
 سطح به طور کلی از دو قسمت باورزشی است که این سیستم  مدیریت مسابقات هدف کلی طراحی کالس دیاگرام یک سیستم

 دسترسی مدیر و کاربر تشکیل شده است.

 

 

در تصویر باال ما در سطح دسترسی مدیر قرار داریم در این سطح دسترسی امکان مدیریت مسابقات،دسته بندی ها،اماکن ورزشی و 

قابل دسترسی نیست. ما در قسمت مدیریت مسابقات قابلیت حذف، ویرایش،  و بقیه قسمت ها اطالعیه ها وجود دارد و تقویم مسابقات

مسابقاتی که تعریف میشوند را بعدا کاربر سایت که در سطح دسترسی  ایجاد مسابقه ی جدید و دیدن یک گزارش از مسابقه را داریم.

در صورتی که در باالی صفحه روی گزینه مسابقه ی جدید کلیک کنیم با  ند در آن ها ثبت نام کند.کاربر در سایت هست میتوا

در این قسمت مدیر سایت میتواند یک مسابقه جدید برای ثبت نام کاربران ایجاد کند. صفحات پایین روبرو میشویم.  



 

 

 در صورت زدن دکمه ی مرحله بعد



 

 

 در صورت زدن مرحله ی بعدی

 



 

 

  

 با زدن ثبت اطالعات مسابقه ی جدید اضافه میشود.



 

 

  

در قسمت دسته بندی ها انواع دسته بندی هایی که برای ورزش های مختلف وجود دارد نمایش داده میشود. هر دسته ای شامل نام، 

عنی مشخصات آن را ببیند مختلف را نمایش دهد یکه مسابقات  ردامکان را دا مدیر سایت ایندسته پدر،توضیحات،آیکون میشود و 

در صورت زدن دکمه ی افزودن دسته جدید با صفحه ی پایین  .ویرایش کند یا حذف کند همچنین میتواند دسته ای جدید ایجاد کند

 مواجه میشویم.



 

 

 با زدن تایید دسته جدید اضافه میشود.

 



 

 

 

مشخصاتی که برای هر مکان مشاهده میکنید را اضافه کرد یا قسمت بعدی سایت بخش اماکن ورزشی است میتوان مکان جدیدی با 

 مکان های موجود را ویراش یا حذف کرد.



 

 

در صورتی که در صفحه بر روی افزودن کلیک میکردیم کادر باال باز میشد و میتوانستیم یک مکان مسابقه ی جدید با ویژگی های 

 مشخص ایجاد کنیم.



 

  

د. در صورتی که در ف،ویرایش، مشاهده یا اضافه کنیک اطالعیه را حذ دمیتوان مدیر سایت کهقسمت بعدی قسمت اطالعیه هاست 

 باال روی اطالعیه جدید کلیک کنیم صفحه ی زیر باز میشود.



 

  

 ویژگی هایی که برای هر اطالعیه ای وجود دارد در صفحه باال مشخص است. با زدن انتشار اطالعیه ی جدید ثبت میشود.



 

 

باال مربوط به حالتی است که سطح دسترسی روی کاربر باشد یعنی کاربر معمولی که سایت را باز کرده باشد. اینجا در  صفحه ی

اتی که وجود دارد مد نظر است و این قسمت از و اطالعیه ها و نمایش تقویم مسابقحالت کاربر تنها ثبت نام کاربر در مسابقات 

صورتی که روی ثبت نام مسابقات در باالی صفحه کلیک کنیم صفحه ی پایین را مشاهده  طراحی باید شامل این موارد باشد. در

اینجا کاربری که وارد سایت شده میتواند در یک مسابقه ی جدیدی که قبال مدیر تعریف کرده بود ثبت نام کند. میکنیم.  



 

 

اینجا انواع مسابقاتی که فرد یا یک گروه میتوانند در آن ثبت نام کنند مشخص است.مسابقات استانی،درون دانشگاهی،منطقه ای و 

کشوری. مشخصات مسابقه گفته شده و مسابقه میتواند بصورت فردی یا گروهی باشد. در حالت فردی ثبت نام بصورت انفرادی 



ک نفر از اعضای گروه برای کل گروه ثبت نام را انجام میدهد و در طراحی میتوانید این صورت میگیرد و در ثبت نام گروهی ی

 مورد را لحاظ کنید. در صورتی که روی یکی از ثبت نام ها کلیک کنیم با صفحه ای مشابه پایین روبرو میشویم.

 

 

 با زدن دکمه ی ثبت نام عملیات تکمیل میشود.



 

 

  



دسترسی کاربر ما قسمت دیگری هم به نام اطالعیه ها داریم در عکسی که از صفحه ی حات دسترسی همانطور که گفته شد در سطح 

کاربر قرار دادیم سمت چپ اطالعیه ها نمایش داده شده که در صورت کلیک بر روی مشاهده بیشتر صفحه باال باز میشود و تمام 

این اطالعیه ها همان اطالعیه هایی هستند که  آن را مشاهده کرد. اطالعیه های سایت را نمایش میدهد میتوان هر اطالعیه و جزیات

 مدیر سایت در حالت دسترسی مدیر ایجادشان کرده بود.

 

 

صفحه ی باال توضیحات یک اطالعیه است که روی آن کلیک کرده بودیم. تنها قسمت باقی مانده از صفحه ی کاربر تقویم مسابقات 

و جزیات آن را نمایش میدهد. از مجری انتظار میرود نمودار کالس دیاگرام هر دو سطح است که اطالعات زمان هر مسابقه 

 دسترسی کاربر مدیر و کاربر معمولی را طراحی کرده و جزیات و روابط را به دقت مشخص نماید.


