
 

 

 

 یىتروتیا یاتیتازار در یقو اما سادي یاتسار ت،یسا یطراح

 کٌذ؟ جزب خْد تَ سا اىیهطتش کَ ذیتاض داضتَ یتیسا ّب ذیداس دّست ُن ضوا ایآ

  

 

 

 تعاهل دس هتفاّت یکاالُا ّ خذهات تا کَ ییُا کاس ّ کسة صاحثاى یتشا یٌتشًتیا یاتیتاصاس ،یجِاً سقاتت عشصَ دس

 ذیخْاُ جزب سا یاسیتس هخاطثاى ّ اىیهطتش تاضذ، جزاب ّاقعا   ضوا تیسا ّب اگش. است تیاُو حائض اسیتس ُستٌذ،

 .ًوْد

 ُش داسًذ کاس ّ سش هختلف خذهات ّ هحصْالت تا کَ ُا کاس ّ کسة صاحثاى. است ضذٍ جیسا اسیتس اهشّصٍ تیسا یطشاح

 دس کٌٌذ یه جزب یطتشیت اىیهطتش کَ ُستٌذ ییُا تیسا ّب ُا، ُواى اىیه اص اها. ُستٌذ تیسا ّب یداس کذام

 .ستٌذیً کاس يیا اًجام تَ قادس ُا تیسا ّب شیسا کَ یحال

 

 اًتخاب سا کذام کی خْب ّ تذ يیت ذیتا ضوا هْاسد، ُوَ هثل .است مىاسة تیسا وب کی داشته مثثت، جىثً هیا

 تَ ّسّد قصذ ضوا اگش شایص. است یاتیح ّ هِن اسیتس تیسا یطشاح هشاحل اًجام یتشا هٌاسة ضشکت کی اًتخاب. ذیکٌ

 ذ،یدُ ًطاى یخْد تٌگاتٌگ سقاتت يیا دس ذیخْاُ یه اگش ذ،یداس سا یهجاص یفضا دس حضْس ّ یٌتشًتیا یاتیتاصاس یایدً

 یطشاح ّ ییاتتذا یُا گام يیُو اها. است ضوا یُا گام ّ هشاحل يیتش ییاتتذا هٌاسة یطشاح تا یتیسا ّب داضتي

 .گزاسد یه یهٌف ای هثثت شیتأث ضوا اىیهطتش تش یساحت تَ کَ است یاتضاس شایص. تاضذ یه ُا يیتش هِن جضّ تیسا

 

 تیسا ّب تٌِا اها. کٌٌذ یه ذیتاصد هختلف یُا هْضْع ّ اُذاف تا تیسا ّب ُضاساى اص ٌتشًت،یا کاستش ُا ْىیلیه سّصاًَ

 ًقص ت،یسا یطشاح کَ جاست يیا. تٌذًذ یه ًقص کاستشاى رُي دس کَ ُستٌذ خْب یهحتْا ّ یطشاح تا هٌاسة یُا

 .دُذ یه ًطاى سا خْد



 

 

 

 يیا اص ذیتا اها. تاضٌذ داضتَ یگزاس شیتأث حضْس ّ دٌُذ ًطاى یخْد ّب یفضا دس کَ داسد ّجْد ُوَ یتشا ضاًس يیا پس

 ثاىیسق نیعظ لیخ تا خن ّ چیپ پش ساٍ يیا دس ضوا هطاّس ،یا حشفَ افشاد اگش شایص. کشد استفادٍ ضکل يیتِشت تَ ضاًس

 ذیخْاُ هْاجَ ضکست ای ّ تحشاى تا سا خْد کاس ّ کسة یحت ّ داد ذیخْاُ دست اص سا خْد ضاًس ضوا ًثاضٌذ، قذستوٌذ

 .کشد

 

 :کَ گفت ذیتا یاًیپا سخي عٌْاى تَ

 تْاًذ یه هٌاسة یطشاح ّ کیگشاف هحتْا، تا کَ است ضوا تشًذ جیتشّ ّ غیتثل اًتطاس، یتشا سادٍ یاتضاس تیسا یطشاح

 .تشساًذ تیهْفق یُا قلَ تَ سا ضوا کاس ّ کسة ّ کٌذ تشاتش يیچٌذ سا ضوا فشّش

 

 تیموفق تً دنیرس یترا آن از و دیتساز را مىاسة اتسار د،یتاش وب یفضا در قدرتمىد حضور فکر تً حاال هیٌم از پس؛

 شرکت و یا حرفً افراد از دیتا حتما   اٌدافتان، تً دنیرس یترا دیوکى فراموش و د؛یکى استفادي یىتروتیا یاتیتازار در

 .دیریتگ کمک معتثر یٌا

  


