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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 یکپارچه و مبتنی بر وب 

  توسعه بر اساس تکنولوژیASP.net  وReact 

 سازی شده در بستر پیادهLinux سرور با وبNginx 

 سازی و استفاده از فضای ابریهای مجازیتکنولوژی بکارگیری 

 سازی و پردازش دادههای فشردهبکارگیری تکنولوژی 

 

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

                                                           
 مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.توانيد گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 یابسامانه استعدادیابی ورزشی ستاره نام کاال/ خدمت

 تصویر کاال/خدمت

 051و رزولوشن  8*8با ابعاد  JPG)فایل تصویر با فرمت 
 باشد(

 استعدادیابی هوشمند ورزشی حوزه کاال/خدمت

 0.1 نسخهشماره یا نام 

 01/10/0011 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 کاال/خدمت شیوه دستیابی به

 تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 عمده( )پنج مصرف کننده

 مربیان فوتبال پایه 

    بازیکنان فوتبال پایه 

  های ورزشیمالکان باشگاه 

 والدین و هواداران فوتبال پایه 

 

  معرفی کاال/خدمت

 
 

حوزه فوتبال رای ارتباط بازیکنان و مربیان فوتبال پایه است. ستاره یاب می خواهد استعدادیابی عادالنه و در دسترس عموم در ری مجازی بستاره یاب بست
توانند با بهترین مربیان در اقصی نقاط کشور در ارتباط باشند و توانایی های خود را به نمایش بگذارند، پایه را فراهم نماید. در این سامانه نه تنها بازیکنان می

د. در ستاره یاب هر مربی و بازیکن یک پروفایل توانند به سادگی از طریق فیلدهای متنوع جستجو بازیکن مد نظر خود را پیدا کننبلکه مربیان نیز می

ها است که ای از افراد و زیرساختاستعدادیابی ورزشی نیازمند هماهنگی بین زنجیره .اختصاصی و مجموعه ای متنوع از قابلیت های ارتباطی و تعاملی دارد
های ها و قابلیتهای فضای مجازی برای نمایش توانمندیکرده و از زیرساختکند تا این زنجیره را به صورت الکترونیکی به هم متصل یاب تالش میستاره

 برداری کند.نفعان بهرهذی
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