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 ِاکواَپی APIهای سرویس ابری مدیریت لیست امکانات و قابلیت

 

 ردیف را مشخص کنید.قابلیت مندرج در هر  شرایط مورد نظر خود در خصوص« انتخاب»لطفاً در ستون 

 را فرماین یا به صورت آنالین  ارسال نمایید. info@apieco.irسپس فرم تکمیل شده را به ایمیل 

سازی را برای شما ارسال خواهد این شرکت در اسرع وقت قیمت و زمان مورد نیاز برای پیاده کنید. تکمیل

که نیاز به برگزاری جلسه دمو دارید، لطفاً از طریق ایمیل مذکور اعالم فرمایید. به دلیل در صورتی کرد.

 شوند.به صورت آنالین برگزار می apiEcoجلوگیری از شیوع کرونا، کلیه جلسات 

 ردیف ردیف قابلیت ها و امکانات توضیح انتخاب

کاربر حقیقی و حقوقی،  
نام و تعیین فیلدهای ثبت

فیلدهای الگین و تعریف 
 های احراز هویتپالیسی

مدیریت کاربران با قابلیت 
نام و سازی در فرم ثبتسفارشی

 الگین

1 

ار
 ک

ت
ری

دی
م

ن
را

ب
 

شاهکار، اِمتا، ثبت احوال و  
آدرس پستی، شناسه ملی 

 Oauthشرکتها، اینماد و 
 گوگل

 2 احراز هویت کاربران

 3 های متنوعوریفیکیشن ایمیل، موبایل 

رمز یکبار مصرف با امکان  
تنظیم طول عمر، ورود 

ای، پسورد به چند مرحله
 تنهایی

 4 پشتیبانی از انواع الگین

از طریق ایمیل، موبایل و  
 سئوال امنیتی

 5 بازیابی کلمه عبور

 Jwt  با امکان تعیین طول
عمر توکن، مدیریت کامل 

 جفت کلیدها 

AuthN 6 کاربران در پرتال 

mailto:info@apieco.ir
https://apieco.ir/about_cloud_platform
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نام کاربری به انتخاب  
کاربر، ایمیل، موبایل، کد 

 ملی و ...

 7 پشتیبانی از انواع نام کاربری

با قابلیت تخصیص رول به  
کاربران )ادمین، عادی( و 

 هاگروه

 8 تعریف پرمیشن و رول

 9 بندی کاربرانگروه دارد 

 Oauth Server 10قابلیت  دارد 

 11 الگ عملکرد کاربران دارد 
 

 1 تخصیص کیف پول به هر کاربر  

ی
مال

ت 
ری

دی
و م

ف 
صر

ت م
ری

دی
م

 

 2 پشتیبانی از ارزهای مختلف  

های زمانی پشتیبانی از منطقه  
 مختلف

3 

 4 اشتراک بر اساس زمان روز/هفته/ماه/سال 

 5 اشتراک بر اساس مصرف  

 6 اشتراک بر اساس پکیج معین  

پلکان مصرف / پلکان بازه  
 زمانی

های استفاده از پلکان در پلن
 اشتراک

7 

زمان/مصرف/پلکانی/پکیج  
 معین

 8 پلن ترکیبی

های خصوصی به امکان تعریف پلن  
 تعداد نامحدود برای مشتریان ویژه

9 

های مارکتینگ اشتراک در کمپین  
 )پلن موقت(

10 

تعریف چندین پلن اشتراک برای   
 یک سرویس

11 
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اتوماتیک اشتراک به انتخاب تمدید   
 مشتری

12 

حذف / تمدید پیش از  
موعد / ارتقاء / تنزل / 

 تعلیق

 13 مدیریت اشتراک

های یک Endpointبندی دسته  
های حد پلن و تعریف پالیسی

مصرف و مالی اختصاصی برای هر 
 دسته

14 

 15 های ترکیبیصدور صورتحساب ثابت + متغیر 

مدیریت محدودیت مصرف )به ازای  ثانیه/دقیقه/ساعت  
مصرف کننده و همچنین به ازای 

 سرویس(

16 

قابلیت تعریف امکانات و مزایای   
 جانبی برای هر پلن

17 

پرداخت / پیش 
 پرداخت / اقساطپس

 18 انتخاب نوع صورتحساب 

بیمه / مالیات / عوارض /  
 ارزش افزوده

برای های سفارشی آیتم
 صورتحساب

19 

پرداخت خارج از سیستم /  
 پرداخت از کیف پول کاربر

 20 هامدیریت پرداخت

اتوماتیک / مَنوال / در  
سطح پلن / در سطح 

 بندی هر پلندسته

تسهیم )مناسب برای استفاده 
پلتفرمی / مناسب برای همکاری با 

 شخص ثالث(

21 

اتوماتیک بر اساس پالیسی  
 مَنوالتعریف شده / 

 22 ریفاند

های وابسته به یک ثبت سرویس فرزند -والد  
 سرویس اصلی

23 
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کیف پول / مصرف /  
اشتراک / صورتحساب / 

 پرداخت

 24 نوتیفیکیشن

 

 GraphQL / REST / 
SOAP 

سرویس و وب APIثبت انواع 
 )عمومی / خصوصی(

1 

 

 Header / Query / 
Body / Path 
Parameters 

ها و قابلیت تعریف جزییات سرویس

Endpointها 
2 

 Swagger / 
Postman / 
GraphQL 

 3 ثبت سرویس با آپلود داکیومنت

مستندات و نمونه  
ریکوئست / مستندات و 

 نمونه ریسپانس

ها و Endpointثبت سرویس، 

با تمام  UIسایر تنظیمات از طریق 

به همراه ثبت  OAS3.0جزییات 
شرح برای هر سرویس و هر 

Endpoint و حتی هر پارامتر 

4 

 Codeتولید کدهای نمونه )  

Snippets 30( هر سرویس برای 
 نویسیزبان برنامه

5 

 Add / Replace / 
Remove / json / 

xml / text 

ویرایش هوشمند پارامترهای هر 
در یک « پاسخ»یا هر « درخواست»

Endpoint 

6 

 Add / Replace / 
Remove / json / 

xml / text 

ویرایش هوشمند پارامترهای هر 
در تمام « پاسخ»یا هر « درخواست»

Endpointهای یک سرویس 

7 

 Current Version / 
Beta Version / 

Deprecated 
Versions 

های مختلف ثبت و مدیریت ورژن
 یک سرویس 

8 

س
وی

سر
ی 

فن
ت 

ری
دی

و م
ت 

ثب
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امکان ثبت سرویس آزمایشی   

(Sandboxبر ) ای هر سرویس به
های از پاسخ اِکوای که اَپیگونه

پیش تعیین شده را به مشتری ارائه 
 کند.

9 

برای پرووایدر در زمان  
ثبت سرویس / برای 
مشتری قبل از خرید 

 سرویس

اختصاصی امکان تست در صفحه 
هر سرویس )قابلیت پُستمن در 

 بروزر(

10 

 Basic, Header, 
jwt, oauth 

امکان تعیین نوع احراز هویت 
 مشتری بابت هر سرویس

11 

 White List IP / 
Header / jwt 

امکان تعیین نوع احراز هویت میان 

 APIهر سرویس و پلتفرم مدیریت 
12 

 SQL and JS 
injection / pre-
defined RegEx 

pattern / 
Request Schema 

Validation / IP 
Restriction 

 13 امنیت و فایروال

 Loadبار )مدیریت توزیع  

Balance برای هر سرویس به )
صورت اختصاصی و قابل اتصال به 

 های فروشپلن

14 

 15 سازی ِارور هندلینگسفارشی  

نویسان منتخب از برنامهدعوت از   
طریق ارسال ایمیل و پیامک برای 

ها و انجام دسترسی به سرویس
 های اولیهتست

16 

 17 امکان نگارش داکیومنت بیزنسی  
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قطعی سرویس / تغییرات  
های سرویس / نسخه
 جدید و ...

های فنی امکان ارسال نوتیفیکیشن
 برای مشترکین سرویس

18 

های / ریکوئستتعداد  
اِرورهای / تأخیرهای /  
باال در یک بازه زمانی 

 مشخص

های فنی امکان ارسال نوتیفیکیشن
برای مدیران پلتفرم به ازای عملکرد 

 هر سرویس

19 

نمودار / الگ با قابلیت  
جستجو / قابلیت انتخاب 

Endpoint ها و
 های مورد نظرورژن

تجزیه و تحلیل عملکرد هر 

بر  Endpointسرویس و هر 
های اساس پاسخ

موفق/خطا/تأخیر/پرفورمنس در 
 های زمانی مختلفبازه

20 

تأیید دسترسی / قطع  
دسترسی / ارتباط با 

 مشتری

مدیریت مشتریان هر سرویس با 
قابلیت جستجو، نمایش اطالعات 
مصرف هر مشتری و پلن انتخابی 

های او، نمودار رشد مشتریان در بازه
 زمانی مختلف

21 

گزارش مالی هر سرویس بر روی   
های مربوطه با نمودار و ریز تراکنش

 قابلیت جستجو

22 

تیکتینگ / چت /  
 نامهدانش

 23 پشتیبانی مشتریان

 

ثبت اپلیکیشن توسط مشتری به   
 سرویسصورت سلف

1 

امکان ساخت چندین   
توکن به ازای هر 

 اپلیکیشن

های مورد ساخت و یا حذف توکن
نیاز توسط مشتری به صورت 

 سرویسسلف

2 
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 1000مثال: امکان  
درخواست به همه 

 هاسرویس

تعریف محدودیت مصرف بر روی 
 هر اپلیکیشن

3 

نمایش نمودار / نمایش  
الگ و نمایش بر اساس 

زمان )روز، ساعت( و 
 زون-تایم

تجزیه و تحلیل )آنالیتیکس( هر 

ها و APIاپلیکیشن بر اساس 

Endpoint ،های کال شده
 ها ونمایش آمار تحلیلی فراخوانی

Error, Latency هاآن 

4 

نمایش پلن خریداری شده،  
نمایش جزئیات مصرف، 

 نمایش جزییات مالی

های خریداری شده APIلیست 
 توسط کاربر

5 

توسط های کال شده APIلیست   
 یک اپلیکیشن

6 

 

های ثبت شده جستجو در سرویس  
 بندی و ...بر اساس موضوع، دسته

1 

ت
رک

ما
 

میانگین موفقیت در  
پاسخگویی / میانگین 

 تأخیر

امکان نمایش اطالعات عملکرد 
 ها به بازدیدکنندگانسرویس

2 

های محبوب توسط ذخیره سرویس بوکمارک 
 هر کاربر

3 

ها / تست پایانهنمایش  
ها / مستندات آنالین پایانه

فنی سرویس / کد 
 های هر پایانهاسنیپت

اختصاص صفحه اختصاصی به 
های عمومی در مارکت و سرویس

درج اطالعات کامل سرویس در آن 
 صفحه

4 

های سرویس در مشاهده پلن  
صفحه اختصاصی آن و امکان خرید 

سرویس از طریق مارکت توسط 
 مشتری

5 

اپل
ت 

ثب
یکی

ن
ش

 
مد

و 
یری

 ت
س

تر
س

د
 ی

ف
صر

و م
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امکان استفاده از سرویس استورج   
 ابری

1 

ت
انا

مک
ر ا

سای
 

های امکان استفاده از سرویس  
 مانیتورینگ

2 

قابلیت تنظیم َکش به ازای هر   
 سرویس

3 

دهنده و توسط سرویس 
 مشتری

امکان رهگیری هر درخواست به 
صورت مجزا با استفاده از کد 

 رهگیری یونیک

4 

 

 REST, GraphQL  ارائهAPI سازی با جهت یکپارچه
های افزارها و پلتفرمسایر نرم
 سازمان

1 

ی
ژگ

وی
ر 

سای
 ها

های قابلیت تبدیل درخواست  

REST  بهSOAP و بالعکس 
2 

 Key:value, json, 
xml, raw, 

multipart/form-
data, 

application/x-
www-form-
urlencoded 

 3 ترنسفورمیشن

پشتیبانی از جفت  
 کلیدهای متنوع

 4 امضای دیجیتال

 5 توزیع بار داخلی سوییچ دارد 

-Autoمقیاس پذیری اتوماتیک ) دارد 

scale) 
6 

 Redundancy 7 دارد 

 High Availability 8 دارد 
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 9 سازیقابلیت های سفارشی دارد 

امکان توسعه فیچرهای مورد نیاز  دارد 
 سازمان 

10 

بر اساس پلن خریداری  
 شده 

 11 امکان استفاده از فیچرهای جدید

بر اساس پلن خریداری  
 شده

 12 پشتیبانی )ساالنه/به ازای مصرف(

بر اساس پلن خریداری  
 شده

 13 آموزش )ساعتی/ماهانه(

بر اساس پلن خریداری  
شده توسط سازمان تا 

 30K-TPSحداکثر 

 14 پرفورمنس

 15 توسعه مداومدر حال  بله 

 

 مارکت ایرانی APIاِکو، اولین اَپی

apiEco.ir 

info@apiEco.ir 


