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 قدمه م

باشد محل )فروشگاه اینترنتی(، در واقع شبیه سازی و پیاده سازی یک فروشگاه اینترنتی میدیجیپروژه ما یعنی 

باشد. البته این نکته نیز شایان ذکر است که  کاال میکه پایه و اصل ایده از روی طراحی فروشگاه اینترنتی دیجی

باشد. احی گرافیکی میقطعاً این پروژه طرح ساده سازی شده و بدون هرگونه طر  

 

عرفی پروژهم  

یوزر و  طراحی کلی پروژه به این صورت است که در ابتدای اجرا یک صفحه الگین نمایش داده شده و فرد 

یابد و  . در صورت عدم وجود فرد، فرد به صفحه ورود اطالعات)ثبت نام( انتقال میکند پسورد خود را وارد می

باشد و یا شرکت. در صورت مشتری بودن او آید. هر فرد یا مشتری میدر غیر اینصورت دو حالت به وجود می

.)منو شرکت(یابد و در غیر اینصورت به صفحه شرکتبه صفحه مشتری)منو مشتری( انتقال می  

تواند فرایند سرچ در افراد و کاالها، فرایند پاک کردن و ورود کاال را داشته باشد.نو شرکت، شرکت میدر م  

در منو مشتری، مشتری می تواند ورود اطالعات کند)ثبت نام(، وارد صفحه طبقه بندی کاالها شود )دیجیتال،  

ه همراه قیمت، تعداد موجودی و  پوشاک، ورزشی، ...(، از آنجا وارد هر بخش شده و کاالهای ثبت شده ب

تواند کاالها را انتخاب کرده و در صفحه سفارشات همچنین در این مرحله می مشخصات دیگرشان را ببیند.

تواند سفارش را نهایی کرده، توسط دو تابع محاسبه قیمت کل و محاسبه  خود ببیند. در صفحه سفارشات او می

پست از روی آدرس فرد و به کمک ماتریس مجاورت برای محله ها که  هزینه پست برای او انجام گیرد.)هزینه 

از قبل معین شده است(. در نهایت فاکتور خرید شامل تمامی لوازم، تعدادشان، قیمت تک تک و هزینه کل و 

 شود. پست به او داده می

 

 

 



 مورد استفاده توابع

کلی، شرکتی و مشتری  توابع در سه بخش    کنیم.یتوابع را معرفی م  ،دقیقاً به ترتیب و روند ذکر شده در معرفی

 شوند.تقسیم بندی می

 توابع کلی 

 ذخیره اطالعات در فایل است.  وظیفه آن<<  Saveتابع -1

 . وظیفه آن فراخوانی اطالعات از فایل است<<  Loadتابع -2      

 . وظیفه آن ورود فرد یا انتقال به صفحه ثبت نام است<<  Log Inتابع -3

 توابع شرکتی 

 . باشدمنوی شرکت می<<  Company_Menuتابع -4 

 . کندجو میوشرکت با استفاده از سرچ در افراد و کاالها جست<<  Searchتابع -5       

 . کندشرکت به کمک آن فرد یا کاال را حذف می<<  Deleteتابع -6 

 . کنداطالعات یک کاالی جدید را وارد می<<  Input_Data_Goodsتابع -7 

 توابع مشتری 

 . باشدصفحه منوی مشتری می<<  Customers_Menuتابع -8 

 .  کندفرد اطالعاتش را ثبت و ثبت نام می<<  Input_Data_Personتابع -9 

 . شودطبقه بندی کاالها نمایش داده می<<  Categorizeتابع -10

 . آیدکاالهای یک طبقه به نمایش در می<<  List_Of_Goodsتابع  -11

 . صفحه سفارشات مشتری برای حذف و یا دیدن کاالهایش<<  Orderتابع -21

 . محاسبه قیمت<<   Priceتابع -13

 . حاسبه هزینه پستم<<  Mailتابع -14

 . نمایش فاکتور نهایی<<  Sail_Factorتابع -15
 


