
پیاده سازی

اه تهرانتوسعه و بهبود سامانه رزرواسیون امکانات دانشگ
سمیه بشارت کرمجوان:دانشجو

جناب آقای دکتر فیلی: استاد راهنما
تهراندانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه 

پیاده سازی مقدمه
نه مسئله رزرو کالس به صورت آنالین، رزرو دوره ای امکانات ارائه شده در ساما

 های رزرواسیون و همچنین مدیریت هزینه برای کاربران مختلف، برای اقامتگاه
.     رفاهی و تفریحی دانشگاه تهران، چالش های مهم دانشگاه به شمار می روند

ای این چالش ها فقط به اساتید مربوط نمی شوند و ازدغدعه های دانشجویان بر
.رزرو آنالین کالس به شمار می رود

 رزرو  دوره ای به معنای رزرو امکانات ارائه شده در سامانه رزرواسیون
.می باشد( یک روز در هفته)دانشگاه تهران به صورت هفتگی

 پس از احساس نیاز های ذکر شده و با تالش برای جلوگیری از اشتباهات و
.تعامل بین متخصصین شروع به کار بر روی این پروژه نمودیم

پروژه مورد بحث از نوع پیاده  سازی می باشد.
اهداف پروژه مورد بحث پیاده سازی چالش های ذکر شده می باشد.

دورهایرزروسازیپیاده
.پذیردصورتزیرمراحلمیبایستدوره ایصورتبهرزروانجامبرای

تشرکنفراتتعدادساختمان،سازمانی،واحد)رزروبهمربوطاطالعاتدریافت•
(ساعتهفته،روزتاریخ،کننده،

مجازانتخاب هاینمایش•
نامافزودنبرایفرمیوشدهرزرومکانمشخصاتبهمربوطفرمنمایش•

...وجلسهاعضایجلسه،افزودن
کنندهتاییدتوسطتاییدبرایانتظار•

پیادهسازیرزروآنالینکالسها
دریافت اطالعات مربوط به کالس های ترم جاری با استفاده از فراخوانی وب •

سرویس گلستان
تعریف زمان های آزاد کالس ها با استفاده از نتایج بدست آمده از وب سرویس•

جمع بندی و نتایج

دستاوردهایپروژه
پیادهسازیرزرودورهایبرایتمامیامکاناتسامانهرزرواسیون•

دانشگاهتهران
فعالسازیرزروآنالینکالسسامانهرزرواسیوندانشگاهتهران•
پیادهسازیمدیریتهزینهبرایانواعکاربر•

محدودیتهایپروژه
ارسالتعدادزیادایمیلوپیامکدررزرودورهای•
لغوبرایتاییدکننده/تعدادزیادمواردتایید•
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پیادهسازیمدیریتهزینهبرایانواعکاربر
نمایش لیست هزینه های تعریف شده برای انواع کاربر : نمایش•
امکان تعریف مقادیر جدید را فراهم می آورد: ذخیره•
با توجه با مورد انتخاب شده از حالت نمایش امکان ویرایش مورد : ویرایش•

انتخاب شده را فراهم می سازد
و حالت (رسمی، هیات علمی، قراردادی)انواع هزینه با توجه به نوع استخدام 

.ایثارگر بودن تعریف می شود/و همچنین شاهد(تمام وقت و بازنشسته)استخدام
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