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 לימודים תכניתמערכת יעוץ לבניית  אפיון 164

 אביטל גיציס ובוז'נה קופיסטקו 

העובדה שאנחנו סטודנטיות במכון טכנולוגי חולון, עוררה בנו את הצורך לאפיין מערכת אשר תמליץ על תכנית לימודים  .1

 מן ארוך, אילוצי הסטודנט ומגבלות לתואר ראשון במגבלות ידועות והצגת המידע באופן מקיף ונגיש תוך התחשבות בתכנון לז

 שנים 4סמסטרים(  במקום  8שנים ) 3אפשרות לעשות תואר ראשון תוך  -תכנית לימודים בפרק זמן מקוצר. 

 שעות בהם לא יוכל ללמוד והמערכת שלנו תדע לבנות לו  \כלומר סטודנט יוכל לבחור ימים – תכנית לימודים בעומס מוקטן

 .ו האישייםמערכת שעות בהתאם לאילוצי

  נכשל ובעקבות  טהמערכת יודעת אילו קורסים סטודנט ביצע, באיזה קורסים סטודנ –מומלצת לסטודנט תכנית לימודים

כך לא יכול להירשם לקורסים בהם דרישות קדם לא בוצעו, ומה נותר לו לעשות על מנת לסיים את התואר, לכן המערכת 

 שית בהתאם למגבלות שלו.שלנו תדע לבנות לסטודנט כזה מערכת שעות אי

 בכל אחת מן האופציות קיימת התחשבות בסטודנטים אשר יש להם פטורים מלימודיהם הקודמים. 

 .המערכת נועדה בעיקר לסטודנטים במכון טכנולוגי חולון

  

 : מסרים העיקריים של סקירת ספרות  .2

 

 ורמת לרמת שביעות הרצון בקרב הסטודנטים ייעוץ אוטומטית לרישום קורסים, לא רק משפרת את ניהול הידע אלא גם ת

 והמרצים. 

  ההצלחה של מערכת מידע כיום נמדדת במספר מדדים: יכולת המערכת לשאת את עצמה ולהתפתח, אך גם גידול במספר

 Systems and Information Engineering, University of)המשתמשים המצטרפים ורמת הפעילות בכל אחד מהם. 

Virginia). 

 

 מתודולוגיה להכנת הפרויקט:  .3

 .איסוף דרישות משתמש מרכזות הפקולטות השונות/ ראשי תוכניות/ דיקאנים וראשי מחלקות 

 בניית בסיס נתונים שמכיל את מבנה נתונים לתמיכה במערכת. 

 .הגדרת שאילות ותהליכי עידכון במערכת 

 הגדרת ממשק משתמש 

  תיעוד 

 

ערכת ייעוץ לבניית תכנית לימודים, לאחר סיום הפרויקט יהיה ניתן לקבוע לאפיין מ המטרת העל של הפרויקט היית  .4

 שהטמעת המערכת  תעניק מענה הולם ומידי לבעיות שפתרונותיהם עד כה בוצעו באופן ידני ונמשכו הרבה זמן. 

 פעלנו הרבה על מנת להבין את צרכי המשתמשים ולתרגם אותם לדרישות המערכת 

היה לבנות בסיס נתונים מורחב המכיל את כל המידע עבור סטודנטים, קורסים, תכניות שתוקם כאשר הדגש העיקרי 

 .לימודים, מסלולים, דרישות קדם, מרצים, כיתות, פקולטות

 

במהלך הפרויקט הבנו את מורכבות וחשיבות המערכת  והחלטנו שפיתוח התוכנה תתבצע על ידי תכניתנים מוסמכים  .5

וספים כמו תרגום דרישות המערכת לשפה שמתכנתים יבינו באופן מדויק לעיתים גם הוספנו ובעקבות כך נוספו לנו יעדים נ

, DFDאת שורות הקוד והסברים הכי מדויקים על מנת לא ליצור פערים בין מה שתוכנן למה שבוצע בעזרת תרשימי זרימה, 

 פירוטים, שורות קוד ובסיס נתונים מוכן.

 


