
 

 

 

تیسا یطزاح در ما با تماس صفحه تیهما  

 طفحَ قتیحق در. است ترخْردار یاریتس تیاُو از شرکت، درتارٍ طفحَ ُواًٌذ" ها تا تواش" طفحَ تیسا یطراح در

 یتواه اگر یحت کَ است یقذر تَ یارتثاط اطالعات تیاُو. تاشذ تیسا ّب کی طفحَ يیتر هِن تْاًذ یه ها تا تواش

 قادر کارتراى ّ تاشذ ًاقض ،یارتثاط اطالعات یّل کٌٌذ، کوک اُذاف تَ ذىیرس تَ را شوا ت،یسا یُا قسوت ّ طفحات

داد ذیخْاُ دست از را خْد اعتثارات توام شوا کٌٌذ، ترقرار ارتثاط شوا تا ًثاشٌذ  

 

 

یزیپذ دستزس  

 در ذیتا ٌکیل يیا. کٌٌذ ذایپ شوا تیسا در ها تا تواش طفحَ از یٌکیل یراحت تَ تا تاشٌذ قادر ذیتا تیسا ذکٌٌذگاىیتازد

 جستجْ تَ هجثْر یارتثاط اطالعات آّردى دست تَ یترا را ُا آى عٌْاى چیُ تَ تاشذ؛ تیرؤ قاتل ّ آشکار طفحات یتواه

تاشذ دسترش در یراحت تَ ذیتا اطالعات يیا ذ،یًکٌ . 

یارتباط مختلف یها نهیگز  

 ُواًٌذ. دٌُذ یجا خْد در را دپارتواى ُر ّ تخش ُر یارتثاط اطالعات ذیتا خْد تیسا یطراح در تسرگتر یکارُا ّ کسة

 اطالعات ذیتا شوا يیُوچٌ. رٍیغ ّ تیعضْ ،یکل اطالعات سؤاالت، ،یتکٌْلْژ یثاًیپشت اى،یهشتر خذهات یُا تخش

ذیدُ قرار ستیل يیا در ُن را....  ّ اطالعات ارشذ افسر عاهل، ریهذ هثل خاص افراد یارتثاط . 

ممنوع غاتیتبل  

 طفحَ يیا تاشذ، غاتیتثل گًَْ ُر از یخال ذیتا طفحَ يیا. ذیًکٌ غیتثل ُرگس ها تا ارتثاط طفحَ در خْد تیسا یطراح در

ذیًوا هحذّد آى داخل یارتثاط اطالعات تَ را کارتراى تورکس ّ تْجَ ذیتا . 

یارتباط فزم یمحتوا  

 از شیت اطالعات تا را ها تا ارتثاط طفحَ ذیًثا ُرگس. تاشذ داشتَ را ازیً هْرد یضرّر اطالعات حذاقل ذیتا شوا یارتثاط فرم

 ازیً آى تَ تیسا ذکٌٌذگاىیتازد کَ ذیدُ ارائَ را یاطالعات. است تِتر تاشذ تر سادٍ چَ ُر ذ،یکٌ پر یضرّر ریغ ّ اًذازٍ

 شکل تَ شوا تیسا در ها تا تواش طفحَ کَ کٌذ یه يیتضو اهر يیا. شْد شاهل را یضرّر یُا ٌَیگس ُوَ ّ دارًذ

کٌذ یه ترقرار ارتثاط ذکٌٌذگاىیتازد ّ اىیهشتر تا کارآهذتر . 

 

 .کٌذ یه یاری کٌٌذگاى ذیتازد تا هٌاسة ارتثاط يیُوچٌ ّ تیسا یطراح اهر در را شوا شذٍ، رکر هْارد


