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 مقدمه  -1

 هدف 1-1
كه هدف اصلي آن فروش كفش و ساير اقالم  netshoesاين سند نيازسنجي به منظور تعريف كليه نيازهاي فروشگاه اينترنتي 

 و كفش و كيف آنالين خريد جهت سايتي وب ايجاد پروژه، اين تعريف از هدف. نوشته شده استاست مرتبط به صورت اينترنتي 
. است خريدار و فروشنده براي خريد جهت فروشگاه به مراجعه به نياز عدم همچون الكترونيكي تجارت مزاياي از منديبهره نيز
 مشخصات و تصاوير كه داشت خواهد را امكان اين كيف و كفش عمده واردكنندگان و توليدكنندگان سايت، اين ايجاد با واقع در

 با نتيجه در و كاهش را شده تمام قيمت گري،واسطه حذف با و كرده upload سايت در هزينه كمترين با را خود محصوالت
كليه مشخصات مورد نياز مشتري و ساير  در اين سند .دهند افزايش را خود محصوالت فروش از حاصل سود فروش، افزايش

توسط تيم دانشجويان مجازي به عنوان تيم مهندسي نيازسنجي و  سايتنيازهاي اين وب ذينفعان در اين سند لحاظ شده است.
 با تعامل با ساير ذينفعان سايت كه در ادامه معرفي خواهند شد بررسي و مستند شده است.

 

 خالصه جلسات قبلي 1-2
كليات طرح و نيازهاي  ،برگزار شدبا بخشهاي مختلف به صورت رسمي و يا غيررسمي در جلسات مقدماتي نيازسنجي كه قبال 

 مورد بحث از كارفرما و ساير ذينفعان پرس و جو شده و اولين سند رسمي به ترتيبي كه در ادامه آمده است تهيه شده است.
جلسات قبلي به تفكيك با مديران سايت، بخش  بعدي لحاظ خواهد شد. هايبازنگريبديهي است كليه نيازها و تغييرات در 

و سپس اين نيازها در اين سند جمع بندي و  ، فروشندگان كفش و تعدادي از توليدكنندگان برگزار گرديدITحسابداري، مسئول 
جهت مرور و مطالعه خدمت كارفرما تحويل داده ميشود. اين مستند به افراد زير تحويل داده شد كه پس از بررسي در صورت 

 اهد شد.هاي بعدي جزئيات مورد نظر تغيير داده خونياز در بازنگري
 
 
 
 
 
 
 

  

 اسامي اعضاي تحويل گيرنده سند نيازسنجي سيستم:
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 مخاطبان و افراد ذينفع در اين پروژه 1-3
 نظر گرفتن گروه هاي ذيل به عنوان ذينفع انجام شده است: مستند سازي و در نهايت طراحي و پياده سازي سايت با در

 شرح مختصر نام گروه
 سند براي طراحي و پياده سازي سايت استفاده ميكنند.از اين  تيم توسعه دهندگان
 امكان برنامه ريزي و زمانبندي و مديريت پروژه را بر حسب نيازها و تيمي كه در اختيار دارند مدير تيم نرم افزاري

 مسئوليت مديريت كل مجموعه را بر عهده دارند. مديران فروشگاه
ها و همچنين انجام تبليغات را هاي فيزيكي مسئول پاسخگويي آنالين به مشتريشبيه فروشنده و پشتيباني مشتري بازارياب

 بر عهده دارد.
 كاربران نهايي خريداراني هستند كه از طريق وب سايت كاالي مورد نياز خود را تهيه ميكنند. كاربران و مشتريان

تمام قسمتهاي سايت را تست و مشكالت  اعضايي از تيم طراحي و پياده سازي هستند كه بايد تست كننده هاي سيستم
 و نكات الزم را به تيم توسعه دهنده منتقل كنند.

 .مسئوليت ارسال سفارشات و يا كنترل مرجوعي را بر عهده دارد و پيگيري سفارشات حمل و نقل
 ميكند.بر اساس داده هاي سايت، خريد و تامين موجودي انبار را كنترل  و تامين موجودي واحد انبار

 كنترل خريد و فروشها و كليه عمليات مالي وب سايت را انجام ميدهند. بخش حسابداري
 به روز رساني وب سايت و حفظ زيرساخت مناسب جهت كاركرد صحيح سايت و مجموعه واحد پشتيباني و نگهداري

 

 محدوده تعريف پروژه -2

آنالين تعبيه شده و جهت خريد مي توان از تمامي كارت هاي بانكي در اين پروژه تمامي امكانات الزم براي خريد و پرداخت  •
عضو شبكه شتاب توسط مشتريان مورد استفاده قرار گيرد.پس از پرداخت جهت اطمينان از كسر هزينه از حساب مشتري، كد 

 پي گيري جداگانه اي از طريق سايت به مشتري جهت پيگيري موارد احتمالي اعالم ميشود.
استفاده مي شود تا اطالعات كاربران، از قبيل شماره   httpsي امنيت، در زمان ايجاد حساب كاربري از پروتكل امن براي برقرار •

 تلفن و آدرس به صورت محرمانه باقي بماند.
 براي تضمين امنيت استفاده مي شود.  httpsدر هنگام خريد و اعالم شماره حساب بانكي نيز از پروتكل امن  •
ي كه نياز به ورود اطالعات كاربران در فرم ها وجود دارد، صفحه كليد مجازي براي اطمينان از امن بودن و حفظ در تمامي مراحل •

 محرمانگي تعبيه خواهد شد.
ساعت  2ساعته خواهد بود و در صورت بروز مشكالت پيش بيني نشده حداكثر ظرف  24روز هفته و 7پشتيباني سايت به صورت  •

 مشكل مرتفع خواهد شد.
 دف اصلي اين سايت تسهيل خريد براي مشتريان و استفاده از مزاياي خريد اينترنتي (مانند صرفه جويي در زمان) است.ه •
 شركت هاي توليد كننده و وارد كننده كيف و كفش مي توانند با هزينه بسيار اندك به تبليغ و فروش محصوالت خود بپردازند. •
 ، مي توان مشتري را براي خريد مطلوب راهنمايي كرد.با توجه به تعبيه بخش چت آنالين در سايت •
 به دليل وجود بخش مقايسه محصوالت مشتريان مي توانند با مقايسه محصوالت مشابه، محصول مطلوب را انتخاب نمايند. •
 گيري از مشتريان با توجه به امتياز دهي به محصوالتfeedbackامكان  •

 قرار داده شده است.در بخشي از سايت  خدمات اين فروشگاه،لينك كليه نرم افزارهاي مورد نياز جهت استفاده صحيح از  •

 .شد خواهد رعايت كامل طور به  IEEE استانداردهاي پروژه، سازي پياده مراحل تمامي در •

 .شد خواهد سازي پياده سايت در نيز انگليسي دوم زبان ولي بوده فارسي فرض پيش طور به سايت زبان •
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 معرفي نيازها -3

 Functionalنيازهاي عملكردي  3-1
 در سايت حساب كاربريقابليت ساخت  -
 دسته بنديهاي مختلف محصوالتنمايش  -
 ، رنگ، امتياز، سبك كفش، وزنمارك تجاري ، سايز، قيمت،زنانه و مردانه و بچه گانهدسته بندي،  اساسقابليت يافتن محصول بر -

 قابليت جستجوي كلمه در مطالب و محصوالت -
 امكان خريد بدون نياز به داشتن اشتراك در سايت -
 ل و هم بدون پروفايلداشتن سبد خريد هم در حالت پروفاي -
 بدون نياز به پروفايل و ذخيره بر اساس توليد لينك منحصر به فرد (wishList)داشتن سبد محصوالت مورد عالقه  -

 پيگيري سفارش –فرم تماس  –تلفن  – LiveChatنمايش بخش پشتيباني از طريق  -
 امكان اضافه كردن، به روز رساني و حذف محصوالت توسط دفتر مركزي -
 اضافه كردن نظرات مشتري در مورد يك محصول امكان -
 قابليت دادن راي به محصوالت توسط مشتري -
 قابليت نمايش محصوالت به صورت سه بعدي و چرخش آنها از همه طرف -
 قابليت مشاهده سابقه خريد مشتري -
 قابليت مقايسه محصوالت مورد نظر با يكديگر از همه نظر -
 اول و راهنماي قوانين سايتصفحه پرسش و پاسخ و مرور سواالت متد -

 مديران

پشتيباني 
 مشتريان

حمل و 
 نقل

دفتر 
 مركزي

مدير 
 شبكه

 انبار بانك مشتري

 گريكدي با بخشها و نفعانيذ ارتباطات يكلنماي 
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 قابليت پرداخت از طريق شبكه بانكي كشور -
 انجام شود. httpsبراي حفظ امنيت كاربر ثبت نام و الگين كردن بايد به صورت  -
 امكان ارسال ايميلهاي تبليغاتي وجود داشته باشد -
 هر محصولهاي مختلف از ميزان فروش، سود و ... به صورت كلي و يا براي  امكان گزارشگيري -
 مشخصات فردي كاربر مانند اطالعات تماس، سن، جنسيت و ساليق و ... براي پيشنهاد محصوالت استفاده شود. -
 در صفحه اول، محصوالت جديد، محصوالت پرطرفدار، محصوالت با تخفيف ويژه نمايش داده شود -
ط و تكنولوژيهاي مورد استفاده مرتبط با بخشي تحت عنوان مجله سايت، اطالعات علمي، پزشكي، مد، معرفي شركتهاي مرتب -

 كفش را ارائه دهد.
 در صفحه راهنما كليه اطالعات مربوط به نحوه خريد از فروشگاه، سفارش محصول، اطالعات تماس و ساير اطالعات داده شود. -
 كاربر قادر به تغيير اطالعات كاربري خود باشد. -

 )Non Functional( نيازهاي غير عملكردي 3-2
 ثانيه طول نكشد. 30ند ورود به سيستم بيشتر از فراي -

 .دقيقه ارسال شود 5ايميل تاييد ثبت نام حداكثر در  -
- Session  دقيقه به صورت خودكار بسته شود 3قسمت پرداخت بعد از. 
 روي سيستم نباشد. Javaنيازي به نصب  -

 روي همه مرورگرها به يك شكل نمايش داده شود. -

 شود. ثانيه براي يك مشترك پر سرعت بارگذاري 10و كمتر از  Dialupبراي يك كاربر ثانيه  40صفحه اول در كمتر از  -

 بالفاصله پس از پرداخت فاكتور و كد رهگيري در ايميل و حساب كاربر ارسال شود. -

 كفش به صورت همزمان وجود داشته باشد. 5قابليت مقايسه تا  -

 نفر) 200ورت همزمان بتوانند در سايت كار كنند. (حدود تعداد زيادي كاربر به ص -

 ) و اشتراك در ليست ايميلها وجود داشته باشد.WishListمحصول (سبد بدون نياز به ثبت نام هم امكان خريد، ذخيره  -

 قابل دسترس باشد. مورد باشد و ساير بخشهاي سايت از طريق لينكها و يا زير منوها 7محصول حداكثر اصلي مشاهده منوهاي  -

 Safetyنيازهاي  3-2-1

 نشود. شماره تلفن، آدرس و ...به كاربر اجازه وارد كردن اطالعات اشتباه تا حد ممكن داده  -
ن مثال ادر خصوص انتخاب محصوالتي كه ممكن است براي سالمتي كاربر ضرر داشته باشد توصيه هاي الزم داده شود. به عنو -

 ساعت در روز پوشيده نشود و ... 3بيشتر از ، وزن و جنسيت كاربر خاص با توجه به سنكفش  يك

 نيازهاي امنيتي 3-2-2

 ريد.يگبه صورت رمزگذاري شده صورت مي SSLكليه مراحل ورود به سايت و ثبت نام تحت پروتكل  -
 شود.ارتباط با بانك از طريق سامانه هاي واسط پرداخت متعلق به بانكهاي معتبر كشور بايستي انجام  -

 اطالعات شخصي كاربران بر روي سرور اختصاصي سايت به صورت محافظت شده نگهداري ميگردد. -
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 Externalنيازهاي  3-2-3

 افزوده ارزش بر ماليات% 4اس قوانين جاري كشور صورت ميگيرد به عنوان مثال كليه قوانين فروش و ماليات و تحويل كاال بر اس -
 .شد خواهد كسر وي حساب از و باشد مي مشتري عهده بر

 هزينه حمل و نقل و پست محصول براي مشتريان به عهده سايت(شركت) مي باشد. -
 اطالعات شخصي افراد فقط در اختيار مديران و پشتيباني مشتري قرار دارد. -

 نيازهاي سازماني 3-2-4

و پشتيباني مشتريان اجازه دسترسي به قسمت گزارش گيري و مالي و به روز رساني و ايجاد  هافروشندگان عادي و بازارياب -
 تغيير در محصوالت را ندارند.

 بخش حسابداري امكان ايجاد تغيير در قسمت محصوالت را ندارد و صرفا به بخش گزارشات مالي و فروش دسترسي دارد. -

 

 تفاده صحيح از سايتسمت مشتري براي اس نيازهاي نرم افزاري 3-2-5

ميباشد و سايت پشتيباني ميكنند قابل استفاده  Htmlو  Flashاز هايي كه مرورگرانواع  اين سيستم در سمت مشتري از طريق •
 قابل استفاده ميباشد. Firefox ورژنهاي تمامي و Google chrome يا باال به IE6 مثلهايي مرورگربا 

 .ندارد وجود كاربران عامل سيستم روي محدوديتي •
 به باال قابل استفاده است. 800x600رزولوشن صفحه نمايش مشتري از  •

 سرورنيازهاي نرم افزاري سمت  3-2-6

 ميباشد. net.طراحي سايت با استفاده از محيط برنامه نويسي  •

و  Databaseدر سمت سرور استفاده ميشود اين انتخاب به دليل باال بدون امنيت اين  SQL Server 2005بانك اطالعاتي  •
 قابليت پشتيبان گيري و سرعت باالي پردازش آن انجام شده است.

بوده به شرطي كه اختاللي در روند  شركت (كارفرما)بر عهده  Firewallو  Antivirusراه اندازي سيستمهاي امنيتي مانند  •
 به وجود نياورد. اجراي برنامه

 پشتيبان گيري از اطالعات موجود بر روي سرور در فواصل زماني منظم بر عهده شركت (كارفرما) ميباشد. •

 سمت سرور و زيرساختي نيازهاي سخت افزاري 3-2-7

ايت بر روي به منظور افزايش سرعت سايت و عدم بروز اختالل در سرويس دهي، قسمت فروشگاه محصوالت و ساير قسمتهاي عمومي س
سرور خارج از كشور راه اندازي ميگردد و قسمتهاي ذخيره اطالعات مالي و خريد و اطالعات كاربران بر روي سرور داخلي كه در محل دفتر 

 راه اندازي شده است قرار دارد. مركزي 

 به باال 10Mbpsباند  با پهناي 100GBظرفيت و ترافيك ماهيانه حداقل  50GBحدود  هاست خارجي با •

سيستمي بايستي باال كه  به 1Mbpsبا پهناي باند  30GBفضا و ترافيك ماهيانه حداقل  10GBسرور داخلي شركت به حدود  •
 باشد. RAMحافظه  2GBبا پردازنده دو هسته اي و 

 طراري بر عهده كارفرما خواهد بودبرق اض نگهداري از سرور و تامين •
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 مشترينيازهاي سخت افزاري و زيرساختي سمت  3-2-8

 400MHzو يا باالتر و با حداقل سرعت  3پردازنده پنتيوم سرور با  •

 الزامي است. flash playerوجود كارت گرافيكي و نيز نرم افزار •

 مگابايت 256سيستم بايد  RAMحداقل  •

 و يا باالتر 128Kbpsدر اختيار داشتن ارتباط اينترنت ترجيحا با سرعت  •

 .براي استفاده از سايت به ماوس و كيبرد نياز ميباشد •

 تست و نگهداري سيستم -4

در فاز اول پياده سازي سيستم به صورت آزمايشي و به صورت محلي در دفتر مركزي راه اندازي خواهد شد و سپس كليه مشكالت سيستم 
از  اختيار تيم توسعه قرار خواهد گرفت تا نسبت به رفع آن مشكالت اقدام گردد.از طريق كاربران و همچنين از طريق گزارشات سيستم در 

از زمان تحويل فاز پايلوت تا تحويل نهايي پروژه ماه زمان در نظر گرفته شده است و  4لحظه تصويب قرار داد تا راه اندازي فاز اوليه پايلوت 
 ماه فرصت تست در نظر گرفته شده است. 2نهايتا 

 سازي مستند -5

 در كنار پروژه مورد نظر تمامي مستندات به صورت مكتوب تحويل داده مي شود. •

 نالين صورت خواهد گرفت.آپشتيباني به صورت  ،پس از تحويل پروژه •

 .استفاده از تمامي امكانات سايت به همراه آموزش گام به گام در كنار پروژه تحويل داده خواهد شدحاوي اطالعات  CDيك  •
 هفته در نظر گرفته شده است. 1آموزش حدود مدت زمان  •

 توصيف سيستم -6

 در تمام صفحات (باالي صفحه) ثابتقسمتهاي  6-1
 راهنماي منو -
 ورود به سيستم -

 چت زنده) –تلفن  –(فرم تماس  ارتباط با بخش پشتيباني -

 وضعيت خالصه سبد خريد -

 ليست خالصه مدلهاي قابل مقايسه -

 اي مختلف سايتامكان انتخاب در بين بخشه باجستجو  -
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 قسمتهاي ثابت در تمام صفحات (پايين صفحه) 6-2
 نام و كپي رايت سايت -

 دسته خالصه ميشوند: 4كه اين لينكها در  textتمام لينكهاي مهم به صورت فقط  -

o خدمات مشتري 

o لينكهاي دسته بندي محصوالت 

o بخش كنترل حساب كاربري 

o  راهنما و ...اطالعات كلي و 

o لينكهاي بخش مجله 

 ساير قسمتهاي سايت 6-3
دسته بندي در صفحه اصلي سايت تصوير محصوالت جديد به صورت گرافيكي نمايش داده ميشود و 

محصوالت به تفكيك گروه بندي ها و خصوصيات محصول شامل سايز، مارك، جنسيت، رنگ، مواد 
، امتياز و تعداد بازديد كننده در سمت چپ صفحه به كار رفته، نوع كاربرد، ساير پاشنه، قيمت

كردن و جستجو باشد و تعداد موجودي هر دسته نيز در كنار همان آيتم ذكر  بايستي قابل فيلتر
اجناسي كه در حال نمايش است به ترتيب حروف الفبا، قيمت، امتياز،  .. شبيه به شكل موجودشود

كاربر با كليك بر روي هر محصول وارد و  ميباشد جديد بودن و پرطرفدار بودن قابل مرتب سازي
 .اختصاصي آن مدل از محصول ميشود هصفح

 ات قرار دارند:نمحصول اين امكاهر در صفحه 
 كد محصول -

 مشاهده جزئيات محصول -
 سايزها و رنگهاي موجود -

 قيمت با تخفيفو  قيمت اصلي -

 قيمت با حالتهاي مختلف حمل و نقل -

 در مورد محصولو دادن امتياز ارائه نظر  و امكان خواندن نظرات ديگران -

 اضافه كردن به سبد خريد -

 مشاهده محصول به صورت سه بعدي و چرخشي -

 ارسال لينك صفحه محصول براي دوستان -

 امكان اضافه كردن به ليست محصوالت مقايسه اي -

 مشاهده تيزرهاي تبليغاتي آن مدل -

 مطالعه توضيحات فروشنده و يا سازنده آن  -

 مشاهده نمونه هاي مشابه با محصول مورد نظر -



9 
 

 هاي سيستمUsecase خشب -7

 بيان كرد.هاي زير usecaseها و عملياتي كه در اين فروشگاه سايت انجام ميشود را به صورت ميتوان كليه تراكنش

 
Actor Action System Respond 

مشتري نمي تواند از كليه امكانات 
 سايت استفاده كند.

مي كند كه در صورت تمايل به استفاده از تمامي امكانات بايد يك نام  سايت مشتري را راهنمايي
 كاربري ايجاد كند.

مشتري براي خود يك نام كاربري 
 در نظر ميگيرد.

 توسط سايت اين نام كاربري چك مي شود تا تكراري نباشد.

نام كاربري انتخابي مشتري 
 تكراري است.

معتبر است و در صورت لزوم نام كاربري هاي معتبري سايت اعالم مي كند كه نام كاربري نا 
 پيشنهاد مي كند.

************************* 

Usecase name Sign in 
Actor كاربران سايت و مشتريان 
 دسترسي به حساب كاربري مشتري هدف

 نحوه ورود و دسترسي كاربر به فروشگاه اينترنتي از طريق سايت را بيان مي كند. توضيحات
Pre-condition 1- .دسترسي به اينترنت وجود داشته باشد 

 كاربر از قبل در سايت حساب كاربري ايجاد كرده و يا هم اكنون ثبت نام كند. -2
Post-condition .كاربر با موفقيت از طريق حساب كاربري وارد سايت شود 

Usecase name Sign up 
Actor كاربران سايت 
 ايجاد حساب كاربري هدف

حساب كاربري مي تواند به راحتي وارد سايت شده و اقدام به خريد نمايد. عالوه بر آن مشتري با ايجاد  توضيحات
 سوابق مشتري در اين حساب كاربري قابل بررسي است.

Pre-condition 1- .اتصال به اينترنت برقرار باشد 
 مشتري وارد صفحه اصلي سايت شده باشد. -2
 از امكانات سايت داشته باشد.مشتري قصد ايجاد حساب كاربري را براي استفاده كامل  -3

Post-condition 1- .مشتري حساب كاربري خود را با موفقيت ساخته است 
 مشتري مي تواند بدون محدوديت از تمامي امكانات سايت استفاده كند. -2

Actor Action System Respond 
 صفحه رمزگذاري شده ورود به سيستم باز شده و اطالعات را دريافت ميكند ميكندكاربر روي قسمت ورود به سيستم كليك 

 سيستم پيغام خطا مي دهد و از مشتري اطالعات درست را مي خواهد اطالعات ورودي مشتري اشتباه است.
 حساب انجام ميشود.را مسدود كرده و عمليات بازيابي سيستم حساب  بار اطالعات حساب را اشتباه وارد مي كند. 5مشتري 

 سيستم پيغام خطا مي دهد. سرور سايت بسيار شلوغ است و يا كار نميكند.
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Actor Action System Respond 
مشتري به درستي نمي تواند در 

 سايت محصول مورد نظر خود را بيابد.
 سيستم مشتري را به پشتيباني كاربران آنالين هدايت مي كند.

 واژه نتايجي از سايت را كه مرتبط با آن كلمه ميباشد نمايش ميدهد.سايت بر اساس آن  واژه اي را براي جستجو وارد ميكند

************************* 

 

************************* 

Usecase name پاسخگويي و پشتيباني مشتريان 
Actor پشتيبانان فروشگاه اينترنتي 
 و سفارشات آنها هدايت و راهنمايي مشتريان براي استفاده از سايت و پاسخ به سواالت مشتريان هدف

 به صورت چت متني و يا مكالمه صوتي قابل انجام است.  توضيحات
Pre-condition .مشتري وارد سايت شده باشد 
Post-condition مشكالت مشتري برطرف شده باشد 

Actor Action System Respond 
مشتري به درستي نمي تواند در سايت 

 محصول مورد نظر خود را بيابد.
سيستم مشتري را به پشتيباني كاربران آنالين هدايت مي كند و پشتيبانان مشكل مشتري 

 را مرتفع مي سازند.
  

Usecase name از طريق سايت محصول  ارسال لينك 
Actor مشتري و كاربران سايت 
 آشنايي ساير افراد با سايت فروش آنالين هدف

 لينك و مشخصات محصول را مسقيما به صورت ايميل براي ديگران ارسال نمايند.اربران مي توانند ك توضيحات
Pre-condition 1- .كاربر به وارد سايت شود 

 آدرس گيرنده لينك را به درستي بداند. -2
Post-condition .ايميل حاوي مشخصات محصول و نام و لينك سايت به دست گيرنده برسد 

Usecase name search 
Actor كاربران سايت و مشتريان 
 يافتن جنس مورد نظر توسط كاربر سايت هدف

سيستم كاربر ميتواند محصوالت مورد نظر خود را يافته و حتي از نظر سايز، رنگ و  searchبا استفاده از  توضيحات
 گروه و قيمت ....محدوديت هايي ايجاد كند.

Pre-condition 1-.مشتري با موفقيت به حساب كاربري خود دسترسي پيدا كرده باشد 
 براي يافتن محصوالت درست صورت گيرد. اعمال فيلتر-2

Post-condition محصول مورد نظر خود را در كمترين زمان ممكن يافته است. كاربر 
 



11 
 

 

Actor Action System Respond 
مشتري محصولي را براي خريد انتخاب 

 ميكند و مراحل خريد را پشت سر مي گذارد.
صفحه پرداخت و يا ادامه عمليات خريد  محصول به سبد خريد اضافه مي شود و به

 راهنمايي ميشود.
خريد قبلي مرجوع و محصول جديد پس از طي مراحل مربوطه به سبد خريد اضافه  محصول بهتري پيدا مي كند. مشتري

 مي شود.
پرداخت الكترونيكي به مشتري نشان  خالصه اطالعات مربوط به خريد و لينكهاي مشتري وارد مرحله پرداخت ميشود

 داده ميشود.
************************* 

Usecase name مقايسه محصوالت 
Actor مشتري و كاربران سايت 
 مقايسه محصوالت  هدف

 امكان مقايسه محصوالت در كنار هم براي يافتن بهترين گزينه توسط مشتري توضيحات
Pre-condition 1-  شده باشد. بازبراي مشتري  محصولصفحه 

 محصوالت از مسير درست انتخاب و به بخش مقايسه هدايت شوند. -2
Post-condition .مقايسه محصوالت كامل صورت گرفته باشد و نتيجه گيري درستي توسط مشتري صورت گيرد 

 
Actor Action System Respond 

دو يا چند محصول براي مشتري جلب 
 نظر مي كند.

صوالت را در كنار هم مقايسه كنند و كليه اين امكان را به مشتري مي دهد كه محسايت 
 اطالعات و مشخصات محصوالت را در كنار هم مشاهده كند.

مشتري پس از مقايسه يك يا دو 
 محصول را انتخاب ميكند

امكان قرار دادن هر يك از محصوالت از جدول مقايسه به سبد خريد و ورود به بخش 
 و تكميل خريد در اختيار مشتري قرار ميگيرد.پرداخت 

Actor Action System Respond 
كاربر ميخواهد آن محصول را به دوستان خود 
معرفي كند و يا صفحه مورد نظر را در ايميل 

 خود نيز داشته باشد.

سيستم صفحه مورد نظر را به صورت مناسب جهت ارسال ايميل قالب بندي 
مينمايند و با دريافت ايميل فرستنده و گيرنده و قسمتي به عنوان پيام فرستنده آن 

 صفحه را ارسال ميكند.

Usecase name خريد 
Actor مشتري 
 خريد محصوالت سفارش و  هدف

 خريد محصوالت از طريق سايت و به صورت آنالين توضيحات
Pre-condition 1- .مشتري با موفقيت به حساب كاربري خود دسترسي پيدا كرده باشد 

 امكان خريد اينترنتي براي مشتري فراهم باشد. -2
 سايت با بانك برقرار باشد.اتصال  -3

Post-condition .به سبد خريد مشتري اضافه مي شود و هزينه را پرداخت و سفارش خود را تكميل ميكند 
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Actor Action System Respond 
 هدايت مي كند. صفحه اختصاصي آن محصولسيستم مشتري را به  مشتري روي لينك محصول كليك ميكند
در  3Dمشتري روي آيكوني كه نمايانگر چرخش 

 كنار عكس محصول است كليك ميكند
عرض صفحه باز ميشود و تصوير سه  6/1در اندازه  Popupصفحه اي به صورت 

انتخاب ساير رنگهاي موجود نشان داده  بعدي محصول با قابليت چرخش با قابلين
 ميشود.

 به او ميدهد. FlashPlayerسيستم پيامي مبني بر نصب  نصب نيست Flash Playerروي سيستم كاربر 
 استفاده شود. HTML5از  Flashبخش چرخش سه بعدي محصول به جاي استفاده از  ،ممكن است در فاز پياده سازينياز * در صورت 

*********************************** 

Usecase name گزارش گيري 
Actor مديران سايت، حسابداران و مسئولين فروشگاه 

 دريافت گزارشات مختلف از سيستم به تفكيك بازه تاريخي، نوع محصول، فروش، مشتريان و ... هدف

 از سيستم بگيرد. با انتخاب پارامترهاي موجود ميتواند انواع گزارشات را توضيحات

Pre-condition 1- .دسترسي به اينترنت وجود داشته باشد 
 با انواع گزارشات موجود در سيستم آشنا باشد. -2

Post-condition  مدير سايت و يا حسابداران گزارشات خود را به فرمتهاي مختلف مانندXLS ،PDF  و ... دريافت، مشاهده و يا
 چاپ نمايند.

 

  

Usecase name مشاهده محصول و مشاهده سه بعدي 
Actor كاربران سايت و مشتريان 

 مشاهده جزئيات محصول و ديدن تصاوير به صورت سه بعدي هدف

 نحوه ورود و دسترسي كاربر به فروشگاه اينترنتي از طريق سايت را بيان مي كند. توضيحات

Pre-condition 1- .دسترسي به اينترنت وجود داشته باشد 
 محصول مورد نظر را در سايت پيدا كرده باشد -2

Post-condition مشتري مشخصات محصول را مشاهده و تصاوير آن را به صورت سه بعدي و قابل چرخش رويت كند 

Actor Action System Respond 
 هدايت مي كند. صفحه گزارشاتسيستم مشتري را به  مدير وارد قسمت گزارش گيري ميشود

مدير نوع گزارش را از انواع گزارشات موجود 
 انتخاب ميكند

صفحه جديد بر اساس پارامترهاي مورد نياز براي توليد آن گزارش به كاربر نشان داده 
 ميشود.

به انواع مختلف كاربر ميخواهد گزارش را 
 دريافت كند

،، ارسال از طريق ايميل و ... XLS، ذخيره PDFحالتهاي موجود مانند چاپ، ذخيره 
 همراه گزارش توليد شده نمايش داده ميشود.



13 
 

Usecase name پرداخت 
Actor مشتري 
 پرداخت وجه هدف

 پرداخت وجه محصول براي خريد آنالين توضيحات
Pre-condition 1- يا كارت اعتباري معتبر داشته باشد. يكارت بانك مشتري 

 كارت بانك رمز اينترنتي داشته باشد. -2
 برقرار باشد.  httpsجهت امنيت سيستم، براي پرداخت پروتكل امن -3
 ارتباط سايت با بانك برقرار شود. -4

Post-condition .وجه از حساب مشتري كسر و خريد انجام مي گيرد 
 

Actor Action System Respond 
 از طريق سايت به صفحه بانك مورد نظر هدايت مي شود. مشتري بانكي را براي پرداخت انتخاب ميكند
ارتباط با بانك قطع ميباشد و يا به هر نحوي 

 پرداخت بانكي امكان پذير نيست
پيغام خطا و عدم موفقيت بودن پرداخت به مشتري داده ميشود و اعالم ميشود 

 نجام دهد.كه خريد را مجددا ا
*********************************** 

Usecase name ه روز رساني محصوالتب 
Actor پشتيبان و مديران سايت 
 و تغيير مشخصات محصول محصوالت سايت با توجه به موجودي انبار حذفاضافه و  هدف

 محصوالت سايت با توجه به موجودي انبار و ايجاد تغيير در ليست قيمت كنوني به روز رساني توضيحات
Pre-condition 1- اطالع از موجودي انبار 

 اطالع از جزئيات محصوالت جديد -2
 در دسترس بودن تصوير از محصوالت -3
 وجود ليست قيمت جديد -4

Post-condition  رساني سايت بر اساس اطالعات جديدبه روز 
 

Actor Action System Respond 
 شود مي داده نمايش مربوطه صفحه در جديد مطالب نوشتاري مطالب رساني روز به

Upload  مربوطه بخش در جديد تصاوير نمايش جديد تصاوير 
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Usecase name Review and ranking 
Actor كاربران و مشتريان سايت 
 تبادل نظر مشتريان هدف

 تبادل نظر مشتريان و امكان امتيازدهي به محصوالت براي انتخاب درست محصول مطلوب توضيحات
Pre-condition 1- ورود به سايت 

 انتخاب محصول -2
 اطالع از جزئيات محصول ارائه شده و داشتن تجربه در اين زمينه خاص -3

Post-condition ايجاد يك متن و يا امتياز درباره محصول 
 

Actor Action System Respond 
فحه مربوط به محصول اظهار نمايد و يا به آن مي تواند نظر خود را در ص مشتري قصد ازائه نظر در مورد محصول دارد

 محصول امتيازي را به صورت ستاره اختصاص دهد.
مشتري جهت اطمينان ميخواهد از تجربيات افرادي 
 كه قبالً از اين محصول استفاده كرده اند بهره جويد.

 مشتري مي تواند نظرات ساير كاربران و امتياز ها را مشاهده نمايد.

 
Usecase name  بخش اخبار و مجله سايتبه روز رساني 

Actor پشتيبانان سايت و مديران 
 در زمينه مرتبط با كفش ارائه اطالعات مفيد هدف

 ......ارائه اطالعاتي درباره صنعت كيف و كفش و مد و پزشكي و  توضيحات
Pre-condition  وبالگدسترسي به پنل 
Post-condition  وبالگبه روز شدن مطالب 

 
Actor Action System Respond 

 مطالب جديد در صفحه مربوطه نمايش داده مي شود به روز رساني مطالب نوشتاري
Upload  نمايش تصاوير جديد در بخش مربوطه تصاوير جديد 

 دسته بنديهاي مطالب و امكانات ويرايشي براي انجام تغييرات مورد نظر در اختيار كاربر قرار ميگيرد مطالبويرايش و دسته بندي 
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Usecase name سبد خريد محصول 
Actor مشتري 
 مشاهده محصوالت انتخاب شده براي خريد هدف

 ميشود. محصوالت نهايي كه كاربر قصد خريد آنها را دارد در اين قسمت معرفي توضيحات
Pre-condition محصوالت مورد نظر انتخاب شده باشند 
Post-condition .كاربر قادر باشد ليست كليه انتخاب ها و تعداد آنها را مشاهده كند 

 

Actor Action System Respond 
 قرار داردصفحه اي باز ميشود كه كليه محصوالت انتخاب شده و تعداد هر كدام در آن  كليك روي سبد خريد

در صفحه سبد خريد كاربر ميتواند اقالم انتخاب شده را حذف و يا تعداد آنها را تغيير دهد و قيمت را  تغيير محتواي خريد
 همان جا مشاهده كند

ليست كل خريدها مشخص است و در انتها كاربر ميتواند وارد قسمت پرداخت شده و سبد خود را  ورود به قسمت پرداخت
 سفارش دهد.
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 فروشگاه DFDنمودار  -8

 نمودار جريان داده فروشگاه تا اولين سطح در اين قسمت ترسيم شده است. فرايندها به اختصار به اين صورت تعريف شده است:
 

Sp1نمايش محصوالت يك دسته : 
Sp2بررسي زيرشاخه هاي يك دسته و برگرداندن ليست زيرشاخه هاي آن : 
Sp3موجود در يك زير شاخه : نمايش آيتمهاي 
Sp4جستجو براي يك محصول خاص : 
Sp5تاييد هويت كاربر و وضعيت اعتبار وي : 
Sp6ثبت كاربر جديد : 
Sp7نمايش مشخصات يك محصول خاص و اتصال به ديتابيس آن محصول : 
Sp8نمايش پرفروش ترين محصول : 
Sp9حذف يك آيتم : 

Sp10به روز رساني اطالعات محصول : 
Sp11ضافه كردن محصول: ا 

 

 
 سطح صفر فروشگاه DFDنمودار
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 : سطح يك از ديد كاربرDFDنمودار 
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 : سطح يك از ديد مدير سيستمDFDنمودار 
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