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FOOD 
TRACEABILITY 

Потребителската част представлява 
уеб сайт, който е достъпен през уеб 
браузър, независимо от операцион
ната система на устройството. 

Графичният интерфейс на уеб сайта 
се адаптира според размерите на 
екрана на устройството. 

Целият интерфейс е на български 
език. Страницата е достъпна без 
ограничение. 

Чрез FOOD TRACEABILITY платфор ма
та се съберат сигурни и надеждни 
дан ни: от прибирането на реколтата 
до крайния потребител. По този 
на чин се намаляват оперативните 
разходи на веригата за доставка на 
пресни зеленчуци и плодове и до 
голяма степен се постига опростя ва
не на процесите на административен 
надзор и проследимост.

Проектът е разработен, 
използвайки блокчейн 
средата Ethereum. 

Модули  Потребители / роли

Платформата поддържа 2 вида 
регистрирани потребители – 
„администратор“ и „потребител“. 

Регистрацията на всички профили се 
верифицира чрез линк, изпратен на 
имейл адреса. 

Всеки етап на подаване може 
да бъде наблюдаван и записан, 
като данните от сензора показват 
състоянието на съхранение и 
транспортиране от разстояние.

Защо се налага използването на 
„Децентрализирана интелигентна 
система за проследяване на 
произхода и качеството на 
произведените стоки“?

Потребителите искат да знаят откъде 
идва храната им, докато търговците 
на дребно искат да са сигурни в това, 
което продават

централизирана интелигентна 
система за проследяване на 
произхода и качеството на 
произведените стоки

Blockchain позволява на 
потребителите да проследяват 
хранителни стоки обратно 
през веригата на доставки до 
производството, установявайки 
доверие и достоверност за 
търговците и потребителите.

Мисията на FOOD TRACEABILITY 
е да изгради трайно доверие в 
хранителната система, използвайки 
достъпна платформа за прозрачна 
и надеждна информация за 
произхода, транспортирането  
и качеството на храната.

Създаване на Уеб приложение - 
Софтуер за „Децентрализирана 
интелигентна система за 
проследяване на произхода и 
качеството на произведените 
стоки (продукти)“


