب 
  

ا                                    اب ي ام کت ا ن ام مولف ي ر اساس ن ورد نظر خود را ب با استفاده از اين مورد استفاده ، کاربر می تواند کتاب م
  :که سناريوی اين مورد استفاده به صورت زير است . موضوع جستجو کند

  
 مورد استفاده جستجو

   کاربر بازيگر
صلی  ا نوع

 اب و هدف نمايش نتايج جستجو  جستجوی کت
 ورود پيش فرض معتبر به سيستم

 نمايش نتيجه جستجو به صورت يک فرم پس فرض 
کتاب مورد ) جستجوی مولف ،نام کتاب ،و يا نام مولف کتاب(کاربر با  سه روش شرح

 . نظرش را جستجو می کند
  ٨ نياز شماره -۶نياز شماره  نيازها 

  
  

 عمل بازيگر واکنش سيستم

کاربر گزينه جستجو را از منوی مربوطه انتخاب .١ 
 .می کند 

جستجو با نام کتاب ،جستجو با (کاربر نوع جستجو .٣ .سيستم فرم مربوط به جستجو را باز می کند .٢
مولف ،جستجو با موضوع  و يا جستجو به صورت 

را انتخاب می کند و دکمه ) ترکيبی از اين سه شيوه 
 .جستجو را کليک می کند

سيستم عمل جستجو را انجام می دهد و کتاب های .۴ 
با مشخصات مورد نظر کاربر را به عنوان نتيجه 
 .جستجو و به صورت يک جدول نمايش می دهد

  
     

  :مورد استفاده ی رزرو کتاب 
  

دتا                ورد نظر خود را در صورت امکان رزرو کن اب م د کت  در با استفاده ار اين مورد استفاده ، کاربر می توان
  .که سناريوی اين مورد استفاده به صورت زير می باشد. فرصت مناسب اين کتاب را به امانت بگيرد

  
 

 رزرو کتاباستفادهدمور

 ٨



  کاربر  بازيگر عضو
صلی   ا  نوع

  ثبت يک رزرو  هدف
  ورود  پيش فرض معتبر به سيستم

  تراکنش مربوط به رزرو انجام شد و در سيستم ثبت گرديد  پس فرض

ربر به سيستم وارد ميشود گزينه رزرو را انتخاب کرده درصورت تاييد شدن کا
  عضويت 

  شرح

و امکان دسترسی ، شماره کنگره و نام کتاب را وارد کرده و در صورت موجود بودن 
  .کتاب رزرو انجام ميشود

  ١نياز شماره -۵ نياز شماره - ٣نياز شماره  نيازها 

  
  عمل بازيگر  واکنش سيستم

  .گزينه رزرو راانتخاب ميکندکاربر .١  

سيستم مجوز دسترسی کاربر به امکان رزرو را .٢
  .کنترل ميکند و فرم مخصوص رزرو ظاهر ميشود

کاربر اطالعات مربوط به رزرو را وارد ميکند و .٣
  .دکمه رزرو را فشار ميدهد

  .سيستم امکان رزرو را کنترل ميکند.۴  

  .ت ميکندسيستم رزرو را در بانک اطالعاتی ثب.۵  

 
  
  

  :مورد استفاده ی لغو رزرو کتاب 
  

بال                   ه ق ابی را ک ه کت د ک رده است ازحالت رزرو خارج         " با استفاده ار اين مورد استفاده کاربر می توان رزرو ک
  :که سناريوی اين مورد استفاده به صورت زير است . کند

  
 رزرو مورد استفاده لغو

  عضوکاربر بازيگر
 نوع فرعی

 زرو ثبت شده لغو ر هدف
 ورود پيش فرض معتبر به سيستم 

 . کتابی که قبال مشتری رزرو کرده،از حالت رزرو خارج می شود پس فرض 
کاربر گزينه لغو رزرو را انتخاب کرده و سيستم عضويت کاربر را کنترل می کند و شرح 
سپس کاربر مشخصات کتاب مورد نظر ش  را وارد می کند سيستم عمل لغو رزرو 

 را ثبت می کند 
  ۵ نياز شماره -۴ نياز شماره -١نياز شماره  نيازها 

  
 

 ٩



 عمل بازيگر واکنش سيستم

 .کاربر گزينه لغو رزرو را انتخاب می کند .١ 

سيستم معتبر بودن عضويت کاربر را کنترل می .٢
 .کند و فرم مربوط به لغو رزرو ظاهر می شود 

 وارد می کاربر اسم کتاب و شماره کنگره آن را.٣
 .کند و سپس دکمه لغو رزرو را گزينش می کند

سيستم معتبر بودن کتاب کنتزل می کند و بررسی .۴ 
 .می کند که قبال اين کتاب را کاربر رزرو کرده باشد

 . سيستم ،کتاب رزرو شده را لغو  می کند.۵ 

  
  

  :مورد استفاده ی به امانت گرفتن کتاب 
  

بال          با استفاده از اين مورد استف      ه ق ورد نظر خود را در صورتی ک اب م توسط شخص   " اده کاربر می تواند کت
ر می     .ديگری رزرو يا به امانت گرفته نشده باشد به امانت بگيرد      ه صورت زي که سناريوی اين مورد استفاده ب

  :باشد 
  

  امانت کتاب  مورد استفاده 
  کاربر عضو ،  کتابدار  بازيگز

صلی   ا  نوع
   تحويل کتابثبت يک امانت و  هدف

  ورود  پيش فرض  معتبر به سيستم
  .کتاب تحويل مشتری داده ميشود  پس فرض 

مشتری گزينه امانت را انتخاب ميکند ،سيستم عضويت کاربر را کنترل ميکند کاربر  شرح 
شماره کتاب و نام آنرا وارد ميکند سيستم پس از بررسی وجود کتاب و امکان امانت آن 

  . و کتابدار کتاب را به مشتری تحويل ميدهدامانت را ثبت  ميکند
  ۵ نياز شماره -٢نياز شماره -١نياز شماره  نيازها 

  
  

  عمل بازيگر  واکنش سيستم

  .بازيگر گزينه رزرو را انتخاب ميکند.١  

سيستم مجوز دسترسی کاربر به اين گزينه را .٢
  .بررسی ميکند و فرم امانت را نشان ميدهد

ماره انرا وارد ميکند و دکمه کاربر نام کتاب و ش.٣
  .تاييد را انتخاب ميکند

و آنرا .سيستم امکان امانت کتاب را بررسی ميکند.۴
  .ثبت ميکند 

  .کتابدار کتاب را به مشتری تحويل ميدهد.۵

  
  

  :مورد استفاده ی بازگرداندن کتاب 
  

 ١٠



ه ا  " با استفاده از اين مورد استفاده کاربر می تواند کتابی را که قبال             د        ب ه بازگردان ه کتابخان ه است ب  .مانت گرفت
  :که سناريوی اين مورد استفاده به صورت زير می باشد 

  
  کتاب بازگرداندن  مورد استفاده

  کاربر  بازيگر عضو
صلی   ا  نوع

  بازگرداندن کتاب امانت داده شده و ثبت بازگشت  هدف 
  ورود  پيش فرض معتبر به سيستم

  .انده شده و  تغييرات ثبت می شود کتاب به کتابخانه بازگرد  پس فرض

با استفاده از اين قابليت سيستم می تواند  کنترل کند اگر از زمان بازگشت  شرح گذشته 
  باشد باشد جريمه ای در نظر گيرد و سپس عمل بازگشت کتاب را ثبت  کند

  ۵ نياز شماره -١نياز شماره  نيازها 
  
  

  عمل بازيگر  واکنش سيستم

 بازگشت کتاب را از منوی مربوطه کاربر گزينه. ١  
  .کليک می کند

رل سيستم معتبر بودن عضويت کاربر را کنت .. .٢
و فرم مربوط به عمل بازگشت ظاهر می می کند 
  .گردد

کاربر نام و کد شابک کتاب را وارد می کند سپس .٣
  . را فشار می دهد returnbookدکمه 

 و ل می کندرکنتراسيستم معتبر بودن کتاب .. ٣  
امانت د که قبال اين کتاب را کاربر بررسی می کن

  .گرفته باشد 
سيستم تاريخ سيستم را با تاريخ بازگشت  مقايسه .۴  

می کند و در صورتی که از زمان موعود گذشته باشد 
مبلغی را به عنوان جريمه از حساب کاربر کسر می 

  .کند 
  .سيستم عمل بازگشت را انجام داده و ثبت می کند .۵  

  
  

  :مورد استفاده ی نشان دادن وضعيت کاربر
  

ه امانت              (با استفاده از اين مورد استفاده کاربر می تواند وضعيت خود را            ه ب ايی را ک ه کتابه وط ب اطالعات مرب
ه در حال حاضر در                             ايی ک ه کتابه وط ب ان مهلت امانت و اطالعات مرب اريخ شروع و پاي ر ت گرفته است نظي

  :که سناريوی اين مورد استفاده به صورت زير می باشد  .کندمشاهده ) رزرو او است 
  
  

  کاربر وضعيت مشاهده  مورد استفاده

  کاربر  بازيگر عضو
  نوع  فرعی

نمايش وضعيت کاربر که شامل کتابهايی است که تا بحال امانت گرفته يا رزرو کرده  هدف 
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  ورود  پيش فرض معتبر به سيستم

  عيت کاربر به صورت جدولی در يک فرمنمايش وض  پس فرض

کاربر  با فشردن دکمه ای می تواند وضعيت کتابهايی را که رزرو کرده يا به امانت  شرح 
  .برده است  ببيند

  ٧ نياز شماره -١نياز شماره  نيازها 

  
  

  عمل بازيگر  واکنش سيستم
کاربر گزينه نمايش وضعيت را از منوی مربوطه .١  

  .انتخاب می کند 
رل می سيستم معتبر بودن عضويت کاربر را کنت ..٢  

  و فرم حاوی وضعيت کاربر ظاهر می گرددکند 
  
  

  :تحليل نيازها و چشم انداز پروژه 
  
  : هدف ١-١

  ارائه چشم اندازی از قابليت ها و افراد مرتبط با سيستم مکانيزه کتابخانه     
  
   :  دامنه١-٢

  :يستم مورد نظر به قرار زير می باشند      افراد و سيستم ها ی مرتبط با س
   
ای        • سخه ه داد ن ا، تع اب ه ون وضعيت کت ده پيرام ره ش ات ذخي امل اطالع ه ش ود ک اتی موج ک اطالع  بان

 موجود، و غيره می باشد
 متقاضيان دريافت کتاب •
 کتابدار •
 مخزن دار •
 مديريت •
  
  :تعاريف ١-٣ 

  هر کتاب اختصاص داده می شودکد منحصر به فردی است که به عنوان شناسه به : کد شابک
   

   موقعيت-٢
  : موقعيت کاری ٢-١ 

ه صورت   ان دسترسی ب ه امک ستم کتابخان يون سي ل   onlineمکانيزاس واع عم ام ان ه ، انج ستم کتابخان ه سي  ب
ه اطالعات        ...) از جمله جستجو بر حسب موضوع، نويسنده و       (جستجو   در کوتاه ترين زمان ممکن و دستيابی ب

  .رامون کتاب ها و استفاده از امکانات ديگری از جمله رزرو کتاب را برای کاربر فراهم می آورمورد نياز پي
  
  :  مشکل ٢-٢ 

ه               ه مراجع ه کتابخان ه طور حضوری ب ستی ب ورد نظر باي اب م رای جستجوی کت در سيستم قديمی ، کاربران ب
راد شده اس       انيزه تصوير    .تکرده و کندی مراحل جستجو و دريافت کتاب موجب عدم رضايت اف ستم مک در سي

ر              ه عالوه ب ن ترتيب ک ه اي د شد ب اربران خواه دی ک بهتری از کتابخانه فراهم امده است که موجب رضايت من

 ١٢



   
   :موقعيت محصول ٢-٣

ام آسان         برای متقاضی امکان دسترسی بر خط  و سريع به عمليات جستجو و رزرو کتاب ، و برای کتابدار انج
تر و سريع تر عمليات به روز رسانی اطالعات پيرامون وضعيت کتاب ها و سرويس دهی بهتر و سريع تر را        

  .فراهم می کند
  
  

  :   توصيف افراد و کاربر ها
   
  :آمار بازار ٣-١

، دانشجويان دانشگاه ها می باشند لذا       الكترونيكي آتابخانه   از آنجا که قشر وسيعی از استفاده کنندگان از سيستم             
ا و مراکز                        شگاه ه ه دان د در کلي با توجه به امکان دسترسی آسان به کامپيوتر در دانشگاه ها اين سيستم  می توان

زاری                   و عالو .آموزشی مورد استفاده قرار گيرد     وان اب ه عن ه های عمومی شهر ب اب خان ه بر اين ميتواند در کت
  .مفيد مورد پسند عموم مراجعه کنندگان به کتاب خانه قرار گيرد

  

  :راد مرتبطخالصه اف
  
  

   نقش                                            نماينده   نام                 

  رل و نظارت بر   مديريت ، کنت-                 مديريت 
  هژپيشرفت پرو

  
 -    

                 
    کتابدارها

  
  

-
              کتابدار

ای   ئ  ارا ته ه ا و خواس از ه ه ني
  واحد کتابخانه

            
  

           متقاضی

  
   
    متقاضيان  - 

  

  
يان   - ای متقاض ته ه د خواس   تايي

  کتاب

  
  

  :خالصه کاربر 
  

   افراد   نام                                  شرح    مرتبط                     

  متقاضی يا درخواست کننده کتاب  جستجوی کتاب - 
  درخواست کتاب  -

  نماينده خود
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  کارمند کتابخانه يا کتابدار  تحويل دادن و گرفتن کتاب-
ه     - ايی ک اب ه ت کت رل و ثب کنت

ا از او   د ي ی ده ل متقاضی م تحوي
  . دريافت ميکند

   کتاب  تمديد-

  نماينده خود

    کنترل ليست کتابهای موجود-
             مخزن دار کتاب

  نماينده خود

            
           مدير کتابخانه

  کنترل مراحل کار-
  

   نماينده خود

  
  
  
  

  :نياز های کليدی کاربر
  

  راه حل پيشنهادی          نياز            اولويت               دليل   راه حل کنونی

ستجو در   ج
راهروهای کتابخانه  
ر  ان ب سيار زم ه ب ک

  است

کند بودن جستجو و       باال
ورد     دريافت کتاب م

  نظر

ه   اب ب ل کت  تحوي
  متقاضی

ور آن ه ط ی ب  متقاض
ه     الين به سرور کتابخان
ده ،از  صل ش مت

ه   (وضعيت کتاب    اين ک
ه       آماده امانت هست يا ن

ده و در  )  ع ش مطل
ه       صورت آماده بودن  ب
اب   ری کت ل قرارگي مح
رفته وکتاب مورد نظر     

  .را دريافت ميکند 
ست    ازبينی لي ا ب ب

ود ،   ای موج کتابه
از  ه ني ايی ک کتابه
وند    ه ش ت تهي اس
  استخراج می کنيم

            
            متوسط

اد در تهي ه تاخيرزي
  کتابهای موردنظر

ايی    اب ه ه کت  تهي
  مورد نياز

رخط در ستجوی ب ج
ود   ای موج ست کتابه لي
امی  تخراج اس و اس

  کتابهای مورد نياز

  
  

  :شرح کلی محصول-۴
  

زاری ارا              رم اف دازی سطحی از قابليت های محصول ن ن بخش شامل سه      .ه می شود  ئدر اين بخش چشم ان اي
  :قسمت زير است

  
  ابعاد محصول*  
  عملکرد محصول* 

*    پيش فرض ها و محدوديت ها
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  :ابعاد محصول ۴-١
ه             اين محصول نرم افزاری      زرگ       (يک محصول جامع و مستقل بوده که امکان اداره يک کتابخان اد ب چه در ابع

ستقل عمل              ا. را به صورت مکانيزه فراهم می آورد       ) و چه در ابعاد کوچک     ه صورت م ن محصول اصوال ب ي
ال اگر در    . می کند البته در صورت لزوم می تواند قابليت ارتباط با ساير سيستم ها را نيز داشته باشد           رای مث ب

کتابخانه مرکزی يک دانشگاه، به کار برده شود سيستم موجود می تواند با سيستم های موجود در کتابخانه های                   
  . تباط برقرار کند ساير دانشکده ها نيز ار

  

  
  
  
  :خالصه قابليت های محصول ۴-٢
  
  

                          قابليت ها                مزايا برای مشتری

اعتی از         online  سيستم کتابخانه يک سيستم        ر س ه در ه ستم کتابخان ه سي صال ب ان ات  امک
  شبانه روز 

ه در هر بوده ک
  .ی از شبانه روز يه سادگی قابل دسترسی استزمان

  
            

  
ريع   ستجوی س ام   (onlineج اب ، ن ام کت ر اساس ن ب

  ...)نويسنده ، موضوع و
سيستم به بانک اطالعاتی  کتاب ها دسترسی داشته و

ام            با انجام روش های سريع و بهينه جستجو امکان انج
ام        onlineجستجوهای  اب ، ن ام کت ر حسب ن  سريع ب

  . را فراهم می آوردنويسنده
  

 يک 
  

ل دسترس online   امکان رزرو کتاب به صورت  ای قاب سخه ه ام ن ه تم   در صورتی ک
ستم  اسامی        کتاب مورد درخواست، در امانت باشد سي
ان درخواست          متقاضيان کتاب را بر حسب ترتيب زم

د        ره می نماي وده و ذخي دی نم ا اولويت بن ن  .آنه ه اي و ب
ورت برگردا  ب در ص ت    ترتي اب ، اولوي دن کت ده ش ن

  .  دريافت کتاب با اسامی رزروی می باشد

  
  :پيش فرض ها و وابستگی ها ۴-٣

ا                      ستم عامل خاصی ، ي ر روی سي د نصب ب پيرامون  اين محصول نرم افزاری،  فرض يا شرط خاصی  همانن
  .تعيين نشده است... محدوديت ها و شروطی برای  نحوه عملکرد سيستم نرم افزاری و

  
  : هزينه ها و قيمت ها۴-۴

 سيستم کتابخانه مرکزی

سيستم کتابخانه 
 دانشکده کامپيوتر

 سيستم کتابخانه
 رقدانشکده ب

سيستم کتابخانه دانشکده  
 سيستم کتابخانه مکا نيک

 دانشکده فيزيک
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رو    ئدر اين قسمت محدوديت ها و شروط خاصی که پيرامون مسا    رای پ ه   ژل مالی ممکن است ب ه در نظر گرفت
شده                     ژشود بيان می شود که در اين پرو        الی لحاظ ن ه ، قيمت و امور م اره ی هزين ا شرطی درب ه  محدوديت وي

  .است
  
  
  
  
  : مجوز و نصب۵-۴

رو   ور   ژدر اين پ ه عب شده           ) password (ه کلم ه ن ستم در نظر گرفت سمت های مختلف سي ه ق رای دسترسی ب ب
ستم             اربران سي رای ک است اما با توجه به سياست های امنيت و کنترل دسترسی ، سطوح مختلفی از دسترسی ب

  .در نظر گرفته شده است
  

  قابليت های محصول) ۵
  

  :ورود ۵-١
دام از متفاضيان دريافت                    سيستم قابليت تعيين کلمه عبور و نام کاربر را خواه           ه هر ک ن ترتيب ک ه اي د داشت ب

ه شوند و                   ستم کتابخان کتاب پس از عضويت در کتابخانه می توانند با کلمه ی عبور مخصوص به خود وارد سي
  .از امکانات آن بهره مند گردند

  
  : جستجوی هوشمند کتاب ۵-٢ 

اربران را ب                  ورد نطر هر يک از ک اب م سنده را            سيستم قابليت جستجوی کت ام نوي وان ،موضوع ، ن راساس عن
  .فراهم می کند

  
  : مشاهده ی اطالعات و وضعيت کتاب مورد نظر۵-٣

د شابک ،                         ه ک ورد نظر ا طالعاتی را راجع ب اب م ا پس از جستجوی کت د ت سيستم اين قابليت را فراهم می کن
اده اما       راهم     محل نگهداری آن و غيره  و  وضعيت کتاب که در يکی از دو حالت آم نت و در دست امانت را ف

  .می کند
  
  : رزرو کتاب ۴-۵

وانيم آن              سيستم اين امکان را برای ما فراهم می کند که در صورتی که کتاب مورد نظر در دست امانت باشد بت
  .را رزرو کنيم 

  

  محدوديت ها) ۶
و اطالعات  .ه برداری باشد  اين سيستم نبايد به سخت افزار اضافی نداشته باشد و با سخت افزار موجود قابل بهر               

  .کتاب ها از بانک اطالعاتی موجود بايد فابل اخذ باشد و نياز به يک بانک اطالعاتی مجزا نباشد
  

  دامنه های کيفيت ) ٧
  
  . سيستم در تمام ساعات شبانه روزدر دسترس خواهد بود:دسترسی 

  .فاده خواهد بود سيستم بايد برای افراد غير کامپيوتری به سادگی قابل است:بهره وری
  . سيستم راهنمای برخط خواهد داشت به قسميکه ، هيچگونه نيازی به منوال استفاده نباشد:راهنما 

رميم باشد                 :قابليت ترميم    ل ت ه سادگی قاب ه ب ه اطالعات       . سيستم بايد طوری طراحی خواهد شد ک ين ، کلي همچن
  . گی قابل مشاهده و تصحيح باشندمربوط به کتابخانه در جداول نگه داری خواهند شد تا به ساد
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  اولويتها ) ٨
  

  :برای هر يک از قابليت های سيستم در جه ی اهميت نسبی و اولويت مشخص می شود برای مواردی مانند
  مجوز ورود به سيستم

  مجوز جستجوی کتاب 
   مجوز مشاهده ی جزييات کتاب ها

  مجوز رزرو کتاب
  

  نيازهای سيستمی)٩
  
اط         libraryاطالعاتی   سيستم بايد با بانک       • ا را دارا است در ارتب ا و کاربره ه کتابه وط ب ات مرب ه جزيي  ک

 .قرار بگيرد
 .سيستم عامل مورد استفاده برای ايستگاههای کاری ويندوز ايکس پی خواهد بود •
  

  :ديدگاه منطقی 
  

   :ساختار بخش تحليل به ترتيب زير است. اين ديدگاه شامل تحليل و طراحی سيستم می باشد 
  

  
  

 تحقق مورد هاي استفاده
digital library

 مدل مفهومي براي کل 
سيستم

 تحقق مورد هاي استفاده و
دياگرام هاي توالي و کالس ها

 مدل ارتباطي کالس
ها

 استفاده از مدل کالس ها در
تحقق مورد هاي استفاده

  
 

 ١٧



<<realize>>

لغو رزرو
(from عمليات امانت گيرنده)

تحقق ثبت نام

مهمان يا عضو:کنترل وضعيت ورود
(from عمليات امانت گيرنده)

کنترل وضعيت کتاب 
(from عمليات امانت گيرنده)

تحقق لغو رزرو

تحقق امانت کتاب

تحقق جستجو

تحقق رزرو کتاب 

تحقق ورود به سيستم

<<include>>

امانت کتاب
(from عمليات امانت گيرنده)

<<realize>><<include>>

<<include>>

برگشت کتاب
(from عمليات امانت گيرنده)

<<include>>

<<include>>

رزرو کتاب 
(from عمليات امانت گيرنده)

<<realize>>

<<include>>

جستجو
(from عمليات امانت گيرنده) <<realize>>

ورود به سيستم  
(from عمليات امانت گيرنده)

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<realize>>

مشاهده وضعيت کاربر  
(from عمليات امانت گيرنده)

<<include>>

تحقق برگشت کتاب
امانت گيرنده

(from عمليات امانت گيرنده)

تحقق مشاهده وضعيت

ثبت نام 
(from عمليات امانت گيرنده)

  
ل آن                  رم ورودی خروجی مربوطه در ذي اگرام همکاری و ف والی ،دي اگرام ت برای هر مورداستفاده به ترتيب دي

  .آورده شده است 
  
  :مورد استفاده ورود به سيستم .١

ه صورت      اين مورد استفاده امکان وارد شدن به سيستم را فراهم ميکند کاربر برای استفاده از سيستم بايد ابتدا ب
ستم شود   مج  رم  .از وارد سي ه   entryدر ف در . وجود دارد  sign in as guest و signup ، signin سه گزين

ستم  password و usernameصورت درخواست کاربر مبنی بر ورود به صورت عضو بايد          را وارد کند سي
ت   د در صورت اش رل ميکن ور را کنت ز عب اربری و رم ام ک اتی صحت ن ه بانک اطالع ا دسترسی ب ودن ب باه ب
رم          ستم ف  generalمشخصات سيستم از کاربرميخواهد تا مجددا آنها را وارد کند و در صورت صحيح بودن سي

ار              . را نمايش ميدهد   ه طور خودک رد صفحه ب اگر کاربر بيش از چهار بار نام کاربری و رمز را اشتباه وارد ک
  .بسته ميشود

  . نمايش داده ميشودgeneral صفحه sign in as guestدر صورت فشار دادن دکمه 
  . نمايش داده ميشود sign_up توسط کاربر فرم کالس signupدر صورت انتخاب گزينه 
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TheUser : user Thentry : entry TheCtrlentry : 
Ctrlentry

Thegeneral : general

درچ مشخصات ورود
  ، signin_Click_1 ()  or    signing_Click_1()

Ctrlentry(this) show()

فرم ورودي user menuکالس کنترلي که ورود معتبر 
کاربر را  چک مي کند

 
  دياگرام توالی

  
  
 

TheUser : user
Thentry : entry

Thegeneral : general

فرم ورودي

 کالس کنترلي که ورود
... معتبر کاربر را  چک

user menu

TheCtrlentry : Ctrlentry

درچ مشخصات ورود   :1
2:   ، signin_Click_1 ()  or    signing_Click_1()

3: Ctrlentry(this)4: show()

 
 دياگرام همکاری
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  :مورد استفاده جستجو .٢

ورد     می تواند به جستجوی  generalدر اين مورد استفاده  کاربر پس از وارد شدن به سيستم  در فرم  اب م کت
رای          ه ب رد ک اب  صورت گي نظر بپردازد اين جستجو می تواند بر اساس نام کتاب  يا نام مولف  يا موضوع کت

  :تحقق اين مورد استفاده عمليات زير به ترتيب به وقوع می پيوندد
 به تهی  فراخوانی می شود و در اين کالس با توجه       Ctrlclassپس از انتخاب گزينه جستجو ابتدا سازنده کالس         

ا   General به کالس entry که از کالس    usernameبودن يا نبودن  مقدار فيلد         پاس داده شده است عضويت ي
اربر اجازه جستجوی           .عدم عضويت کاربر چک می شود        وع ک ه هر دو ن که البته در مورد استفاده جستجو   ب
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ه                              entrybookformسپس فرم    ن قابليت وجو دارد ک رم اي ن ف اربر ظاهر می شود  در اي وع ک  برای هر دو ن
ن                        ی از اي ا ترکيب ام مولف ياموضوع  و ي د عمليت جستجو را            ٣کاربر با توجه به نام کتاب يا ن  حالت می توان

ه         . غاز کند   آ اب و زدن دکم رم  searchبعد از وارد کردن اطالعات  کت ايج جستجو می      Grid ف ه حاوی  نت  ک
  .باشد ظاهر می گردد 

  
  
  
  

 فرم مربرط به وارد کردن 
مشخصات کتاب هنگام جستجو

user : کاربر    TheUserMenu : general ThentryBook : entrybook TheSearch : search
menuItem6_Click() show()

درج جزييات جستجو

button1_Click()
search(this ,int c )

 منوي اوليه signingظاهر مي شود  
کاربر که پس از

 که عمليات مربوط به جستجو را انجام مي 
کالس searchدهد

  
  

  دياگرام توالی
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user : کاربر    TheUserMenu : general

ThentryBook : entrybook

TheSearch : search

 منوي اوليه کاربر signingظاهر مي شود  
که پس از

 فرم مربرط به وارد 
...کردن مشخصات کت

 که عمليات مربوط به جستجو را انجام مي 
کالس searchدهد

1: menuItem6_Click()

درج جزييات جستجو :3
4: button1_Click()

2: show()

5: search(this ,int c )

  
  دياگرام همکاری

  
  

  
  

 ٢٢



  
  
  
  :مورد استفاده رزرو .٣

رم                         ه رزرو در ف ا انتخاب گزين ستم ب ه سي اب       generalدر اين مورد استفاده کاربر پس از ورود ب د کت  می توان
  .مورد نظر را با وارد کردن نام و کد شابک کتاب  رزرو کند 

اربر                               ه رزرو توسط ک سر می باشد پس از انتخاب گزين اربران عضو مي رای ک ا ب اب تنه از آنجا که رزرو کت
ازنده کالس  دا س ستم ابت اربر  CtrlClassسي وع ورود ک ستم  ن ن کالس سي د در اي وانی ميکن را چک  را فراخ

ستيد و                          اب ني ه رزرو کت ميکند در صورت ورود کاربر به صورت ميهمان سيستم پيغام می دهد که شما مجاز ب
  . بايد ابتدا به عضويت کتابخانه در آييد 

اب را وارد می                   .  ظاهر می شود   reserveformدرغيراين صورت فرم     د شابک کت ام وک اربر  ن رم ک در اين ف
ه   د و دکم شار reserveکن ه ی   را ف س از آن زدن دکم د پ الس  reserveميده ازنده ی  ک  را Ctrlreserve س

د               د ودر سازنده کالس  امکان رزرو را چک ميکن ه     . فراخوانی ميکن در صورتی امکان رزرو وجود دارد ک
ستم سازنده                        اوال اين کتاب وجود داشته باشد ثانيا اين کتاب توسط شخص ديگری رزرو نشده باشد پس از آن سي

الس اتی        reserve ک دول اطالع ه ج ورد ب ک رک شود و ي ام مي د رزرو انج وانی ميکن   user_book را فراخ
  .شود اضافه می

 ٢٣



userTheUserMenu : general : کاربر   ThereserveForm : reserveformThereserveCtrl : 
Ctrlreserve

Thereserve : reserveThectrlClass : 
Ctrlclass

 ظاهر مي .  
...منوي اول  signingشود  

 کالس کنترلي  که مجوز
...دسترسي کاربر را به امک

 فرم مربرط به
رزرو کتاب 

 کالس رزرو که عمليات
... مربوط به رزرو را انجام

 کالس کنترلي رزرو که امکان
... رزرو کتاب مورد نظر

menuItem3_Click()

درج اطالعات رزرو

find_reserve()

کنترل مجوز دسترسي

show( )

button1_Click()

Ctrlreserve( string str , this)

کنترل امکان رزرو

reserve(string str1, reserveform r1 )

 
  دياگرام توالی

  
 

user : کاربر   

TheUserMenu : general

ThereserveForm : reserveform
ThereserveCtrl : 

Ctrlreserve

Thereserve : reserve

 ظاهر مي .  
...منوي اول  signingشود 

 کالس کنترلي  که مجوز
... دسترسي کاربر را  

 فرم مربرط به
رزرو کتاب 

 کالس کنترلي رزرو که
...امکان رزرو کتاب مو

 کالس رزرو که عمليات
... مربوط به رزرو  

کنترل مجوز دسترسي :3

ThectrlClass : Ctrlclass

2: find_reserve()
1: menuItem3_Click()

کنترل امکان رزرو :8

9: reserve(string str1, reserveform r1 )

7: Ctrlreserve( string str , this)

درج اطالعات رزرو :5
6: button1_Click() 4: show( )

  
  دياگرام همکاری
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   :مورد استفاده لغورزرو .۴

رم             ستم در ف ه سي اربر پس از وارد شدن ب ه    generalدر اين مورد استفاده ک ا انتخاب گزين  cancelreserve ب
د         دام کن اب اق ابع سازنده کالس     . ميتواند برای لغو رزرو يک کت دا ت ن    Ctrlclassابت د در اي  را فراخوانی ميکن

د   ه صورت     entry  از کالس  usernameکالس با توجه به تهی بودن يا نبودن مقدار فيل اربر ب   نحوه ورود ک
رای  عضو يا ميهمان  بررسی می شود در صورت ورود به صورت ميهمان ، کار       بر با پيغامی مبنی بر اينکه ب

  .استفاده از اين امکان بايد ابتدا در سايت عضو باشيد مواجه ميشود
اربر پس از وارد کردن       cancelreserveformدر صورت ورود به صورت عضو فرم         شود ک ايش داده مي  نم

ه     اب دکم ام کت ابک و ن د ش د cancelreserveک شار ميده ت  .   را ف ا اس س از آن ب ستم پ الس سي فاده از ک
Ctrlcancel اب توسط ه کت و رزرو وجود دارد ک ان لغ د در صورتی امک و رزرو را بررسی ميکن ان لغ  امک

ام شده و در بانک اطالعاتی و جدول                          و رزرو انج ستم لغ د توسط سي همين کاربر رزرو شده باشد پس از تايي
user_bookرکورد مربوط به آن حذف ميشود .  
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Theuser : user TheUsermenu : general TheCtrlclass : Ctrlclass TheCancelreserveform : 
cancelreserveform

ThecanclCtrl : Ctrlcancel TheCancelreserve : 
cancelreservemenuItem4_Click()

find_cancelreserve()

کنترل مجوز لغو رزرو  

show()

درج جزييات لغو رزرو

button1_Click()

Ctrlcancel(string str,this)
کنترل امکان لغو رزرو  

cancelreserveform(string str1,cancelreserveform d)

 اين کالس عمليات مربوط به عمل لغو   
رزرو را انجام مي دهد

 منوي اوليه کاربر که  signingظاهر مي شود   .  
پس از

کنترل(کالس کنترلي که امکان لغو رزرو را کنترل مي کند    
 مي کند که  کتاب مورد نظر توسط همين شخص رزرو شده  
باشد

 فرم مربوط به لغو
رزرو

 کالس کنترلي که مجوز  
دسترسي را کنترل مي کند

  
  دياگرام توالی

  

منوي اوليه کاربر که پس از  signingظاهر مي شود .  

Theuser : user

TheUsermenu : general

TheCtrlclass : Ctrlclass

TheCancelreserveform : cancelreserveform

ThecanclCtrl : Ctrlcancel
TheCancelreserve : 

cancelreserve

کنترل مجوز لغو رزرو :3

کنترل امکان لغو رزرو :8

 کالس کنترلي که مجوز دسترسي
را کنترل مي کند

 فرم مربوط به لغو
رزرو

کنترل مي کند (کالس کنترلي که امکان لغو رزرو را کنترل مي کند  
که  کتاب مورد نظر توسط همين شخص رزرو شده باشد

1: menuItem4_Click()
2: find_cancelreserve()

درج جزييات لغو رزرو :5
6: button1_Click()

4: show()

7: Ctrlcancel(string str,this)

9: cancelreserveform(string str1,cancelreserveform d)

 اين کالس عمليات مربوط به عمل
لغو رزرو را انجام مي دهد

  
  اگرام همکاریدي
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  :مورد استفاده امانت گرفتن کتاب .۵

رم         ستم  در ف ه سي اربر پس از وارد شدن ب تفاده  ک ه     generalدر اين مورد اس ا انتخاب گزين  می  borrow  ب
ن کالس    Ctrlclassابتدا سازنده کالس .تواند برای به امانت گرفتن کتاب اقدام کند      فراخوانی می شود و در اي

ه از کالس       usernameه تهی بودن يا نبودن  مقدار فيلد         با توجه ب   ه کالس    entry ک اس داده شده   General ب  پ
ه        .است عضويت يا عدم عضويت کاربر چک می شود             رای ب ه ب ن ک اگر کاربر عضو نباشد پيغامی مبنی بر اي

ارب                         ه ک ردد و در صورتی ک ه شويد  ظاهر می گ رم    امانت گرفتن کتاب ابتدا بايد عضو کتابخان ر عضو باشد ف
borrowform                                 د و ورد نظرش را وارد می کن اب م د شابک کت ام و ک اربر ،ن رم  ک ن ف ردد در اي  ظاهر می گ

ه  پس دکم ه  borrowس س از زدن دکم د پ ی کن ک م الس borrow را کلي ازنده ک دا س  Ctrlborrow ابت
ار کتا    . فراخوانی می شود     اب در انب ن کت رد      در اين کالس کنترل می گردد که  اي ه موجود باشد و توسط ف بخان

اب در خواستی                         .ديگری رزرو نشده باشد      ه کت ن ک ر اي ی ب امی مبن ا رزرو شده باشد پيغ اگر موجود نباشد و ي
 borrowوگرنه تابع سازنده کالس    .توسط فرد ديگری رزرو شده و يا به امانت داده شده است ظاهر می گردد                

ا اتصال               ن کالس ب ردد و در اي ه بانک اطالعاتی        فراخوانی می گ اب           library ب رفتن کت ه امانت گ ات ب  ،عملي
ه جدول           ورد ب ه و يک رک ام گرفت ه         user_bookمورد نظر انج امی ب ايش پيغ ا نم ردد وسپس  ب  اضافه می گ

ه است            ورد     . کاربراعالم می شود که عمليات به امانت گرفتن کتاب ،با موفقيت انجام گرفت ن م والی اي ودار ت نم
  :ت زير است استفاده به صور
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TheUser : user TheuserMenu : general TheCtrlclass : 
Ctrlclass

TheborrowForm : borrowform TheCtrlborrow : 
Ctrlborrow

TheBorrow : borrow

menuItem5_Click ()
find_borrow()

کنترل مجوز رسترسي  

show()

درج اطالعات امانت

button1_Click()

Ctrlborrow(str, this)
کنترل امکان امانت

borrow(str1,Theborrowform)

 کالس فوق کليه
... عمليات مربوط

 منوي اوليه  signingظاهر مي شود .  
کاربر که پس از

 کالس کنترلي که امکان
... امانت گرفتن کتاب

 فرم مخصوص
امانت

 کالس کنترلي که مجوز
دسترسي را کنترل مي کند

  
  دياگرام توالی

  

 منوي اوليه  signingظاهر مي شود .  
کاربر که پس از

TheUser : user

TheborrowForm : borrowform

TheCtrlclass : Ctrlclass

TheuserMenu : general

TheCtrlborrow : 
Ctrlborrow

TheBorrow : borrow

کنترل امکان امانت :8

 کالس کنترلي که مجوز
دسترسي را کنترل مي کند

 فرم مخصوص
امانت

 کالس کنترلي که امکان
... امانت گرفتن کتاب

 کالس فوق کليه
... عمليات مربوط

کنترل مجوز رسترسي   :3

1: menuItem5_Click () 2: find_borrow()

درج اطالعات امانت :5
6: button1_Click()

4: show()

7: Ctrlborrow(str, this)

9: borrow(str1,Theborrowform)

  
  دياگرام همکاری
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  :مورد استفاده  برگشت کتاب .۶

 می تواند return  با انتخاب گزينه  general در اين مورد استفاده  کاربر پس از وارد شدن به سيستم  در فرم 
ا توجه      فراخوانی می ش   Ctrlclassابتدا سازنده کالس .برای بازگرداندن کتاب اقدام کند    ن کالس ب ود و در اي

د                دار فيل ودن  مق ا نب ودن ي ه از کالس      usernameبه تهی ب ه کالس   entry ک اس داده شده است    General ب  پ
اگر کاربر عضو نباشد پيغامی مبنی بر اين که برای به امانت             .عضويت يا عدم عضويت کاربر چک می شود           

اهر       ويد  ظ ه ش ضو کتابخان د ع دا باي اب ابت رفتن کت رم        گ د ف ضو باش اربر ع ه ک ورتی ک ردد و در ص ی گ م
returnform       د و سپس  ظاهر می گردد در اين فرم  کاربر ،نام و کد شابک کتاب مورد نظرش را وارد می کن

ه ه   eturnbookدکم س از زدن دکم د پ ی کن ک م الس  returnbook را کلي ازنده ک دا س  Ctrlborrow ابت
اربر می                      در اين کالس کنترل م    . فراخوانی می شود     ن ک اب  در حال حاضر در امانت اي ی گردد که آيا اين کت

اگر کاربر اين کتاب را امانت نگرفته باشد يک پيغام ظاهر می گردد و در اين پيغام به کاربر اعالم . باشد يا نه 
يد                        ه باش اب را امانت گرفت د کت دا باي دن  ابت رای بازگردان اتی ب          .  می  شود که ب ن صورت عملي ر اي رای در غي

تاريخ جاری سيستم را با تاريخی که کاربر می بايست کتاب را : بازگرداندن کتاب به اين ترتيب انجام می گردد       
ارت                 ه از ک وان جريم ه عن اريخ گذشته باشد مبلغی ب ه از آن ت باز می گرداند مقايسه می گردد و در صورتی ک

افی نباشد                 رد ک ه         اعتباری کاربر کسر می گردد اگر موجودی حساب ف د مبلغی را ب ه شما باي د ک ام می ده پيغ
ورد مربوطه از جدول                   . صورت دستی بپردازيد     ه بانکاطالعاتی رک ا اتصال ب ان ب  حذف   user_bookدر پاي

ورد   . می گردد و  بدين ترتب با نمايش پيغامی ، عمليات بازگرداندن کتاب به پايان می رسد             ن م نمودار توالی اي
  :استفاده به صورت زير است 
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Theuser : user TheuserMenu : general TheCtrlclass : Ctrlclass Thereturnbookform : returnbookform TheCtrlreturn : Ctrlreturn Thereturnbook : returnbook

menuItem7_Click()
find_ret()

کنترل مجوز دسترسي

show()
درج اطالعات کتاب

button1_Click()
Ctrlreturn( string str,this)

کنترل شرايط الزم براي ثبت

returnbook(string str1,returnbookform d)

منوي اوليه کاربر که پس از  signingظاهر مي شود .    کالس کنترلي که مجوز دسترسي
کاربر را کنترل مي کند

 فرم مربوط به ثبت
برگشت کتاب 

 کالس کنترلي که شرايط الزم براي ثبت
برگشت کتاب را چک مي کند

 اين کالس عمليات مربوط به ثبت
برگشت کتاب را انجام  مي دهد

  
  دياگرام توالی

 
 
 

منوي اوليه کاربر که پس از  signingظاهر مي شود .  

Theuser : user TheuserMenu : general

TheCtrlclass : Ctrlclass

Thereturnbookform : returnbookform TheCtrlreturn : Ctrlreturn

Thereturnbook : returnbook

 کالس کنترلي که مجوز دسترسي
کاربر را کنترل مي کند

کنترل مجوز دسترسي :3

کنترل شرايط الزم براي ثبت :8

 فرم مربوط به ثبت
برگشت کتاب 

 کالس کنترلي که شرايط الزم براي ثبت
برگشت کتاب را چک مي کند

1: menuItem7_Click()

2: find_ret()

درج اطالعات کتاب :5
6: button1_Click()

4: show()

7: Ctrlreturn( string str,this)

9: returnbook(string str1,returnbookform d)

 اين کالس عمليات مربوط به ثبت
برگشت کتاب را انجام  مي دهد

 
 

 دياگرام همکاری
 

 ٣٠



 

  
   

  
  :مورد استفاده مشاهده وضعيت کاربر.٧

رم                  د وضعيت خود را در          generalدر اين مورد استفاده ،کاربر پس از ورود به سيستم و ورود به  ف  ،می توان
اربر  شامل            اربر  امانت داده               :  کتابخانه کنترل کند  وضعيت ک ه ک ه ب ايی  ک اب ه داد کت ين    تع  شده است همچن

شتری  و   ه م ل آن ب اريخ تحوي د.....ت ی باش رم   . م اربر در ف تفاده ک ورد اس ن م ق اي رای تحق ه generalب  دکم
showstate          را می فشارد در ابتدا  سازنده کالس Ctrlclass       ه       فراخوانی می شود ا توجه ب ن کالس ب و در اي

د     دار فيل ودن  مق ا نب ودن ي ی ب الس  usernameته ه از ک الس  entry ک ه ک ت  General ب ده اس اس داده ش  پ
اگر کاربر عضو نباشد پيغامی مبنی بر اين که برای به امانت             .عضويت يا عدم عضويت کاربر چک می شود           

اربر عضو باشد                             ه ک ردد و در صورتی ک ه شويد  ظاهر می گ  وضعيتش   گرفتن کتاب ابتدا بايد عضو کتابخان
ه    همانطور که گفته شد به صورت جدول نما      ا دکم اربروجود دارد     backيش داده می شود ب رای ک ن امکان ب  اي

  :نمودار توالی اين مورد استفاده به صورت زير است . که به مرحله  قبل بازگردد

Theuser : user TheUserMenu : general TheCtrlclass : Ctrlclass showstate : showstate Thegrid : grid
menuItem8_Click()

find()
کنترل مجوز دسترسي

منوي اوليه کاربر که پس از signingظاهر مي شود    اين کالس عمليات مربوط به نمايش وضعيت
کاربر را انجام مي دهد

 کالس کنترلي که مجوز دسترسي کاربر را
کنترل مي کند 

showstate(string l)
show()

  
  دياگرام توالی

    

 ٣١



 منوي اوليه کاربر signingظاهر مي شود  
که پس از

Theuser : user
TheUserMenu : general

TheCtrlclass : Ctrlclass

showstate : showstate

Thegrid : grid

 کالس کنترلي که مجوز دسترسيکنترل مجوز دسترسي :3
کاربر را کنترل مي کند

 اين کالس عمليات مربوط به نمايش
وضعيت کاربر را انجام مي دهد

1: menuItem8_Click() 2: find()

4: showstate(string l)

5: show()

  
  دياگرام همکاری

  
  

  
  
  
  
  :ثبت نام عضويت. ٨

ا عضويت در       ه     در اين مورد استفاده ،کاربر مهمان می تواند عضو شود و ب ات موجود آن ب ه از امکان  کتابخان
ردد     sign upبنابراين با فشردن دکمه .عنوان کاربر مجاز استفاده کند  از می گ ام ب   در فرم   ورود ،فرم ثبت ن

را .... کاربر ،شماره کارت اعتباری  IDدر اين فرم کاربر اطالعات الزم از قبيل نام ،شماره شناسايی يا ملی ،
شردن    ا ف د ب ا      وارد می کن د ب اربر می توان اربر ثبت می شود و ک ه ثبت  ،اطالعات ک  password و ID دکم

  . انتخابی خود از امکانات سيستم استفاده کند
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Theuser : user Thentrymenu : entry Theregisterform : sign_up Theregister : registerTheCtrlregister : 
Ctrlregisterbutton2_Click()

show()

درج اطالعات

submit_Click()
Ctrlregister(this)

register(sign_up s)

 کالس کنترلي شرايط مد نطر براي
داده هاي وارده را کنترل مي کند

 اين کالس عمليات مربو ط به ثبت
نام را انجام مي دهد

منوي اوليه کاربر که پس از signingظاهر مي شود  فرم مربوط به ثبت نام

  
  دياگرام توالی

  
  

Theuser : user

Thentrymenu : entry

Theregisterform : sign_up

Theregister : register

 منوي اوليه کاربر signingظاهر مي شود  
که پس از

 کالس کنترلي شرايط مد
...نطر براي داده هاي وار

 فرم مربوط به ثبت
نام  

 اين کالس عمليات مربو
... ط به ثبت نام را انجام

TheCtrlregister : 
Ctrlregister

2: show()
1: button2_Click()

5: Ctrlregister(this)

درج اطالعات :3
4: submit_Click()

6: register(sign_up s)

 
 

 دياگرام همکاری
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  :طرح معماری سيستم کتابخانه ديجيتال 
ه ی مجازی                  امپيوتری کتابخان ستم ک ن سه            در مجموع سه جزو اصلی در عملکرد سي ه اي مشخص شده است ک

  :جزو به قرار زير هستند 
  

.١ سيستم امانت کتابخانه ی ديجيتالزير  
.٢  ديجيتالی کتابخانه  هوشمند جستجویيستمسزير  
.٣  کتابخانه ی ديجيتالرزروسيستم زير  

  
 

  مدل طراحی

  :طرح سه اليه ای معماری 
راحی خرد با تجزيه رفتار و طراحی طراحی در دو سطح معماری و تجزيه رفتاری انجام می شود در واقع ط

کالن با تعيين معماری انجام می شود اجزای معماری را در برنامه های شی گرا کالسها تشکيل می دهند در 
مرحله طراحی تاثير محيط نرم افزاری در طرح برنامه ها مشخص می شود برای تعيين معماری ابتدا در 
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 شامل کالسها از نوع
باندري و کنترلي

Application
<<layer>>

 در برخي از
 طرحهاي سه اليه
 امکان استفاده از  
 کليه اليه هاي زيرين
وجود دارد

Business 
Services

<<layer>>

Middleware
<<layer>> Base Reuse

global

 شامل کالسها از نوع
 موجوديت يا اينتيتي
است

 شامل کالسهاي آماده
.براي استفاده است

 حاوي کالسهاي
 همگاني براي همه اليه
ها است

  
   
  
  

 نوع  است که صرفا شامل کالسها ازApplicationباالترين اليه در طرح سه  اليه ،اليه کاربرد يا اليه 
 :سرحدی و کنترلی است اليه کاربرد سيستم کتابخانه به صورت زير است
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reserve
<<subsystem>>

borrow
<<subsystem>>

entry
<<susbsyst...>>

return
<<subsyst...>>

cancel 
reserve

<<subsyste...>>

member 
information

<<subsystem>>

search
<<subsyst...>>

System
(from Base Reuse)

reserve 
subsystem

(from Business Services)

search subsystem
(from Business Services)

borrow subsystem
(from Business Services)

System.Data.SqlClient
(from Middleware)

System.Windows.
Forms

(from Middleware)System.Data
(from Middleware)

cancel reserve 
subsystem

(from Business Services)

return subsystem
(from Business Services)

member information 
subsystem

(from Business Services)

register
<<subsyst...>>

register subsystem
(from Business Services)

  
  
  

 هر يک از پکيج های شکل باال حاوی کالس های مرتبط است دياگرام کالسی هر کدام از اين پکيج ها به 
  :ترتيب زير است 

  
  
 searchبسته ) ١
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grid
entrybook

grid...

Form
(from System.Windows.Forms)

f1 : bool
c : int

entrybook()
search_Click()

backlabel_LinkClicke...

object
(from System)

EventArgs
(from System)

LinkLabelLinkClickedEventArgs
(from System.Windows.Forms)

search

searc...

(from search subsystem)

SqlDataReader

SqlDataReader()
Read()

(from System.Data.SqlClient)

SqlException

Number
Message

(from System.Data.SqlClient)

SqlConnection

State
ConnectionString

SqlCommand

SqlCommand()
ExecuteReader()
CommandType()

(from System.Data.SqlClient)

Dataset

DataSet()
Clear()
AccepChanges()

(from System.Data)

SqlConnection()
Open()
Close()

(from System.Data.SqlClient)

Form
(from System.Windows.Forms)

ConnectionStateMessageBox

show()

(from System.Windows.Forms)

open()

(from System.Data)

SqlDataAdaptor

SqlDataAdaptor()
fill()

(from System.Data.SqlClient)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢ (Reserve  
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Form
(from System.Windows.Forms)

object
(from System)

EventArgs
(from System)

reserverform

reserveform()
button1_Click...

ConnectionState

open()

(from System.Data)

System

String
Int32

(from System)

SqlConnection

State
ConnectionString

SqlConnection()
Open()
Close()

(from System.Data.SqlClient)

SqlCommand

SqlCommand()
ExecuteReader()
CommandType()

(from System.Data.SqlClient)
SqlDataReader

SqlDataReader()
Read()

(from System.Data.SqlClient)

SqlException

Number
Message

(from System.Data.SqlClient)

reserve

reserve...

(from reserve subsystem)

Ctrlreserve

str1
cmdstr

MessageBox

show()

(from System.Windows.Forms)

Ctrlreserve...

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣ (Borrow 
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Form
(from System.Windows.Forms)

EventArgs
(from System)

borrowform

borrowform()
borrow_button_Clic...

Ctrlborrow

cmdStr : stri...

System

String
Int32

(from System)

MessageBox

show()

(from System.Windows.Forms)

str1 : string

Ctrlborrow()

SqlConnection

State
ConnectionString

SqlConnection()
Open()
Close()

(from System.Data.SqlClient)

SqlCommand

SqlCommand()
ExecuteReader()
CommandType()

(from System.Data.SqlClient)

SqlDataReader

SqlDataReader()
Read()

(from System.Data.SqlClient)

borrow

borrow...

(from borrow subsystem)

ConnectionState

open()

(from System.Data)

SqlException

Number
Message

(from System.Data.SqlClient)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
۴ (entry  
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Ctrlclass

l : bool

Ctrlclass...
find()

Form
(from System.Windows.Forms)

entrymenu

flag : bool

entry()
signup_Click...
signing_Click...
signin_Click()

object
(from System)

EventArgs
(from System)

general
s1 : string
f : bool

general()
searchToolStripMenuItem1_Clic...

backlabel_LinkClicked()
reserveToolStripMenuItem1_Clic...
borrowToolStripMenuItem1_Clic...

showstate_Click()
general_Load()

exitToolStripMenuItem1_Click()
exitToolStripMenuItem_Click()

cancelreserve_Click()

ConnectionState

open()

(from System.Data)

SqlDataReader

SqlDataReader()
Read()

(from System.Data.SqlClient)

SqlException

Number
Message

(from System.Data.SqlClient)

SqlCommand

SqlCommand()
ExecuteReader()
CommandType()

(from System.Data.SqlClient)

SqlConnection

State
ConnectionString

SqlConnection()
Open()
Close()

(from System.Data.SqlClient)

sign_up

sign_up()

MessageBox

show()

(from System.Windows.Forms)

submit_Click...

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ۵cancelreserve (  
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object
(from System)

EventArgs
(from System)

cancelreserveform

sid

cancelreservefor...
button1_Click()

Ctrlcancel

cmdS...
str1

Ctrlcance...

SqlException

Number
Message

(from System.Data.SqlClient)

SqlDataReader

SqlDataReader()
Read()

(from System.Data.SqlClient)

SqlCommand

SqlCommand()
ExecuteReader()
CommandType()

(from System.Data.SqlClient)

SqlConnection

State
ConnectionString

SqlConnection()
Open()
Close()

(from System.Data.SqlClient)

ConnectionState

open()

(from System.Data)

MessageBox

show()

(from System.Windows.Forms)

System

String
Int32

(from System)

cancelreserve

cancelreserv...

(from cancel reserve subsystem)

Form
(from System.Windows.Forms)
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۶return ( 

returnbookform
Form

striduser (from System.Windows.Forms)

returnbookform...
button1_Click()

EventArgs
(from System)

object
(from System)

Ctrlreturn

System

String
Int32

(from System)

cmdstr
str1
str2

Ctrlreturn...

SqlException

Number
Message

(from System.Data.SqlClient)

SqlDataReader

SqlDataReader()
Read()

(from System.Data.SqlClient)

SqlCommand

SqlCommand()
ExecuteReader()
CommandType()

(from System.Data.SqlClient)

SqlConnection

State
ConnectionString

SqlConnection()
Open()
Close()

(from System.Data.SqlClient)

ConnectionState

open()

(from System.Data)

returnbook

cmdstr
str1 MessageBox

show()

(from System.Windows.Forms)
returnbook...

(from return subsystem)

 
 
  
٧(  member information 

grid

grid... Form
(from System.Windows.Forms)
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٨ (register 

Form
(from System.Windows.Forms)

sign_upform

object
(from System) EventArgs

(from System)

SqlException

Number
Message

(from System.Data.SqlClient)

SqlDataReader

SqlDataReader()
Read()

(from System.Data.SqlClient)

SqlCommand

SqlCommand()
ExecuteReader()
CommandType()

(from System.Data.SqlClient)

SqlConnection

State
ConnectionString

SqlConnection()
Open()
Close()

(from System.Data.SqlClient)

ConnectionState

open()

(from System.Data)

System

String
Int32

(from System)

MessageBox

show()

(from System.Windows.Forms)

register

(from register subsystem)

Ctrlreg

 
  

 سيستم Business servicesاليه دوم حاوی کالسهای موجوديت می باشد ساختار درونی اليه دوم يا اليه 
  : است کتابخانه به ترتيب زير
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borrow 
subsystem

cancel reserve 
subsystemsearch 

subsystem return 
subsystem

reserve 
subsystem

member information 
subsystem

System
(from Base Reuse)System.Windows.

Forms
(from Middleware)

System.Data
(from Middleware)

register 
subsystem

System.Data.Sql
Client

(from Middleware)

  
  
  

  محتويات بسته های  اين اليه ،همان زيردرخت ها در اليه کاربردی است که ساختار آنها را در باال ديديم   
  : است اين اليه برای اين سيستم به صورت زير است middle wareپايين ترين اليه ،اليه ميان افزار يا 

  
  

اليه مياني 

System.Data
System.Windows

.FormsSystem.TextSystem.Drawing

System.Data.Sql

System
(from Base Reuse)

System.Component
Model

System.Data.Sql
Client

  
  

  :ر است کالس های درونی پکيج های اليه ميانی به صورت زي
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١System (  
 

EventArgs
System

Stringobject
Int32

 
  
  
٢System.Data ( 
 

Dataset Connectio
nState

DataSet()
Clear() open()
AccepChanges()

 
  
  
  
٣System.Windows.Form( 
 

NavigateEventArgs LinkLabelLinkClickedEventArgs
Form

MessageBox

show()
 

  
  
  
۴System.Data.Sql.Clien (  

SqlCommand SqlConnectionSqlDataReader
State

SqlCommand() ConnectionStringSqlDataReader() ExecuteReader()Read() CommandType() SqlConnection()
Open()
Close()

SqlException SqlDataAdaptor
Number SqlParameterCollection
Message SqlDataAdaptor()

fill()AddWithValue()
 

  
  
  
  

 برای کالسهای عمومی که در هر سه اليه قابل دسترسی هستند نيز تعيين شده Globalيک اليه با برچسب 
 است که کالس های زير را Systemزاری شده است اين اليه معماری در سيستم کتابخانه حاوی بسته نرم اف

  :در بردارد 
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EventArgs
System

Stringobject
Int32

   
  

    
 

  :ديدگاه قطعه ها 
  

 صفحات رابط
براي ورود 

<<Application>>

 صفحات رابط
براي جستجو 

<<Application>>
 صفحات رابط
براي امور رزرو  

 سرويس هاي بانک 
اطالعاتي

 صفحات رابط براي امور
امانت و برگشت کتاب

<<Application>>  صفحات رابط براي 
وضعيت کاربر 

 سرويس     
هاي کنترلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ديدگاه نصب 
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server with 
operating syst...

user station 
2 in library

user station 
1 in library Data Base 

Server F...

Printer

Printer 
1

Printer 
2

Parallel P...

Mouse

Parallel P...
Port ...

Mouse

USB P...

Color 
Printer

Parallel P...

TCP... TCP...
TCP...

Serial P...
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