


چكیده

رقابتحوزهترینجالبدریاھاارتباطات،فناوریتوسعھواقتصادشدنجھانیوجودباامروزه

بریتانیاوآمریکاگذشتھ،دراین روازشوند؛میمحسوبیکموبیستقرندرژئوپلیتیکیھای

باکنندمیسعیدیگربازیگرانزمان،ازبرھھایندر.اندبودهدریاییبالمنازعھایقدرت

سواحلداشتنباایرانبینایندر.گردندژئوپلیتیکیبازیاینواردخود،مزایایوپتانسیلیافتن

بھھرمزراھبردیتنگھوجودخزر،دریایوفارسخلیجدرمتعددبنادرومستعدوگسترده

موقعیتاین.استفردیبھمنحصراستراتژیکوساحلیموقعیتدارایژئوپلیتیکیلحاظ

.ھستنیزمزایاییوفوایددارایطلبد،میکشورادارهبرایراالزاماتیاینکھضمنژئوپلیتیکی

منابعترینغنیازیکیعنوانبھدریاباالیظرفیتبیانگردریاییفعالیت ھایگستردگیوتنوع

حوزهدرموجودفعالیت ھایگستردگیبھتوجھبا.استسواحلتوسعھمحورعنوانبھطبیعی

سیستمیکبھنیاز...ونظامی،طبیعیمنابع،اقتصادی،گردشگریازاعمدریاییصنایع

پتانسیلومنابعکردنھدفمندو،درآمد زاییگذاریسرمایھشناخت،مدیریت،منظوربھیکپارچھ

بھرهافزایشباعثنھایتدرسازیھدفمندوسازییکپارچھاین.می شوداحساسموجودھای

بامیبایستتکنولوژیپیشرفتبا.شدخواھددریاییصنایعحوزهدرکشورسودآوریووری

درموجودھایپتانسیلاینمدرنصورتبھافزارینرموافزاریسختامکاناتازاستفاده

افزاری،نرمسامانھ ھایاینازاستفادهلزومدراھمیتبانکتھ.نمودمدیریترادریاییصنایع

درموجودامکاناتوانسانینیرویھایظرفیتامکانات،تمامیازمناسبایدادهپایگاهایجاد

افزایشبرایریزیبرنامھفرھنگی،واقتصادیمسائلبرعالوهمی تواندکھمی باشدحوزهاین

اینبھکھاستنیازموجود،امکاناتازبھینھاستفادهودفاعزماندرمنطقھدفاعیآمادگی

برترییکمی تواندکھباشیمداشتھموثروسریعدسترسیمربوطمنابعوصنایعاطالعات

.استراتژیک برای کشور در حوزه نظامی و دفاعی در اختیار کشور قرار دھد

ازمردمیمشارکتوسرمایھجذبنیازمنددریاییصنایعتوسعھوتوانمندیدیگردیدگاهاز

برایمجازیفضایدرکاروکسبامنبسترایجادوخصوصیبخشگذاریسرمایھطریق

وحوزهاینھاینیازمندیارائھبرایمناسببستریایجاد.باشدمیھابخشاینزاییدرآمد



ازیکیکنندگذاریسرمایھحوزهایندرھستندمندعالقھکھافرادیباھانیازمندیاینارتباط

باصنعتایندرکھالزاماتیازدیگریکی.شودمینیازاحساسآنبھشدتبھکھاستمواردی

نظامیواقتصادیصنعتی،ھاینیازرفعبرایآنبودنتوسعھحالدروبودنبروزبھتوجھ

استحوزهایندردانشبنیانھایطرحازحمایتوھاایدهدریافتبرایبستریشودمیاحساس

.کھ متاسفانھ تا بھ امروز نگاه ویژه ای بھ آن نشده است

واپسیتعاملیسامانھووبسایتطرحباالدرشدهبیانھایضرورتاینتمامیبھتوجھبا

وطراحیمطالعھ،میشودبیانادامھدرکھاصلیھدفچھارباسیاپدریایجامعفروشگاه

صنایعفعلیوضعیتاطالعاتازمناسبایدادهپایگاهیکایجاداولھدف.شدسازیپیاده

وگزارشارائھمنظوربھگردشگریونقلوحملنظامی،اقتصادی،ھایحوزهدردریایی

دومھدف.بحرانیشرایطدرمناسبوریبھرهھمچنینوحوزهایندرکالنریزیبرنامھامکان

جامعھ،عموماقشارمشارکتھمچنینوخصوصیبخشازانسانینیرویومالیمنابعجذب

درموجودھایظرفیتتمامیگیریکاربھبرایحوزهایندرنوآورانوکارشناسانمردم،

ازنیازموردھایزمینھتمامیدرکشوردریاییتوسعھسامانھاینسومھدفوساحلی،مناطق

راستایدرھاطرحازحمایتوھاایدهنمودنھدفمندوپشتیبانینوآورانھ،ھایایدهجذبطریق

برایفروشبسترایجادبادرآمدکسببسترایجادھدفآخرینودریاییصنایعنیازمندیرفع

غیرمستقیمھایحمایتھمچنینوبنادراقتصادیوضعیتبھبودمنظوربھجامعھاقشارتمامی

وخدماتارائھازاستفادهبادریاییحوزهدرفعالیتحالدردانشبنیانھایشرکتوھاتیممالی

.اپسیسامانھرویبرفروشبسترایجادبانھاییکنندهمصرفبرایواسطھبدونمحصوالت

طراحینوآورانباتعاملھا،طرحداوریھا،ایدهدریافتمنظوربھابتداییفازدراپسیپروژه

ھا،ایدهانازحمایتوارسالروندمدیریتوھاایدهدریافتبرعالوهفازایندر.استشده

نیازھایازبزرگیبخشبھمیتواندکھمیشودشاملرادریاییحوزهاخبارومقاالتھایبخش

ارسالبرایبسترایجادباھمچنین.نماییدبرطرفراحوزهاینمحققانپژوھشیوعلمی

.نماییدحلزیادیبسیارحدتاراموجداداریبروکراسیاستتوانستھرزومھوپروپوزال

حوزهدرکھجامعھاقشارتمامیجذبقابلیتکھفروشگاھیبسترایجادبافازایندرھمچنین



فروشسامانھیککنندگانتامینعنوانبھھستندفعالیتحالدربنادروکشوردسرتاسردردریا

بسترھایبھپروژهبعدیفازھایدر.شدایجادبنادراقتصادیتوسعھھدفبادریاحوزهدرجامع

اینازاستفادهباداریمامید.استشدهتوجھدریاییصنایعساحلیوتفریحیگردشگری،توصعھ

اسالمیجمھوریوعزیزمانکشوراعتالیودریاییصنایعپیشرفتبرایگامیبتوانیمپروژه

ایران بر داریم.

طراحی و معماری

حسابداری،انبارداری،کاال،تامینھایفرایندآندرکھمیباشدB2Bفروشگاھیسیستمیکسیاپفروشگاھیسامانھ

ھایپنلدارایسامانھاین.میگیردصورتپارچھیکسیستمیکصورتبھنھاییکاربرانبھآنارائھوکاالرھگیری

سیستمزیرصورتبھکھمیباشداصلیوبسایتوانباردارانکنندگان،تامینفروشگاه،اصلیمدیریتقبیل،ازمختلف

درمتمرکزکاملصورتبھامکاناتوھادسترسیھا،سرویستمامی.ھستندمتصلاصلیھستھیکبھکھھستندھایی

باRESTھایسرویسازاستفادهباشدهنامبردهھایپنلوھاسیستمزیرواستشدهسازیپیادهافزارنرماصلیھستھ

Accessیکپارچھسیستمیکبانیزسامانھاین.ھستندارتباطدراصلیھستھ Controlسطحافزارینرمھایالیھدر

.دسترسی ھای پویایی در اختیار ھر یک از کاربران پنل ھای مختلف قرار می دھد

openپلتفرمرویبرسامانھ.داردقرارکشورداخلسنترھایدیتادرسامانھسرورھای sourceعاملسیستمرویبر

LinuxمعماریباوبارگذاریMVCفریمورکرویبرYii2افزار،سختتفصیلبھادامھدر.استشدهسازیپیاده

.امکانات سیستم، پلتفرم و معماری تشریح داده شده است



سخت افزار

:مشخصات فنی سخت افزار بھ شرح زیر است.سرور این سامانھ در دیتاسنتر پارس آنالین قرار دارد

Ubuntu 18.04

Ram: 8Gb

CPU: Intel xeon x5650

HDD: 100GB SSD

Bandwidth: 1TB Monthly

Server Location: IRAN

IP: 185.129.169.71

میداراراافزاریسختارتقاعقابلیتلزومصورتدرواستبودهھایبریدVMیکصورتبھشدهتھیھافزارسخت

DNSھمچنین.باشد Managerسامانھامنیتافزایشموجبکھداردقرارکلودآروانبومیسرویسپشتدردامینھای

ازDDosحمالتمقابلدرھمچنینوکردهجلوگیریسروراصلیipکشفوشدنپیداازواستشدهشبکھسطحدر

UDPنوازDDosحمالازجلوگیریمنظوربھگرفتھصورتھایھماھنگیبااینبرعالوه.می کندمحافظتسایت

AttackرنجipفرایندپشتدرزیرساختارتباطاتشرکتسمتدرسرورھاDDos mitigationاستگرفتھقرار.

HCمکانیزمداشتنباھمچنین Proxyشدهتوزیعصورتبھسروروبکردناضافھامکانکلودآراوانسرویسروی

Downبدون timeصورتبھسامانھسرورھاپیکربندیوتوپولوژی.استپذیرامکاناصلیسرورDistrubutedاست

بخشدرادامھدربندیپیکراینطراحینوعکھباشیمداشتھباالscalebalityقابلیتباافزاریسختپلتفرمیکتا

.معماری بھ صورت کامل شرح داده خواھد شد

پلتفرم و تکنولوژی

:در این پروژه از پلتفرم ھا و تکنولوژی ھای زیر در بستر پیاده سازی سیستم تحت وب اپ سی استفاده شده است

زبان برنامه نویسی



کالینتسمتنویسیبرنامھ)Backend(سرورسمتنویسیبرنامھبخشدوبھاپلیکیشنوبیکنویسیبرنامھ

)Frontend(باسرورسمتنویسیبرنامھزبان.میشودبندیتقسیمPHPازاستفادهدالیلازیکی.استپذیرفتصورت

openزباناین sourceسورسامینتپروژهماھیتبھتوجھباکھاستنویسیبرنامھزباناینامنیتبودنباالوبودن

.کد یکی از پارامتر ھای مھم پروژه میباشد

PHPاستفادهموردورژن این.استشدهسازیپیادهسروررویبرApacheاستفادهموردسروروبومیباشد7.2

شدهنویسیکداستMVCمعماریبستربرکھمعمولھایفریمورکازیکیکھYii2فریمورکازاستفادهباپروژه

:را مطرح نموداز دالیل انتخاب این فریمورک میتوان موارد زیر.است

Yii2فریمورکبودنبازمتن●

این فریمورک از سریع ترین گزینھ ھا برای ساخت برنامھ ھای تحت وب در مقایس بزرگ است●

عملکرد مناسب و سریع در ایجاد فرم ھا، سیستم ھای مدیریت محتوا و انجمن ھا میدھد●

داردراھوشمندوبتحتھایبرنامھسازیپیادهقابلیتکھMVCمعماریازپشتیبانی●

وجود کتابخانھ ھا و ماژول ھای مختلف کھ بھ ایجاد یک سیستم یکپارچھ کمک میکند●

روندبھسیستماتیکرویکردیکمؤثروبھایبرنامھایجادبرایجداکاربرازرادادهپایگاهسرورکردنجدا●

ساخت برنامھ ھای کاربردی ارائھ می دھد

وCRUDمانندھاییویژگیطریقازکدسریعتولیدبرایراگستردهبصریابزارھایازمجموعھارائھ●

ورودی ھای فرم

QueryازبرخورداریوRelationalوNoSQLھایدادهپایگاهبرایActiveRecordازپشتیبانی● Builderبھ

منظور گزارش گیری از پایگاه داده ھای مختلف

ABCمانندسرورکشھایسیستمازپشتیبانی● ، XCache ، MemcacheوRedis

دارا بودن سیستم مدیریت خطای کارآمد برای فیلترینگ، مسیریابی و طبقھ بندی خطاھا●

قبیلازشماھایسایتوبحملھازمانعتواندمیکھاستھمراهامنیتیاقداماتازایگستردهطیفازاستفاده●

)Xss(سایتکراساسکریپتو)CSRF(سایتدرخواستدرخواستجعل،کوکیدستکاری،SQLتزریق

شود

وجود جامعھ بزرگی از توسعھ دھندگان برای رفع اشکاالت و آپدیت ھای احتمالی●

.مجموع این امکانات با توجھ نوع پروژه اپ سی منجرب بھ انتخاب این فریمورک برای پیاده سازی سامانھ انجامید



شدهاستفادهوبسایتظاھرطراحیبرایBootstrapفریمورکرویبرCSSوHTMLازافزارنرمfrontendبخشدر

.استشدهگرفتھبھرهJQueryنویسیاسکریپتزبانازنیزکالینتسمتنویسیبرنامھبخشدر.است

پایگاه داده

بھتوجھباکھبودنیازموردسامانھاصلیساختارطراحیبرایRelationalدادهپایگاهیکسامانھامکاناتبھتوجھبا

قراراستفادهموردسیستمسازیپیادهبرایDBMSاینMySQlدادهپایگاهباPHPوLinuxھایپلتفرمخوبھماھنگی

:میتوان اشاره نموداز ویژگی ھای این پایگاه داده بھ موارد زیر.گرفتھ است

●MySQLوبھایبرنامھدراستفادهمورددادهپایگاهمدیریتسیستمترینمطمئنوامنیتداشتندلیلبھ

.محبوب مانند وردپرس ، دروپال ، جومال ، فیس بوک و توییتر مشھور است

کردنreplicateقابلراحتیبھنیازصورتدرکھداراستراباالییبسیارscalabilityتواناییدادهپایگاهاین●

سیستم وجود دارد

●MySQLپایگاهسرورپیکربندیبرایراسیستممدیرانکھاستمجزاسازیذخیرهموتورچارچوبیکدارای

.کندمیتسھیلنقصوعیببیعملکردبرایMySQLداده

پیشرفتھعملکردبرایحافظھفردبھمنحصرھایحافظھوکاملمتنھایایندکس،مطلوبسرعتازاطمینان●

سیستم

highایجادبرایھایمکانیزمازایگستردهطیفوجود● availabilityازاستفادهمانندcluser serverوھا

master/slaveپیکربندیوایجاددرreplication

بدونقفلونسخھچندھایتراکنشازپشتیبانی،دوامبا،منزوی،سازگار،اتمیمعاملھازکاملپشتیبانی●

محدودیت در ردیف

پیکربندی سریع و برای استفاده از سیستم در کمتر از چند ساعت●

دادهپایگاهبھمستقیمddosحمالتازجلوگیریبرایکنندمتعادلمکانیزموجود●



،ھادادهسازگاری،روزرسانیبھحفظبرایایمرحلھیکحلراهیکSQLسروربارتعادلافزارنرم●

افزایش کارایی ، کاھش ھزینھ ھای خدمات و اطمینان از در دسترس بودن

HAازگیریبھره● Proxyسرورھالودکردنبالنسبرای

Cache(موقتییحافظھ Server(

مدیریتھموسایتوبھایSessionمدیریتبرایھمRedisاز.باشدمیRedisسامانھدراستفادهموردسرورکش

tokenبھمربوطھایauthenticateاستشدهاستفادهموبایلاپلیکیشن.Redisبرکھمیباشددائمییاموقتحافظھیک

keyایدادهپایگاهیکحقیقتدرواستشدهسازیپیادهNoSqlپایھ – valueسرعتحافظھاینھایویژگیاز.است

Keyدلیلبھکھاستخواندنونوشتنباالی Baseازاستفادهوسرویساینبودنhash tableبھتصادفیدسترسیو

indexبھنسبتباالتریبسیارسرعتحافظھھایMysqlازاستفادهبرایتکنولوژیایناز.داردبزرگھایاوردردر

اینھایگیویژهاز.استشدهگرفتھنظردرMsqlکمکیدادهپایگاهواستشدهاستفادهاپسیسامانھدرموقتحافظھ

:کش سرور میتوان موارد زیر را نام برد

مگابایت512فضایباھاییکلیدسازیذخیرهامکان●

Redisمکانیزماستفاده● hashingھاکلیدبھدسترسیبرای

MasterسیستمسازیپیادهوReplicateامکان● / slaveبردنباالبرایScalabilty

slaveصورتبھجدیدھایnodeکردنواردوارائھباخرابیصورتدرسرویسباالمقاومت●

Yii2فریمورکباارتباطبرایقویکتابخانھوجودونویسیبرنامھھایزبانتمامیباھماھنگی●

ھانودبینھماھنگیارائھبرایpub/subمعماریازاستفاده●

transactionalھایگیریگزارشوھافعالیتازپشتیبانی●

بھادامھدروشدارائھبخشایندرسیستمگسترشاحتمالدیدباھایابزاراینازاستفادهچراییھاتکنولوژیمجموع

.معماری پیاده سازی شده سامانھ و ویژه ھای آن اشاره خواھد شد



ElasticSearchجستجویدھندهسرویس

شدهاستفادهElasticSearchجستجویدھندهسرویسازمناسبسرعتباوبھینھجستجویمنظوربھفروشگاهبخشدر

متن،جملھازھا،دادهانواعھمھبرایشدهتوزیعوبازمنبعتحلیلوتجزیھوجستجوموتوریکElasticSearch.است

ماھیت،،RESTسادهھایAPIدلیلبھکھElasticSearch.باشدمیساختاربدونوساختاریشناسی،زمینعددی،

Elasticاصلیاجزایازیکیاست،شدهشناختھشدهتوزیعپذیریمقیاسوسرعت Stack،ازایمجموعھاست

دارایElasticSearch.تجسموتحلیلوتجزیھسازی،ذخیرهسازی،غنیھا،دادهمصرفبرایبازمنبعابزارھای

چندیندارایElasticSearchپذیری،انعطافوپذیریمقیاسسرعت،برعالوه.استھاویژگیازایگستردهطیف

مدیریتوھادادهآوریجمعمانندشود،کارآمدترحتیھادادهدرجستجووذخیرهشودمیباعثکھاستداخلیویژگی

Objectصورتبھاصلیاطالعاتیبانکدیتاھایازنمونھدھندهسرویسایندر.شاخصچرخھ Baseاینرویبر

.سرویس دھنده ذخیره سازی میشود و وظیفھ جستجوی و ھمچنین مرتب سازی محصوالت بر عھده دارد



امکانات کلی سامانه فروشگاهی اپ سی

صورتبھھااپلیکشنوبازکدامھروگرددمیسازیپیادهوبندیتقسیممتفاوتھایاپلیکشنوببھفروشگاھیسیستم

:ھای مورد نظر بھ شرح زیر استوب اپلیکش.سرویس بھ اپلیکشن اصلی سیستم متصل می گردد

وبسایت اصلی●

مدیریت●

انبار●

تامین کننده●

اصلیھستھازومیشودمتصلفروشگاھیسامانھاصلیھستھبھایجزیرهھایبرنامھصورتبھھاسیستمزیرتمامی

ایگونھبھاصلیھستھ.ھستندمتصلاصلیھستھبھapiصورتبھھاسیستمزیراینحقیقتدر.میکنددریافتسرویس

در.دھدارائھسرویسآننیازبھتوجھبانیستجدیدھایسیستمزیربھکھداراستراقابلیتاینکھاستشدهطراحی

بھراclientھرھایapiدسترسیمیتواندکھاستشدهطراحیپویادسترسیسطحسیستمیکاصلیھستھھایapiبخش

ھستھازنیازحسببرجداگانھھایتیمنیازصورتدراستشدهباعثطراحینوعاین.نمودتعریفمستقلصورت

برایمثالبرای.باشندداشتھراخوداپلیکیشنتوسعھامکانھسامانھاصلیھستھازمستقلوکننددریافتapiاصلی

اخصاصآنبھدسترسیسطوحوتعریفاپلیکیشناینبرایclientیکاصلیھستھدرموبایلبرایاپلیکیشنطراحی

اختیارشدرھستھکھapiتوجھباراخوداپلکیشنمیتواندسامانھھستھازمستقلموبایلنویسیبرنامھتیمومیشودداده

.قرار می دھد، توسعھ دھد

اصلیھستھAuthorizationوAuthenticationسیستم.میشودارائھRESTپروتکلاساسبرسامانھھستھسرویستمامی

Breareاساسبر TokenاینکھباشدمیTokenصورتبھوایجاداصلیمدیریتدرھاhard codeھایتیماختیاردر

ھاسرویساینتمامیفنیداکیومنت.میشوددادهقرارنظرموردھایسرویسدریافتبرایھاسیستمزیرنویسیبرنامھ

.در ادامھ بھ گزارش پیوست شده است

سطوح دسترسی سامانھ فروشگاھی اپ سی

وھادسترسیسطحبھتوجھباوشدهطراحیھایسیستمزیربھتوجھبافروشگاھیسامانھدرشدهتعریفکاربریسطوح

جدیدھایسیستمزیرارائھامکانوبودنداینامیکبھتوجھباکھباشیدداشتھتوجھ(باشدمیزیرشرحبھعملیاتینیازھای

بھھستھطراحیوشودتعریفسامانھدرجدیددسترسیسطوحآیندهدراستممکناصلیھستھبھآناتصالوسامانھدر

.):گونھ است کھ محدودیت در این زمینھ ایجاد نمی کند



مدیریت اصلی●

تامین کنندگان●

انباردارن●

کاربر مھمان●

کاربر نھایی●

وکاربریگروهتعریفامکان.داردوجودکاربرھرکاربریگروهتغییرامکانویکپارچھصورتبھکاربریسیستم

وکاربرتعریفامکانھمچنینوھاماژولامکاناتوسیستمھایبخشتمامیاساسبرسفارشیدسترسیسطحاختصاص

سمتگوناگونھایبخشنمایشمجوزتعریف.باشدمیفراھمکاربریمشخصاتتکمیلباھمراهکاربریگروهاختصاص

ھایactionرویبردسترسیسطحتعییننیزوترکیبیصورتبھمختلفکاربریگروهچندیایکازایبھمدیریت

.مختلف سمت مدیریت برای گروه ھای کاربری مختلف توسط مدیریت کل ایجاد می شود

مدیریت اصلی

اینتردقیقمدیریتبرای.داردوجودھاسیستمزیروفروشگاهمدیریتبرایالزمامکاناتتمامیاصلیمدیریتپنلدر

محصوالت،مدیریتمثالبرایداردوجودمخلتفھایدسترسیسطحبامدیرانازمختلفھایگروهایجادامکانبخش

امکاناتتمامیباوکلمدیریتصورتبھسیستمدردسترسیسطحازیکی....ومالیمدیریتسفارشات،مدیریت

اصلیمدیریتدرممکندسترسیحداکثرکھگیردمیقراردسترسیسطحایناخیتاردرزیرامکاناتکھشودمیتعریف

:سامانھ فروشگاھی است

سطح دسترسیایجاد مدیر جدید، گروه کاربری و تخصیص:مدیریت مدیران●

آمار وضعیت کاربران، سفارشات و محصوالت:آمار●

ھایtokenبرایکاربریگروهایجادجدید،tokenایجادوapiازاستفادهبرایجدیدclientایجاد:Apiمدیریت●

شدهتعریفھایclinetکاربریھایگروهبھسامانھھستھھایسرویسوببھدسترسیتخصیصوشدهایجاد

در سامانھ

وداردفعالیتکنندهتامینکھمحصوالتدستھکردنمشخصوکنندهتامینکاربرایجاد:کنندگانتامینمدیریت●

اطالعات کاربری و ھمچنین موارد مربوط بھ نرخ ھای تسویھ مالی و زمانی

کنندگانتعیین دستھ ھای محصوالت تامین:دستھ بندی تامین کنندگان●

تامینسمتازاطالعاتورودبراینیازموردمحصولمشخصاتتعیین:کنندگانتامینمحصوالتمشخصات●

کنندگان بھ صورت اجباری و تخصیص این مشخصات بھ دستھ محصوالت تعریف شده برای تامین کنندگان



جدید،محصوالتبررسیمحصول،ھایقیمتوکنندهتامینمحصوالتمدیریتپنل:کنندهتامینمحصوالت●

قیمتومحصوالتوضعیتازکلیگزارشوکنندگانتامینسمتازشدهتعریفجدیدھایقیمتقیمت،تغییرات

ھای تمامی تامین کنندگان در سیستم

سیستم برای تامین کنندگانوضعیت کلی سفارشات ثبت شده در:سفارشات تامین کنندگان●

کلیگزارشوواریزیھایفیشثبتکنندگان،تامینحسابتسویھوضعیتنمایش:کنندگانتامینمالیگزارش●

از میزان سود، بدھی و ریز تراکنش ھای فی مابین سایت و تامین کنندگان

کھ بھ مدیریت ارسال کرده اند و مدیریت تیکت ھا ارسالیلیست تیکت ھای تامین کنندگان:پشتیبانی تامین کنندگان●

شد از سمت تامین کنندگان و یا رد و اصالح آنھاتایید قوانین مرجوعی اعالم:قوانین مرجوعی تامین کنندگان●

ارسال محصوالت و کنترل کیفیتتعریف انباردار در سیستم بھ منظور مدیریت:انبارداری●

بازدیدپرھایدھندهسرویسدراستفادهمنظوربھتبلیغاتیھوشمندھایکمپینتعریفامکان:تبلیغاتیھایکمپین●

بھ منظور نمایش ھدفمند محصوالت در نمایش دھندگان

مدیریت محتوای صفحھ اصلی شامل اسالیدرھا و بنر ھای موجود در صفحھ اصلی●

ھایاولویتتنظیموویرایشومحدودیتبدونآبشاریمنوھایایجادامکانوسایتھایمنوپارچھیکمدیریت●

نمایش منو ھا

مدیریت اطالع رسانی بھ کاربران با استفاده از مکانیزم ھای پوش نوتیفیکیش و ارسال پیام●

ھدایا،سایزھا،ھا،رنگمدیریتتخفیفات،برندھا،محصوالت،ھا،بندیدستھمدیریتشاملفروشگاهمدیریت●

تعریفھمچنینومحصوالتتصاویرھا،قیمتمدیریتمحصوالت،کردنفیلترداینامیکھایماژولایجاد

کدھای تخفیف

لوجستیکوضعیتوپرداختوضعیتسفارشات،جزئیاتوشدهثبتسفارشاتنمایششاملسفارشاتمدیریت●

سفارش در سمت تامین کنندگان و یا انبار دار

مدیریت وضعیت سفارشات و امکان تعریف داینامیک وضعیت ھای جدید●

مدیریت پرداخت ھای بھ کاربران بھ دلیل لغو سفارش از سمت کاربر●

مدیریت سفارشات مرجوعی●

مدیریت مالی سفارشات و میزان سفارشات ھر تامین کننده و وضعیت تسویھ حساب ھای تامین کنندگان●

مدیریت روش ھای ارسال سفارشات●

ھایواسطھتعریفایجادامکانھمچنینودرسایتشدهثبتھایتراکنشلیستپرداخت،ھایروشمدیریت●

فروش برای سیستم

سامانھcacheسیستممدیریتوسیستمکلیتنظیمات●

مدیریت عناوین شھرھا و استان ھا و کشورھای تحت پوشش●



تامین کنندگان

استفادهباشدذکرقبلدرکھطورھمانکھباشدمیسیاپفروشگاھیسامانھھایسیستمزیرازیککنندگانتامینپنل

الزمامکاناتپنلایندر.دھدمیانجامراالزمھایعملیاتومتصلسامانھاصلیھستھبھRESTھایسرویسوباز

خالصھمشاھدهھمچنینوخودسفارشاتلیستنمایشسیستم،بھخودمحصوالتارائھمنظوربھکنندگانتامینبرای

:سیستم بھ شرح زیر استامکانات کلی این زیر.وضعیت مالی خود ارائھ شده است

لیستونماینداضافھسامانھدرراخودمحصوالتتوانندمیکنندگانتامینبخشایندر:محصوالتمدیریت●

.قیمت ھا و ویژگی ھای محصوالت و ھمچنین تصاویر محصوالت را در سامانھ بارگذاری نمایند

خودمحصوالتموجودیشرایطمیتوانندمحصوالتھایقیمتمدیریتبخشدرکنندگانتامین:ھاقیمتمدیریت●

.و قیمت ھا را تغییر دھند و این تغییرات پس از تایید نھایی از سمت مدیریت بر روی سایت اعمال می شود

کھھستندکنندگانیتامیناولدستھ.شودمیتعریفکنندهتامیننوعدوسیاپسامانھدر:سفارشاتمدیریت●

محصوالتمیبایستکھکنندگانیتامیندومدستھودارندراکاربرانبھمستقیمصورتبھسفارشارسالامکان

امکانپنلازبخشایندر.نمایندارسالنھاییکاربرانبرایمتمرکزصورتبھانبارسپسانباربھابتداراخود

نمایش وضعیت سفارشات ثبت شده و تعیین وضعیت ھر کدام از آیتم ھای سفارش برای تامین کننده ارائھ شده است

بھبخشاین.داردراسایتمدیریتدرخودکارشناسبامکالمھامکانکنندهتامینپشتیبانیبخشدر:پشتیبانی●

صورت تیکت طراحی شده است

درمدیریتتاییدصورتدرکھنمایدتعریفمرجوعیقوانینخودبرایمیتواندکنندهتامین:مرجوعیقوانین●

.فروشگاه برای کاربران نمایش داده می شود

انباردار

پستسیستمبھمرسوالتتحویلوسفارشاتتجمیعسفارش،کیفیکنترلوظیفھسیاپفروشگاھیسیستمدرانباردارن

باداردانباروشودمیدادهنمایشدارانبارپنلدردارانباربھکنندگانتامینتوسطارسالازبعدسفارشات.دارنددار

.قرار دادن وضعیت بر روی ھر آیتم از سفارشات، سفارشات را دستھ بندی وتنظیم می نماید

کاربران مھمان

مھمان،کاربرازمنظور(:دھندانجامرازیرھایعملیاتتوانندمیمھمانکاربرانسیاپفروشگاھیسامانھدر

)کاربرانی ھستند کھ وب سایت را باز می کنند ولی در سایت ثبت نام ننموده اند



مشاھده تمامی محصوالت●

مشاھده قیمت ھا، تامین کنندگان و ریز مشخصات محصوالت●

امکان ایجاد سبد خرید در سایت●

امکان مقایسھ محصوالت در یک دستھ بندی●

امکان جستجو پیشرفتھ و فیلترینگ محصوالت●

کاربران عضو

:کاربران عضو سامانھ عالوه بر امکانات ذکر شده برای کاربران مھمان از امکانات زیر بھرمند ھستند

امکان ثبت سفارش و پرداخت آنالین●

امکان ایجاد لیست عالقھ مندی از محصوالت●

امکان ایجاد آدرس ھای حقیقی و حقوقی●

امکان ارسال پیام بھ صورت مستقل برای مدیریت●

ارائھسیستمامکاناتازھایینمونھھمچنینوفروشگاھیسامانھوسیاپسامانھافزارینرممستنداتگزارش،ادامھدر

.خواھد شد




