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چکیده:
طرح حاضر بیاني از نحوه ساخت و نمونه عملکرد يک دتابیس در مديريت خريد و فروش دوا در دواخانه های
افغانستان مي باشد .با توجه به اين که تعداد دواخانه ها در افغانستان همه روزه رو به افزايش مي باشد بر آن شديم
تا سیستمي را به عنوان پايان نامه خويش مد نظر گرفته تا قسمت کوچکي از مسائل پیش روی ملت عزيزمان
افغانستان را برداشته و يا به نحوی حل نمايیم.
دواخانه هايي که حداقل يک پايه کامپیوتر و يک کارمند با حداقل دانش کامپیوتری را دارا باشند مي توانند به
راحتي سیستم حاضر را استفاده نموده و تمامي امورات حسابداری خويش را به راحت ترين شکل ممکن شفافیت
بخشیده و به آن سرعت دهند .عالوه بر آن برای آن عده از عزيزاني که خواهان ساخت يک سیستم مديريت
دواخانه مي باشند مي توانند با استفاده از اين رساله تکنیک ها و ابزار های مورد استفاده ساخت سیستم های
مديريتي را آموخته و برای امور مشابه دست به طراحي بزنند .قابل ذکر است محققین عزيزی که خواهان رشد و
انکشاف سیستم حاضر مي باشند نیز مي توانند امور تکراری از قبل انجام شده را به راحتي پشت سر گذاشته و در
امر توسعه سیستم کنوني گام های بیشتری بردارند.
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فصل اول – کلیات تحقیق
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بیان مسئله

اهمیت دواخانه در اجتماع کنوني يک ضرورت غیر قابل انکار است که تمامي انسان ها در هر طبقه علمي ،فرهنگي
و يا اقتصادی با آن به نوعي سر و کار دارند؛ از اين رو در تمامي شهرها ،ولسوالي ها و حتي اکثر قريه ها وجود
يک دواخانه حتمي بوده و هر کدام به نوعي خدمات صحي را به بیماران خويش ارائه میدارند.
نظر به حجم کاری هر دواخانه امورات هر يک پیچیدگي های خاص خود را دارد .طور مثال يک دواخانه در
مرکز شهر (شهر نو) عرضه و تقاضا بسیار باال بوده و مديريت انبار و قفسه ها کاری دشوار برای کارمندان آن مي
باشد و يا اين که روزانه چه مقدار مفاد و يا ضرر از فروش روزانه بدست آمده است گاهي غیر ممکن میشود.
اضافه از آن در صورتي که خواسته باشد اطالعاتي راجع به مقدار دوا هايي که در يک فاصله زماني فروخته شده
و يا اين که تاريخ تولید و مصرف اجناس را رديابي کند نیز دشواری های خاص خود را دارد .شرکت های پخش
دارو که به طور عمده دوا را به يک دواخانه عرضه میکنند ،تمامي مبادالت پولي آن ها نیز به صورت اقساط بوده
و به طور هفته وار و يا ماه وار پرداخت مي شود که ثبت تمامي اجناس آورده شده و پول های پرداخت شده نیز
از چالش های هر دواخانه مي باشد.
سیستمي که در انتهای اين پايان نامه ساخته خواهد شد ،يک راه حل جامع برای مشکالت باال مي باشد.
سوال تحقیق
سوال اصلي

نحوه طراحي و ساخت يک سیستم مديريت دواخانه چگونه مي باشد؟
سواالت فرعي

سیستم طراحي شده چه مقدار در امر شفافیت کار کارکنان يک دواخانه کمک کرده است؟
برای کار کردن با اين سیستم آيا به افراد متخصص در زمینه کامپیوتر نیاز است؟
حیطه کاری اين سیستم در کدام قسمت های يک دواخانه مي باشد؟
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فرضیه تحقیق
فرضیه اصل

پس از طراحي اين سیستم قابلیت ثبت تمامي دواهای خريداری شده از شرکت های مختلف ،ثبت فروش و اجرای
فاکتور فروش برای تمامي بیماران و قابلیت مديريت انبار را اين سیستم در بر داشته باشد و بتواند چالش های ذکر
شده در بیان مسئله را به حداقل برساند..
فرضیه جانشین

روش های سنتي کنوني با اين که نواقص زيادی را دارد ،اما هنوز هم پاسخگوی نیازهای اساسي يک دواخانه در
مقیاس کوچک که تعداد مراجعین کم دارد پاسخگو است؛ اما با توجه به افزايش حجم کار در دواخانه های
بزرگ ،وجود يک سیستم جايگزين که در زمینه مديريت دواخانه باشد ،امری ضروريست.
اهداف تحقیق
هدف اصلي

ايجاد راه اندازی يک پايگاه داده برای مديريت انبار ،دارايي و مراجعین يک دواخانه و همچنان محاسبات قسمت
های مالي دواخانه که بتواند میزان مفاد و ضرر که از فروش دوا به دست آمده است را حساب کند.
هدف فرعي

ايجاد يک برند جديد در زمینه مديريت دواخانه که بتواند مسائل عمومي يک دواخانه را بدون اين که از سرعت
کار بکاهد ساخته شود .همچنین اين سیستم بتواند نمايندگي از جمهوری اسالمي افغانستان در میان يکي از سیستم
های جامع کاربران زبان فارسي باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق

نظر به آماری که از دواخانه ها در شهر کابل در سايت رايزن بازرگاني سفارت ايران ثبت شده است:
 تعداد داروخانه های بزرگ کابل (درجه  05 )1عدد
 تعداد داروخانه های متوسط کابل (درجه 1055 )2عدد
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 تعداد داروخانه های حومه کابل (درجه 055 )3عدد
 تعداد کلینیک های موجود در کابل  105عدد
 تعداد بیمارستانهای کابل  03عدد بیمارستان شخصي که به طور متوسط دارای 15الي 25تخت مي باشد
پس با توجه به آمار دواخانه های پايتخت ،باالتر از  2555دواخانه موجود مي باشد که همه روزه با امور تکراری
چون محاسبات پیچیده ،ثبت اسناد ،انبار داری و بسیاری کارهای ديگر نیز سرکار دارند؛ پس با وجود سیستم
جامع و معتبر عالوه بر دواخانه های پايتخت بسیاری از واليت های بزرگ چون هرات ،بلخ ،بامیان ،جالل آباد،
قندهار و ديگر واليات را نیز میتوان تحت پوشش قرار داد.
پیشینه تحقیق

تحقیق حاضر نظر به اين که پیشینه فروش دوا بسیار قديمي بوده ،قطعا کاری نو نیست؛ اما افغانستان با توجه به
مسائل داخلي چند دهه اخیر از اين روند مستثني مي باشد .با توجه به اين که رشته کامپیوتر و دتابیس هنوز نتوانسته
جای خود را در میان جوامع به طور گسترده باز کند ،شرکت های تولید نرم افزار تا کنون اقدام به ساخت چنین
سیستمي نکرده اند .اما برخي از دواخانه ها که با ديدی متفاوت به اين بخش مي نگرند سیستم هايي که توسط
کشور های همسايه ساخته شده است را در برخي از دواخانه های شهر راه اندازی کرده و از آن استفاده مي کنند.
اين سیستم ها به طور عموم ساخت کشور ايران و يا پاکستان مي باشد .اکثر اين سیستم ها نظر به معیار های همان
کشور ها ساخته شده است و بسیاری موارد اضافي و مغاير با شیوه کار افغانستان مي باشد .به طور مثال بیمه درماني
يکي از خدماتي است که در کشور ايران به وفور بین شهروندان اين کشور استفاده مي شود و در تمامي سیستم
های مديريت دواخانه جا سازی شده است .اما هیچ يک از بیمه های درماني کشور ايران در افغانستان معنايي
ندارد.
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روش تحقیق

برای طراحي هر دتابیس ،طراحان آن بايد با اداره متقاضي دتابیس به طور مستقیم رابطه برقرار کرده و تمامي
قسمت های مختلف سیستم را توسط کارمندان آن اداره دريابند .ازين رو روش تحقیق در اين منوگراف میداني
مي باشد .اما در قسمت طراحي سیستم که توسط زبان های برنامه نويسي مختلف انجام مي شود ،کماکان از روش
کتابخانه ای نیز در قسمت حل مسائل برنامه نويسي به صورت استاندارد بايد استفاده کنیم.
موانع و محدوديت های تحقیق

مانع بزرگي که در قسمت جمع آوری منابع مي باشد ،مسئله حريم خصوصي است که اکثر کساني که به نوعي به
تجارت مصروف هستند صالح کار خود را در پنهان نگه داشتن سیستم کاری خويش مي دانند .رقابت هايي که
بین شرکت های همکار مي باشد اين موضوع را برای محققین که برای جمع آوری اطالعات به اين مراکز مراجعه
میکنند دشوار میسازد.
محدوديت ديگری که در اين قسمت مي باشد کارکرد غیر استاندارد بسیاری از دواخانه ها است که مي تواند در
ساخت اين سیستم موانعي را ايجاد کند.
زمان بندی اجرای تحقیق

جمع آوری اطالعات ( 7روز)
تحلیل و طراحي دياگرام پايگاه داده ( 0روز)
اجرای گزارش های مربوط به سیستم ( 7روز)
طراحي ظاهر (ماکت) نرم افزار ( 0روز)
اجرای توابع (فانکشن های) نرم افزار در قسمت رابط کاربری ( 05روز)
تست و اجرای نرم افزار ( 15روز)
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فصل دوم – معرفی دواخانه و نحوه خرید و فروش دوا
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نحوه کارکرد دواخانه
خريد دوا توسط بیمار

طبق قانون کشوری افغانستان اکثر دوا هايي که توسط بیماران خريداری مي شود بايد با دستور پزشک باشد و
پس از ارائه نسخه توسط بیمار ،دواساز که شخص مسلکي در رشته  1Pharmacyباشد مي تواند دوای مورد نظر
را در اختیار بیمار قرار دهد.
به طور مفصل مي توان چنین گفت که پس از ورود بیمار ،دواساز اطمینان خود را از موجوديت دواهای تجويز
شده در انبار دواخانه حاصل نموده و اقدام به صدور قبض پرداخت هزينه دوا توسط بیمار را صادر کند؛ در صورت
قادر بودن بیمار به پرداخت هزينه ها ،بیمار موظف
به پرداخت هزينه به صندوقدار خواهد بود و
میتواند دوای تجويز شده توسط پزشک را دريافت
نمايد .در اين میان عوامل احتمالي مبني بر موجود
بودن و يا نبودن دواهای تجويز شده ،قدرت
پرداخت هزينه دوا ها توسط بیمار و برخي اتفاقات
ديگر نیز رخ مي دهد که در شکل  2 – 1مي توانید
نموداری از لحظه ورود بیمار تا خروج آن را
مشاهده نمايید .در اين قسمت تمامي اتفاقاتي که
ممکن در جريان اجرای يک نسخه روی دهد را
نشان داده است.
تصویر  -1چارت تعقیبی ورود و خروج بیمار

صنعت داروسازی
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1

معرفي اشیای موجود و رابطه ها
بیمار و بیماری:

به هم ريختگي نظم دروني بدن را بیماری گويند و اين به هم ريختگي میتواند بر اثر عوامل زيست محیطي و يا
ناهنجاری های داخل بدن باشد .شخصي که يکي از عاليم بیماری را در خود مشاهده کند بیمار نامیده میشود .در
چنین شرايطي شخص بیمار برای درمان خويش به پزشک معالج خود مراجعه کرده و برای درمان خويش تالش
میکند.
دوا (دارو):

هر آنچه منجر به درمان بیماری در انسان شود دوا گفته مي شود .در گذشته داروهای گیاهي برای درمان بیماری
های مختلف کاربرد فراواني داشت که هنوز هم در بسیاری از کشور ها از اين شیوه برای درمان استفاده مي کنند؛
اما با گذشت زمان و پیشرفت دانش بشر ،دارو های شیمیايي جايگزين داروهای گیاهي شده و امروزه سهم عظیمي
را در درمان بیماری های مختلف بشر را دارا مي باشد .هدف ما در اينجا داروهای شیمیايي بوده که مفصل تر در
مورد آن صحبت خواهیم نمود.
دوا ها به طور عموم دو نام را دارا مي باشند ،که يک نام از ترکیب شیمیايي دوا و نام ديگر آن توسط شرکت
سازنده انتخاب شده و به بازار عرضه مي گردد .مشخصه های ديگر هر دوا عبارت است از کشور سازنده که در
افغانستان کشورهای عربي ،ايراني ،پاکستاني و تا حدودی اروپايي باالترين حد مصرف را دارا مي باشد .مقدار
وزني دوا ها و نوع استفاده آن ها نیز در تفکیک دوا ها تعیین کننده است .تاريخ تولید ،تاريخ مصرف هر دوا از
مشخصه های بارز آن مي باشد .دوا های شیمیايي به طرق مختلف مورد استفاده قرار مي گیرد که به شکل آمپول،
قرض (تبلت) ،سرم ،پماد ،شربت ،شیاف ،اسپری ،قطره چکان و بسیاری از انواع ديگر مي باشد.
شرکت های پخش دوا:

در هر يک از شهر های افغانستان مارکت هايي برای توزيع و پخش دوا موجود مي باشد که دوا فروشان مي توانند
ادويه مورد نیاز خويش را از اين مارکت ها تهیه کنند؛ با اين حال هم هر شرکت پخش با استخدام چند کارمند به
][8

عنوان بازارياب نمونه دواهای جديد خود را به دواخانه های مختلف شهر به طور روزمره فرستاده و با توافق بین
دواخانه ها دواهای مورد نیاز هر دواخانه را تامین مي کنند .بسیاری از شرکت ها به خاطر جلب بیشتر دواخانه ها
به طور اقساط نیز معامالت خويش را انجام میدهند و به طور عموم در آخر هر هفته مقداری از هزينه دواهای
فروخته شده را از دواخانه ها جمع آوری میکنند.
فاکتور (بیل):

هر گاه دواخانه برای تهیه دوای خود از شرکت های پخش درخواست دوا مي کند ،شرکت های پخش برای اين
که مشخصات دوا های فروخته شده را برای خروج آن ها از انبار خودشان ،تحويل دهي دوا به دواخانه دار و
همچنان به نوعي سندی بین طرفین باشد را صادر میکند .اين سند دارای تاريخ صدور ،اقالم فروخته شده ،تعداد،
قیمت واحد و قیمت مجموعه مي باشد .فاکتور هايي که به صورت نقد از طرف دواخانه دار پرداخت گردد،
نماينده فروش شرکت پخش دارو با امضای خويش مصداق رسید پول دوای فروخته شده خواهد شد؛ در غیر در
آرشیف هر دو طرف به صورت باقي داری اضافه خواهد شد و در اقساط چند ماهه به فروش خواهد رسید.
چک های پرداخت پول

شرکت ه ای پخش برای اين که سندی را از دريافت پول دوای فروخته شده از دواخانه ها دريافت کرده باشند،
قبض هايي را که نام شرکت پخش و برخي مشخصات ديگر را دارا میباشد را با اضافاتي از قبیل تاريخ ،مبلغ
دريافت شده از سوی دواخانه ،مناصفه (نصف) مبلغ دريافت شده و همچنان مشخصات شخص دريافت کننده
(بازارياب شرکت پخش) را در آن ذکر مي کنند .اين قبض ها دارای يک شماره سريال نیز مي باشد.
پزشک:

شخصي که بتواند نوعي از بیماری های فیزيکي و يا رواني افراد را مداوا کند پزشک نامیده مي شود .دکتر واژه
ديگر التیني هست که برای معرفي شخص مورد نظر استفاده مي شود و در افغانستان گاهي دکتور دوکتور و يا
داکتر نیز نوشته مي شود .پزشک ها نظر به تخصصي که در هر قسمت داشته باشند از يک ديگر متمايز مي شوند.
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برخي ها بیماری های عمومي ،امراض داخله و برخي ها هم متخصص در قسمتي ديگر مانند چشم ،ارتوپدی،
فیزيوتراپي و غیره نیز مي باشند.
نسخه:

نسخه که با نشان  Rxنیز شناخته مي شود ،از چندين قسمت تشکیل شده است که نام ،شماره تماس ،رشته تحصیلي،
آدرس معاينه خانه و برخي ديگر اطالعات عمومي پزشک صادر کننده را دارا مي باشد .به طور عموم تمامي
مشخصات ذکر شده بر روی اوراق با اندازه های مختلف از قبل چاپ شده است .پزشک نظر به نوع بیماری
شخص مراجعه کننده دواهای مورد نیاز را بر روی نسخه نوشته و بیمار مي تواند با رجوع به دواخانه ها دوای مورد
نیاز خويش را تهیه نمايد .در قسمت اول نسخه ،نوع دوای صادره توسط پزشک نوشته مي شود .سپس نام شرکتي
و يا نام کیمیايي دوای مورد نظر ،در مقابل آن تعداد و سپس مقدار استفاده دوا در  20ساعت توسط پزشک نوشته
مي شود.
انبار:

با توجه به نام انبار ،به راحتي میتوان گفت که انبار محلي برای ذخیره اجناس مي باشد .حال انبار ها میتوانند در
مکان های مختلف و با ظرفیت های متفاوت باشند.
دلیل انتخاب انبار برای موجوديت به اين خاطر گرفته شده است که در صورتي که بیش از چند مکان برای ذخیره
و نگهداری دوا ها موجود باشد ،موقعیت دوای مورد نیاز خود را بتوانیم به راحتي پیدا کنیم.
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فصل سوم – نحوه طراحی و ساخت دتابیس
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دياگرام دتابیس
دتابیس و جداول

دتابیس ترکیبي از جداول مختلف مي باشد که در هر يک از آن ها مقادير مختلفي ثبت مي شود .نام اين جداول
متناسب با نام موجوديت هايي که قرار است اطالعات آن را ذخیره کنیم انتخاب مي شود .به طور مثال اگر قرار
است در اين جدول مشخصات بیمار ثبت شود جدول به نام بیمار و ستون های هر جدول مشخصه هايي که ارزش
ثبت را داشته باشند انتخاب مي کنیم .مثال (نام ،تخلص ،نام پدر ،تاريخ تولد ،محل سکونت ،شماره تماس ،اثر
انگشت ،عکس ،شماره تذکره ،میزان تحصیالت) و بسیاری موارد ديگر اين چنیني نیز میتواند به حیث مشخصه
) (Attributeمنظور شود.
با توجه به مطالبي که در فصل دوم به آن اشاره شد ،موجوديت ها در يک دواخانه عبارت اند از (دوا ،بیمار،
نسخه ،پزشک ،شرکت های پخش دوا ،انبار های نگهداری دوا ،فاکتور ها ،قبض های پرداختي) که هر کدام به
نوعي در مورد آن توضیح داده شد ،مي باشد .در اين میان برای ذخیره اطالعات مربوط به هر يک از اشیای مذکور
جدول خاصي را بايد مد نظر گرفت .از آنجايي که اطالعات جدول ها ممکن است با يکديگر مرتبط باشند در
طراحي يک پايگاه داده بايد تمامي موارد منطقي آن پیش از هرگونه اقدام بر روی کاغذ ترسیم شود .وقتي بحث
از رابطه جدول ها در يک پايگاه داده به میان آيد تنها رابطه يک به يک ،يک به چند و چند به چند شناخته شده
است .برای اطالعات بیشتر در مورد رابطه ها به اين لینک 2مراجعه کنید.
حال برای درک بیشتر از مفهوم جداول و رابطه ها در پايگاه داده ،و چرايي انتخاب اين رابطه ها را به طور کل
شرح مي دهیم.

https://www.youtube.com/watch?v=NvrpuBAMddw
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2

رابطه بین بیمار و نسخه يک رابطه يک به چند مي باشد؛ چراکه يک بیمار میتواند چندين نسخه را از دواخانه
دريافت کند و از سمت ديگر يک نسخه ،فقط مختص به يک بیمار است .رابطه اين دو را میتوانید در رسم 3 – 1
مشاهده نمايید.

بیمار

N

1

دارای

1

1

1

نسخه

N

تصویر  -2رابطه یک به چند بیمار و نسخه

رابطه ديگری که میتوان تعريف کرد ،مشخصات دارويي نسخه مي باشد .به اين معنا که در يک نسخه میتواند
چندين دوا را در بر داشته باشد و يک دوا میتواند در چندين نسخه تکرار شود .پس نتیجه اين رابطه يک رابطه
چند به چند مي باشد.

نسخه

N

1

حاوی

N

1

1

دوا

N

تصویر  -3رابطه یک به چند بین دوا و نسخه

رابطه های چند به چند يک تعريف منطقي است و در هنگام پیاده سازی در نهايت به يک رابطه يک به چند تبديل
میشود ،اما يک جدول ديگر میانجي دو جدول اصلي میگردد.

دوا

نسخه

N

1

حاوی

N

جزئیات نسخه

تصویر  – 4رابطه چند به چند بین نسخه و دوا
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1

در

نظر به موجوديت هايي که پس از جمع آوری اطالعات به دست آمد ،رابطه های هر يک از آن ها در تصوير زير
به نمايش گذاشته شده است .سمتي که با کلید زرد رنگ نشانه گذاری شده است سمت  1و سمت ديگری که با
عالمت اليتناهي عالمت گذاری شده است ،سمت چند مي باشد.

تصویر  – 5دیاگرام کامل دتابیس مدیریت دواخانه

انبار

Inventory

بیمار

Patient

نسخه ،فاکتور

Bill

پزشک

Doctor

شرکت پخش دوا

Supplier

جزئیات نسخه

Bill Details

دوا

Drugs
جدول - 1عبارت های دری نام جداول در دتابیس

 فاکتور و نسخه ،دو موجوديتي که در فصل دوم آن اشاره شد ،در طرح حاضر به نام بیل ) (Billمسمي
شده است ،چرا که مشخصات ) (Attributeهر دو موجوديت همسان مي باشند.
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مشخصه های موجوديت ها
مشخصه هايي که برای هر يک از موجوديت ها مد نظر گرفته شده است بر اساس اطالعاتي مي باشد که از دواخانه
ها جمع آوری شده است .نا گفته نماند که صرف مهمترين اطالعاتي که برای يک دواخانه دار مهم هست در اين
طراحي مد نظر گرفته شده است .در صورتي که مشخصه ديگری مد نظر يک دواخانه دار باشد میتوان به راحتي
در قسمت طراحي دتابیس به آن اضافه نمود و در سیستم به طور عملي پیاده کرد.
 ستون  idدر تمامي موجوديت ها و منحیث کلید اصلي ) (Primary Keyتعريف شده است .کلید
اصلي به منظور شناسايي يک رکورد مشخص در جدول مي باشد .به طوری که به هیچ عنوان تکراری و
يا اطالعات خالي ) (Nullدر آن درج نمي شود .همچنان رابط مشخص و خوبي برای ايجاد رابطه های
هر يک از جداول مي باشد.
بیمار )(Patient
شماره پرونده بیمار ،نام ،تخلص ،نام پدر ،تاريخ تولد ،تاريخ ثبت در سیستم ،آدرس ،واليت و در نهايت شهر و
شهرستان به حیث مشخصات آن مد نظر گرفته شده است.

تصویر  – 6بیمار و مشخصه های آن
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انبار )(Inventory
تنها نام و ظرفیت انبار مشخصه های اين موجوديت مي باشد .ظرفیت انبار در طراحي پايگاه داده به ما کمک مي
کند تا نظر به نیاز خويش در مقدار خريد دوا تصمیم گیری کنیم.

تصویر  – 7انبار و مشخصه های آن

پزشک )(Doctor
نام پزشک ،تخلص ،شماره تماس ،درجه تحصیل ،آدرس مطب و عکس مشخصه هايي مي باشد که از پزشک
در پايگاه داده ما ثبت مي گردد .در بسیاری از دواخانه ها اين که دارو توسط کدام پزشک تجويز شده است زياد
مد نظر گرفته نمي شود .اما برخي از دواخانه ها اين امر برايشان مهم هست.

تصویر  – 8دکتر و مشخصه های آن
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دوا )(Drugs
مشخصه های دوا عبارت اند از نام شرکتي ،نام ترکیبي ،وزن ،واحد وزن و نحوه استفاده دوا مي باشد.

تصویر  – 9دوا و مشخصه های آن

شرکت پخش دوا )(Supplier
نام شرکت های پخش ،شخص ارتباطي ،آدرس ،دو ستون برای شماره های تماس و ستون آخر تلفن ثابت
شرکت پخش ثبت مي گردد.

تصویر  – 11شرکت های پخش دوا و مشخصه های آن
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مشخصات نسخه/فاکتور )(Bill Details
در اين جدول دو ستون ،اطالعات خود را از ديگر جداول دريافت میکنند که در حقیقت قیمت کلید اصلي يکي
از اشیا موجود در جدول ديگر بايد در اين ستون ها ذخیره شوند .مشخصه اول آی دی دوا هايي مي باشد که قرار
است در يک نسخه قرار گیرد و ستون بعدی آی دی نسخه/بل در آن قرار میگیرد .دو ستون ديگر ،تعداد دوا و
قیمت واحد بوده که در حقیقت بیانگر تعداد دوای تجويز شده و قیمت خريد/فروش دوا در آن ثبت مي گردد.

تصویر  – 11جزئیات نسخه و مشخصه های آن

نسخه /فاکتور )(Bill
ستون ها در بل متفاوت از تمامي ديگر جداول مي باشد .ستون های اصلي که در اين جدول مد نظر گرفته شده
است نوعیت بل و ستون آی دی که در تمامي جداول تکراری آمده است مي باشد .چهار مشخصه ی ديگری که
برای بل مد نظر گرفته شده است ،آی دی ديگر جداول مي باشد که کلید خارجي نیز ياد مي شود .آی دی بیمار،
آی دی انبار ،آی دی شرکت پخش و آی دی دکتر چهار ستوني مي باشد که در اين جدول به دلیل ارتباطي که
با ديگر جداول دارد مد نظر گرفته شده است.

تصویر  – 12بل و مشخصه های آن

][18

نوعیت بل ها مي تواند در هر رکورد متفاوت باشد .به طور مثال يک (نسخه ،فاکتور خريد اجناس و يا کوتیشن)
مي تواند باشد.
در صورتي که بل ما از نوع فاکتور باشد ،آی دی مريض و آی دی پزشک هیچ گونه قیمتي در يک رکورد
نمیگیرد و در مقابل در صورتي که نسخه باشد ،آی دی شرکت پخش به هیچ عنوان قیمتي نمیگیرد .برای کوتیشن
نیز میتوان گفت که تنها آی دی شرکت پخش قیمت میگیرد و باقي آن کامال خالي مي مانند.
نرمال سازی ها

سیستم های پايگاه داده به دو نوع  3OLTPو  0OLAPمي باشد .در سیستم های  OLTPاطالعات همه روزه تغییراتي
چون (افزودن ،تغییر ،حذف) اعمال مي شود و در اين سیستم ها اطالعات نبايد به شکل تکراری وارد شود ،چراکه
سرعت ،دقت و صحت اطالعات در دست داشته کاهش و يا حتي امکان اشتباه کامل آن نیز رخ مي دهد.

مزايای نرمال سازی
حذف داده های تکراری ،جلوگیری از نوشتن کد های اضافي که داده های تکراری را يکسان سازد ،کم عرض
بودن جداول و سهولت در افزودن اطالعات ،افزايش به کار گیری ايندکس های کالستر که باعث افزايش سرعت
 Joinها در پايگاه داده مي شود و بسیاری موارد ديگر از مزايای نرمال سازی مي باشد.
به جدول زير دقت کنید:
نام بیمار

تخلص

موبایل

نام دوا

تعداد

قیمت فروش

آی دی
1

فرهاد

فراز

5777887700

آموکسیسیلین

2

AFN 105

1

فرهاد

فراز

5788770000

پاراسیتامول

2

AFN35

2

کريم

کريمي

5780700000

آموکسیسیلین

2

AFN105

3

فرهاد

فراز

5777887700

دگزامتازون

0

AFN85

جدول – 2نمونه جدول پیش از نرمال سازی

On-Line Transaction Processing
On-Line Analytical Processing

][19

3
4

در صورتي که در جدول باال نام فرهاد به اشتباه وارد شده باشد ،برای تغییر آن چند رديف را بايد ويرايش نمود؟
در عین حال برای حذف آن چطور؟ شماره تماس های ثبت شده کدام يک دارای صحت است؟ در صورتي که
فرهاد بیش از يک شماره تماس داشته باشد چطور؟ حال با توجه به قوانین نرمال سازی که اولین بار توسط Edgar
 Frank Coddمعرفي شد نرمال سازی ها را میتوان شروع کرد.
قابل ذکر است که تمامي مراحل نرمال سازی ها در طراحي دياگرام حاضر مد نظر گرفته شده است .اما برخي از
مفاهیم نرمال سازی ها نظر به اين که حجم اطالعات در يک سیستم دواخانه به حد اعال نمیرسد ،مد نظر گرفته
نشده است .به طور مثال شماره تماس های شرکت های پخش دوا در دو ستون مد نظر گرفته شده است که در
صورت خالي ماندن آن هیچ تاثیری در قسمت فضای اشغال شده محسوس نمي شود .چرا که تعداد رکورد هايي
که برای شرکت پخش ثبت مي شود بیش از  15نخواهد شد .اما در صورتي که شرکت پخش بیش از دو شماره
تماس داشته باشد قطعا موضوع کمي پیچیده خواهد شد و طراح دتابیس موظف به اعمال نرمال سازی مي باشد.
گزارش های اس کیو ال

با توجه به اين که در تکنولوژی استفاده شده برای ساخت رابط کاربری اين نرم افزار نیازی به نوشتن گزارش های
ساده نیست اما باز هم به شرح برخي از اين گزارش ها مي پردازيم.
در تمامي پايگاه های اطالعات چهار عملیه  Create, Read, Update, Deleteکه به نام  CRUDنیز ياد
میشود امری معمول است که بايد طراحان نظر به نیاز خود و در مواقع ضرورت از آن استفاده کنند.
عملیه  Createدر حقیقت افزودن يک رکورد جديد از اطالعات در يکي از جداول مي باشد که در ساختار زبان
اس کیو ال به شکل زير بايد نوشته شود:
)insert into <table name> (cul1, cul2, culN) values (value1, value2, valueN
حال برای مثال برای افزودن يک پزشک بايد از دستور ذيل استفاده کرد:
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'( INSERT INTO doctor (name, lastname, degree, mobileno, address) VALUESسید
فاروق' ',حسینی' ',متخصص چشم' ','0700xxxxxx',سرک  64متره غوردرواز)'

عملیه  Readبا دستور > Select (col1, col2, colN) from <table nameقابل اجرا مي باشد .به طور
مثال تمامي پزشک های ثبت شده در پايگاه داده را میتوان اينگونه خروجي گرفت:
SELECT id, name, lastname, mobileno, degree, address, photo FROM doctor

اما در صورتي که خواسته باشیم نام يک پزشک خاص و يا مجموعه ای با مشخصات خاصي را از جداول خروجي
بگیريم از گزينه  whereاستفاده میکنیم.
' = SELECT * FROM doctor WHERE id = 1 OR nameسید فاروق'

در دستور فوق ،پزشکي که با آی دی  1باشد و يا نام او برابر با سید فاروق باشد خروجي گرفته خواهد شد .عالمت
ستاره به معنای انتخاب تمامي ستون هايي مي باشد که در جدول پزشک تعريف شده است.
دستور  Updateنیز يکي از پر کاربرد ترين دستورات در طراحي تمامي دتابیس ها مي باشد .اين دستور به منظور
اعمال تغییرات در رکورد هايي مي باشد که از پیش به نوعي اشتباه ثبت شده باشند.
برای اعمال تغییرات بايد مجموعه و يا رکورد مورد نظر انتخاب گردد و تغییرات جديد بر روی آن اعمال شود.
>Update <table name> SET (col1 = ‘value1’, col2 = ‘value2’, colN = ‘valueN’) where <condition

حال نام پزشکي که با آی دی شماره  1در پايگاه داده ما ثبت است را توسط دستور  updateدر ستون شماره
تماس تغییرات خويش را اعمال میکنیم:
UPDATE doctor SET mobileno = '07xxxxxxxx' WHERE id = 1

دستور  deleteنیز يکي ديگر از دستورات پر کاربرد مي باشد که برای حذف يک رکورد مي باشد.
>delete <table name> where <condition
حال برای حذف يک پزشک از دستور زير میتوان استفاده نمود:
DELETE doctor WHERE id = 1

گزارش های محاسباتي
موجودی انبار

در صورتي که به دياگرام پايگاه داده نظری بیندازيد خواهید ديد که بعد از ايجاد چندين فاکتور و نسخه و قرار
دادن دواهای مختلف در هر فاکتور و يا نسخه نمیتوان به راحتي تعداد دوا هايي که در سیستم موجود است را به
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دست آوريد .در اينجا با نحوه نوشتن گزارشي که بتوان میزان دواهای موجود در سیستم را محاسبه کند آشنا
خواهیم شد .به تصوير زير دقت کنید:

تصویر  – 13جداول مربط برای دریافت موجودی انبار

تنها ستوني که در جدول بل ) (billکلید نیست ،ستون  billtypeمیباشد که مقادير مختلف چون (نسخه ،فاکتور،
کوتیشن) را میتواند در خود ذخیره کند .حال در صورتي که بل صادر شده از نوع نسخه باشد به معنای خروج دوا
از دواخانه و در صورتي که بل از نوع فاکتور باشد معنای ورود دوا به دواخانه را مي دهد و در مقابل جدول
 bill_detailsمي باشد که رابطه يک به چند را با جدول بل دارد؛ به گونه ای که هر بل مي تواند انواع دواهای
مختلف با مقدار مختلف را در بل های مختلف در خود جای دهد .حال برای اين که تعداد هر نوع از دواهای
فروخته شده در دتابیس را بخواهیم محاسبه کنیم ،تمامي ستون های مورد نیاز از سه جدول فوق را بايد با استفاده
از دستور  selectانتخاب نموده و با اعمال شرط های مورد نیاز موجودی دوا هايي که در نسخه ها به فروش
رسیده است را به دست آوريم .از آنجايي که مقدار دوا ها را میخواهیم پیدا کنیم ،ستون هايي که نیاز است برايمان
نمايش داده شود ) (compaynname, realnameرا انتخاب مي نمايیم و يک ستون محاسباتي با استفاده از
فانکشن  sumکه ستون تعداد ) (quantityرا جمع کند را ايجاد میکنیم .بعد از آن نام هر سه جدول
) (bill_detail bd, drugs d, bill bرا بعد انتخاب مي کنیم .در قسمت شرطیه انتخاب ها بايد صرف بل
هايي که مقادير ورودی آن معادل به نسخه باشد ،ستون  b.idمعادل با  bd.billidباشد و  drugidبرابر با d.id
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باشد .حال استفاده از دستور  Group Byتمامي دواهای فروخته شده را گروپ کرده و دستور خود را اجرا
میکنیم.
SELECT

companyname, realname,
SUM(quantity) TotalSold,
b.billtype
FROM
bill_details bd ,
drugs d ,
bill b
WHEREنسخه'
'b.billtype = N
AND bd.billid = b.id
AND drugid = d.id
GROUP BY companyname , realname, b.billtype

حال برای اين که موجودی دوای فروخته شده را به دست آوريد صرف در قسمت شرط دستور باال به جای نسخه
از فاکتور استفاده کنید .آنگاه تمامي دوا هايي که از شرکت های پخش خريداری کرده ايد نمايش داده خواهد
شد.
کار ما تا به اينجا تمام نشده است .چراکه بايد مقدار دواهای فروخته شده را از مقدار دواهای خريداری شده کم
نموده تا موجودی دقیق انبار پیدا شود .نظر به نوعیت بل ،در صورتي که فاکتور باشد قیمت عددی ما مثبت و در
صورتي که نوعیت بل نسخه باشد ،قیمت عددی ما منفي تلقي مي شود ،در فرمول  sumکه در دستور باال نوشته
شده است از جمله شرطیه  caseاستفاده نموده و در صورتي که نوعیت بل ،فاکتور باشد ضرب عدد  1و در
صورتي که نوعیت بل نسخه باشد ،در عدد  -1ضرب میکنیم؛ در قسمت شرط تمامي بل هايي که نسخه يا فاکتور
باشند را انتخاب مي کنیم.
SELECT TOP ( 100 ) PERCENT
d.companyname ,
d.realname ,
فاکتور' THEN 1
'SUM(( CASE WHEN b.billtype = N
نسخه' THEN -1
'WHEN b.billtype = N
END ) * bd.quantity) AS available
FROM
dbo.bill_details AS bd
INNER JOIN dbo.bill AS b ON bd.billid = b.id
INNER JOIN dbo.drugs AS d ON bd.drugid = d.id
WHEREفاکتور) '
'( b.billtype = N
نسخه) '
'OR ( b.billtype = N
GROUP BY d.companyname ,
d.realname
ORDER BY d.companyname
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حال خواهیم ديد که تمامي دواهای موجود در سیستم محاسبه شده و در ستون  availableنمايش داده مي شود.

تصویر – 14نتیجه گزارش موجودی انبار در نرم افزار SSMS

دلیل اين که قیمت منفي در اين جدول ثبت شده است اطالعاتي است پیش از پیاده سازی  Validationها بوده است.
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فصل چهارم – معرفی ابزارها و نحوه ساخت رابط کاربری
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معرفي و نحوه ساخت رابط کاربری
ابزار های مورد استفاده

تا به حال میتوان گفت که تمامي کارهايي را که انجام داده ايم در ساختار زيربنايي پروژه مان بوده است .اما حال
تالش برای ساخت رابط کاربری ) (User Interfaceيا  UIبرای کنترل سیستم را انجام خواهیم داد .نظر به اين
که پايگاه داده ما از شرکت مايکروسافت مي باشد ،ابزار هايي را که نیز برای ساخت رابط کاربری نرم افزار مان
استفاده نموده ايم را بر اساس آخرين تکنولوژی های روز شرکت مايکروسافت انتخاب کرده ايم .تکنولوژی
 ،Silver Lightزبان برنامه نويسي ( C#سي شارپ) و ابزار قدرتمند  Light Switchکه محصولي ديگر از
شرکت مايکروسافت برای ساخت نرم افزار با سرعت باال ) (Rapid Developmentمي باشد را به کار گرفته
ايم .توسط اين ابزار ها به راحتي میتوان فرم های مختلف را با قابلیت  CRUDتنها با چند کلیک ساده آماده
ساخت .در قسمت های بعدی اين منوگراف با نحوه کار با  LightSwitchآشنايي کامل با چگونگي ساخت نرم
افزار های تجاری مختلف آشنا خواهید شد.
نرم افزار Visual Studio

Visual Studioيک مجموعه از برنامه هايي است که ارتباط بسیار نزديک با هم دارند که مايکروسافت آن را
به توسعه دهندگان و برنامه نويسان برنامه های کاربردی اهدا نمود تا آنها را وادار نمايد در محیطي توسعه يافته بر
روی پلت فرم های ويندوز و دات نت به ساخت برنامه های خود بپردازند .نرم افزار  Visual Studioمي تواند
برای نوشتن برنامه های کنسولي ،ويندوزی ،سرويس های ويندوز ،برنامه های کاربردی موبايل ،برنامه های
کاربردی  ASP.NETو سرويسهای وب  ASP.NETبنا به انتخاب شما همراه با زبانهايي مانند C++, C#,
 VB.NET, J#مورد استفاده قرار گیرد .با  Visual Studioواقعا چه کارهايي میتوان انجام داد ؟ در زير تعدادی
از کاربردهايي را که برای تولید آنها میتوان از  Visual Studioاستفاده نمود معرفي گرديده اند:

][26

تکنولوژی  :WPFبرای برنامه های کاربردی ويندوزی که با استفاده از .NET frameworkنوشته میشوند .نرم
افزار ويژوال استديو بي نظیر است ،همچنان  Windows Servicesيا سرويس ها برنامه های کاربردی هستند
که در پس زمینه ويندوز اجرا میشوند ASP.NET .يک تکنولوژی قدرتمند که برای طراحي و ساخت صفحات
وب داينامیک استفاده میشود .عالوه بر آن نیز ،ابزار های قدرتمند ديگری نظیر  Light Switchنیز برای کاربراني
که مي خواهند با سرعت باال نرم افزار های تجاری را ايجاد کنند به آن اضافه شده است.
زبان برنامه نويسي C#

زبان  C#يک زبان سطح باال ،شي گرا و همه منظوره است که به وسیله شرکت مايکروسافت همزمان با پیدايش
اليه نرم افزاری جديد آن به نام  . NETابداع و توسعه پیدا کرده است .از نرم افزارهای متنوع و گوناگوني از
جمله نرم افزارهای اداری و برنامه های کاربردی تحت وب گرفته تا نرم افزارهايي برای تلفن همراه و بازی های
کامپیوتری ،با زبان  C#و با استفاده از اليه  . NETتولید مي شود.
زبان  C#شباهت زيادی به زبان های  Cو  Javaدارد و ويژگي هايي را از آنها تقلید کرده ،يا بعضي امکانات آنها
را بهبود داده است .تالش شده است که بهترين ويژگي ها گردآوری شود ،اما بر خالف زبان جاوا که متن باز
است C# ،در انحصار و اختیار سازنده آن يعني شرکت مايکروسافت است .زبان های  Cو  Javaهر دو به زبان C
بر مي گردند که در سال  1775ابداع شد و معروفیت آن به دلیل نوشتن سیستم عامل  UNIXبه وسیله آن بود .زبان
 ،Cيک زبان حرفه ای است که دست برنامه نويس را برای نوشتن برنامه و دسترسي به سخت افزار ،باز مي گذارد
و دارای انعطاف بسیار زيادی است ،به همین دلیل کمتر اشتباهات منطقي برنامه نويس را کنترل مي نمايد .اما در
زبان  ،C#در هنگام ترجمه و همچنین اجرای برنامه دقت زيادی بر روی تطبیق و به کارگیری داده ها صورت مي
گیرد تا از اشتباهات دستوری برنامه نويس يا کاربر جلوگیری نمايد.
همان طور که برای تهیه و پخت يک غذا ،به مواد اولیه ،لوازم آشپزی و دستور پخت نیاز داريم ،برای تولید يک
برنامه نیز ،به يک کامپیوتر يا لپ تاپ ،لوازم برنامه نويسي) يک ويرايش گر متني و يک برنامه مترجم (و همچنین
به يک الگوريتم نیاز داريم .اگر يک کامپیوتر با سیستم عامل ويندوز  7يا باالتر در دسترس باشد تقريباً تمام مواد
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اولیه و لوازم مورد نیاز را در اختیار داريم .نا گفته نماند ،در صورتي که نرم افزار  Visual Studioرا روی سیستم
خود داشته باشید تمامي امکانات برنامه نويسي با زبان های مبتني بر تکنولوژی  .NETمايکروسافت را دارا مي
باشید.
Silverlight

 Microsoft Silverlightابزاری است که به راحتي مي تواند بر روی انواع سیستم عامل ها و انواع نرم افزار
های جستجوی اينترنت نصب و اجرا شود و مايکروسافت اين ابزار را برای سازندگان برنامه های کاربردی اينترنت
طراحي کرده است Silver Light .هم اکنون به صورت رسمي عرضه شده است و امکانات پیشرفته نرم افزاری
نظیر تعامل با کاربران ،نمايش انیمیشن و همچنین پخش فايل های صوتي و تصويری را پشتیباني مي کند .هم
اکنون در محیط ويندوز ،با مرورگر های  IEو  Firefoxسازگار بوده و ضمنا با مرور گر  Safariتنها در سیستم
عامل  Mac OS Xسازگار است.
معرفي Microsoft Light Switch

اغلب برنامه های تجاری که امروزه ساخته مي شوند به نحوی با داده ها سر و کار دارند .نشان دادن اطالعات به
کاربر ،کیوری ،گزارش گرفتن اطالعات ،گزارش گیری ) (Reportو کار کردن با دتاسورس های مختلف
بخش هايي از تمامي برنامه های تجاری امروزی مي باشد.
تکنولوژی  Light Switchدر ويژوال استوديو بستری برای طراحي وساخت برنامه های تجاری به صورت سريع
و ساده است .تکنولوژی  Light Switchبه ما اين امکان را مي دهد که به صورت سريع و آسان برنامه های داده
محور ايجاد کنیم .برنامه هايي که از ديتاسورس های مختلف استفاده مي کنند ،اغلب با فراخواني سرويس های
مختلف ،داده های مورد نظر را پردازش مي کنند .از ديگر قابلیت های  Light Switchفراهم کردن برنامه ای
است که بر روی اغلب پلت فرم و دستگاه ها قابل استفاده باشد .با استفاده از  Light Switchمي توان:
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برنامه های تحت وب را بر اساسHTML5

طوری طراحي کرد که بر روی اکثر دستگاه ها قابل استفاده

باشند.


از ديتاسورس های مختلف از قبیل  SQL ،SharePointو  ODataاستفاده کرد.



از کد نويسي های روزمره در کار کردن با داده ها جلوگیری کرد.



از سیستم های مبتني بر  Cloudاز قبیل  Azureو  Office 365استفاده کرد.



برنامه ی مورد نظر را با استفاده از جديدترين تکنولوژی ها و روش های ساخت برنامه ايجاد کرد.

ساخت پروژه جديد با LightSwitch

برای ساخت رابط کاربری نرم افزار با  LightSwitchابتدا  Visual Studioرا باز نموده و پس از آن اقدام به
ساخت يک پروژه جديد خواهیم کرد.
New Project -> Visual C# -> LightSwitch -> LightSwitch Desktop Application

تصویر  – 15نحوه ساخت پروژه جدید در LightSwitch
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ارتباط نرم افزار و پايگاه داده

پس از اين که پروژه به طور کامل ساخته و در سیستم ذخیره شود در اولین نگاه با صفحه  Startدر میان صفحه
و  Solution Explorerنیز در سمت راست صفحه ظاهر خواهد شد .در تب دو گزينه ای که میتوان از آن
استفاده کرد  Create New Tableو  Attach to External Data Sourceمي باشد .گزينه اول قابلیت
ساخت جداول بدون نیاز به دتابیس خارجي مي باشد و بیشتر در نرم افزار هايي که تحت وب از آن استفاده مي
شود کاربرد دارد .با اين گزينه میتوانید تمامي جداول و رابطه هايي که بین جداول مد نظر تان است را ترسیم
نموده و به ديگر ابزار ها هیچ نیازی نداشته باشید( .برای  Desktop Applicationهايي که تک کاربره هستند،
پیشنهاد مي شود ساخت جداول را در قالب خود نرم افزار ايجاد نمايید)

تصویر  – 16دو انتخاب برای ایجاد دتابیس در LightSwitch

حال با استفاده از  Attach to external Data Sourceدتابیسي را که در فصل قبل ايجاد کرده بوديم را به
پروژه خود مي افزايیم.

تصویر  -17نحوه ارتباط دتابیس در  SSMSبا LightSwitch
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حال پس از انتخاب منبع اطالعاتي خود کلید  Nextرا فشار داده و در پنجره باز شده ابتدا نام سرور و آدرس آن
را تنظیم نموده و اطالعات ورود به سرور را وارد مینمايید و در قسمت آخر نام پايگاه داده ای را که پیش از آن
ساخته ايد را انتخاب نموده و کلید  OKرا فشار دهید.

تصویر  – 18ایجاد ارتباط با  SSMSو انتخاب دتابیس ساخته شده

حال با انتخاب تمامي جداول و نمايه هايي که در پايگاه داده ساخته ايم را انتخاب کرده و به پروژه خود اضافه
نموده و دکمه  Finishرا مي فشاريم .حال پروژه ما با دتابیس ارتباط برقرار کرده و تمامي ستون ها و رابطه ها را
با تمامي جزئیات در خود گنجانیده است.
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تنظیمات و مشخصات پروژه

حال به قسمت  Solution Explorerکه يکي از قسمت های پر کاربرد و مهم کار بر روی پروژه مان هست مي
پردازيم.
در  Solution Explorerکه سه پروژه را در خود گنجانیده است ،قسمت اول آن  ،Drugstoreقسمت دوم
آن  Drugsotre.DesktopClientو قسمت سوم آن  Drugstore.Serverمي باشد که هر کدام وظايف
خاص خود را دارا مي باشند.

تصویر  – 19ساختار درختی پروژه  LightSwitchو زیر مجموعه ها

در قسمت  Drugstore -> Propertiesمشخصات کلي سیستم ) (General Propertiesمیباشد که
شامل ورژن نرم افزار استخراج پروژه به صورت فايل  .exeو زبان رابط کاربری نرم افزار مي باشد .قسمت بعدی
آن  Extensionsقرار دارد که افزونه های مورد استفاده در سیستم را از اين قسمت مي توان فعال و يا غیر فعال
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ساخت و در نهايت  Access Controlکه سطح دسترسي کاربران به قسمت های مختلف سیستم تعريف شده
و هر کاربر نظر به رواديد مدير سیستم مي تواند برای کاربراني که میخواهند از سیستم استفاده کنند سطوح مختلف
را ايجاد کند.

تصویر  – 21پنچره  Propertiesسیستم دواخانه

قسمت بعدی  Drugsotre.DesktopClientدارای چندين بخش مختلف که از جمله مهمترين بخش های
رابط کاربری مي باشد .چراکه نام نرم افزار ،لوگو ،قالب های طراحي نرم افزار Navigation ،و نوعیت خروجي
نرم افزار که تحت وب و يا به شکل نصبي باشد را میتوان انتخاب نمود.

تصویر  – 21پنجره  Propertiesرابط کاربری سیستم مدیریت دواخانه
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ساخت Screen

حال برای ساخت صفحات برای ورود اطالعات از به قسمت نیاز بر آن است تا روی پوشه  Screenکه در قسمت
 Drugstore.DesktopClientقراردارد راست کلیک نموده و با کلیک کردن بر روی  Add Screenاقدام
به ساخت اولین قسمت از رابط کاربری برای ورود اطالعات مربوط به يک پزشک نمايیم.

تصویر  – 22نحوه ساخت  Screenجدید در LightSwitch

از لیست نمونه های  Screenهای ساخته شده  List and Details Screenرا انتخاب نموده و پس از انتخاب
نام برای  Screenجدول دکتر را انتخاب و دکمه  Okرا بفشاريد .حال اولین فرم که قابلیت نمايش تمامي پزشک
های ثبت شده در دتابیس به شمول افزودن ،حذف ،ويرايش و خروجي گرفتن در يک فايل اکسل را دارا مي
باشد ساخته ايد.
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برای اين که فرم خود را به زبان فارسي ترجمه نمايید ،بايد بر روی تک تک ستون های جداول کلیک نموده و
نامي را که بايد برای کاربر نمايش دهد تغییر دهید .همچنان برای راست چین کردن فرم رود اطالعات با استفاده
از افزونه  Border Controlاقدام به راست چین کردن فرم خود مي کنید.

تصویر  – 23راست چین کردن و تغییر نام فرم ها

حال به همین منوال تمامي  Screenهايي که برای پروژه خود نیاز داريد را ساخته و به طور اتوماتیک در منوی
سیستم اضافه خواهد شد.
افزودن ستون های محاسباتي

حال نسخه و مشخصات نسخه که به نام های ) (bill and bill_detailsدر سیستم مي باشد را پیش از اقدام به
ساخت يک  Screenستون محاسباتي آن را در قسمت  Dragstore.Serverاضافه میکنیم و با استفاده از کد
های سي شارپ قیمت کل برای نسخه و قیمت جزء برای هر دوا را محاسبه مي کنیم.
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تصویر  – 24نحوه افزودن ستون های محاسبه ای

بر روی ستون های محاسباتي که در جدول  billو  bill_detailsاضافه نموده ايم برای ستون محاسباتي bill
که در تصوير باال به نام  totalثبت شده است از قسمت  Write Codeو متود  total_Computeکد های
مربوط به محاسبه آن را مي نويسیم.
)partial void total_Compute(ref decimal result
{
;)result = bill_details.Sum(b => b.unitprice * b.quantity
}

در کد های باال تعداد دوا در جدول  bill_detailsرا ضرب قیمت فروش آن نموده و مجموع آن را توسط متود
 sumدر متغیر  resultذخیره مي نمايیم.
همچنان برای نمايش ريز قیمت های دوا که به نام  sub_totalدر جدول  bill_detailتعريف شده است صرف
تعداد دوا را ضرب قیمت ورودی مي نمايیم.
)partial void subtotal_Compute(ref decimal result
{
ریز قیمت های هر دارو در نسخه ها
//
;result = quantity * unitprice
}
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معتبر سازی Validation

برای اعتبار دهي به قیمت هايي که توسط کاربران در سیستم وارد مي شود نیز راه کار هايي موجود است که مي
توان آن ها را در يک جدول و يا يک ستون افزود .اين قیمت ها با جمالت شرطیه و در متود  Validateمي توان
ايجاد نمود .طور مثال تعداد دوا در هیچ يک از نسخه ها نبايد که کمتر از  1باشد .در صورتي که کاربر مقدار
عددی صفر و يا عدد منفي را وارد نمود يک پیغام خطا بايد کاربر را از اين عملش متوجه سازد.
برای اين کار در جدول  bill_detailستون  quantityرا انتخاب نموده و از قسمت  Write Codeمتود
 quantity_Validateرا انتخاب میکنیم .در قسمت کد نويسي برنامه با جمله شرطیه  ifکاربر را از نوع اشتباهي
که در قسمت وارد کردن اطالعات انجام داده است با خبر مي سازيم.

)partial void quantity_Validate(EntityValidationResultsBuilder results
{
)if (this.quantity < 1
{
حداقل قیمت ورودی برای تعداد دوا باید  1باشد");.
"(results.AddPropertyError
}
}

گزارش های چاپي

متاسفانه  LightSwitchبه طور پیش فرض
ساخت  Setupنرم افزار

پس از ساخت کامل  Screenها و تمامي اعتبار سازی ها ) (Validationحال نوبت به استخراج يا Publish
کردن نرم افزار مي پردازيم .برای شروع  Drugstore->Propertiesدر  Solution Explorerرا باز نموده
و با فشردن دکمه  Publishبر طبق نیاز خود تنظیمات را وارد میکنیم.

در صفحه نوعیت برنامه گزينه  Complete applicationرا انتخاب نموده و کلید  Nextرا بفشاريد.
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تصویر  – 25انتخاب نوع خروجی نرم افزار

در صفحه بعدی گزينه پیش فرض  Local Desktopرا انتخاب نموده و  Nextرا مي فشاريم.

تصویر  – 26انتخاب نوع سرویس ها
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محل خروجي فايل  Setupرا در اين قسمت بايد تنظیم نمايیم .به طور پیش فرض محلي که برای ذخیره
سورس کد نرم افزار انتخاب کرده ايد برای خروجي  Setupانتخاب شده است که میتوانید تغییر دهید.

تصویر  – 27محل ذخیره  Setupنرم افزار

قسمت  Security Settingرا به حالت پیش فرض مد نظر گرفته و در قسمت  Data Connectionsآدرس
موقعیت دتابیس  SQLو نام دتابیسي که در آن ساخته ايد را تنظیم نمايید.

تصویر  – 28مشخصات دتابیس شامل آدرس ،نام دتابیس ،نام کاربری و پسورد
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در صفحه بعد نرم افزارهايي که وابسته به اجرای سیستم مي باشد را مي توانید انتخاب نمايید که هنگام نصب نرم
افزار به کاربر از نبود آن ها بر روی سیستم کاربر برای اجرای پروژه هشدار دهد.

تصویر  – 29انتخاب برنامه های مورد نیاز برای نصب برنامه

در نهايت صفحه  Summaryخالصه ای از مشخصات سیستم را نمايش داده و با فشردن گزينه  Publishنرم
افزار در محل تعیین شده استخراج خواهد شد.

تصویر  – 31مشخصات کلی از خروجی نرم افزار
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فصل پنجم – مراحل نصب و نحوه استفاده از سیستم
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مراحل نصب و استفاده سیستم
بستر سخت افزاری

برای کاربراني که خواهان ساخت اين پروژه به صورت عملي مي باشند بايد خاطر نشان شد که نرم افزار Visual
 Studio 2013نیاز به  1.6 GHzو يا باالتر از آن مورد ضرورت است .در قسمت حافظه رم در  1 GBو در
صورتي که بر روی يک ماشین مجازی از آن استفاده مي کنید  1.5 GBحافظه رم نیاز است .فضای خالي مورد
ضرورت بر روی هارد ديسک  10 GBبا فايل سیستم  ،NTFSسرعت دور هارد ديسک  5400 RPMو همچنان
کارت گرافیک با قابلیت پشتیباني از  DirectX 9و قدرت نمايش  1024 x 768را دارا باشد.
اجرای دتابیس برای هر دو کاربری که قصد طراحي و يا استفاده آن را دارند در اين سیستم ضروری مي باشد.
حداقل سخت افزار مورد نیاز برای اجرای پايگاه داده  SQL Expressشرکت مايکروسافت برای رم 512 MB
و برای ديگر ورژن های  SQL Serverباالتر از  1 GBحافظه رم نیاز است .اما پیشنهاد شرکت مايکروسافت
برای اجرای پايدار برای  SQL Expressحافظه  1 GBو برای ديگر ورژن ها  4 GBپیشنهاد شده است .پردازنده
پیشنهادی مايکروسافت  1.4 GHzبا معماری  x64يا همان  00بیتي مي باشد و با پردازنده های AMD
Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium IV
 with EM64Tبه خوبي سازگار مي باشد.
بستر نرم افزاری

سیستم عامل مورد نیاز برای نصب نرم افزار مديريت دواخانه را میتوان بر روی انواع ورژن های ويندوز شرکت
مايکروسافت از جمله ويندوز  XP, 7, Vista, 7, 8, 8.1و ويندوز  15نصب نمايید .نا گفته نماند که در قسمت
 Configuration Managerنوع رابط کاربری را نظر به نوع معماری پردازنده مورد نظر خود مي توانید تنظیم
کنید تا نرم افزار هنگام خروجي گرفتن صرف برای معماری مورد نظر شما که  x86و يا  x64ساخته شود.
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برای نرم افزار هايي که با  LightSwitchساخته مي شود چارچوب کاری  .NETو همچنان پالگین
 Microsoft Silverlightرا چه برای ساخت سیستم و چه برای اجرا بايد نصب نمايید .البته برای اجرای آن
بايد از ورژن  SDKکه در سايت مايکروسافت قرار دارد استفاده کنید .در مورد ورژن قابل نصب ،پیشنهاد ما اين
است که آخرين نسخه از نرم افزارهايي که نام برديم را نصب نمايید .در نسخه های ويندوز  8, 8.1و نسخه
ويندوز  10چارچوب کاری  .NETبه طور پیش فرض نصب مي باشد.
نظر به اين که خروجي گزارش ها با فرمت فايل  Excelو يا  Wordايجاد میشود ،نصب بسته نرم افزاری Office
بر روی سیستم کاربر حتمي مي باشد .حداقل نسخه مورد نیاز برای دريافت خروجي از گزارش های سیستم
 Office 2007مي باشد که کاربر بايد حتما بر روی سیستم خود نصب داشته باشد.
منابع دانلود نرم افزار های مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار های مورد نیاز سايت های معتبر زيادی موجود مي باشد؛ اما معتبرترين مکاني که برای دريافت
نرم افزار های مورد ضرورت مي توانید استفاده کنید ،وبسايت رسمي خود شرکت مايکروسافت مي باشد که
تمامي نسخه های نرم افزار مورد نیاز را برای دانلود فراهم ساخته است .نظر به اين که برخي از کاربران در کشور
افغانستان توانايي پرداخت قیمت اين نرم افزار ها را ندارند مي توانند از وبسايت های فارسي که نرم افزار های
ذکر شده را با نحوه نصب و کرک در خود گنجانیده اند دريافت کنند.
مراحل نصب سیستم

پس از نصب ابزارهايي که در قسمت قبلي به معرفي گرفته شد حال نوبت به اجرای نرم افزار مديريت دواخانه
رسیده است که میتوان با چند کلیک ساده اقدام به نصب آن نمود .در صورتي که مراحل استخراج پروژه که در
فصل قبل توضیح داده شد با موفقیت انجام شده باشد ،هم اکنون مي توانید فايل  Setupآن را از محل ذخیره آن
باز نمود .با اجرای  Setup.exeصفحه نصب نرم افزار به شکل زير باز خواهد.
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تصویر  – 31نصب  Setupنرم افزار

فقط کافي است تا دکمه  Installرا بفشاريد تا نرم افزار روی سیستم نصب گردد.
در صورتي که نرم افزار با موفقیت کامل نصب شود صفحه اصلي نرم افزار به طور خودکار باز شده و مي توانید
به صفحه مديريت دواخانه وارد شده و میتوانید.
در صفحه اول چندين آيکون مورد ضروری مي باشد که هر کدام به يکي از فرم های مربوط به ذخیره اطالعات
ارتباط میدهد .همچنان در  Navigationسمت چپ برنامه نیز میتوان به تمامي فرم های مورد نیاز دسترسي داشت.

تصویر  – 32صفحه اصلی نرم افزار مدیریت دواخانه
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هم اکنون برای صدور نسخه بر روی آيکون آن و يا از پنل سمت چپ بر روی نسخه ها و جزئیات کلیک مي
نمايید تا صفحه مورد نظر باز شود.
در چوکات سمت راست میتوانید نسخه جديد خويش را با مشخصاتي از قبیل پزشک معالج و نام بیمار را افزوده
و در ستون میاني مشخصات نسخه که شامل چه دوا هايي مي شوند را اضافه کنید .نکته قابل ذکر اين است که
قیمت مجموعي نسخه و همچنان هر خط از دوا هايي که به نسخه افزوده ايد در آن واحد محاسبه شده و کاربر به
راحتي مي تواند آن را مشاهده کند.

تصویر  -33افزودن نسخه جدید در سیستم
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فصل ششم – بررسی نقاط ضعف و قوت سیستم مدیریت دواخانه
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نتیجه گیری

با توجه به سوال تحقیق ديديم که با استفاده از تکنولوژی های طراحي نرم افزار شرکت مايکروسافت به راحتي
میتوان نرم افزار های تجاری قدرتمندی را ساخت .هرچند تکنولوژی  LightSwitchمحدوديت هايي را در
قسمت چاپ فرم های مورد نیاز از قبیل فاکتور ،نسخه ،میزان درآمد ،موجودی انبار و غیره گزارش های اين چنیني
را دارا نمي باشد ،در مقابل شرکت های همکار مايکروسافت نظیر  Syncfusionبا ساختن نرم افزار های جانبي
قدرتمند ديگری اين خالء را پر کرده و مي توان فرم ها و گزارش های مختلفي را با استفاده از اين نرم افزار ها به
صورت چاپ لحظه ای با پرينتر های موجود و يا دريافت خروجي در قالب  PFT, Excel, Wordو يا HTML
را ساخت.
سیستم مديريت دواخانه ای که هم اکنون ساخته شده است ،تمامي قابلیت هايي که در فرضیه تحقیق فصل اول
گنجانیده شده است به طور کامل به وقوع پیوسته است .چراکه
نتیجه کلي از سیستم که آيا به سواالت اصلي و فرعي تحقیق پاسخ داده است يا خیر؟
آيا فرضیه های تحقیق به وقوع پیوسته است يا خیر؟
پیشنهادات

افزودن قسمت کنترل تاريخ تولید و مصرف داروهای وارده در انبار يکي از قسمت های مهم در مديريت دواهای
موجود در دواخانه هست که در اين سیستم لحاظ نشده است .اين قسمت را مي توان با استفاده از دستورات اس
کیو ال و همچنان قابلیت های  Validationدر تکنولوژی  LightSwitchاعمال نمود که از جمله فعالیت های
محققین ديگر مي تواند به حساب آيد.
در صورتي که به تصویر  31در فصل پنجم نظری بیندازيد خواهید ديد که يک هشدار  Warningبه نصب کننده
نرم افزار مبني بر اين که  Publisherو يا نشر کننده اين نرم افزار ناشناخته است را نمايش میدهد.
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نصب برنامه به شکل پیشرفته تر و بدون پیغام خطا در مورد سازنده
دواخانه دار برای افزودن دوا ها در هر نسخه مي بايست نام تمامي دواهای موجود در يک نسخه را به صورت
دستي تايپ کند ،با در نظر داشت اين که هم اکنون سیستم های پیشرفته بارکد خوان موجود مي باشد قسمت
افزودن دوا به نسخه ها به راحتي مي تواند توسط بارکد خوان به سیستم اضافه شود که در پروژه حاضر در اين
زمینه هیچ فعالیتي نشده است.
استفاده از بارکد خوان برای ورود اطالعات در پايگاه داده
پیوست

تمامي نرم افزار های مورد نیاز برای طراحي ،ساخت و اجرای اين نرم افزار مورد ضرورت مي باشد در قالب 0
دی وی دی ضمیمه اين سند شده است.
دی وی دی شماره يک شامل نرم افزار  Visual Studio 2013به همراه افزونه های مورد نیاز از قبیل
 LightSwitch Components, Border Control, Pixata Custom Controlsمي باشد.
دی وی دی شماره دو شامل نرم افزار  SQL Expressو  SQL Server Management Studioمي باشد
که در طراحي دتابیس و ساخت گزارش ها کاربرد به سزايي دارد.
دی وی دی شماره سه در بر گیرنده نسخه نهايي ويندوز  8.1و  Runtime Librariesشامل Silverlight,
 Microsoft C++و برخي ديگر نرم افزار های مورد نیاز مي باشد.
دی وی دی شماره چهار شامل سورس کد نرم افزار سیستم مديريت دواخانه و هم چنان  Setupکامل نرم افزار
برای کساني که میخواهند از سیستم استفاده نمايند قرار دارد.
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Abstract
طرح حاضر بیاني از نحوه ساخت و نمونه عملکرد يک دتابیس در مديريت خريد و فروش دوا در دواخانه های
افغانستان مي باشد .با توجه به اين که تعداد دواخانه ها در افغانستان همه روزه رو به افزايش مي باشد بر آن شديم
تا سیستمي را به عنوان پايان نامه خويش مد نظر گرفته تا قسمت کوچکي از مسائل پیش روی ملت عزيزمان
افغانستان را برداشته و يا به نحوی حل نمايیم.
دواخانه هايي که حداقل يک پايه کامپیوتر و يک کارمند با حداقل دانش کامپیوتری را دارا باشند مي توانند به
راحتي سیستم حاضر را استفاده نموده و تمامي امورات حسابداری خويش را به راحت ترين شکل ممکن شفافیت
بخشیده و ب ه آن سرعت دهند .عالوه بر آن برای آن عده از عزيزاني که خواهان ساخت يک سیستم مديريت
دواخانه مي باشند مي توانند با استفاده از اين رساله تکنیک ها و ابزار های مورد استفاده ساخت سیستم های
مديريتي را آموخته و برای امور مشابه دست به طراحي بزنند .قابل ذکر است محققین عزيزی که خواهان رشد و
انکشاف سیستم حاضر مي باشند نیز مي توانند امور تکراری از قبل انجام شده را به راحتي پشت سر گذاشته و در
امر توسعه سیستم کنوني گام های بیشتری بردارند.
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