
 مستند چشم انداز
 

نکتـه اصـلي    . مستندات چشم انداز بيانگر نيازها و قابليتهاي سيستم مکانيزه در پاسـخ بـه نيازهـا اسـت                 
بر مبناي چشم . در ابتداي مرحله شناخت مستندات چشم انداز تهيه مي شود. چگونگي تعيين نيازها است  

م انداز پروژه در طـول چرخـه حيـات          مستند چش . انداز پروژه مستندات قالب کاري پروژه تهيه مي شود        
 .تصحيح و تکميل مي شود

لذا، اين . مستند چشم انداز پروژه انتظارات متقاضي را از نرم افزار مورد نظر وي مشخص مي کند     
در چشم . مستند بايد قابليتهاي سيستم کامپيوتري رابا کيفيت قابل قبول براي متقاضي مشخص کند

 ظرفيتهاي عملياتي از قبيل حجم داده ها، سرعت واکنش و ميزان دقت در انداز پروژه بايد همچنين
 . عمليات و ميزان منفعت سيستم براي کاربرها مشخص شود

بنابر اين .  سيستم مكانيزه ايجاد و ارزيابي مي شود،بر اساس نيازهاي تعيين شده    چشم انداز پروژه 
براي سازماندهي .  تاييد حاصل با كاربر استنياز به روشي مشخص براي تعيين و تدوين نيازها و

براي ايجاد . ارائه شده استپي .يو.آرنيازهاي تعيين شده ساختاري در قالب چشم انداز پروژه توسط 
 :مراحل تحليل عبارتند از. بايد مساله مطرح و تحليل شود چشم انداز

 

ايجاد چشم انداز: فعاليت  

   مراحل آناليز مساله
ساله اي كه بايد حل شودايجاد توافق در م  ۱-  
-۲ تعيين كاربرها  

-۳ تعيين سرحدهاي سيستم  
-۴ تعيين محدوديتهاي اعمال شونده بر سيستم  

 

    در هنگام تهيه چشم انداز پروژه بايد در نظر داشت که مسـاله مطـرح شـود و قابليتهـاي سيسـتم در                       
  شـناخت شـناخت  انـداز در ابتـداي مرحلـه          انـداز در ابتـداي مرحلـه          چشم  چشم مستندمستند   .پاسخگويي به مسائل و نيازهاي مطرح شده تعيين شود        
 در چشم انداز پروژه بطور خالسـه مـوارد زيـر            ..ايجاد مي شود و در مرحله هاي بعدي تكميل مي گردد          ايجاد مي شود و در مرحله هاي بعدي تكميل مي گردد          

 :مطرح است
 

 چرا ؟
 براي تعيين علت انجام پروژه موقعيتها مشخص مي شوند منظور از موقعيتها، تعيين موقعيت کاري 

شرح کلي مساله و مشکالت حاصل از آن و باالخره موقعيت حاصل از بکارگيري محصول نرم افزاري، 
 . محصول در بازار است

 



 چه کساني؟
 براي تعيين اينکه چه کساني درارتباط با پروژه و محصول نرم افزاري حاصل از آن قرار مي گيرند 

ربرها و افراد مرتبط با پروژه، بازار محصول نرم افزاري شامل آمار تعداد متقاضي هاي احتمالي،  کا
در اين ارتباط در بخش بعد، . نيازهاي کليدي آنها و پاسخ سيستم به نيازهاي آنها مشخص مي شود

 .محصول و ويژگيهاي آن در پاسخ به نيازها مشخص مي شود
 

 چه محصولي ؟
براي اين . پس از ذکر مشکالت و نيازها بايد محصول نرم افزاري و قابليتهاي آن مشخص گردد"  مسلما
محيط عملياتي، خالصه اي از قابليتها و مزاياي آنها براي مشتري، عوامل موثر در قابليتها و منظور 

در ادامه شرح خالصه اي از هر يک از . هزينه هاي الزم براي دستيابي به قابليتها مشخص مي شود
 .قابليتهاي سيستم ارائه مي شود

 

 چگونه ؟
و معيارهاي ارزيابي کيفيت و باالخره کارايي  در اين راستا محدوديتهاي سيستم، کيفيت محصول 

 .محصول نرم افزاري مطرح مي شود
 . در ادامه شرح کامل چشم انداز پروژه همراه با مثالي از يک سيستم ثبت نام ارائه شده است

 

مقدمه . ۱  
 :  هدف ۱-۱

 نمونه، هدف براي. ويژن بايد مشخص شودچشم انداز پروژه يا در اصطالح   در ابتدا هدف از گزارش 
 . از اين گزارش تعيين نيازهاي كاربرهاي سيستم ثبت نام دانشگاه است

 

  :  دامنه۱-۲
براي نمونه در ارتباط .  بايد مشخص شود كه چه كساني يا سازمانهايي در ارتباط با سيستم قرار دارند

ارتباط با با سيستم آموزش دانشگاه دامنه به اين صورت مشخص مي شود كه سيستم ثبت نام در 
. بانك اطالعاتي موجود كه شامل جزئيات دوره هاي آموزشي در دانشگاه است قرار مي گيرد

همچنين اساتيد مي . تم در ارتباط قرار گرفته، ثبت نام كنندسبا اين سي" دانشجويان مي توانند مستقيما
 .ن را وارد كنندتوانند به صورت برخط درس  مورد ارائه خود را مشخص كنند و يا نمره دانشجويا

  :تعاريف   ۱-۳
در اين بخش تعريفي از کليه عالئم اختصاري و اصطالحاتي که در پروژه بکار برده مي شود ارائه مي 

در اين قسمت، " لذا؛ معموال. در واژه نامه پروژه نيز مشخص مي شود" اين نوع اطالعات معموال. شود
 .خواننده را به ديکشنري لغات ارجاع مي دهند

 



   : مراجع ۱-۴
.   در اين بخش ساير مستندات كه از درون اين مستند به آنها ارجاع شده است بايد مشخص شوند

براي نمونه در مورد سيستم . مشخصات شامل شماره گزارش، تاريخ و محل دستيابي به گزارش است
 :ثبت نام مراجع عبارتند از

 .، انتشارات دانشگاه١٩٩٨  شرح عمليات سيستم ثبت نام،  ١٢٢.و.گزارش شماره د
 ، انتشارات دانشكاه١٩٩٥ شرح صورتحسابهاي دوره ،  ١١٠.و.گزارش شماره ص
 ، وزارت  علوم١٩٩٤ شرح دوره هاي تحصيلي، ٩٩.ت.د.بروشور شماره ب
 ١٩٩٨ شرح نيازهاي كاربرهاي سيستم، ٥٥٠.ي.گزارش شماره ن
 ١٩٩٨ شرح اصطالحات سيستم ثبت نام، ٥٦٠.ن.لغتنامه شماره ل

 

     :خالصه ۱-۵
 .  از مقدمه، خالصه اي از ساير قسمتهاي گزارش چشم انداز ارائه مي شود در اين بخش

 

موقعيت . ۲  
  : وقعيت کاري م۲-۱
 براي .مي گردد تعييندر اين بخش بطور خالصه موقعيت كاري كه توسط اين پروژه ايجاد مي شود  

دانشجوها و اساتيد را از طريق ايستگاه هاي سرويس نمونه پروژه ثبت نام، بطور كامل ارتباط با 
فعال بوده است و قادر به پاسخگويي به تعداد ١٩٨٥سيستم جاري از سال .  گيرنده امكان پذير مي كند

سيستم مکانيزه جذابيت خاصي براي کالج فراهم  .  نيست٢٠٠٣زياد دروس و دانشجويان در سال 
 .ادگي با امکانات کالج آشنا شوند و ثبت نام نمايندنموده که موجب مي شود دانشجويان به س

 

  : مشکل ۲-۲
براي هر .  مشکالت و مسائلي که سيستم جاري با آن مواجه است مشخص مي شوداين بخش  در

سپس، بايد مشخص شود که اين مشکل بر چه مواردي تاثير مي . مشکل بايد ابتدا تعريفي ارائه شود
بايد مشخص شود که سيستم مکانيزه چه مزايايي در جهت رفع  " تانهاي. و تاثير آن چيست. گذارد

 . مشکالت ذکر شده، خواهد داشت
      براي نمونه مشکل، روش قديمي و دستي براي ثبت نام در کالج است که دانشجو، استاد و 

 کندي مراحل ثبت نام موجب عدم رضايت اين. کارمندهاي آموزش را تحت تاثير خود قرار داده است
وجود سيستم مکانيزه تصوير بهتري از کالج فراهم نموده، موجب رضايت کارمند، . افراد شده است

 .استاد و دانشجو و بالنتيجه موجب جذب تعداد دانشجوي بيشتري براي کالج خواهد شد
 
 
 



   :موقعيت محصول ۲-۳
بايد در . يار مطرح استجايگاه يک محصول نرم افزاري در بازار براي توليد کننده هاي آن بس" مسلما 

. ابتدا مشخص نمود که چه ويژگيهايي از محصول نرم افزاري موجب موفقيت آن در بازار خواهد شد
براي اين منظور بايد مشخص نمود که براي کدم دسته از مشتريها چه ويژگي و مزاياي خاصي اين 

براي نمونه در يک . داردمحصول نرم افزاري دارد و در مقايسه با محصوالت موجود چه برتري اي 
سيستم اتوماسيون اداري قابليت برقراري ارتباط با سيستم از طريق وب براي مديران بسيار قابل توجه 

 . موقعيت محصول براي کالج مورد نظر را مي توان به صورت زير مشخص نمود.  است
 آموزش دهنده و ثبت نام  به ترتيب درخواست کننده،که دانشجوها، اساتيد و واحد ثبت نام براي     

 دسترسي برخط و سريع به عمليات ثبت نام،  که ثبت نام ابزاري است سيستم مکانيزهکننده هستند، 
 برخالف سيستم کنوني که دستي و.  ليست دروس،  وضعيت و کارنامه دانشجوها را فراهم مي کند

ليه دروس، ثبت نامها، مدرسين و خارج از رده است، محصول نرم افزاري ما اطالعات به روز در مورد ک
 . کارنامه ها را از طريق هر کامپيوتر شخصي فراهم مي نمايد

 

  توصيف افراد و کاربرها. ۳
" اصوال. قابليتهاي محصول نرم افزاري بر اساس نيازها و خواسته هاي متقاضي مشخص مي شوند

 فردي در ارتباط با سيستم هر. نيازها و خواسته ها از ديدگاه افراد و سيستم بايد مشخص شود
اما سازمان يا سيستم مربوطه نيز نيازهايي را دارد که در قالب شرح . مکانيزه نيازهايي را مطرح مي کند

بنابراين خواسته ها و نيازها بر دو منبع افراد و سيستم متمرکز .  وظايف براي افراد مشخص شده است
اين . تهيه کارنامه براي دانشجويان درج شده استبراي نمونه در شرح وظايف مسئول آموزش . هستند

يک نياز سيستمي است که از شرح وظايف مي توان آنرا استخراج نمود و همچنين ممکن است خود 
 . کارمند نيز آنرا مطرح کند

اکنون .     براي تعيين نيازها بايد چارت سازماني، چارت عملياتي و شرح وظايف افراد را مشخص نمود
احد عملياتي و هر پست سازماني مي توان نيازها را مشخص کرد و قابليتهاي محصول نرم براي هر و

 .در اينجا تاکيد بر عملکرد  افراد است.  افزاري که در پاسخ با اين نيازها مي باشند را تعيين نمود
   

  :آمار بازار ۳-۱
رد محصول نرم افزاري  به طور خالصه آمار گيري هايي که موجب تصميم گيري در مو در اين بخش

براي اين منظور اندازه و پيشرفت بازار محصول با تعيين تعداد افرادي که .  مي شوند مشخص مي گردد
با تعيين مبلغي که بطور متوسط افراد حاضر به .  از اين محصول استفاده مي کنند، مشخص مي شود

يز مي توان بازار محصول را پرداخت براي رفع نيازهايشان توسط محصول نرم افزاري مي شوند ن
در واقع بايد مشخص نمود که تا چه حدي سيستم نرم افزاري موجب پيشرفت سرويس .  مشخص کرد

 .دهي و بازار کار متقاضي مي شود



بزرگي را تشکيل مي "       استفاده کننده ها از سيستم ثبت نام افراد دانشگاهي هستند که مجموعه نسبتا
پيوترهاي شخصي هستند و يا اينکه مي توانند با استفاده از امکانات دانشگاه به داراي کام" بعضا. دهند

قابليت ثبت نام براي کليه دانشجويان و کارمندها بخش آموزش از . کامپيوتر دسترسي داشته باشند
نرم افزار در ابتدا براي کالج مورد نظر و سپس براي کليه .  طريق سيستم کامپيوتري بوجود خواهد آمد

 .انشگاه ها ايجاد خواهد شدد
  :خالصه افراد مرتبط  ۳-۲

در اين قسمت ليستي از نام، پست سازماني و مسئوليتهاي کليه افرادي که مي توانند در ارتباط با 
ممکن است افراد زيادي وجود داشته باشند که متقاضي . محصول نرم افزاري باشند، مشخص مي شود

جدول زير شامل شرح  . با سيستم کامپيوتري درگير نشوند" قيمامحصول نرم افزاري باشند اما، مست
  .خالصه اي از افراد درگير با سيستم ثبت نام مي باشد

 

 نقش نماينده نام
مدير فن آوري 
 اطالعات

واحد فن آوري 
 کالج

مسئوليت تصويب 
 پروژه

کنترل کننده 
 پيشرفت پروژه

 واحد ثبت نام آموزش
 کارمندها

 

وارد کننده هاي 
زيياتج  

حصول اطمينان از 
شدن برآورده 

خواسته هاي 
که ثبت نام  آموزش

.را انجام مي دهد  
تاييد خواسته هاي  دانشجوها دانشجو

 دانشجوها
ارائه خواسته هاي  هيات علمي استاد

 دانشکده
 
  :خالصه کاربر  ۳-۳

سپس شرح . ربر استبراي نمونه کارمند يک نوع از کا. در اين قسمت ابتدا نوع کاربر مشخص مي شود
و . خالصه اي از مسئوليتهاي هر نوع کاربر که در ارتباط با محصول مورد نظر است مشخص مي شود
 .باالخره مشخص مي شود که نوع کاربر مشخص شده نماينده و شاخص کدام دسته از افراد است



افراد  شرح نام
 مرتبط

  
 آموزش

کنترل و ثبت اطالعات  دانشجويان و 
 الن شروعاساتيد، اع

 و خاتمه ثبت نام

نماينده 
 خود

  
 دانشجو

ثبت نام دروس، درخواست نمره و 
 جزييات دروس

نماينده 
 خود

وارد کردن . انتخاب دروس براي تدريس استاد
.نمره دانشجوها  

نماينده 
 خود

 

  :محيط کاربر  ۳-۴
زمان، تعداد برنامه براي نمونه تعداد افراد،مدت . در اين قسمت محيط کاري کاربر مشخص مي شود

در . هاي کامپيوتري و محدوديتهايي که براي انجام يک وظيفه وجود دارد را مي توان مشخص نمود
صورت وجود برنامه هاي کامپيوتري بايد مشخص نمود که ارتباط سيستم جديد کامپيوتري با آن 

ه کامپيوتري در حال بايد مشخص کرد که چه سيستم عامل و شبک. برنامه ها به چه صورت خواهد بود
 .حاضر مورد استفاده قرار مي گيرد و در آينده به چه صورتي تغيير مي کند

بزرگي را تشکيل مي "      براي نمونه استفاده کننده ها از کامپيوتر در سيستم ثبت نام، جامعه نسبتا
اده کننده ها افراد استف.  دهند که انتظار انعطاف و پاسخگويي سريع از يک سيستم برخط ثبت نام دارند

برنامه مي بايست براي ثبت نام در دانشگاه . تحصيلکرده و اغلب صاحب کامپيوترهاي شخصي هستند
 .هاي مختلف تهيه شود

 

  :وضعيت افراد مرتبط  ۳-۵
در اين قسمت  براي هر کدام از کاربرها پس از توصيف نوع کاربر و اينکه شاخص چه مجموعه اي از 

همچنين . مسئوليتها و معيارهاي وي در ارتباط با موفقيت پروژه مشخص مي شودکاربرها مي باشد، 
 . نوع ارتباط هر کاربر با پروژه تعيين مي شود

 

   نام کاربر
 نماينده
 شرح

   کاربر نماينده کدام دسته از افراد است ؟
شرح خالصه اي از اين دسته از کاربرها در اين 

 .قمست ارائه شود



ناشي، : سابقه تکنيکي، نوع کاربر تجربه فرد،  نوع
.گهگاه مجرب، دائمي و يا  

مسئوليتهاي کليدي کاربر در ارتباط با سيستم  مسئوليتها
 مکانيزه جديد

 معيارموفقيت
 
 
 

 نوع ارتباط
 

 
 محصول

از ديدگاه کاربر درچه صورتي نرم افزار موفق 
. خواهد بود  

 
کاربر به چه صورتي در پروژه موثر خواهد 

است در تهيه ليست  راي نموه ممکنبود؟ ب
نيازمنديها، بررسي مستندات و غيره از وي 

. شوداستفاده  
چه محصولي کاربر براي چه واحدي توليد مي 

.کند  
ن يا.  مشکالتي که مانع موفقيت پروژه مي شوند   نکات

نکته در ارتبــاط با نرم افزارهايي است که وجود 
.تآنها کار کاربر را سختتر نموده اس  

 

براي نمونه در سيستم ثبت نام دانشگاه مي توان سابقه افراد مرتبط با پروژه را براي مديرواحد فن 
در ادامه براي مدير واحد فن آوري و . آوري، نماينده واحد ثبت نام، استاد و دانشجو مشخص نمود

.دانشجو وضعيت کاري در ارتباط با پروژه ثبت نام مشخص شده است  
 

مديرفن 
 آوري
 نماينده
 شرح

   آقاي ايکس، مدير واحد فن آوري
    حق تاييد پروژه را دارد  

از وضعيت اقتصادي کالج و نقطه نظرهاي  نوع
 .رياست کالج اطالع دارد

پيشرفت پروژه را پيگيري مي کند و تصويب    مسئوليتها
همچنين اطمينان .  بودجه به عهده وي است

افزاري در حاصل مي کند که عملکردمحصول نرم 



جهت اهداف برنامه ريزي هاي بلند مدت و کوتاه 
 . مدت کالج است

  
 معيارموفقيت

 
 
 

   نوع ارتباط 
  

ازديدگاه مديريت موفقيت پروژه در تکميل شدن 
زمان تعيين شده و کاهش بار  آن با بودجه و

.کاري اداره آموزش است  
 

 رياست  دانشگاه تکيه بر اين نکته دارد که 
سخگوي خواسته هاي  کاربر و بسادگي پروژه پا

مرور پروژه، بررسي افزايش . قابل توسعه باشد
 کارايي حاصل از محصول نرم افزاري و

. تصويب بودجه  
 هيچ   نکات

 

 

 دانشجو
 نماينده
 شرح

   خانم ايگرگ
    استفاده کننده  

 نماينده شوراي صنفي دانشجويي نوع
 که سيستم برايحاصل مي کند  اطمينان   مسئوليتها

بخصوص . دانشجويان قابل استفاده است
معيارهاي سهولت در استفاده، قابليت اطمينان و 

از % ۱۰حدود . کارايي  بسيار حائز اهميت است
دانشجويان براي اولين بار از سيستم استفاده 
خواهند کرد اما، بقيه با سيستمهاي کامپيوتري 

 اين  دانشجو از۲۰۰۰در مجموع . آشنايي دارند
 .برنامه استفاده خواهند کرد

  
 معيارموفقيت

 
 

موفقيت هنگامي بدست مي آيد که در هنگام ثبت 
بتوانند به سادگي سيستم را مورد  نام دانشجوها

داشته باشند که  استفاده قرار دهند و همگي اذعان
.سيستم به سادگي قابل استفاده است  



  
 

  نوع ارتباط 
  

 
ص در زمينه هايي  بررسي کننده پروژه بخصو

. مي شود که مربوط به دانشجوها  

 هيچ   نکات
 

  :وضعيت کاربر  ۳-۶
در اين قسمت با استفاده از جدولي مشابه با جدول استفاده شده براي توصيف افراد مرتبط با پروژه، 

ي براي نمونه در سيستم ثبت نام، دانشجو يک کاربر است که براي و. انواع کاربرها مشخص مي شوند
 .وضعيت  در قسمت قبلي مشخص شده است

 :نيازهاي کليدي کاربر  ۳-۷
نيازها دسته بندي و طبقه بندي . در اين قسمت نيازها ، مشکالت و راه حلهاي پيشنهادي ارائه مي شود 

که ابزاري براي پيگيري نيازها  براي تعيين نيازها مي توان از امکانات رشنال ريکوايزيت پرو. مي شوند
در صورت عدم استفاده از ريکوايزيت پرو مي توان از جدولي که در انتهاي اين . تفاده نموداست اس

 .قسمت ارائه شده  استفاده کرد
براي نمونه در سيستم ثبت نام نماينده اي از دانشجوها، اساتيد و واحد ثبت نام براي بررسي نيازها      

     .   ه صورت زير مشخص شده استو مسائل کاربر در ارتباط با سيستم جاري ثبت نام ب
  

 راه حل پيشنهادي راه حل کنوني دليل اولويت نياز
ثبت نام 
 دروس

کند بودن  باال
 ثبت نام 

.۱ تکميل فرم  

.۲ انتظار براي حداقل  
 دوهفته

تغيير برنامه در اين .۳
 مدت
نياز به تکرار . ۴

مراحل بواسطه 
 تغييرات

عدم موفقيت . ۵
دانشجو در ثبت نام 

اي کليه دروس بر

دانشجوها مي 
خواهند به صورت 
بر خط از وضعيت 
دروس اطالع پيدا 

کرده در هر درس 
ثبت نام " مستقال
.کنند  



.مورد نظر وي  
دسترسي 
سريع به 
 نمره ها

تاخيرزياد  متوسط
 در 

 گرفتن نمره

استاد درس را به 
واحد ثبت نام اعالن 
مي کند و دانشجو 
ملزمم به ارجاع به 

براي واحد آموزش 
مشاهده نمرات خود 

.است  

دسترسي برخط به 
نمرات از طريق 

 سيستم کامپيوتري

تقليل 
پرداخت 
 حقوق

پرداختهاي  متوسط
باال " نسبتا  

 کارمند ۳ تا ۲
آموزش و دو تا سه 
نفر افراد کمکي براي 

 ۵۰۰ الي ۴۰۰مدت 
ساعت براي عمليات 
ثبت نام و همچنين از 
بين بردن  همزماني 

با در ارائه دروس 
 متقاضي زياد

اين تالش با وجود 
سيستم کامپيوتري 
به صفر تقليل مي 

.يابد  

 

 :راه حلهاي مختلف  ۳-۸
براي هر نرم افزار نقاط قوت و .  اين قسمت ليستي از نرم افزارهاي موجود مي توان مشخص نموددر 

. ضعف مشخص مي شود و تعيين مي شود که آيا مقرون به صرفه است که نرم افزار جديد ايجاد شود
ه و البته در مورد سيستم ثبت نام عجله کاربر براي سيستم جديد و عدم دانش وي از سيستمهاي مشاب
 .عدم تعهد اخالقي توليد کننده نرم افزار موجب شد که در اين قسمت هيچگونه محصولي ذکر نشود

 

  شرح کلي محصول. ۴
.  پس از ذکر نيازها و مشکالت کاربر مي بايست کارايي محصول نرم افزاري مشخص شود"      مسلما

" اين بخش معموال. رائه مي شوددر اين بخش، چشم اندازي سطحي از قابليتهاي محصول نرم افزاري ا
 :از سه قسمت به شرح زير تشکيل مي شود

 ابعاد محصول •
 عملکرد محصول •
 پيش فرضها و وابستگيها •



     براي سيستم ثبت نام بايد متذکرشدکه قابليتها در اين بخش به صورت کلي و در ارتباط با سيستم 
 . ستموجود پرداختهاي مالي و بانک اطالعاتي دروس مشخص شده ا

 

 :ابعاد محصول  ۴-۱
بايد . در اين قسمت ابعاد محصول در مقايسه با ساير محصوالت و محيط کاربرمشخص مي شود 

تعيين نمود که آيا محصول نرم افزاري به صورت مستقل عمل خواهد کرد و يا اينکه بخشي از نرم افزار 
خواهد نمود و رابطهاي ارتباطي به چه چگونه با نرم افزارهاي موجود ارتباط برقرار . موجود خواهد بود
. يک روش براي نمايش ارتباطات بين نرم افزارها، استفاده از بالک دياگرامها است. صورت خواهند بود

به قسميکه، هر نرم افزار در يک کادر مستطيلي قرار گرفته و توسط خطوط، ارتباط آن با ساير نرم 
  . افزارهاي موجود مشخص مي شود

 نمونه سيستم در ارتباط با سيستم ثبت نام مي توان گفت که اين سيستم جايگزين سيستم    براي   
اين سيستم در ارتباط با سيستم .  موجود ثبت نام که بر روي کامپيوترهاي بزرگ قرار داد، خواهد شد

اگرام اين ارتباطها در دي.  پرداختهاي واحد مالي و بانک اطالعاتي دروس در اداره آموزش خواهد بود
 .متن زير مشخص شده است

 
 
 
 
 
 
 
 

     نرم افزار سيستم ثبت نام از دو بخش تشکيل شده يک قسمت سرويس گيرنده يا کالينت براي      
نصب بر روي ايستگاه هاي کاري و يک قسمت نرم افزار سرويس دهنده است که بر روي 

اين سرويس دهنده در ارتباط با .  دکامپيوترسرويس دهنده کالج با سيستم عامل يونيکس نصب مي شو
بانک اطالعاتي سيستمهاي پرداخت و کاتالوگ دروس در کامپيوتر بزرگ وکس دانشگاه قرار خواهد 

 .گرفت
 
 
 
 
 

  سيستم ثبت نامسيستم ثبت نام
 کالجکالج

 استفاده کننده ها
  دانشجو-  

  استاد-
  واحد ثبت نام-

 

 سيستم پرداخت

 سيستم کاتالوگ
 دروس

جزئيات
 دوره

 پرداختي 
 دانشجو

 تقاضاها
 ثبت نام
 نمرات
اساتيداطالعات  

 اطالعات دانشجو

اپاسخه  
 نمرات

 اطالعات دوره
 اطالعات اساتيد
اطالعات دانشجو



 
 
 
 
 
 
 

 
 :خالصه قابليتهاي محصول  ۴-۲
ت در اين قسمت ليس. خالصه اي از مزايا و قابليتهاي اصلي سيستم در اين بخش مشخص مي شود 

در ادامه جدولي براي تعيين مزاياي . عمليات سيستم به صورتي قابل درک براي مشتري تهيه مي شود
در اين جدول به عنوان نمونه در اين قسمت قابليتها و . عمده سيستم و قابليتهاي آن مشخص شده است
 . شده اند مشخص۷قابليتها به صورت دقيقتر در بخش .  مزاياي کلي سيستم ثبت نام مشخص مي شود

 

 قابليتها مزايا براي مشتري
سيستم به بانک اطالعاتي دروس    -۱ اطالعات بروز دروس

دسترسي دارد تا آخرين تغييرات دروس را 
.در اختيار قرار دهد  

براي هر درس استاد و دانشجو پيش  -۲
نيازها، مباحث درسي، محل برگزاري و نام 

.   استاد را مي توانند مشاهده کنند  
العات به روز ثبت اط

 نام
ثبت نامها براي هر درس در بانک اطالعاتي 

تا بتوان در مورذ برگزاري . ذخيره مي شود
.يا حذف درس تصميم گيري نمود  

دسترسي سهل و 
 سريع به نمره

 اساتيد نمره دانشجوها را حتي در خانه -۱
. در سيستم ثبت نام وارد مي کنند  

 يا در  دانشجوها مي توانند در خانه و-۲
دانشگاه وارد سيستم ثبت نام شده نمره 

.خود را مشاهده کنند  
 
 

سيستم وکس دانشگاه 

سرويس دهنده يونيکس 

کامپيوتر شخِصي

 

 ایستگاه کاري
 سيستم ثبت نام

LAN

 سيستم ثبت نام
 سرویس دهنده

 دروس پرداخت

 اینترنت

LAN



  :پيش فرضها و وابستگيها  ۴-۳
براي . تمامي عوامل موثر بر کارايي و قابليتهاي محصول نرم افزاري را در اين بخش مشخص نماييد

ي گيرد در غير اين نمونه ممکن است که فرض بر آن باشد که سيستم عامل خاصي مورد استفاده قرار م
براي نمونه در ارتباط با سيستم ثبت نام پيش فرضها به . صورت قابليتهاي سيستم ممکن است فرق کند

 :شرح زير هستند
فرض براين است که سيستم کنوني کاتالوگ دروس و پرداختهاي مالي که بر روي کامپيوتر  •

 .اشد برقرار ب۲۰۰۵وکس قرار دارد پشتيباني شود و حداقل تا سال 
 .ساختار بانک اطالعاتي دروس و پرداختهاي مالي هيچگونه تغييري نکند •
 .تحويل بموقع وابسته به پرداخت بموقع بر طبق قرار داد منعقده خواهد بود •

  :هزينه ها و قيمتها  ۴-۴
در اين قسمت . محدوديتهاي مالي تاثير مستقيم بر قابليتها و کارايي محصول نهايي نرم افزاري دارند 

براي نمونه محدوديتهاي مالي براي پخش محصول نرم افزاري را . بايد اين محدوديتها مشخص شود
در مورد سيستم ثبت نام مي توان مشخص کرد که بخاطر . مي توان در اين قسمت مشخص کرد

پيش بيني مي شود که . محدوديتهاي مالي، هزينه توسعه سيستم نبايد بيش از ايکس تومان شود
 .نوني کالج مورد استفاده قرار گيرد  و سخت افزار جديدي مورد نياز نباشدکامپيوتر ک

 :مجوز و نصب  ۴-۵
براي نمونه ايجاد کلمه .  مجوز نصب و نکات نصب مي تواند تاثير مستقيم بر کد برنامه ها داشته باشد
تم ثبت نام براي سيس. عبور و يا مجوزهاي ارتباطي در شبکه بار برنامه نويسي را افزايش مي دهد

 . هيچگونه مجوزي مشخص نشد است
 

  قابليتهاي محصول -۵
بايد توجه نمود که منظور از قابليت، .      در اين قسمت ليستي از قابليتهاي محصول مشخص مي شود

سطح باال بودن قابليتها به اين . تواناييهاي سطح باالي سيستم است که براي کاربر سودمند خواهد بود
 وارد جزئيات طراحي و پياده سازي نبايد شد و به صورت ساده و قابل درک براي افراد مفهوم است که

بايد تاکيد بر تواناييهاي مورد نياز نمود و مشخص کرد که اين قابليت . غير کامپيوتري بيان شود
 .  پاسخگوي آن خواهد بود

ن بخش شامل توصيف      براي نمونه در اين قسمت براي سيستم ثبت نام مشخص شده است که اي
با توصيف قابليتها در واقع نمايانگر کليت تواناييهاي سيستم ثبت نام . قابليتهاي سيستم ثبت نام است

 .در ادامه ليستي از قابليتهاي سيستم ثبت نام به تفکيک ارائه مي شود.  هستند
 

 



 : ورود  ۵-۱
ه اين ترتيب هر کدام از دانشجوها و ب. سيستم قابليت تعيين کلمه عبور و نام کاربر را خواهد داشت 

 براي. استادها مي توانند جهت ورود به سيستم ثبت نام از کلمه عبور تخصيصي به خود استفاده کنند
افراد قادر .  کارمندهاي آموزش نيز کلمه عبور به صورت موقتي براي طول مدت ثبت نام ايجاد مي شود

 .به تعويض کلمه عبور خود خواهند بود
 :بت نام دروس  ث ۵-۲
پس از .  سيستم قابليت نمايش ليست دروس بر اساس دانشکده، نام درس و کد درس را خواهد داشت 

اينکه دانشجو براي ثبت نام، درسي را مشخص نمايد سيستم قادر به کنترل پيش نياز و ظرفيت کالس 
ح و تغيير جزئيات ثبت نام را البته تا قبل از خاتمه مهلت ثبت نام، سيستم بايد امکان اصال. خواهد بود

 . براي دانشجوها فراهم کند
 :حذف دروس  ۵-۳
واحد ثبت نام در . سيستم امکان حذف دروس را براي کارمندهاي واحد آموزش فراهم خواهد نمود 

پايان هر دوره ثبت نام به بررسي آمار ثبت نام در کليه دروس پرداخته و در صورتي که در يک درس 
واحد ثبت نام از طريق . ي ثبت نام نشده باشد آن درس را از ليست دروس حذف مي کندبه اندازه کاف

 .پست الکترونيک قادر به اعالن حذف دروس به کليه ثبت نام کنندها خواهد بود
 :صورتحساب دانشجوها  ۵-۴

ام  سيستم در خاتمه دوره ثبت نام براي واحد حسابداري ليستي از دروس که دانشجو در آنها ثبت ن
کرده همراه با مشخصات و آدرس دانشجو ارسال مي کند تا اين واحد مبلغ قابل پرداخت را به دانشجو 

 .اعالن نمايد
  :مشاهده مشخصات استادها  ۵-۵

 .سيستم قادر به نمايش مشخصات استادها براي کارمندهاي آموزش و استادها خواهد بود
 :مشاهده کارنامه  ۵-۶

قادر به " هر دانشجو صرفا. رنامه براي دانشجو و استاد درس خواهد بود سيستم قادر به نمايش کا
 .مشاهده کارنامه خود خواهد بود

  :انتخاب درس براي تدريس  ۵-۷
 . سيستم قابليت انتخاب درس جهت تدريس را براي استادها فراهم خواهد نمود

  :درج جزئيات دانشجوها  ۵-۸
جو شامل مشخصات سجلي، آدرس و دانشکده وي خواهد واحد ثبت نام قادر به درج مشخصات دانش

هر دانشجو تنها قادر به مشخصات . استاد راهنما قادر به مشاهده مشخصات دانشجوها خواهد بود. بود
 . خودش خواهد بود

 



  :ثبت نمره دانشجوها  ۵-۹
 .سيستم قادر به ثبت نمره دانشجوها از طريق استاد درس خواهد بود

 :دروس مشاهده ليست  ۵-۱۰
 سيستم امکان نمايش ليست دروس و جزئيات هر درس را بر اساس نام دانشکده، نام درس، کد درس و 

 .حتي نام استاد درس فراهم خواهد کرد
  :مشاهده برنامه هفتگي دروس  ۵-۱۱

سيستم براي هر دانشجو بر اساس دروسي که در آنها ثبت نام کرده است برنامه هفتگي و تاريخ 
 .ا اعالن خواهد کردامتحانات ر

 

  محدوديتها. ۶
      در اين قسمت محدوديتهاي طراحي، محدوديتهاي داخلي سيستم، محدوديتهايي که از محيط به 

براينمونه در مورد سيستم ثبت نام . سيستم اعمال مي شود و وايستگيهاي سيستم مشخص مي شوند
زار اضافه نياز داشته باشد و با سخت محدوديتها به اين صورت هستند که سيستم نبايد به سخت اف

اطالعات دروس از بانک ازاطالعاتي موجود بايد اخذ شود ونياز به . افزار موجود قابل بهره وري باشد
 .يک بانک اطالعاتي محزا نباشد

 

  دامنه هاي کيفيت . ۷
 و ويژيگيهاي      در اين قسمت دامنه هاي کيفي براي کيفيت، يکپارچگي، تحمل خطا، قابليت استفاده

راي نمونه در سيستم ثبت نام کيفيتها به صورت زير . مشابه ديگر، درسيستم مشخص مي شود
 .مشخص شده است

 .سيستم در تمام ساعتهاي شبانه روز در دسترس خواهد بود:  دسترسي 
 .سيستم براي افراد غير کامپيوتري به سادگي قابل استفاده خواهد بود: بهروه وري 
 . سيستم راهنماي برخط خواهد داشت به قسميکه، هيچگونه نيازي به منوال استفاده نباشد:بهروه وري 

همچنين، کليه اطالعات . سيستم  طوري طراحي خواهد شد که به سادگي قابل ترميم باشد: فابليت ترميم 
 .مربوط به کالج در جداول نگهداري خواهند شد تا به سادگي قابل مشاهده و تصحيح باشند

 

  اولويتها . ۸
براي نمونه در مستند .      در اين بخش براي هر يک از قابليتهاي سيستم اولويت مشخص مي شود

چشم انداز براي سيستم ثبت نام ابتدا مشخص شده است که در اين بخش در ارتباط با اهميت نسبي 
در مستند چشم انداز قابليتهاي تعيين شده . قابليتهاي پيشنهاد شده براي سيستم مطالبي ارئه مي شود

همگام با پيشرفت .  نرم افزار قابل دسترسي خواهند بود۲ و نسخه ۱براي سيستم ثبت نام در نسخه 
اين بررسي بر اساس معيارهاي . پروژه براي هر يک از قابليتهاي تعيين شده، کيفيت بررسي مي شود



در . ياال مطرح شد، انجام مي شود در ۷قابليت دسترسي، قابليت بهره وري و قابليت ترميم که در بخش 
. نتيجه اين بررسي براي هر يک از قابليتهاي سيستم درجه اهميت نسبي و اولويت مشخص خواهد شد

 توضيح ۱اين قابليتها در بخش .  نرم افزار به تفکيک در ير مشخص شده است۲ و ۱قابليتهاي نسخه 
 .داده شدند

 ۲نسخه                                                                  ۱نسخه       
    ثبت نمره دانشجوها•مجوز ورود به سيستم                                          
    مشاهده کارنامه دانشجو•ثبت نام دروس                                                   

    انتخاب درس براي تدريس•               مشاهده جزئيات دروس                       
 درج جزئيات دانشجوها

 مشاهده مشخصات استادها
 

  ساير انتظارها از محصول . ۹
      در اين قسمت به صورت کلي استانداردهاي مورد استفاده، نيازهاي سخت افزاري و ايستگاه هاي 

ادامه اين دسته از نيازها براي سيستم در . کاري، نيازهاي کارايي و نيازهاي محيطي مشخص مي شوند
 .ثبت نام کالج مشخص شده است

 :استانداردها  ۹-۱
اين استانداردها براي نمونه مي .  در اين قسمت کليه استانداردهاي مورد استفاده مشخص مي شود

باط با براي نمونه در ارت. توانند در ارتباط با پروتکلهاي شبکه، سيستمهاي عامل، ايمني و کيفيت باشد
 . باشد۲۰۰۰سيستم ثبت نام مشخص شده که  رابط کاربر بايد قابل نمايش برروي ويندوز 

 :نيازهاي سيستمي  ۹-۲
     در اين قسمت هر گونه امکانات سخت افزاري، ارتباطي، شبکه، دستگاه هاي جانبي و نرم افزاري 

 سيستم ثبت نام موارد زير براي نمونه در ارتباط با. مورد نياز سيسم را مي توان مشخص نمود
 :مشخص شده است

فرمت و قالب مشخص . سيستم بايد با بانک اطالعاتي موجود براي جزئيات دروس در ارتباط قرار گيرد
 . مشخص شده است۳شده براي رکوردهاي اين بانک در مرجع شماره 

 مورد سيستم اطالعات الزم در. سيستم بايد با سيستم موجود حسابداري در ارتباط قرار گيرد
 . مشخص شده است۲حسابداري مرجع شماره 

کامپيوتر سرويس دهنده موجود در دانشگاه با سيستم عامل يونيکس به عنوان سرويس دهنده سيستم 
 .ثبت نام بايد استفاده شود

کامپيوترهاي سرويس گيرنده يا در اصطالح کالينت، هر يک از کامپيوترهاي شخصي موجود در 
 .ت باشددانشگاه ممکن اس



 مگابايت ديسک سخت ۲۰ مکابايت حافظه اصلي و ۳۲کامپيوترهاي سرويس گيرنده نبتايد به بيش از 
 .نياز داشته باشند

 .  خواهد بود۲۰۰۰سيستم عامل مورد استفاده براي سرويس گيرنده ها ويندوز 
  :  نيازهاي کارايي ۹-۳

اري سيستم بواسطه تعداد کاربرها، ظرفيت      نيازهاي کارايي دربرگيرنده قابليت اطمينان، بار ک
. ارتباطي، سرعت انتقال داده ها، پهناي باند براي خطوط ارتباطي و ميزان صحت عملکرد نرم افزار است

 :براي نمونه در سيستم ثبت نام موارد زير مشخص شده است
. عاتي فراهم نمايد کاربر را به طور همزمان به بانک اطال۲۰۰۰سيستم بايد امکان دسترسي همزمان تا 

 . نفر به ايستگاه سرويس دهنده را فراهم کند۵۰۰همچنين سيستم بايد قابليت دسترسي همزمان 
 . ثانيه به بانک اطالعاتي جزئيات دروس دسترسي پيدا کند۱۰سيستم بايد در حداکثر 
يات دروس انتقال از اطالعات مورد نياز را از بانک اطالعاتي جزئ& ۸۰ دقيقه ۲سيستم بايد در حداکثر 

 .دهد
  :  نيازهاي محيطي ۹-۴

چنانچه نرم افزار درون .      نيازهاي محيطي در واقع مبين تاثير محيط بر محصول نرم افزاري است
سخت افزاري گنجانده ود، آنگاه عواملي مثل درجه حرارت، امواج الکترومغناطيسي موجود در محيط،  

براي ساير نرم افزارها فاکتورهاي محيطي شامل . اثير بگذاردتشعشع و شک مي تواند بر عملکرد آن ت
شرايط الزم براي استفاده از سيستم، در دسترس بودن منابع مورد نياز در محيط کاربر، موارد ترميم 

 .   و تصحيح و بهبود از خطا، مطرح مي باشد
 

  مستندات. ۱۰
 .    اد ود مشخص مي گردد     در اين قسمت انواع مستنداتي که براي سيستم بايد ايج

  :  منوال کاربر ۱۰-۱
بايد عمق چزئيات . در اين قسمت ساختار متوال يا در واقع دفترچه راهنماي کاربر مشخص مي شود 

همچنين اندازه و تعداد صفحه . مشخص شونده درون دفترچه يا منوال راهنماي کاري مشخص کردد
سيستم ثبت نام منوال کاربر استاده از سيستم را براي به عنوان نمونه براي . هاي منوال مشخص گردد

 :اين منوال بايد شامل جزييات زير باشد.  کارمند ثبت نام، دانشجو و استاد مشخص کرده است
  حداقل امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز-۱
  طريق نصب نرم افزار بر روي ايستگاه کاري کاربر-۲
ز سيستم چگونگي ورود و خروج ا-۳  
  قاليتهاي سيستم-۴

  اطالعاتي براي پشتيباني مشتري-۵



 عدد ۱۰۰ تا ۵۰تعداد صفحه ها بايد بين . منوال بايد بر طبق استاندارد مورد استفاده در کالج ايجاد شود
منوال کاربر بايد به صورت فايل کامپيوتري .  سانتيمتر باشد۲۲,۵ در ۱۷,۵ابعاد صفحه ها بايد . باشد

 . و از طريق راهنماي برخطي که درون برنامه ايجاد شده قابل دسترسي باشدتهيه شود
 :  راهنماي برخط ۱۰-۲

براي نمونه . هدف از راهنماي برخط و ساختار محتويات آن مشخص مي شود" در اين قسمت معموال 
منوال در سيستم ثبت نام براي هر عملکرد سيستم بايد راهنماي برخط ايجاد شود و تمام سرفصلهاي 

 .کاربر را بپوشاند
 :  راهنماي نصب و فايلهاي راهنما ۱۰-۳

در اين قسمت ساختار منوال راهنماي نصب و يک فايل با نام مرابخوانيد براي نصب نرم افزار آماده  
براي نمونه راهنماي نصب براي ايستگاه سرويس دهنده در سيستم ثبت نام بايد شامل موارد .  مي شود
 :زير باشد

 ل سخت افزار و نرم افزار مورد نيازحداق •
 دستورالعملهاي نصب •
 پارامترهاي نصب •
 ايجاد بانک اطالعاتي اوليه •
 روش بازيابي بانک اطالعاتي موجود در سيستم •
 اطالعات پشتيباني مشتري •
 روش سفارش براي توسعه نرم افزار •

طاهاي موجود در نرم فايل مرا بخوانيد براي سيستم ثبت نام مي بايست شامل اطالعاتي در مورد خ
  .افزار و روش احراز از آنها و قابليتهاي خاص نسخه موجود باشد

  ::برچسب گذاري و بسته بندي برچسب گذاري و بسته بندي       ۴۴--۱۰۱۰
در اين بخش آرم شرکت کامپيوتري و يا آرم مشتري که در نرم افزار مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد،                        

/  گرافيکي خاص فرمهـاي ورودي     انحصاري بودن محصول و امتياز استفاده از آن و کليه استانداردهاي          
براي نمونه در سيستم ثبت نام آرم کالج بايد در کليه گزارشـها و فرمهـاي                .  خروجي مشخص مي شود   

 ..خروجي ظاهر شود/ ورودي 
 
 


