
 

 

کارآمد تیسا یطراح اصول  

 اًتظار هْرد ثایس ظاُز اس شتزیت یشیچ کارتزاى، یآگاُ سطح شیافشا ّ ُا تیسا ّب اس افشّى رّس استفادٍ لیدل تَ اهزّسٍ

 در تا ذیتتْاً کَ یًحْ تَ تاشذ، تز جذاب ّ تِتز یعولکزد تا تز، یکارتزد شکل تَ ذیتا ُا تیسا یطزاح. تاشذ یه کارتزاى

 ّب ُز هتأسفاًَ اها. ذییًوا ارائَ کارتزاى ّ جستجْ یُا هْتْر تَ را یارسشوٌذ اطالعات هخاطثاى، اًتظارات گزفتي ًظز

 اصْل یتزرس تَ ،یکل ًگاٍ کی در اشتثاُات يیا دادى رخ اس یزیجلْگ یتزا. دُذ یًو اًجام یدرست تَ را کار يیا یتیسا

نیپزداس یه ًاکارا ّ کارآهذ تیسا یطزاح  

 

کارآمد تیسا یطراح اصول 

 تا ّ هؤثز یرّش تا را یضزّر اطالعات ذیتا خْب تیسا کی گز،ید عثارت تَ است، اطالعات ارائَ یتیسا ُز یذیکل ُذف

 ّب در هذت یطْالً یجستجْ تَ اسیً تذّى هؤثز، یاتی زیهس ستنیس کی تا کار يیا الثتَ کَ دُذ، ارائَ آساى یاتیدست

 چَ کارتزاى کَ کٌٌذ یزیگ نیتصو ذیتا ت،یسا یطزاح ٌذیفزآ یاصل ُستَ. تْد خْاُذ زیپذ اهکاى هختلف صفحات ّ تیسا

اتٌذیت تیسا در دارًذ اًتظار را یشیچ . 

 

ٍ   تیسا ّب یطزاح اصْل اس یکی  یه ّ شذٍ تیسا تیجذات شیافشا تاعث کَ است یزیتصْ یُا جلٍْ اس هتعادل استفاد

تگذارد شیًوا تَ تیسا کل در را شوا تزًذ اس یتفکز تْاًذ . 

ناکارا تیسا یطراح  

 ذٍید ُن کثزت تَ کَ دارًذ هتحزک یُا شيیویاً اس استفادٍ تَ لیتوا ،ییکارا تَ تْجَ یجا تَ ًاهٌاسة یُا تیسا ّب

 لْد سزعت کوثْد تا شَیُو اها تثزًذ، لذت ثایس یزیتصْ یُا جلٍْ يیا اس است هوکي کارتزاى کَ یحال در. شًْذ یه

 تیسا يیا. شذ خْاٌُذ یادیس یُا دردسز هتحول اطالعاتشاى تَ یاتیدست یتزا ُوْارٍ ّ ُستٌذ هْاجَ تیسا شذى

 یقزتاً یادیس یُا تیسا ّب ُوْارٍ ّ زًذیگ یًو ًظز در ُن را ییًِا کارتزاى یحت ّ کٌٌذ یًو فکز یاتی زیهس تَ ُا

 خْد یُا سْال جْاب افتيی یتزا یطْالً هذت تَ اطالعات اس پز صفحات اىیه کارتزاى یجستجْ. شًْذ یه کارا ًا یطزاح

ٌذاسدیت دام تَ را شوا تیسا ّب تْاًذ یه دارد، ّجْد یهجاس یایدً در کَ یرقاتت ُوَ يیا تا . 

 



 

 

 در تْاًذ یه تیّضع يیتز تذ در ّ تاشذ ًاهٌاسة ّ شیاًگ تز خشن تْاًذ یه تیّضع يیتِتز در فیضع تیسا یطزاح

 تَ گشتي ّ شوا تیسا ّب اس آًِا تزک تاعث ّ تاشذ داشتَ یهٌف زاتیتأث تتاىیسا کٌٌذگاى ذیتاسد یُا یزیگ نیتصو

شْد گزید تیسا دًثال . 

 

 کارتزاى تَ ذیتْاً یه صْرت يیا در ذ،یتاش داشتَ کاهل یآگاُ کارآهذ تیسا یطزاح اصْل تا راتطَ در ذیکٌ یسع پس

 .ذیکٌ ارائَ را یا ارسًذٍ خذهات خْد


