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Sinema (Film Bilgileri) Arşivi 
Vizyon 

 

1. Giriş 

Bu belge ile Sinema Arşivine ait problem, paydaşlar ve sorumlulukları, işlevsel ve işlevsel 

olmayan özellikler tanımlanmıştır. Vizyon belgesi, sistemin kapsamı ve özellikleri konusunda paydaşlar 

arasında fikir birliğini sağlamak için kullanılır. Bu belge sistemin geliştirilmesine temel teşkil eder ve 

gerekli görüldüğü hallerde, paydaşların onayıyla, geliştirme yaşam döngüsü boyunca günlenebilir.  

 

2.       Tanımlar 

2.1 Problem Tanımı 

 
Filmleri ve dizileri kategorilerine göre arşivlemek ve kategorilere göre arama yapıldığında ilgili 

film/diziye ulaşıp bilgi sahibi olmak, alanlarına göre ayrılmamış bir sistemde problem teşkil etmektedir. 

 

2.2 Ürün Tanımı  

 

Film/dizi bilgilerini ve fragmanlarını kategorilere göre saklamak amacıyla web tabanlı bir 

yazılım sistemi oluşturulacaktır. Site yöneticisi ve kullanıcılar, bu sistem üzerinden film/dizi arşivleme 

yapabileceklerdir. Ayrıca üye kullanıcılar film veya diziler için oylama da yapabileceklerdir. 

Sistem ile mevcut film/dizi arşiv sistemlerinde daha fazla film ve dizi kaydı etkin bir şekilde 

yönetilebilecek, kategorileşebilir, kullanıcı dostu bir ürün hedeflenmektedir.  

Sisteme ilişkin bağlam diyagramı aşağıda verilmiştir. Kullanıcı, film/dizi arşiv sitesi yöneticisi, 

üye veya anonim kullanıcı olabilir. Sistemin başka sistemlerle ilişkisi yoktur. 

 

 

 

 

 

3. Paydaş Açıklamaları 

3.1 Paydaş Özeti 

 

İsim Tanım Sorumluluklar 

Kullanıcı: 

Site Yöneticisi 

Film ve dizilerin eklenmesi, 

arşivlerin yönetilmesi, 

bilgilerin doğruluğunun 

denetlenmesi konusunda 

siteyi takip eden sistem 

kullanıcısıdır. 

Film ve dizilerin siteye eklenme, 

kategorileşme işlemini bizzat takip eder. 

Üyelerin kayıt işlemlerinin gerçek kişilere 

işaret ettiğini doğrular.  

Üyeler tarafından sisteme eklenmiş film 

ve dizilerin bilgilerinin ve kategorilerinin 

doğruluğunu kontrol eder. 

 

Kullanıcı: 

Üye 

Sisteme yeni dizi-film 

ekleyebilen, kendi 

eklediğini dizi-film bilgisini 

günleyebilen ya da 

Eklediği dizi-film bilgileri doğru ve 

kategorisine uygun olmalıdır. Dizi ve 

filmler için isteğe bağlı oylama yaparlar. 

Kullanıcı 

Film Arşiv 

Sitesi 
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İsim Tanım Sorumluluklar 

değiştirebilen, ilgili film/dizi 

için oylama yapabilen 

sistem kullanıcısıdır.  

Kullanıcı: 

Anonim Kullanıcı 

Sistemde sorgulama ve 

bilgi görüntüleme dışında 

işlem yapmaya yetkisi 

olmayan sitem 

kullanıcısıdır.  

Dizi ya da film arama, içerik veya fragman 

görüntülemesi yapar. 

Geliştirici Ekip  
 

Sistemin geliştirmesini ve 
teslimini yapan ekiptir.  
 

Sistemi, yazılım geliştirme yaşam 
döngüsü gereklerine ve proje takvimine 
göre gerçekleştirir.  
 

Araştırma 
Görevlileri  
 

Sistemin geliştirilmesi 
boyunca oluşan iş 
ürünlerini kontrol eden ve 
sistemin kabulünü yapan 
kişilerdir.  
 

Sistemin geliştirilmesi boyunca oluşan iş 
ürünlerini; yazılım geliştirme yaşam 
döngüsü gereklerine göre teslim alır ve 
tanımlı şablonlara ve kontrol listelerine 
göre değerlendirir.  
 

Eğitmen  
 

Sistemin geliştirilmesi 
boyunca geliştirici ekip ve 
araştırma görevlileri 
arasında oluşabilecek 
anlaşmazlıkları 
çözümleyen ve sistemin 
kabulünü onaylayan 
kişidir.  
 

Proje gereklerinin geliştirici ekip 
tarafından yerine getirildiğini onaylar.  
 

Geliştirici ekip ve araştırma görevlileri 

arasında oluşabilecek anlaşmazlıkları 

çözümler.  

 

3.2 Kullanıcı Ortamı 

 
Sistem, merkezi bir veri tabanına bağlanarak Web tabanlı olarak çalışabilecektir. Sistemin 

tamamlanması için yazılım geliştirici ekip 2 kişiden oluşmaktadır. Son kullanıcılar sisteme standart bir 
Web tarayıcısı ile bağlanacak ve kullanıcı makinenin üzerine herhangi başka bir program 
yüklenmesine gerek kalmadan işlem yapılabilecektir.  

Sistem aynı anda 100 üye 1000 anonim kullanıcının ulaşımını destekleyecektir. 

 

4. Ürüne Genel Bakış 

4.1 İhtiyaçlar ve Özellikler 

 

İhtiyaç Öncelik Özellik Planlanan Sürüm  

Üye hesabı yönetimi 1 Üye kayıt 

onaylama 

mekanizması ve 

üye bilgileri 

düzenleme  

Mimari prototip ile (s 0)  
 

Dizi ya da film oylama 2 Dizi ya da film 

Oy verme 

mekanizması 

Son teslimde (s 1)  
 

Dizi ya da film arama 2 Dizi ya da Film 

arama motoru 

Son teslimde (s 1)  
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Dizi ya da Film bakım ve yönetimi 1 Yeni dizi ya da 

film bilgilerinin 

ve 

fragmanlarının 

sisteme 

eklenmesi 

 

Var olan dizi ya 

da film 

bilgilerinin ve 

fragmanlarının 

günlenmesi 

Son teslimde (s 1)  
 

 

5. Diğer Ürün Gereksinimleri 

 

Gereksinim Öncelik Tanım Planlanan Sürüm  

Ölçeklenebilir bir Merkezi Veri Tabanı 1 DB2  Mimari prototip ile (s 0)  

 

Çevrimiçi yardım  
 

1 Uygulamada form 

alanları üzerinde 

ipuçları ve bu 

ipuçlarından 

ayrıntılı işlev 

tanımlarına geçiş  
 

Son teslimde (s 1)  
 

 

 

 

 


