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نبذة عن الشركة Getrealprice :تتعامل مع تجميع البيانات
والمعالجة الالحقة لهذه البيانات على برامجها.

باختصار
منذ عام  ،2014توفر  Getrealpriceبيانات عن:
‾ التسوق عبر االنترنت؛
‾ العالمات التجارية؛
‾ باحثو التسويق؛
‾ مراكز األبحاث؛
‾ تمارين الشبكات العصبية.

القرارات والزبائن

نبذة عن الشركة Getrealprice :تتعامل مع تجميع البيانات
والمعالجة الالحقة لهذه البيانات على برامجها.

القرارات والزبائن
تتعامل مع األعمال التجارية الكبيرة وتفهم جميع احتياجاتهاGetrealprice .
مثال:

ماذا نقدم؟

منافسا في روسيا و  30آخرون في أوروبا .التحكم
مراقبة يومية ألسعار 55
ً
في األسعار ألكثر من  3000من موردي  . Wildberriesيستخدم  30زبونًا
داخل ًيا نظام  Getrealpriceكل يوم.

ما هي التكنولوجيا المتبعة:

تحليل تقنيات  ،Getrealprice: Farmتكنولوجيا تجاوز الحماية
والحظر ،حل لغز  ،captchaوتقديم الخادم لمحاكاة السلوك البشري~ .
 100محلل.

روسيا وبولند

الموارد:

22

خ ـ ــادم  Intel Xeonم ـ ــع ذاك ـ ــرة وص ـ ــول ع ـ ــشوائ ـ ــي

سـ ـ ــعتها  256جـ ـ ــيجابـ ـ ــايـ ـ ــت  5 ،خـ ـ ــوادم سـ ـ ــيلينيوم ،
 20عقدة جملون للتحليل
 6مطورين ،
 60مشغل ،
 90كيلوواط  /ساعة

نبذة عن الشركة Getrealprice :تتعامل مع تجميع البيانات
والمعالجة الالحقة لهذه البيانات على برامجها.

القوة

خوادم فائقة x2
 52قوي من  64ناقل خوادم
 20عادي من  24ناقل خوادم

16
مطور من ذوي الخبرة والمستعدون لحل أي
مشكلة بشكل إبداعي

3

x1
قـ ــوة وحـ ــدة مـ ــعالـ ــجة الـ ــرسـ ــومـ ــات  GPUالـ ــخاصـ ــة
لـ ـ ـ ــتماريـ ـ ـ ــن الشـ ـ ـ ــبكات الـ ـ ـ ــعصبية ،بـ ـ ـ ــما فـ ـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك
الش ــبكات ال ــخام ــلة ال ــمتواف ــقة م ــع ك ــمية ك ــبيرة م ــن
ذاكرة الوصول العشوائي )من  12جيجابايت(

x
مجموعة من  5000خادوم LTE

5000
150

x

على الحواسيب الصغيرة لتنفيذ أكثرFarm
المهام تعقي ًدا

8000

من  6000إلى  10000خادوم سيرفرات يتم
استخدامها بشكل شهري

x

x
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التكنولوجيا

إدارة تناقل المعلومات

نـ ــقوم بـ ــإدارة حـ ــركـ ــة الـ ــطلبات وتحـ ــميل قـ ــاعـ ــدة الـ ــبيانـ ــات والـ ــتحويـ ــل
والـ ــطلبات .تـ ــعتبر طـ ــرق تحـ ــليل  Getrealpriceحـ ــساسـ ــة ،بـ ــدون
إجهاد علي الموارد.

برمجياتنا وقواعد البيانات

تحليل كل شي

اعتبارا من نيسان )أبريل(  ،2022ال توجد مواقع ال
ً
يمكننا تحليلها ،بما في ذلك موقع amazon.de
اآلمن للغاية أو موقع Idealo.at

محاكاة السلوك البش
ال ـ ــروب ـ ــوت ـ ــات ل ـ ــدي ـ ــنا ق ـ ــادرة ع ـ ــلى ال ـ ــتكيف م ـ ــع الس ـ ــلوك
البش ـ ـ ــري م ـ ـ ــن ح ـ ـ ــيث خ ـ ـ ــوارزم ـ ـ ــية ال ـ ـ ــقوائ ـ ـ ــم ،وت ـ ـ ــنزي ـ ـ ــل
الـمحتوى  /اإلحـصائـيات مـن عـنوان  ipواحـد ،وحـل لـغز
CAPTCHAالذكي حتى من خالل عدة بوابات.
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المهم

بالنسبة للمتاجر عبر اإلنترنت:

هناك العديد من المتاجر المختلفة على اإلنترنت في العالم.
كلهم يبيعون منتجات مختلفة.
بعض المنتجات في المتاجر المختلفة على اإلنترنت هي نفسها.
نجد هذه المنتجات ونبدأ في مراقبة أسعارها.
باإلضافة إلى ذلك ،نقدم بيانات عن:

كيف يبدو ذلك<<

المتاجر عبر اإلنترنت
العالمات التجارية
باحثو التسويق
مدربي الشبكات العصبية
المراكز البحثية

كيف يبدو ذلك
كل يوم ،يتلقى عمالء  Getrealpriceمنتجات متطابقة )متشابهة( في شكل جداول
مالئمة في تطبيق  Getrealpriceأو في تقارير منتظمة .وهذا ما يبدو عليه:

من الذي يستخدمه <<

من الذي يستخدمه

ما يكتبه العمالء بأنفسهم عن Getrealprice
https://ru.getrealprice.com/#reviews

عمالء : Getrealprice
‾ المجمعات واألسواق
‾ مصنعو السلع ،الذين يتحكمون في سعر التجزئة المقترح )(РРЦ
‾ العالمات التجارية العالمية التي تتحكم في توفر منتجاتها
‾ المتاجر عبر اإلنترنت بإستراتيجية تسعير حديثة
عمالؤنا للفترة  2021-2019هم شركات كبيرة وعقود طويلة األجل
لمراقبة األسعار
4 года
мониторинга

5 лет
мониторинга

4 года
мониторинга

2 года
мониторинга

2 года
мониторинга

4 года
мониторинга
2 года
мониторинга
2 года
мониторинга

يتم تخصيص  %30تقريبًا من األسعار في
 Runetمن خالل نظام !Getrealprice

2 года
мониторинга

1 год
мониторинга

1 год
мониторинга

كيف هذا يعمل
يتم جمع األسعار من المتاجر عبر اإلنترنت بواسطة روبوتات خاصة ،ويطلق عليهم اسم )بيرسير( .يجمع
 Getrealpriceمعلومات حول<  10.000.000سعر في اليوم لمختلف العمالء.
المواقع محمية من جمع البيانات ،وإال سيكون من السهل جمع األسعار وستقوم جميع الشركات بذلك.
قادر على تجاوز الحماية الحالية لجمع البيانات دون تحميل إضافي على المتاجر عبر اإلنترنتGetrealprice .
مثال :كيف يعمل المحلل اللغوي المعقد ،وتقليد شخص ،وحل رموز التحقق من جميع اإلصدارات ،التغلب على حماية تحليل مستوى Inpapsula
https://www.youtube.com/watch?v=-wH39x_o2rQ

بـالنسـبة لـلعمالء ال يـوجـد فـرق وال حــاجــة
ل ــلخوض ف ــي ت ــفاص ــيل الح ــماي ــة ع ــلى ال ــمواق ــع،
يــتم تحــديــث جــميع األســعار دائـ ًـما .تــكنولــوجــيا
 +ك ــفاءة  Getrealpriceب ــبساط ــة ي ــقدم ــون
البيانات.

ما هي جغرافية المراقبة
مثال :مراقبة أسعار سلع
 Knaufفي جميع مدن روسيا

أي منطقة جغرافية.
في روسيا :موسكو أو موسكو  +مدن أخرى
حول العالم :أي بلد  +أي مدن في البلد

هل تجعل العمل أسهل؟
أصبحت واجهة  Getrealpriceالمحدثة أكثر ذكا ًء وتقدم اآلن حلوالً من تلقاء نفسها ،وتعمل مثل "كمبيوتر وسيط"
لعملك:

مطلوب إعادة تقييم  1سلعة بسبب اختالف كبير ) 401-روبل  (٪ 106 ،لكل تناظرية .أو تغيير التناظرية
يجب تغيير السعر المتقاطع للسعر في المراسالت من  499إلى  .479-399تغيير السعر

البضائع التي تنتظر سمات الغرض .1009+ :تعيين السمات أو تأجيل
تمت إضافة  3103منتجات جديدة ،منها  72تتنافس مع البضائع الخاصة بك .للدراسة أو الرد

هام!
( وفي أوروبا  ISBNهو منتج قانوني ومسجل في روسيا االتحادية ) 2براءات اختراعGetrealprice 1 ،
( منتج برمجي لمراقبة األسعار وإدارة قواعد البيانات الكبيرة .ماذاWIPO 1448888بموجب بروتوكول مدريد )
يعني هذا بالنسبة لك:
 .1العمل معنا آمن .بعض األمثلة التي ال تخاطر فيها مع : Getrealprice
-

.2
.3

يمكنك العمل معنا دون خوف من ضريبة القيمة المضافة اإلضافية لدفع الخدمات إلى الشركات شبه المستقلة التي ال يحق لها تقديم خدمات المراقبة هذه
؛
تعاوننا  -هو تعاوننا ،ولن يعرف المنافسون من ولماذا وكيف يتلقون أسعارهم.

نحن نقدر سمعتنا ،وشركاؤنا الحاليون مستعدون لتأكيدها .سياسة تعاون  Getrealpriceعبر:
http://ru.getrealprice.com
مؤهلة ومستعدة لمشاركة هذه الكفاءات .تعتبر مراقبة األسعار عملية تجارية كبيرة للشركةGRP .
 http://يتطلب التعاون في هذه العملية التجارية كفاءات من كال الجانبين ،لذلك نقوم بتدريبهم
ru.getrealprice.com/trainings.html

ملخص الجزء :I

ماذا نقدم؟
نـعرض االتـصال بـنظام مـراقـبة األسـعار الـخاص بـنا فـي الـمتاجـر اإللـكترونـية ،وسـنراقـب ارتـفاع األسـعار وفـي
حــالــة تــجاوز الــمؤشــرات المحــددة ،تــوفــر الســلع أو التخــلص مــنها أو ظــهورهــا واإلبــالغ عــنها .نــحن نــقدم بــيانــات
األس ــعار ف ــي ش ــكل ح ــساب ش ــخصي وت ــقاري ــر ،أو ي ــمكننا إرس ــال ــها ع ــبر إش ــارة ال ــفيدي ــو إل ــى أي ت ــلفزي ــون /
شاشة متصلة باإلنترنت في العالم.

كيف نعمل ذلك؟
نــحن نســتخدم الــروبــوتــات الــتي "تــدخــل" المتجــر اإللــكترونــي ،وتــكتب أســعار جــميع الــمنتجات .بــعد ذلــك ،يــقوم
مــوظــفونــا بــتنظيم الــمعلومــات بــحيث يــكون ســعر كــل مــنتج مــرئـ ًيا لجــميع الــمتاجــر عــبر اإلنــترنــت مــن الــرقــابــة .يــتم
ذلك ألن نفس المنتجات في المتاجر المختلفة على اإلنترنت تسمى بشكل مختلف وتحتاج إلى مقارنتها.

ملخص الجزء :I
بــعد تــشغيل الــمراقــبة ،ســتتلقى مــعلومــات محــدثــة يــوم ـ ًيا حــول أســعار الــبضائــع فــي الــمتاجــر اإللــكترونــية فــي مــوســكو
وروسيا .بادئ ذي بدء ،نقدم المعلومات التالية:

ارتفاع!

ارتفاع!

ارتفاع!

ارتفاع!

ارتفاع!

( لـ )الموضةGetrealprice - الجزء الثاني

FASHION

ماذا نقدم للموضة؟
ســيقوم  Getrealpriceبــفرز مــنتجات الــمنافــسين فــي الــمصنف الــخاص بــك والــبدء فــي اإلبــالغ عــن ديــنامــيكيات
التغييرات على مستوى الفئة والمنتج .يدخل كل منتج جديد من منافسيك تلقائ ًيا في نظام المراقبة.

س ـ ـ ـ ـ ـي ــوضـ ـ ـ ـ ــح Getrealprice
كـ ــيف يـ ــتغير مـ ــتوسـ ــط الـ ــسعر
لــكل بــائــع تجــزئــة لــفترة مــعينة
لفئة أو سمة معينة

ماذا نقدم للموضة؟
ي ــتم ت ــوزي ــع ج ــميع ال ــمنتجات ال ــمصنفة ي ــوم ـ ًيا حس ــب مس ــتوي ــات األس ــعار ح ــتى ت ــتمكن م ــن وض ــع م ــنتجات ال ــعالم ــات
التجارية المنافسة بشكل منطقي.

سيُظهر Getrealprice
مستويات األسعار
األكثر تشبعًا أو تبعث ًرا
من حيث أي فئة أو
سمة

ماذا نقدم للموضة؟
يوفر  Getrealpriceإدارة فوق السوق :التقاط اتجاهات األسعار العالمية على مستوى الفئة.
سيعرض  Getrealpriceسجل األسعار
على مستوى مجموعات المنتجات المرجحة
أو السمات الفردية لكل بائع تجزئة منافس

ماذا نقدم للموضة؟
يتفاعل  Getrealpriceمع نمط معين لتغيرات األسعار.

باإلضافة إلى ذلك ،تتوفر االستجابة للعدد المستهدف
لتغييرات األسعار )UP_amount, DOWN_amount,
(CHANGE_amount

ماذا نقدم للموضة؟
يستجيب  Getrealpriceلنمط معين لتغيرات األسعار ويخزن ديناميكيات األسعار لكل منتج بين منافسي
شركتك.

باإلضافة إلى ذلك،
تتوفر االستجابة للعدد
المستهدف لتغييرات
األسعار (UP_amount,
DOWN_amount,
)CHANGE_amount

اليوم

بداية المراقبات

ماذا نقدم للموضة؟
 .قــم بــصياغــة قــاعــدة GRP Alertsيبســط الــعمل بــشكل كــبير مــع بــيانــات الــسوق بســبب تــقنية Getrealprice
لتحريك األسعار وف ًقا للمنافسين وستخبرك اآللة إذا لم يعد يتم االلتزام بالقواعد.

الجزء الثالث  -أمثلة على الواجهة

أمثلة على الواجهة ،يتم عرضها بشكل أفضل مع موظفينا من
خالل تحديد موعد لقاء فيديو عبر Zoom / Skype /
Teams

هل اخترت بالفعل تاري ً
خا  /وقتًا مناسبًا لعقد لقاء الفيديو
اكتب لنا mail@getrealprice.com

الجزء الثالث  -أمثلة على الواجهة الفنية
من هم المنافسون المشاركون في
المراقبة
متى تحدثت األسعار

الجزء الثالث  -أمثلة على الواجهة
الضغط واختيار

أو
اختيار السمة مباشرة

الجزء الثالث  -أمثلة على الواجهة

اختيار المنافس من القائمة
يمكن النقر
نقر

الجزء الثالث  -أمثلة على الواجهة

قائمة قابلة للنقر من المنتجات المنافسة المقابلة للمجموعة
المستهدفة  G13ومجموعة المنتجات JEANS

الجزء الثالث  -أمثلة على الواجهة
قابل للنقر عليه ،لالنتقال إلى موقع ويب المنافس SKU
السمات المصاحبة
السعر
وصف
السلعة
تاريخ تحديث
األسعار

الجزء الثالث  -أمثلة على الواجهة

السمات
المصاحبة

غير موافق؟
اكتب تعليقك على هذه السلعة

الجزء الثالث  -أمثلة على الواجهة
البضائع المعروضة مقسمة بالفعل حسب السعر

الجزء الثالث  -أمثلة على الواجهة

أرشيف األسعار
يمكن تحديد كيف تغير السعر للسلعة

الجزء الثالث  -أمثلة على الواجهة

الفجوة السعرية
السلع في الفجوة
من 1000-500

الجزء الثالث  -أمثلة على الواجهة
هل تفضل الجداول على الرسوم البيانية؟
سلسلة تقارير عن عائلة  PriceDiffكل أسبوع من أجلك:

السلع التي كانت األكثر تقلبًا خالل األسبوع الماضي.
أفضل  1000اختيار.

الجزء الرابع  -تقنيات إضافية لك
 .1تكنولوجيا Getrealprice - MarketPrice
 .2الشبكات العصبية إلنشاء تصميمات منتجات جديدة
 .3الشبكات العصبية للبحث الصناعي عن متشابهين )أشخاص  ،سلع  ،أشياء(
 .4التحكم الديناميكي في حركة GetRealPosition -
 .5إجراءات تكليف الجماهير  -مصنع Getrealprice
 .6تكنولوجيا Getrealprice – Farm Getrealprice
 .7تكنولوجيا Getrealprice - Price Tv
 .8تكنولوجيا  - Getrealpriceأتمتة العمل من خالل التقارير
 .9تكنولوجيا Getrealprice - upscale
 .10تكنولوجيا  - Getrealpriceالتصنيف
 .11تكنولوجيا  - Getrealpriceتبادل السلع GetRealStock
 .12تكنولوجيا  - Getrealpriceلقطة شاشة لمورد اإلنترنت في  3ساعات
 .13تطوير برمجيات معقدة لحل المشاكل
صفحة واحدة
للتكنولوجيا

تكنولوجيا Getrealprice - MarketPrice
 -يحل محل ما يصل إلى  16موظفًا في شركتك 1 Marketprice

إلدارة أس ـ ـ ــعار  Getrealpriceه ـ ـ ــو ت ـ ـ ــطور ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن Marketprice
الــمنتجات تــلقائ ـيًا فــي الــتجارة اإللــكترونــية .تــعمل آلــة الــبيع عــلى أســاس تــقنية
وتحدد سعر البضاعة بنفسها Getrealprice .مراقبة أسعار
https://ru.getrealprice.com/media2/Getrealprice_MarketPrice_armed.pdf

قام آخرون بإعادة
التوريد

إمدادات اآلخرين
نفدت

بدأ التعديل
على سعر
السوق

بدأ التعديل على
سعر السوق

مارس
2019

بالنسبة للمواد اإلعالنية  ،تم إجراء تغييرات عشوائية على بيانات األسعار

احفظ
وتتبع

إطالق األتمتة في
أبريل 2018

شبكات العصبية إلنشاء تصميمات منتجات جديدة
مثال منشئ التصميم:
مجوهراتhttps:// :
?www.youtube.com/watch
v=xBE7lQfldC8
ساعاتhttps:// :
?www.youtube.com/watch
v=YV01ZOBK38s

يمكن للشبكة العصبية Getrealprice
رسم تصميمات المنتج

مثال
انظر إلى هذه الصور :على الرغم من حقيقة
أنها تبدو لنا كنزات متاجر عادية ،فقد تم
رسمها بواسطة شبكة عصبية ومثل هذه
النماذج غير موجودة في الطبيعة.

تكنولوجيا Getrealprice - Price TV

للمزيدhttps://ru.getrealprice.com/media2/Office_price_tv_with_Getrealprice.pdf:

-

تلفزيون المكتب لشركتك مع بث موقع الشركة الحالي في السوق

Office price Tv
بينما ال يزال لدينا
الوقت ،انتبه إلى
أسعارنا اليومية .متى
ستترك المنطقة
الحمراء في أقسام
؟X

من الجيد أنني
أجريت عمليات
إعادة التقييم في
نظام
Getrealprice
األسبوع الماضي!

لدي كل شيء
تحت السيطرة،
دعهم جمي ًعا
يرون ذلك!

حول الوقت
قاموا
بإصالح
شيء ما
في أول
قسمين!
بمجرد عودتي من هذا
االجتماع ،سأضع
سل ًعا جديدة للمراقبة

شك ًرا الهتمامكم
مع أمنياتي بالتعاون
في المستقبل!
طلب الوصول التجريبي:

mail@getrealprice.com

+371(258) 92 175

Nikita.Mikhailov@getrealprice.com

أوروبا :مدينة فنتسبيلز ،هاي تك بارك.1 ،

