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 خرید و فروش آنالین کاالسامانه 

 مقدمه

های خرید های مالی آن روز به روز در حال افزایش است و گسترش سامانهتجارت الکترونیک و حجم تراکنش

های خرید و فروش کمک کرده است. سامانهگیری این روند های مختلف به شکلو فروش آنالین در حوزه

ی ااند اما در فضای رقابتی موجود، سامانهها خدمات خود را بر بستر اینترنت ارائه کردهمتعددی در این سال

گیری برای خرید یا فروش کاال به خریداران و فروشندگان کمک موفق خواهد بود که بتواند در فرایند تصمیم

 کند.

 هدف

ن ها ایه طراحی یک سامانه خرید و فروش آنالین است که به صاحبان کاال، صنایع و فروشگاههدف این پروژ

ین ا امکان را بدهد تا از طریق بستر ارائه شده، کاالی خود را عرضه و به صورت الکترونیکی به فروش برسانند.

ی پشتیبان تصمیم، به هاو سیستم 1BI ها و رویکردهای مطرح درکارگیری استراتژیبهسامانه باید با 

مک های مالی کهای فروش و تحلیل نتایج و تراکنشگذاری و برگزاری کمپینفروشندگان در فرایند قیمت

کند. همچنین به خریداران نیز کمک کند تا کاالی مورد نیاز خود را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت بتوانند 

 خریداری کنند.

 شرح اولیه مسئله

دهاد تاا در درگااه اینترنتای طراحای شاده، ها و صااحبان کااال  میامکاان را باه فروشاگاه انه ایناین سام

نااام کننااد و مشخصااات کاااالی خااود را جهاات فااروش ثباات نماینااد. کاالهااای عرضااه شااده در ایاان ثبت

شااده در هاار  ارائااههااای تواننااد کاالاند و خریااداران میبندی شاادهسااامانه حااداکرر در سااه سااط  دسااته

توانااد کاااالی مااورد نجاار را جسااتجو کنااد و بااا پرداخاات اینترنتاای اهده کننااد. خریاادار میدسااته را مشاا

  هزینه ، کاال را در یک بازه زمانی مشخص دریافت نماید.

                                                

1 Business Inteligence 
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توانااد بااازه شااود و خریاادار میهااای زمااانی مشخصاای بااه خریاادار نشااان داده میباارای ایاان منجااور، بازه

فار  کااال باه آدرس خریادار شاخص کناد. باه طاور پیشزمانی مورد نجر خاود بارای دریافات کااال را م

 یان امکاان وجاود دارد تاا خریادار خواهاانکه در پروفایل او تعریف شده اسات، ارساال خواهاد شاد. اماا ا

 به یک آدرس دیگر شود. ارسال کاال

این سامانه باید امکاان جساتجوی پیشارفته را در اختیاار خریاداران قارار دهاد تاا آنهاا بتوانناد متناسا  

لیساات کاالهااای پارمترهااای مناساا  جهاات فیلتاار شاادن نتااایج را وارد کننااد و  ،کاالییبااا نااوت دسااته

  .دشوقیمت و کیفیت مرت  سازی می را مشاهده نمایند. نتایج بر اساس فاکتور موجود

یاک باازه زماانی در این سامانه ایان امکاان وجاود دارد کاه فروشاندگان باا پرداخات مبلاد مشخصای در 

ی خاود را در صادر لیسات نتاایج و یاا بنرهاای تبلیاااتی ساایت نماایش دهناد. کاالهاایی کااال، مشخص

شاوند، متماایز از ساایر کاالهاای یافتاه شاده توسا  می که به ایان شاکل در لیسات نتاایج نماایش داده

هسااتند. تعااداد دفعااات نمااایش کاالهااای تبلیااااتی بسااتگی بااه هزینااه تبلیااااتی سااامانه موتااور جسااتجو 

 ای این منجور پرداخت شده است.دارد که بر

توانااد مشااخص کنااد کااه کاااالی او در پاساا  بااه چااه نااوت می ای کااه قصااد تبلیااد دارد،فروشاانده

جستجوهایی نمایش داده شود. سامانه بایاد بتواناد در ایان رابطاه باه فروشانده کماک کناد تاا بیشاترین 

توانناد بارای فاروش خاود میبازدهی را در هزیناه تبلاااتی خاود باه دسات آورد. همچناین فروشاندگان 

سااامانه بایاد بتوانااد بااه فروشاانده باارای انتخااا  زمااان هااای تبلیااااتی کننااد. اناادازی کمپیناقادام بااه راه

  برگزاری کمپین، طول دوره کمپین و میزان تخفیف داده شده کمک کند.

بایااد بتوانااد هااای ماادیریتی کااه در اختیااار فروشااندگان قاارار دارد، صاااح  سااامانه نیااز در کنااار قابلیت

ها، میازان فاروش باه طاور کلای و های آماری و تحلیلی در ماورد تعاداد کااربران، تعاداد فروشاگاهگزارش

. صاااح  سااامانه از روی فااروش اهده کناادمشاابندی کاااال را بااه تفکیااک باار اساااس فروشااگاه و دسااته

بار اسااس تفااهمی کاه باه صاورت  کند. ایان درصاد متایار خواهاد باود ودرصد مشخصی را دریافت می

 گردد.شود تعیین میالکترونیکی امضا می



 بسمه تعالی

 
 

 98-99 اولنیمسال  افزارپروژه درس ایجاد چابک نرم دانشکده مهندسی کامپیوتر

   

3 
 

بر اسااس ایان تفااهم، هار فروشاگاه، حساا  کااربری خاود را بایاد باه میازان مشخصای شاارژ کناد. باه 

ازای هاار معاملااه، درصاادی کااه متعلااق بااه صاااح  سااایت اساات، از روی موجااودی ایاان حسااا  کساار 

ک فروشااگاه، کمتاار از یااک حااد آسااتانه شااد، بااه صاااح  شااود. در صااورتیکه موجااودی حسااا  یاامی

ساااعت، موجااودی حسااا  خااود را افاازایش دهااد. در  24شااود کااه طاای فروشااگاه هشاادار داده می

سااعت، باه حاد کفایات شاارژ نشاود، فروشاگاه باه طاور  24صورتیکه موجاودی حساا  بعاد از گذشات 

 شود.و نشان داده نمیموقت غیرفعال شده و کاالهای متعلق به آن، در لیست نتایج جستج

 متدولوژی توسعه

 DADنیساات. یکاای از متاادولوژهای چابااک  Scrumو  XPهای چابااک تنهااا محاادود بااه متاادولوژی

اساات کااه در ایاان درس بااه شااما معرفاای خواهااد شااد. ایاان متاادولوژی دارای چااارچو  فرایناادی سااط  

هاای کااری مطارح در هاا و اصاول چاباک و رویاهاسات و ارزش Scrumباالیی اسات کاه بسایار مشاابه 

توسااعه پااروژه باار اساااس متاادولوژی شااود. هااای چابااک در ایاان متاادولوژی نیااز مشاااهده میروش

Scrum  های چاباک، چاارچو  متادولوژیبا ایان وجاود بارای آشانایی بیشاتر شاما باا ساایر خواهد بود

را در یکاای از فازهااای پااروژه مااورد اسااتفاده قاارار  DADهای کاااری مطاارح شااده در  فرایناادی و رویااه

 خواهید داد.
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 فازهای تحویلی پروژه

 هر فاز مطابق جدول زیر است.در محصوالت تحویل دادنی 

Phase Deliverable 

Phase 1 :  
Product Planning 

Product Vision 
High-level Product Backlog 
Product Roadmap 
Scrum team roles 
Tools (CI, CD, Automated testing), Framework 

Phase 2:  
Release Planning 

Product Backlog 
Release Plan 
MRF 
Sprint Map 

Phase 3,4,5,6:  
Sprints (Iterations) 

Sprint Goal 
Sprint Backlog (Iteration Backlog) 
Burndown chart 
Daily standup meeting log (Daily Coordination Meeting) 
Sprint Review report (Iteration Review report) 
Sprint Retrospective report (Iteration Retrospective report) 

 

 

 زمانبندی اجرای فازهای مختلف پروژه بر اساس جدول زیر خواهد بود.برنامه

 تاریخ پایان تاریخ شروع فاز

Product Planning 98آذر  14 پنجشنبه 98 ذرآ 7 پنجشنبه 

Release Planning 98آذر  21 پنجشنبه 98آذر  14 پنجشنبه 

Iteration 1  98 دی 4چهارشنبه  98آذر  23شنبه 

Iteration 2  98دی  18چهارشنبه  98 دی 7شنبه 

Iteration 3  98بهمن  16چهارشنبه  98بهمن  5شنبه 

Iteration 4  98بهمن  28دوشنبه  98بهمن  17پنجشنبه 
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 نکات

طول پروژه ممکن است تاییر کند. بنابراین آمادگی الزم برای مدیریت این مسئله را ها در نیازمندی .1

 .داشته باشید

 را جدی بگیرید. Refactoringکیفیت کد شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین  .2

 .ذینفعان پروژه هستنددستیاران آموزشی در این پروژه در حکم  .3

دهی می شود. بنابراین اگر یک اسپرینت را تحویل ندهید و هر فاز جداگانه تحویل داده شده و نمره .4

 .در اسپرینت بعدی جبران کنید، نمره اسپرینت قبلی به شما تعلق نخواهد گرفت

 نفره باید باشد 4ها گروه .5

و اجرای  CI/CDاندازی بستر الزم برای  . راهافزار باید کار کند و از طریق و  در دسترس باشدنرم .6

 دهی است.آن در طول پروژه یکی از معیارهای اصلی نمره

زی انداو راهدرفاز اول، ابزارها و پلتفرمی را که برای توسعه مورد استفاده قرار می دهید را باید معرفی  .7

 .بدون ابزار امکان پذیر نیست Automated testing, CI/CD کنید.

دستیار مربوطه به را  Sprint Planningو خروجی  Sprint Goalبتدای هر اسپرینت باید در ا .8

 تحویل دهید.

دنبال شود و محصوالت تولیدی در خالل  Taigaهای موجود در اسکرام، باید از طریق ابزار فرایند .9

ا  زم به ایجاد یک حسها ملهای کاری در اسکرام، در این ابزار باید تولید شود. بنابراین تیماجرای رویه

 هستند. Taigaکاربری و تشکیل تیم در 

 انتخا  تیم و مشخص کردن نقش اعضا یکی از محصوالت تحویل دادنی در فاز اول است. .10

 

 

 با آرزوی موفقیت


