
تولدانه نرم افزار اجتماعى با محوريت مديريت تولد ها بر بستر  
Facebook

نرم افزار چند زبانه اجتماعى تحت وب با محوريت تولد در ارتباطات دوستانه با امكانات 
جانبى نظير اعالن تولد دوستان ، تقويم ، تعطيالت رسمى ، ارسال كارتهاى تبريك 

سفارشى سازى شده ، نام ماه تولد دوستان ، ارسال پيغام تبريك و ...

فاز اول پروژه ارزيابى شرايط بازار و امكان سنجى اجراى پروژه بود كه توسط تيم تجارت 

الكترونيك انجام شد و در مرحله دوم پروژه از نظر فنى ارزيابى و طى جلسات متعدد شرح و 

برنامه اجرايى بر اساس مستندات نوشته شده تهيه شد.

در مرحله سوم تيم توسعه شبكه هاى اجتماعى دپارتمان نرم افزار بر طبق برنامه كارى مهيا 

شده كار را شروع كرده و با طراحى فنى آينده نگرانه ، طبق زمان بندى هاى مشخص شده 

به اتمام رساند.

در مدت زمان اجرا ، كار چندين بار توسط تيم تجارت الكترونيك و تيم تست ارزيابى شد تا ا 

از كيفيت و صحت انجام كار اطمينان حاصل شود.

نكات زيادى در مرحله برنامه ريزى و اجراى اين پروژه لحاظ شد كه از جمله آنها مى توان به 

طراحى پايدار و قابل توسعه ، تحقيق و انتخاب بهترين روش پياده سازى از ميان روش هاى 

موجود و در نظر گرفتن شرايط كاربران محلى اشاره كرد.

در مرحله چهارم تيم تست به بررسى نهايى پرداخته و پس از رفع كليه موارد موجود پروژه 

اعالم رسمى و عرضه شد.

از ويژگى هاى اصلى برنامه مشاهده   •
تاريخ تولد دوستان همه در يك صفحه و 

به تفكيك ماه است 

براى  تبريك  كارت  ارسال  امكان   •
دوستانى كه تولد آ نها نزديك است از 
داخل خود برنامه و دسترسى به مجموعه 

متنوعى از كارت هاى تبريك فارسى 

و   تاريخ  تقويم  روز،  تاريخ  مشاهده   •
به همراه مبدل  ايران  ساعت فعلى در 

تاريخ شمسى به ميالدى و برعكس 

استفاده از تكنولوژى  Ajax در پياده ده   •
شده  سازى  بهينه  افزارى،  نرم  سازى 
و  سرعت  كم  اينترنت  خطوط  براى 
به  برنامه  از  استفاده  امكان  همچنين 
به  نياز  بدون  و  مستقل  صورت 

facebook

استراتژى  راستاى  در   ،  Practicalidea

با  آنالين،  كارهاى  و  كسب  توسعه  كالن 

فنى  و  بازار  توسعه  تيم  دو  همكارى 

مهندسى خوب، اقدام به راه اندازى پروژه 

هاى مختلف كارى در فضاى آنالين مى كند.

را  را زار  بازار  مختلف  هاى  بخش  ها  پروژه  اين 

پوشش مى دهد. توسعه بازى و برنامه هاى 

راه  اجتماعى،  هاى  شبكه  براى  سرگرمى 

اندازى سرويس هاى تحت وب مخصوص 

بستر موبايل و همچنين برپايى سرويس 

هاى مخصوص آنالين از جمله بخش هايى 

از بازار است كه شركت در آنها فعال مى 

باشد.د.

انجام پروژه هاى مشاركت كسب و كار با 

هاى  فعاليت  ديگر  از  مختلف  هاى  تيم 

شركت به شمار مى رود. در اين پروژه ها 

practicalidea به دو صورت عمل مى كند. 

در مدل اول قسمت توسعه بازار و طراحى 

مدل كسب و كارى فعال است و تيم همكار 

بخش توسعه كد و نرم افزار را به عهده مى 

به ه   practicalidea دوم،  مدل  در  گيرد. 

راه  اوليه  مراحل  كه  آيد  مى  تيمى  كمك 

اندازى كسب و كار را پشت سر گذاشته 

است و قصد گسترش بازار و يا ورود به 

بخش هاى جديد را دارد.
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