سیستم جامع نرم افزاری خوابگاه مهتاب در راستای تسهیل و الکترونیکی کردن امور خوابگاه داری
تهیه و تنظیم شده است.این سیستم هماهنگ با آیین نامه انضباطی و مقررات عمومی خوابگاه ها
طراحی گردیده است  .از ویژگی های این سیستم نرم افزاری ایجاد فضای کاری آسان برای کاربران
(مسئولین خوابگاه) گزارشات و اطالعات آماری پویا و مفید و نمای بصری زیبا  ،طراحی شده با آخرین
استاندارد های طراحی نرم افزار  ،استفاده از سیستم تشخیص هویت انگشت نگار برای حضور و
غیاب شبانه می باشد .
ویژگی ها و امکانات سیستم جامع خوابگاه مهتاب:
 -1امنیت اطالعات:
)1-1

تعریف کاربران سیستم :

با تخصیص شماره کاربری و رمز عبور به هر
کاربر دسترسی کاربر به فرم های اطالعاتی قابل
کنترل می باشد  ،در این سیستم کلیه عملکر یک
کاربر قابل پیگیری می باشد .مدیریت سیستم می
تواند با استفاده از گزارشات کاربری نحوی کار ،
کاربران خود را ارزیابی کند.
 )2-1تعریف الیه های امنیتی مختلف :

از قابلیت منحصر به فرد این نرم افزار قابلیت
تعریف الیه های امنیتی مختلف می باشد که در هر
الیه دسترسی کاربران

(ایجاد – ویرایش – حذف – مشاهده –

گزارشگیری ) به تک تک فرم ها قابل تعریف می باشد.
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 )3-1تغییر رمز عبور :

در این بخش کاربران قادر خواهند بود جهت امنیت فضای کاری خود هر چند وقت یکبار
رمز عبور خود را تغییر دهند.
 )4-1تهیه پشتیبان از داده ها:

تهیه پشتیبان از هر سیستم
اطالعاتی امری ضروری و غیر قابل
انکار می باشد  ،چون داده های ثبت
شده بر روی دیسک سخت رایانه هر
لحظه در معرض خراب شدن و یا ازبین رفتن هستند  .با در نظر گرفتن بخشی برای تهیه
پشتیبان و ذخیره آن بر روی ابزار ذخیره سازی جانبی ( CDیا  )DVDدر هنگام بروز خرابی
دیسک سخت رایانه و یا از بین رفتن داده ها روی سیستم می توان با استفاده از پشتیبان
تهیه شده اطالعات را باز گردانی کرد.
 -2اطالعات دانشجویان :

یکی از بخش های اصلی نرم افزار بخش دانشجویی می باشد که این بخش شامل فرم های از
قبیل:
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 )1-2اطالعات شخصی دانشجویان ( شامل اطالعات شناسنامه ای  ،اطالعات وضعیت تاهل ،
اطالعات وضعیت تحصیلی و اخذ اثر انگشت برای حضور و غیاب و کنترل ورود و خروج)
 )2-2اطالعات خویشاوندان و دوستان دانشجو ( مکان های که در هنگام خروج دانشجویان از
خوابگاه به آن محل ها مراجعه می کند یا در صورت نیاز بتوان به آن ها قابل دسترسی باشند)
 )3-2اطالعات وضعیت تحصیلی در ترم جاری (واحد های اخذ شده – برنامه کالسی و اوقات
فراغت دانشجو در ترم جاری برای کنترل تردد های دانشجو)
 )4-2اطالعات وضعیت مالی ( پرداخت ها  ،وضعیت اقساط  ،تسویه حساب و صدور کارت
خوابگاه)
)5-2

فرم های واگذاری اتاق

واگذاری اتاق  ،جابجایی اتاق و ابطال
مجوز استفاده از اتاق نیز در این قسمت
تهیه و تنظیم شده اند.

 -3اطالعات موقعیت ها و مکان ها :

تعریف مجموعه های خوابگاهی  ،ساختمان ها  ،مجموعه های ورزشی و تفریحی  ،اتاق ها و بخش
های مختلف ساختمان خوابگاه و همچنین اموال موجود در هر اتاق برای تحویل به دانشجوایان در
این قسمت انجام می گیرد .
 -4امور خوابگاه داری :

مجموعه کاری که کاربران و متصدیان خوابگاه بیشتر با آن درگیر می باشند در این قسمت موجود
می باشد .از ویژگی های این بخش کاربری آسان و سریع برای کاربران مبتدی می باشد که کاربر را
قادر می سازد تا در کمترین زمان اطالعات مورد نظر خود را در سیستم ثبت کند.
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 )1-4ثبت حضور و غیاب دانشجویان خوابگاه در بعد از وقت تعیین شده برای حضور در خوابگاه که
به دو صورت انجام می گیرد:
 حضور و غیاب با سیستم انگشتی :که در این روش دانشجویان در یک بازه زمانی تعیین شدهبه دفتر سرپرستی مراجعه کرده توسط دستگاه انگشت نگار حضور خود را ثبت می کنند.
 حضور و غیاب دستی  :پس از تهیه لیست حاضرین توسط مسئولین خوابگاه غیبت غائبیندر فرم مربوطه توسط کاربران ثبت می شود .در ضمن در صورت ورود دانشجویی پس از
زمان حضور غیاب  ،ثبت دیرآمدگی دانشجو و علت آن نیز در این قسمت صورت می گیرد.

فرم حضور غیاب دستی

)2-4

فرم حضور غیاب انگشتی

ثبت مرخصی و ارائه برگه مرخصی

در هنگام مراجعت دانشجو به خارج
از خوابگاه با هماهنگی با متصدی
خوابگاه برای وی مرخصی ثبت می
شود تا در هنگام حضور وغیاب برای
وی غیبت ثبت نشود.
)3-4

ثبت تخلفات دانشجویان در محیط خوابگاه

 )4-4ثبت رویداهای مختلف در خوابگاه و بایگانی اطالعات مربوط به رویدادها
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 -5گزارشات سیستم :

یکی دیگر ار بخش های ضروری هر سیستم اطالعاتی دسته بندی داده ها و اطالعات ثبت شده ،
آمار گیری و نمایش داده ها در گروه های مختلف می باشد  .امکان جستجو داده ها در فیلتر های
مختلف می باشد .کارایی یک نرم افزار بسته به گزارشات و نتیجه ای می باشد که از گزارشات آن
بهره برداری می شود .در این نرم افزار سعی بر آن شده تا گزارشات جامع و کارآمد با اطالعات
مفید در اختیار مدیران سیستم و کاربران قرار گیرد .گزارشات این بخش شامل موارد زیر می
باشد:
 )1-5گزارشات امور خوابگاه داری ( :گزارش حضور و غیاب ،گزارش دیرآمدگی  ،گزارش تخلفات
،گزارش مرخصی دانشجویان و همچنین گزارش رویداد های داخلی خوابگاه )
 )2-5گزارشات امور دانشجویی ( :گزارش اطالعات دانشجویان  ،گزارش خویشاوندان دانشجو،
برنامه کالسی دانشجو در ترم جاری و گزارش وضعیت مالی دانشجو )
 )3-5گزارشات خوابگاه ( :گزارش وضعیت اتاق ها  ،گزارش اعضای اتاق ها  ،گزارش انتقال و
جابجایی دانشجویان و تهیه لیست حضور غیاب دستی )
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 -6نمای بصری زیبا :

اهمیت به کاربران سیستم با ایجاد محیطی با نمای بصری زیبا و کارکرد آسان با نرم افزار  ،مهیا شده
است .تنظیم نمای بصری با سلیقه دلخواه کاربر اعم از انتخاب قالب فرم ها ،تغییر صفحه نمایش ،تغییر
رنگ منو ها  ،استفاده از منوی زیبا با دسترسی بسیار آسان و سریع منطبق با آخرین استاندارد های
طراحی نرم افزاری نیز به این نرم افزار جلوه ویژه ای داده که آن را از دیگر نرم افزار های مشابه متمایز
و منحصر به فرد کرده است.
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 -7استفاده از سیستم تشخیص هویت انگشت نگار:

از ویژگی های منحصر به فرد این نرم افزار  ،استفاده از یکی از آخرین تکنولوژی های تشخیص
هویت یعنی استفاده از سیستم تشخیص هویت انگشت نگار می باشد .با اضافه کردن این قابلیت
به نرم افزار خود را با یکی از آخرین تکنولوژی های روز دنیا منطبق کرده ایم و محیطی با کاربری
آسان و انعطاف پذیر را محیا کرده ایم.
این نرم افزار با دو مدل  4000B Readerو 4500B Reader

از شرکت  Digital Personaسازگار می باشد .
Scanner Type: Fingerprint Reader
Interface: USB 2.0
)Optical Resolution: 512 dpi (Dots Per Inch
Max. Resolution (Hardware): 512 x 512 dpi
OS: Vista,WinSeven,Winxp,WinServer2003

از ویژگی های این سخت افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف)

سرعت باالی تسخیص اثر انگشت :

توسط این سخت افزار که در بین  1111اثر انگشت ثبت شده

قابلیت تشخیص اثر انگشت هر نفر در  4ثانیه را داراست که این بدان معناست که در هر ساعت
قابلیت شناسایی  011نفر را داراست.
ب)

خطا ناپذیری دستگاه :

دقت تشخیص باالی این سخت افزار آن را از نمونه های دیگر متمایز

کرده است .عالوه بر این در این نرم افزار قابلیتی اضافه شده است که درصد خطا را به صفر
نزدیک کرده است .برای هر شخص  4بار از یک انگشت ،اثر انگشت گرفته و ثبت می شود  ،در
هنگام انگشت زدن ،اثر انگشت ر ا با چهار نمونه مقایسه کرده تا احتمال خطا را کم و قدرت
تشخیص را باال برده باشیم.
ج)

اخذ اثر انگشت از تمامی انگشتان :

این نرم افزار قابلیت

گرفتن اثر انگشت از تمامی انگشتان یک فرد را به طور
مجزا داراست .در هنگام آسیب دیدن یکی از انگشتان
فرد  ،می توان از دیگر انگشتان برای شناسایی استفاده
کرد.
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 -8نیازمندیهای نرم افزار:

سخت افزاری HardWare

• Cpu : 2.4 GHz
• Ram : 512 MB
• Graphic : 512 MB

نرم افزاری SoftWare

• Os : Vista, WinSeven,Winxp Sp3,Win2003,2008 Server
• SqlServer 2000 DesktopEdition
)• Sdk Driver (Figer print Driver
• Mahtab Application Setup

 -9درباره تهیه کننده نرم افزار :

این نرم افزار توسط گروه مهندسی مهتاب انفورماتیک تهیه و تنظیم شده است  .برای ساخت
این نرم افزار گروه مهندسی تجزیه و تحلیل با مطالعه آیین نامه انضباطی چندین خوابگاه تمامی
نیازمندیهای یک خوابگاه را در نظر گرفته و سپس گروه مهندسی طراحی  ،بر طبق مستندات تهیه
شده شروع به ساخت نرم افزار کرده اند .این نرم افزار به مدت یکسال در خوابگاه یکی از دانشگاه
های کشور به صورت آزمایشی نصب و راه اندازی شد و طی این مدت کمبودها و نواقص آن بر
طرف و اکنون به نرم افزاری کاربردی  ،بدون نقص تبدیل شده است .
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