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زندگی ... تنها نعمت الهی است كه فقط يك بار براي هميشه به ما ارزانی      

ده هاي كسب شسعی كنيم با دانش و تجربه»تنها يك بار و بدون تكرار »شود. می

 زيبا، شاد و خوشبخت زندگی كنيم. 

هاي نرفتن هاي رفتن و راهام، آنهايی كه راههاي معنوي آموختهدر مسير موفقيت     

را به من نشان دادند، توانايی و مهربانی آنها مشعل روشنی را در برابرم نگرداشت و 

به ما اشاره كرد كه در پرتو آن راهم را دنبال كنم. آنهايی كه به من نشان دادند 

م: گويگی نكنم.... به همة آنها از صميم قلب میچگونه زندگی كنم و چگونه زند

هاي شما چه بد و چه چون من از طريق آموخته»بركت بر شما و سپاس از شما »

 ام. هاي معنوي بزرگ دست يافتهنيك و از راه فداكاري و ايثار شما به موفقيت

م، و ه مادرو اين ناقابل تقديم به معلمان و روشنفكران راه زندگيم؛ به پدرم و ب     

ترين نوع عشق است، دانش دربارة دانستن، عميق»آنهايی كه هميشه بر ياد دارند: 

 « خود را به كسی هديه كردن... 

 

 

 

 

 فهرست مطالب



 د
 

 

 1 .................................................................................. پروژه بر یا دهیچک

 2 .................................................................................................... مقدمه

 .Error! Bookmark not defined .................................................... اهداف

 .Error! Bookmark not defined .............................. ستمیس لیتحل  اول فصل

 .Error! Bookmark not defined ............ استفاده مورد عامل ستمیس یمعرف 1-1

 .Error! Bookmark not defined ........... یاطالعات بانک افزار نرم یمعرف 1-2

 .Error! Bookmark not defined ... استفاده مورد یسینو برنامه زبان یمعرف 1-3

 .Error! Bookmark not defined ................ یدست کتابخانه از یکل فیتعر 1-4

 .Error! Bookmark not defined ........................... زهیمکان ستمیس لیتحل 1-5

 .Error! Bookmark not defined .......................... یاطالعات بانک لیتحل 1-6

 .Error! Bookmark not defined ....................... یاطالعات بانک یایمزا -1-7

 .Error! Bookmark not defined ................................... (DATA) داده -1-8

 .Error! Bookmark not defined .................. (Information) اطالعات -1-9

 .Error! Bookmark not defined ........................... (Entity) تیموجود -1-9

 .Error! Bookmark not defined .................................. خاصه صفت -1-11

 .Error! Bookmark not defined ........... هاتیموجود نیب موجود روابط -1-11

 .Error! Bookmark not defined ........................... (Domain) دانیم -1-12

 .Error! Bookmark not defined .......................................... عنوان -1-13

 .Error! Bookmark not defined ............................................. بدنه -1-14

 .Error! Bookmark not defined .............................. جداول یافرونگ -1-15

 .Error! Bookmark not defined ................................ رابطه اصخو -1-16

 .Error! Bookmark not defined .......... (Candidate key) منتخب دیکل-1-17

 .Error! Bookmark not defined ............... (Primary key) یاصل دیکل-1-18

 .Error! Bookmark not defined ............ (Alternate key) یفرع دیکل-1-19

 .Error! Bookmark not defined ............. (Foreign key) یخارج دیکل-1-21

 .Error! Bookmark not defined ................................ هیاول اطالعات -1-21

 .Error! Bookmark not defined ........................ یاصل یهاتیموجود -1-22



 ه
 

 .Error! Bookmark not defined ........................... ستمیس یطراح:  دوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ........................ ها ارتباط و بانک جادیا 2-1

 .Error! Bookmark not defined ......................... کتاب تیموجود لیتحل -2-2

 .Error! Bookmark not defined ...................... کارکنان تیموجود لیتحل-2-3

 .Error! Bookmark not defined .......... کتابخانه یاعضا تیموجود لیتحل -2-4

 .Error! Bookmark not defined ................. کتاب امانت تیموجود لیتحل-2-5

 .Error! Bookmark not defined ............ (Table) جدول جادیا و یطراح -2-6

 .User Interface ........... Error! Bookmark not defined (UI) یطراح -2-7

 .Error! Bookmark not defined ......................................... هانمودار -2-8

 .Error! Bookmark not defined ................... ستمیس یساز ادهیپ:   سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ............................... ضمائم:    چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined .................................................... ضمايم

 .Error! Bookmark not defined ........................................ 1 ضمیمه -4-1

 .Error! Bookmark not defined ........................ وپیشنهادات گیري نتیجه -4-1-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................ 2 ضمیمه -4-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................... مراجع

 

 

 

     

          



1 
 

 

 

 

 : چکیده ای بر پروژه

اين پايان نامه نحوه ايجاد پروژه را كه مكانيزه كردن سيستم كتابخانه ميباشد      

 را توضيح داده است.

،   Microsoft SQL Serverو همچنين  #Cدر اين پروژه با استفاده از زبان     

براي ايجاد پايگاه داده اقدام به بررسی ، طراحی و پياده سازي يك سيستم كتابخانه 

نموده ام . نحوه كاركرد آن به اين گونه ميباشد كه اطالعاتی را به عنوان ورودي 

مانند مشخصات اعضا ، كاركنان و كتاب ها  دريافت كرده ، ذخيره ميكند و در 

همچنين ميتواند و حذف انجام ميدهد . ون ويرايش صورت نياز عملياتی همچ

 مديريت كند . نيز عمليات امانت بردن كتاب ها را
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 : مقدمه  

اطالعات گوهر قرنی است كه در آن زندگی می كنيم. از ديرباز اطالعات نقش       

هاي نخسررتين مهمی در زندگی بشررري ايفا می نموده اسررت. طوري كه انسرران

هاي سررنگی كه در هاي خود را بر ديواره غارها ترسرريم می نمودند. كتيبهدانسررته

ان در هايی كه گذشتگشيوه اكتشافات باستان شناسان يافت می شوند و بسياري از

سته ضوع جمع آوري و نگهداري دان شان به كار می برند، گواه بر اهميت اين مو هاي

دارد. اكنون كه ما به اين اطالعات بازمانده از پيشررينيان مراجعه می كنيم، ملالب 

 بسياري پيرامون زندگی پيشينيان فرا می گيريم. 

ته و حال آنچه در قرن كنونی حائز اهميت با توجه به نقش اطالعات در گذش        

صر الكترونيك  شد. در ع سرعت انتقال ميبا شده و  ست حجم اطالعات نگهداري  ا

ها و ارتباطات از راه دور قرار هاي انسرران زير سررلله كامپيوتربسررياري از فعاليت

ست.  شهود ا شر م ميگيرد. آثار تكنولوژي كامپيوتري هم اكنون در زندگی جوامع ب

بال الكترونيكی را بهره  جام ارت طات از راه دور، سرررران با كامپيوتر و ارت گيري از 

 جايگزين بهره برداري از چاپ بر كاغذ ميكند. 

هاي اطالعاتی نقش كتابخانه فراهم آوري و سازماندهی و نظارت بر در فرآيند       

منابع و تدارک انواع خدمات بر اساس مآخذ است. در واقع كتابخانه ميانجی دنياي 

اطالعات و جامعه اسررت. به دليل پيشرررفت روز افزون علم و تكنولوژي و منسررو  

يتوانيم سرريسررتم كتابخانه را از يك هاي قديمی و حجم كاري باال، مشرردن رو 
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سرعت باال تبديل كنيم.  ستم كامپيوتري با  سي ستی و وقت گير به يك  ستم د سي

به افراد ميگردد.  ئه خدمات  كار در ارا كار موجب افزايش سررررعت و راحتی  اين 

 هاي مهم دراين جا سرعت و سادگی و كارآيی باالست. موضوع

  


