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תיאור הבעיה וקהל היעד

.המוצר מיועד לסטודנטים הלומדים במכללה האקדמית תל אביב יפו ומשמש ככלי עזר בזמני הרישום לקורסים

הנמצא על דף נייר או באפליקציית יומן על פי המידע, לקראת הרישום לקורסים נאלצים הסטודנטים להרכיב מערכת שעות באופן ידני
.באתר המכללה והידיעון

.בדיקת דרישות קדם ודרישות מקבילות, הרכבת המערכת מצריכה בדיקת חפיפת זמני קורסים

:המוצר שלנו

.במערכתבזמן שיבוץ הקורסים ל מחולץ מידיעון ומאתר המכללה ומונגש לסטודנט בצורה דינאמית "כל המידע הרלוונטי הנ❑

.לקורסיםמקל על ההכנות הידניות הנדרשות לפני הרישום ❑

.ולביצוע שינוייםנוחה לבניית מערכת שעותפלטפורמה ❑
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.ת שנה וסמסטר\ובוחר( PDFבפורמט )ת מעלה את קובץ הידיעון של החוג הרלוונטי מאתר המכללה \המשתמש. 1

.מסמן את הקורסים שכבר ביצעהסטודנט. 2

.עבור כל משתמש שהתחבר לאתרבייס-המידע נשמר בדאטה❑

הדגמת המוצר
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.מסמן שנה וסמסטר כדי למצוא את הקורסים המתקיימים. 3

-מוצגות שתי רשימות של שמות הקורסים הנלמדים בסמסטר המסומן❑

.קורסי חובה וקורסי בחירה

מסמן קורס .4

.מוצגות כל הקבוצות ושעות השיעורים עבור קורס זה❑

מסמן קבוצה רצויה. 5

.הקבוצה תתווסף אל מערכת השעות❑

:האתר יתריע כאשר❑

.סטודנט מנסה לשבץ קורס שטרם עבר את דרישות הקדם שלו-

.סטודנט מנסה לשבץ קורס החופף עם קורס אחר המשובץ במערכת-

הדגמת המוצר
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ארכיטקטורה וכלים

:י"הבדיקות הנדרשות למען הרכבת מערכת השעות מבוצעת ע

.מחפש אחר קורסי קדם עבור קורס מסוים ובודק את נתוני המשתמש והאם ביצע את הקורסים: אלגוריתם בדיקה❑

.י בדיקת שעות הקבוצות שכבר התווספו למערכת"פונקציה הבודקת חפיפת זמנים במערכת ע❑

.  pdfPlumberבאמצעות ספריית  Pythonחילוץ המידע מהידיעון ממומש ב

האלגוריתם מחפש מילות מפתח בטבלאות בידיעון ומשבץ את העמודות  

.באובייקט הקורס הנוצר

:לדוגמא

.  למציאת נקודות זכות בטבלה מסוימת

.נקודות זכות\ז"נ: מילות המפתח יהיו

.בייס-האובייקטים נשמרים בדאטה

.קורסי חובה וקורסי בחירה-מחולק ל

.Web Crawlerי "חילוץ המידע מהאתר המכללה ע

.בייס-ונשמר בדאטה Pythonממומש ב

.מחולק לקורסי חובה וקורסי בחירה

צד הלקוח פותח  

React.jsב 

ומטפל  Flask frameworkי "השרת ממומש ע

.  בבקשות מהלקוח
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השוואה למוצרים דומים

:מוצרים אחרים

אוניברסיטת בר אילן-'כלי עזר לבניית מערכת שעות לשנה א .https://exact-sciences.tau.ac.il/new_students_optional_schedule

- bid-itא"אוניברסיטת תטודנטים בעבור סמערכת שעותלבנייתכלי עזר .https://bid-it.appspot.com/

- DiGMiבאוניברסיטה העבריתמערכת שעות עבור סטודנטיםלבנייתכלי עזר .https://digmi.org/huji/

.המידע על הקורסים ושעות ההוראה מוצגים לסטודנט. ל הינם מערכות לשיבוץ קורסים בלוח שנה"המוצרים הנ

.על הסטודנט להיכנס לידיעון כדי לבדוק פרטים אלו-אין התחשבות בתנאי קדם , אינם ספציפיים עבור סטודנטל "האתרים הנ, בשונה מהאתר שלנו

. על הסטודנט להיכנס לאתר האוניברסיטה כדי לבדוק פרטים אלו-ללא בדיקת חפיפת שעות 

:צילום מסך מן אחד האתרים
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סיכום

.האתר מחלץ את כל המידע הרלוונטי לרישום עבור הסטודנט✓

.האתר מנגיש את כל הפרטים על הקורסים במסגרת התואר לפי חוג מסוים✓

כך שיוכל להשתמש באתר בכל תקופת רישום  , האתר שומר את המידע על משתמש✓
.לקורסים

כך שההרשמה באתר  , הסטודנט מקבל סיכום של הקבוצות אליהן נרשם לפי מספר קבוצה✓
.נוחה ומהירהתיהיההמכללה 

טבלה המציגה את כל הפרטים על קורסי החובה שחולצו מהידיעון של החוג למדעי המחשב
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