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مقدمه

 .1.1هدف سند
این سند به عنوان راهنما و به منظور کمک به مجریان محترم جهت آموزش نحوه ارسال فایلهای XML

توسط مجریان به سامانه مرکزی و شرح مراحل کار و به منظور کاهش احتمال خطا در اجرای عملیات تولید و ارسال
فایل ها تهیه و تنظیم گردیده است ،امیدست که با عنایت خداوند متعال در استفاده مناسب و بدون اشکال از این
سامانه ،گامی کوچک برداشته باشیم  .سازمان غذا و دارو جهت توسعه نظام ردیابی،رهگیری و کنترل اصالت
وسالمت کاالهای سالمت محور ،متدولوژی پیش رو را توصیف میکند.

 .1.2دامنهی کاربرد سند
این سند به عنوان راهنما و درجهت آموزش چگونگی ارسال فایلهای  XMLتوسطط مجریطان بطه سطامانه
مرکزی  ،معتبر خواهد بود.

 .1.3تعاریف بنیادی سند
در نگارش این سند ،اصطالحات ذیل با توجه به معانی مندرج در زیر مورد استفاده قرار گرفته است:
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پروژه :منظور از پروژه در این مستند ،پروژهی «سامانه نظطام ردیطابی،رهگیری و کنتطرل اصطالت وسطالمت
کاالهای سالمت محور » در سازمان غذا و دارو است.
فرایند :منظور از فرایند در این مستند ،مجموعه فعالیتهایی است که بطا در اختیطار داشطتن ورودیهطا و تکنیکهطای معطین،
خروجی مورد انتظار و متناظر با ورودیها را در اختیار قرار داده و بخشی از اهداف یک سند را محقق میسازند.

سند :منظور از سند در این مستند ،مجموعه فرایندهای به هم مرتبطی است که با فعالیت منسجم در کنطار
یکدیگر ،اهداف مورد انتظار در هر یک از حوزههای دانشی تعریف شطده در چطارچوم مرجطع مطدیریت ایطن پطروژه
(ویرایش  )PMBOK ،2002را محقق میسازند.

 .1.4مرور سند
پس از این مقدمه در فصل دوم ،شرح چگونگی استفاده از نرم افزار  FileZillaآمده است  ،سطسس در فصطل
سوم نحوه استفاده از سامانه جهت دریافت وضعیت فایل و تایید اطالعات و در نهایطت اسطتفاده در سطامانه تشطری
گردیده است.

 .1.1روش تغییر سند
در صورتی که نیاز به تغییر سند اعالم شود  ،در این صورت سند مورد بازنگری قرار خواهد گرفت .و پس از
تغییر نهایی در سایت قابل دسترسی برای تمامی مجریان محترم خواهد بود.
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نحوه استفاده از نرم افزار FileZilla
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 .2.1نحوه استفاده از نرم افزار : FileZilla
طبق سند پروتکل ارتباطی  ،پس از اطمینان از رعایت تمام موارد مذکور در پروتکل مطیبایسطت اقطدام بطه
بارگزاری فایل مورد نظر در سامانه نمایید  ،به همین جهت و به منظور سهولت کار ،نرمافزار FileZillaدر نظر گرفته
شده است ،لذا الزم است تا در ابتدا اقدام به نصب نرمافزار مورد نظر نمایید .پس از اطمینان از نصب نرمافطزار طبطق
قدمهای ذیل پیش بروید.
:
پس از نصب نرم افزار از منو  Fileگزینه  Site Managerرا انتخام کنید (شکل .)1
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شکل 1

منو  Site Managerظاهر می شود .زبانه  Generalرا انتخام کرده و موارد ذیل را تکمیل نمایید (شکل :)2
Host: ttac.ir
Protocol: FTP – File Transfer Protocol
Encryption: Require explicit FTP over TLS
Logon Type: Normal
(User:نام کاربری دریافتی)
(Password:رمز عبور دریافتی)
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شکل 2

گزینه  Connectرا کلیک نماییطد .صطفحه تاییطد  Certificateظطاهر مطی شطود .گزینطه Always trust
 certificate in future sessionsرا انتخام کرده و  OKرا کلیک نمایید (شکل .)0
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شکل 0

حال میتوانید از قسمت  Remote Siteجهت مشاهده ،انتقال و دریافت فایل استفاده کنید (شکل .)0
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 .شکل 0
پس از اطمینان از ارسال فایل و طی کلیه مراحل فوق الزمست تا وارد فاز بعد شوید و به جهت ادامه
مراحل کار به سامانه مرکزی متصل گردید .بنابراین با استفاده از  ftpو ابزار  ،filezillaفایل های اطالعاتی به
فولدر uploadانتقال داده میشود  ،پس از انتقال کامل و پایان فرآیند کسی از طریق صفحه  ، loginمجوز ورود به
سامانه را خواهید یافت .
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فرایندهای انتقال فایل در سامانه مرکزی

جهت انتقال فایل  XMLدر سامانه مرکزی نیازست تا وارد سطامانه شطوید بطه ایطن منظطور از آدر

ذیطل

استفاده نمایید.
http://ttac.ir
پس از ورود به سامانه و اطمینان از دسترسی مناسبتان به سامانه ،با استفاده از نام کاربری و کلمه عبطوری
که در اختیار دارید در ابتدا وارد سامانه شوید.
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شکل 1

 .3.1دسترسی به قسمت "عملیات سیستمی"
برای دسترسی به فایلی که  Uploadکرده اید  ،الزمست طبق دستور ذیل عمل کنید ،ابتدا
پس از استفاده از  ftpو ابزار  ،filezillaفایل های اطالعاتی به فولدر uploadانتقال داده میشود  ،پس از
انتقال کامل و پایان فرآیند کسی از طریق صفحه  ، loginمجوز ورود به سامانه را خواهید یافت و سسس طبق گطام-
های ذیل پیش میرویم :
 وارد سامانه می شویم  ،پس از ورود به سامانه صفحه ذیل را مشاهده خواهید نمود :
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شکل 6
 سسس از قسمت منوی اصلی ،آیتم "عملیات سیستمی" را انتخام می کنیم.
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شکل 7
 سسس از قسمت "عملیات سیستمی" ،آیتم "نمایش و مدیریت فایلها" را انتخام می کنیم.و با فشار دادن
لینک مورد نظر به صفحه مورد نظر دسترسی پیدا خواهیم کرد.

شکل 2
 حال در صفحه مورد نظر باز شده فایلی که  Uploadکردهاید را مشاهده نمایید .دقت کنید که فایل مورد
نظرتان را به درستی انتخام کنید ،پس از اطمینان ازینکه فایل شما بهدرستی  Uploadگردیده است .فایل
مورد نظرتان را از لیست انتخام کنید.
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شکل 3
در این حالت آیتم وضعیت با رکورد "بارگذاری شده" نمایش داده میشود.

 فایل مورد نظر خود را بیابید و با استفاده از لینک تایید که در انتهطای هطر سططر اسطت  ،صطفحه تاییطد را
انتخام کنید.

شکل 10
 پس از گشودن صفحه تایید  ،کلیه اطالعات مربوط به فایل شما نمایش داده میشود .پس از مشاهده کلیه
اطالعات  ،آنها را بررسی و در صورت اطمینان از صحت آن اطالعات و تایید صحت تمطامی مطوارد  ،مطی
بایست اقدام به تایید نهایی نمایید.یعنی کلید تایید نهایی را بفشارید.
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شکل 11
 در صورت تایید بخش مربوط به وضعیت به حالت تایید مجری تغییر خواهد کرد و فایل مورد نظر در صف
بررسی سرویس فایل های بارگذاری شده سامانه پس به این قسمت توجه داشته باشید .و در هر مرحله ای
برای اطالع از وضعیت فعلی فایلتان به طور مداوم این بخش را بررسی نمایید.

شکل 12
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 پس از تایید مجری ،سامانه اقدام به بررسی و کنترل اجزای فایل ارسطالی خواهطد کطرد ،در صطورت تاییطد
نهایی مجری فایل ارسالی از نظر مشخصات فایل و تطابق با پروتکل ،کنترل خواهد گردیطد در صطورتیکه
سامانه،فایل مورد نظر را تایید نماید صفحه ذیل مشاهده خواهد گردید.

شکل 10
 در صورتیکه سامانه فایل مورد نظر را تایید نماید وضعیت فایل به حالت "فایل تایید شده" تغییر پیدا میکند
و میبایست وارد فاز پرداخت شد.

شکل 10

 در صورت عدم تایید فایل و در صورتیکه ساختار و یا اجزای فایل از نظر تطابق با پروتکل مشطکلی داشطته
باشند ،فایل مورد نظر رد خواهد شد ،در این صورت به وضعیت فایل توجه کنید زیرا وضعیت فایل به حالت
"رد شده" تغییر پیدا میکند و فرآیند کاری مسکوت خواهد ماند  ،بنابراین همیشه وضعیت فایل را در نظر
بگیرید .در صورتیکه وضعیت فایل شما رد شده بود اجزای فایل را با مشخصطات مطورد پطذیرش کنتطرل و
همچنین فیلدهای اطالعاتی را از نظر فرمت و تطابق با پروتکل کنترل نموده و اشکاالت فایل را مرتفطع و
اقدام به آغاز مجدد فرآیند و ارسال مجدد فایل نماید .در این صورت فایل شما به فولدر  Rejectedمنتقل
خواهد گردید.
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شکل 11
 در صورت تایید سامانه و تغییر وضعیت به حالت تایید ،مجری می بایست اقدام به پرداخت هزینه نماید بطا
فشردن کلید پرداخت ،اطالعات پیش نمایش پرداخت ،نمایش داده میشود که مجری در صطورت فشطردن
کلید پرداخت میتواند وارد سامانه شود.

شکل 16


پس از فشردن کلید پرداخت  ،اطالعات انتخام شده جهت پرداخت نمایش داده خواهد شطد و بطه درگطاه
الکترونیکی جهت پرداخت هزینه ها وارد خواهید شد که در صورت پرداخت بطا موفقیطت اطالعطات فایطل
های انتخام شده به کارتابل مسئول فنی ارسال میگردد تا جهت آزادسازی محصوالت اقدام نماید.
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شکل 17
 در صورت پرداخت موفقیت آمیز ،وضعیت به حالت "پرداخت شده" تغییر پیدا خواهد کرد.

شکل 12
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