
ASSIGNMENT 

Môn: Kiến trúc và Thiết kế phần mềm 

Các lớp DHKTPM9A, DHKTPM9ATT, DHKTPM9BTT 

Cho một tình huống như sau: 

Trường ĐHCN cần triển khai một dự án về quản lý tài nguyên sách online. 

Thông tin về một cuốn sách bao gồm: một isbn duy nhất cho mỗi đầu sách, tiêu đề sách, 

danh sách tác giả, nhà xuất bản, năm phát hành, một đoạn văn đặc tả ngắn gọn về cuốn sách 

đó không quá 500 từ, một hình chụp trang bìa sách và loại sách mà cuốn sách thuộc về. 

Một năm nhà trường sẽ có một đợt nhập sách về, mỗi lần nhập nhiều sách và mỗi đầu sách 

có một số lượng ấn bản nhất định. 

Sau khi sách nhập về sẽ được bố trí ở các kệ và các phòng đã có theo loại sách. 

Thông tin sách được tra khảo từ trình duyệt khi đọc giả tra cứu và mượn sách.  

Đọc giả có thể mượn, trả sách. Thủ thư có thể quản lý việc cho mượn, báo cáo, thống kê,… 

Hãy bổ sung thêm các nghiệp vụ khác mà anh/chị biết trong quá trình mượn sách ở thư viện 

trường cho hoàn chỉnh yêu cầu theo cách mà anh/chị thấy đúng với yêu cầu logic của mình. 

Yêu cầu khi nộp assgignment như sau: 

1. Tài liệu SRS 

2. Tài liệu kiến trúc và thiết kế. 

3. Tài liệu triển khai và hướng dẫn sử dụng 

4. Mã nguồn 

Yêu cầu về mặt hiện thực chương trình:  

- Dùng JavaEE thiết kế phần nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu. 

- Dùng ASP.Net để thiết kế giao diện. 

- Cơ sở dữ liệu có thể dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Ms SQL Server, My SQL, 

Oracle, … 

Tất cả tài liệu, source code được để trong một thư mục nhóm theo định dạng sau và gửi về 

cho lớp trưởng tổng hợp, và lớp trưởng sẽ gửi cho giảng viên chậm nhất vào 23h ngày 

30/11/2015. 

 

Mọi thắc mắc thêm, email về VoVanHaiQN@iuh.edu.vn 

--Hết-- 
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