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  : مقدمه 
  

يكـي از اهـداف   . شاخه اي از علم كامپيوتر برنامه نويسي است كه هدف از آن  تهيه نرم افزار اسـت  

ت مكانيزه نمـودن  مهم برنامه نويسي توليد نرم افزار هاي كاربردي است نرم افزار هاي كاربردي جه

مكانيزه  شدن سيستم هاي عملياتي ادارات ، نهاد . سيستم هاي عملياتي مختلف طراحي مي شوند 

داراي مزيت هايي است كه از جمله آنها را حذف كاغذ ...ها و ساير اماكن اداري ، صنعتي ، تجاري و 

سـادگي دسترسـي بـه    در انجام كارها ،سرعت و دقت بـاالي اجـراي عمليـات ، امنيـت اطالعـات و      

  . اطالعات را مي توان نام برد 

اي اين تيم به عنوان دانشجويان رشته كامپيوتر ااميدواريم كه توانسته باشيم با طراحي اين نـرم  اعض

  . افزار گامي را در اين زمينه برداشته باشيم 
  

  معرفي كامل محيط عملياتي  
 هر دانشگاه مي باشد كه به طور مسـتمر   ييدانشجو امور مدير نظر تحت خوابگاهها مديريت سيستم

 نموده مراجعه خوابگاه كرايه براي بومي غير دانشجوي سيستم، اين در.دهد مي ادامه خود فعاليت به

  .گيرد مي تعلق خوابگاه در اتاقي دانشجو به دانشجويي امور ديد صالح وبه

  :كه است ترتيب اين به كار مراحل

 تسـليم  را خوابگـاه  درخواسـت  بـر  مبنـي  خود تقاضاي كرده مراجعه يدانشجوي امور به دانشجو ابتدا

 را هـايي  فـرم  بايـد  دانشـجو  بـود،  موجـود  خوابگاه در اتاقي اگر سپس.كند مي دانشجويي امور مدير

 امـور  بـه  الزم مـدارك  ارائـه  از پـس . كنـد  تقـديم  دانشجويي امور به الزم مدارك همراه به و پركند

 از اي نامه معرفي اين بنابر. نمايد واريز دانشگاه حساب به را خوابگاه يهشهر بايد دانشجو دانشجويي،

 از اي تائيديـه  بايـد  دانشـجو  شـهريه  واريـز  از پس.نمايد مي دريافت مالي معاونت به دانشجويي امور
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 طـي  دانشـجويي  امور مدير مراحل اين گذراندن از پس. دهد تحويل دانشجويي امور به مالي معاونت

  .دهند مي قرار دانشجو اختيار در را اتاق خوابگاه مسئول به اي نامه معرفي

 مـي  اعـالم  خوابگـاهي  دانشجويان به دانشجويي مديريت از خوابگاه در اقامت مقررات و قوانين كليه

  .گردد

در اين سيستم هر سه موجوديت دانشجو ، آموزش و انبار موجوديت هاي مسـتقلي هسـتند و هـيچ    

  ت در نتيجه وابستگي وجودي نداريم يك به ديگري وابسته نيس

هدف اصلي در اين سيستم اخذ اتاق در خوابگاه مي باشد در ابتدا دانشجو براي گـرفتن خوابگـاه بـه    

آموزش دانشگاه قسمت امور دانشجويي مراجعه مي كند و فرم تقاضاي خوابگاه را مي گيـرد سـپس    

ي ثبت نام ، تكميـل فـرم تقاضـا ، و واريـز     كليه مراحل مربوط به ثبت نام اعم از مدارك مربوطه برا

فيش را انجام داده و بعد از ثبت نهايي در سيستم خوابگاه  دانشجو به خوابگاه مربوطـه معرفـي مـي    

  . شود 

  :  افزار نرم به كلي نگاه
  : باشد مي زير صورت به ها برنامه شرح كه شده تشكيل برنامه سه از افزار نرم اين

  : آموزش ي برنامه

 دارد وجـود  button دو فرم اين در.  باشد مي ساده فرم يك برنامه اين ي دهنده تشكيل اوليه فرم

  و كـرده  وارد را خـود  پسـورد  و عبور رمز بايد خوابگاه سيستم به ورود براي دانشجويي امور مدير كه

 سيستم وارد توانند مي كساني فقط بيشتر امنيت لحاظ براي فرم اين در  شود خوابگاه افزار نرم وارد

 نـام  و شـود  سيسـتم  وارد مـدير  عنوان كاربربه اگر.  باشند رمز ي شماره و كابري نام اراي كه شوند

 مـي  فعال و براي ها button  تمامي گويي آمد خوش ضمن باشد قبول قابل او عبور رمز و كاربري

 و درج ، دانشـجو  اطالعـات  ويـرايش  ، جديـد  دانشـجوي  كردن وارد:  از عبارتند ها دكمه اين.  شود

  .  باشد مي حذف
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 دسترسـي  اجـازه  دانشجو و فعال غير ها button كليه شود سيستم وارد دانشجو عنوان به كاربر اگر

  .  ندارد را سيستم اين به

 اينجـا  در شود برنامه وارد تواند مي Enter دكمه زدن با عبور رمز و كاربري نام نوشتن از بعد كاربر

  .  است كرده login سيستم به مدير بركار يك كه كنيم مي فرض

  .  بگيرد عهده بر را ها قسمت تمامي مديريت تواند مي او دارد وجود مدير براي كه اختياراتي با

  :دانشجو

 فـرم  دريافـت  از پـس  و كنـد  مي مراجعه دانشجويي امور به خوابگاه گرفتن براي كار ابتداي در كه 

 بـه  نظـر  مـورد  مبلـغ  ريخـتن  بـا  و داده انجام را نام ثبت لمراح كليه خوابگاه نام ثبت براي مربوطه

 فـرم  يك همچنين و دهد مي انجام را نهايي ثبت و نموده مراجعه دانشجويي امور به خوابگاه حساب

 او اختيار در دانشگاه كه نياز مورد وسايل دريافت جهت دانشجويي امور از.... و بن گرفتن براي تقاضا

 را خـود  نيـاز  مـورد  وسـايل  حوالـه  دادن تحويل با نام ثبت از پس و كند مي تكميل و دهد مي قرار

 مـي  دانشـجويي  شـماره  تنهـا  دادن با دانشجويي امور به مراجعه بار هر در دانشجو كند مي دريافت

  . شود خوابگاه سيستم وارد تواند

  انبار

 مـي  موجوديـت  ايـن  با رابطه در دانشجويي معاونت و دانشجويي امو ،خوابگاهها مديريت سيستم در

  :باشد مي زير صورت به ارتباط اين. باشند

 مـي  اعـالم  دانشـجويي  امـور  بـه  خوابگـاه  مسـئول  طريـق  از يـا  و خود يا را خود درخواست دانشجو

 يـا  و اسـت  خـراب  فقـط  تجهيزات آيا اينكه بر مبني را دانشجو درخواست دانشجويي امور مدير.دارد

 كـار  تعميـر  به را آن بود خراب نظر مورد جنس اگر. كند مي بررسي نيست استفاده قابل ديگر اينكه

 دانشـگاه  انبـار  بـه  نبـود  تعميـر  قابـل  ديگـر  نظـر  مـورد  وسيله اگر اما نمايد تعمير را آن تا دهد مي

 داد انبـار  بـه  را خـود  درخواست دانشجويي امور كه زماني.دهد مي را نياز مورد تجهيزات درخواست
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 اختيـار  در را نظـر  مـورد  وسيله انبار اگر. خير يا دارد را نظر مورد وسيله آيا كه كند مي بررسي انبار

 مـي  دانشجويي امو تحويل را آن سپس كرده كم خوابگاه هاي موجوديت از را وسيله آن ابتدا داشت

 مـورد  وسـيله  انبـار  چنانچه. دهد مي خوابگاه تحويل را نظر مورد وسيله دانشجويي مو مدير و دهند

 تحويـل  دانشـگاه  عمرانـي  معاونت به وسيله اين خريد مبناي بر درخواستي نداشت اختيار در را نظر

 كـاالي  انبـار  سپس و دهد تحويل انبار به نموده تهيه را نظر مورد وسيله عمراني معاونت تا دهد مي

  .دهد تحويل خوابگاه به را نياز مورد

 دانشـجويان  بـراي  مجزايي انيار رايدا خوابگاه خود كه است اين قسمت اين كنوني مشكالت از يكي

 مكـاني  دهد قرار انيار مانند جايي در را خود وسايل بخواهد ترم پايان در دانشجويي اگر و باشد نمي

 وسـايل  نگهـداري  براي مسئولي باشد كار اين براي اتاقي اگر شايد و است نشده تعبيه كار اين براي

 ي عهـده  بـه  دانشـجو  وسايل شدن گم مسئوليت و ندارد وجود وسايل دادن تحويل و گرفتن تحويل

  .اوست خود
  

 :مشخص كردن خصوصيات هر موجوديت 

 انجام دادن كليه عمليات مربوط به ثبت نام  :دانشجو  - 1

 داراي كليه مجوزهاي دسترسي به همه ي سيستم هاي ثبت نام امور خوابگاه ها  :آموزش - 2

 . ال و توضيحات اضافي در مورد انبار كد كاال ، نام كاال ، تعداد كاال، قيمت كا :انبار  -3

  : هدف از تهيه نرم افزار 
  

اين نرم افزار جهت استفاده دانشجوي شهرستان كه بايد در دانشگاه خوابگاه بگيـر د طراحـي شـده    

.. است كه داراي قابليت هاي گزارش گيري اطالعات و امنيت دسترسي به اطالعـات ، امـور مـالي و   

  . مي باشد 
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در اين نرم . ر طوري تهيه شده كه تمامي نيازهاي يك آموزش داشگاه را فراهم مي كند اين نرم افزا

افزار سعي بر آن شده كه سه موجوديت از جمله دانشجو و خوابگـاه و انبـار را در سيسـتم آموزشـي     

  . جمع آوري كنيم 

  : ويژگي هاي خاص نرم افزار 
  

  : كه شامل . وظيفه خاصي بر عهده دارند اين نرم افزار از سه موجوديت تشكيل شده كه هر يك 

دانشجو در اين سيستم عضو اصلي مي باشد كه براي گرفتن خوابگاه بايد به امور داشجويي مراجعـه  

  . كرده  تقاضاي گرفتن خوابگاه را به امور دانشجويي بدهد 

الزم جهـت   آموزش بايد در موقع مراجعه داشجو فرم ثبت نام را به او تحويـل داده و كليـه مـدارك   

  . ثبت نام را از دانشجو بخواهد كه تا زمان مقرر تحويل امور دانشجويي دهد 

را در صـورت  ... انبار مسئوليت دارد كه هر گونه تقاضاي كه خوابگاه دارد اعم از درخواست تخـت و  

نياز تحويل خوابگاه دهد و در پايان ترم اگر دانشـجويي وسـيله اي داشـت تحويـل خوابگـاه دهـد و       

  . سيد دريافت نمايد ر
  

  :دانشجويي امور نظر تحت خوابگاهها عملكردهاي از برخي  
  .خوابگاهيان براي مناسب و امن محيطي نمودن فراهم  •

  .ها¬خوابگاه در روزي شبانه درمانگاه تاسيس  •

  .خوابگاهي بيماران به رسيدگي   •

  .دانشجويان براي ارتباطاتي امكانات ايجاد  •

  ...خوابگاهيان و براي آسان آمد و ترف امكانات ايجاد  •

 سيسـتم  بتـوانيم  دانشـجويي  امـور   درمـديريت  عزيـزان  كمك با تا  است، آن بر سعي پروژه اين در

  .دهيم قرار بررسي و تحليل مورد  خويش، تحصيل محل دانشگاه در را خوابگاهها، مديريت
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  :سيستم مزاياي

  خوابگاهي دانشجوان به بهتر دهي سرويس  •

  .آن در موجود قوانين و خوابگاهها با ارتباط در دانشجويان به ودقيق  سريع رساني اطالع  •

 مشـكل  بـروز  از جلـوگيري  بـراي  خوابگـاهي  دانشـجويان  آمدهاي و رفت بر بيشتر  كنترل  •

  احتمالي

  .   خوابگاهها در موجود امكانات از  بهينه ي استفاده  •

  : مشخص كردن چندي ارتباط بين موجوديت ها 
  . است  N:1تباط  بين مدير امور دانشجويي و خوابگاه يك ارتباط ار

  . است  N:1ارتباط بين دانشجو و امور دانشجويي يك ارتباط 
    . است  1:1ارتباط بين امور دانشجويي با انبار 

  : براي هر موجوديت  Primary Keyتعيين 

  Primary Key    موجوديت                                                                         

  امور دانشجويي               كلمه ي عبور                               
  دانشجو                      شماره دانشجويي                                                                           

  انبار                               كد كاال                                                                            

  :دانشجويي امور نظر تحت خوابگاهها هاي¬عملكرد از برخي

  .خوابگاهيان براي مناسب و امن محيطي نمودن فراهم•

  .ها¬خوابگاه در روزي شبانه درمانگاه تاسيس•

  .بگاهيخوا بيماران به رسيدگي •

  .دانشجويان براي ارتباطاتي امكانات ايجاد•

  ...و.خوابگاهيان براي آسان آمد و رفت امكانات ايجاد•
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  مدل تعريف شده در اين گروه
  

استفاده شده است كـه روش كـار    control ed centralized  (cc( در اين نرم افزار ما از مدل 

انتخاب شده است و بقيه اعضا با او همكاري مي به اين صورت است كه يك نفر به عنوان مدير پروژه 

  .كنند 

 cdاين مدل مورد استفاده براي پروژه هاي كوچك مي باشد كيفيت و قابليت اين مدل بعد از مـدل  

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال 

  .مي باشد 
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  : پروژه  UMLنمودارهاي 

   Use Caseنمودارهاي 

 
 

 
 

  

درخواست خوابگاه 

.دانشجو مسئول امور دانشجويي  

معرفي به خوابگاه  

امور مالي 

چک نقدي

.دانشجو

تاييد و معرفي

مسئول امور دانشجويي  

واريز فيش خوابگاه

<<extend>>
<<extend>>
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   Sequence Diagramنمودار 

 

.دانشجو :  فرم اصلي :  .امور دانشجويي  :  .امور مالي  :  کنترل مدارک :  .معرفي  به خوابگاه  :  ثبت در سيستم : 

ورود : 1

ايجاد درخواست :2

دريافت و بررسي مدارک:3

پرداخت هزينه خوابگاه:4

کنترل مدارک براي خوابگاه  :5

معرفي دانشجو به خوابگاه   :6

ثبت در سيستم:7

صدور پيغام مناسب:8
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   Collaboration Diagramنمودار 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.دانشجو : 

 فرم : 
اصلي 

.امور دانشجويي  : 

.امور مالي  : 

کنترل مدارک : 

اه :  .معرفي  به خوابگ

ثبت در سيستم : 

دريافت و بررسي مدارک:3 :3
ورود : 1 :1

پرداخت هزينه خوابگاه  :4 :4

ايجاد درخواست :2 :2

اه:6 :6 معرفي دانشجو به خوابگ

کنترل مدارک براي خوابگاه   :5 :5

 ثبت در سيستم:7 :7

صدور پيغام مناسب:8 :8
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  :نمودارمولفه-6

 

ل بانک اطالعاتي اوراک

مسئول خوابگاه 

برنامه انبار  امور دانشجويي



عصر عج 
w

ويي وليع
www.be
 دانشجو

est-proj
درسي و

jects.or
ي آماده د

rg  
وژه هاي

  اربري

 

مركز پرو

حي رابط كا

 

 

 م
  

طراح
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