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 سایت طراحی در ما با تماس صفحه اهمیت

 در. است ترخَردار یاریتس تیاّن از ضرکت، درتارُ غفحِ ّواًٌذ "ها تا تواس" غفحِ تیسا یطراح در

 یقذر تِ یارتثاط اطالعات تیاّن. تاضذ تیسا ٍب کی غفحِ ىیتر هْن تَاًذ یم ها تا تواس غفحِ قتیحق

 اطالعات یٍل کٌٌذ، کوک اّذاف تِ دىیرس تِ را ضوا ت،یسا یّا قسوت ٍ غفحات یتوام اگر یحت کِ است

 دست از را خَد اعتثارات توام ضوا کٌٌذ، ترقرار ارتثاط ضوا تا ًثاضٌذ قادر کارتراى ٍ تاضذ ًاقع ،یارتثاط

 .داد دیخَاُ

 یریپذ دستزس

 ىیا. کٌٌذ دایج ضوا تیسا در ها تا تواس غفحِ از یًکیل یراحت تِ تا تاضٌذ قادر دیتا تیسا دکٌٌذگاىیتازد

 اطالعات آٍردى دست تِ یترا را ّا آى عٌَاى چیُ تِ تاضذ؛ تیرؤ قاتل ٍ آضکار غفحات یتوام در دیتا ًکیل

 .تاضذ دسترس در یراحت تِ دیتا اطالعات ىیا د،یًکي جستجَ تِ هجثَر یارتثاط

 یارتباط مختلف یها نهیگز

 یجا خَد در را دپارتواى ّر ٍ تخص ّر یارتثاط اطالعات دیتا خَد تیسا یطراح در تسرگتر یکارّا ٍ کسة

. رُیغ ٍ تیعضَ ،یکل اطالعات سؤاالت، ،یتکٌَلَش یتاىیپطت اى،یهطتر خذهات یّا تخص ّواًٌذ. دٌّذ

 ستیل ىیا در ّن را .... ٍ اطالعات ارضذ افسر عاهل، ریهذ هثل خاظ افراد یارتثاط اطالعات دیتا ضوا ىیّوچي

 .دیدُ قرار

 ممنوع غاتیتبل

 تاضذ، غاتیتثل گًَِ ّر از یخال دیتا غفحِ ىیا. دیًکي غیتثل ّرگس ها تا ارتثاط غفحِ در خَد تیسا یطراح در

 .دیًوا هحذٍد آى داخل یارتثاط اطالعات تِ را کارتراى تورکس ٍ تَجِ دیتا غفحِ ىیا

 یارتثاط فرم یهحتَا
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 تا را ها تا ارتثاط غفحِ دیًثا ّرگس. تاضذ داضتِ را ازیى هَرد یضرٍر اطالعات حذاقل دیتا ضوا یارتثاط فرم

 کِ دیدُ ارائِ را یاطالعات. است تْتر تاضذ تر سادُ چِ ّر د،یکي پر یضرٍر ریغ ٍ اًذازُ از شیب اطالعات

 کِ کٌذ یم ىیتضن اهر ىیا. ضَد ضاهل را یضرٍر یّا ًِیگس ّوِ ٍ دارًذ ازیى آى تِ تیسا دکٌٌذگاىیتازد

 .کٌذ یم ترقرار ارتثاط دکٌٌذگاىیتازد ٍ اىیهطتر تا کارآهذتر ضکل تِ ضوا تیسا در ها تا تواس غفحِ

. کٌذ یم یاری کٌٌذگاى دیتازد تا هٌاسة ارتثاط ىیّوچي ٍ تیسا یطراح اهر در را ضوا ضذُ، رکر هَارد

 


