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 اطالعاتي بانکهاي ارسيابي

 همذهِ 

 تىٌَلَطي هثاتِ تِ ايٌه وِ اػت حذي تِ اػت، وشدُ وؼة اخيش ػالْاي دس اعالػاتي تاًه تىٌَلَطي وِ اػتثاسي ٍ اّويت

 ٍ رخيشُ ّاي ػيؼتن ديگش.گيشد هي لشاس اػتفادُ هَسد فشاگيش عَس تِ چٌذواستشي هحيغْاي دس ّن ٍ واستش ته هحيغْاي دس ّن تشتش،

 اگش. اػت ّا ػشهايِ هْوتشيي اص دادُ ػاصهاى، يه دس.اػت ؿذُ هتشٍن تاًىي، غيش تىٌيىْاي ٍ سٍؿْا ووه تِ اعالػات تاصياتي

 ؿذُ افضٍدُ آًْا تش اعالػات يؼٌي ديگش، اي هَلفِ ايٌه داًؼت، هي پيـشفت ٍ تما تشاي اػاػي هَلفِ دٍ سا اًشطي ٍ هادُ تـش صهاًي

 (.0881 ساًىَّي،. ) اػت

 اهىاى هتوشوض هذيشيتي تا تا سا گيشي تْشُ ايي وِ اػت ػيؼتوي داؿتي ، اعالػات اص هَثش ٍ واسا اػتفادُ الصهِ اػت تذيْي -0

 . اػت وشدُ سؿذ حذ ايي تا ؿذُ ايجاد اعالػاتي تاًىْاي فٌاٍسي وِ اػت ػيؼتوي چٌيي ايجاد تشاي. ػاصد پزيش

 اي ٍيظُ اّويت گًَاگَى هؼياسّاي اػاع تش آًْا اسصياتي اعالػاتي پايگاّْاي تٌَع ًيض ٍ تؼذاد سٍصافضٍى افضايؾ تِ تَجِ تا

 . اػت يافتِ

 :دّيذ پاػخ ػَالْا ايي تِ اتتذا تايذ تاؿيذ اعالػاتي تاًه تْيِ وويتِ ػضَ ؿوا اگش

 ؿَد؟ هي تْيِ هٌظَس چِ تِ اعالػاتي تاًه -0

 ؿَد؟ هي تْيِ ؼاًيو چِ تشاي اعالػاتي تاًه -2

 اػت؟ هٌاػة تاًه ايي تشاي جؼتجَيي هَتَس چِ -8

 اػت؟ لذس چِ آى تْيِ ّضيٌِ وٌذ؟ هي پـتيثاًي ٍ ًلة عشاحي، سا آى وؼي چِ -4

 [0]وٌذ؟ هي اػتفادُ هذيشيتي ػيؼتن ًَع چِ اص اعالػاتي تاًه -5

 افضاس ًشم يا[ 8]اؿتشاوي افضاس ًشم[ 2]تجاسي، افضاس ًشم)  وٌذ؟ هي اػتفادُ افضاسي ًشم هحلَل ًَع چِ اص اعالػاتي تاًه -6

 [(. 4]سايگاى

 ٍ هحذٍد گشٍّي تَاًٌذ هي واستشاى. گيشد لشاس اسصياتي هَسد آى واستشاى ًيض ٍ تاًه عشاح ديذگاُ اص تَاًذ هي اعالػاتي تاًىْاي

 ٍ عشاحي پزيشي، جؼتجَ ػاصهاًذّي، هؼتٌذػاصي، هحتَي، هؼياسّاي اعالػاتي پايگاّْاي تشسػي دس. تاؿٌذ اي گؼتشدُ عيف يا

 :ؿَد تَجِ ًيض صيش هَاسد تِ تايذ  اي وتاتخاًِ ػيؼتن تشسػي دس.  تاؿذ هي هغشح خالليت ٍ دػتشػي ّاي ؿيَُ ٍ گشافيه

 واستشاى ٍ وتاتخاًِ ًياصّاي تشسػي-0

 ......ٍ ّا ػيؼتن ؿذُ عشاحي ًوَداسّاي آهَصؿي، ّاي دػتٌاهِ تشسػي هَجَد، ّاي ػيؼتن تحليل ٍ هغالؼِ -2

 هشاحل دس ػيؼتن اسصياتي تشاي اسصياتي وويتِ تـىيل)  وتاتخاًِ ػيؼتن تاسُ دس واستشاى ٍ واسوٌاى تا هؼتوش استثاط -8

 (اجشا هختلف

  اي وتاتخاًِ ّاي ػيؼتن هَسد دس آهاسي اعالػات آٍسي جوغ-4

 ..... ٍ اي وتاتخاًِ تيي خذهات وٌٌذُ، اػتفادُ جاهؼِ تَدجِ، لثيل اص وتاتخاًِ اهىاًات تشسػي -5

 ًياص هَسد تجْيضات ػايش ٍ افضاسي ًٍشم افضاسي ػخت هلضٍهات تشسػي -7

 اجشا ّضيٌِ  -8

 ػيؼتن اسصياتي هؼياسّاي تِ هشتَط ٍاسػي ػياِّ اتتذا همالِ ايي دس اعالػاتي، تاًه هذيشيت ّاي ػيؼتن اّويت تِ تَجِ تا 

 .ؿَد هي اسائِ اعالػاتي تاًه هذيشيت
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 اطالعاتي بانک مديزيت سيستم ارسيابي معيارهاي

 (Functionality) ػولي ّاي جٌثِ -0

 .تاؿذ داؿتِ سا جثشي ؿثِ ٍ جثشي ػولگشّاي اص اػتفادُ ٍ اًتخاب داٍسي، تيٌي، پيؾ تَاًايي تايذ جَ ٍ پشع صتاى-

 چِ ٍ ػغح چِ اص ؿذُ اػتفادُ  SQL اص اگش  هثال ػٌَاى تِ ؿذُ اػتفادُ جَيي ٍ پشع صتاى چِ اص ؿَد هـخق تايذ -

 ؟.تاؿذ هي ٍيشايـي

 ؿَد؟ هي فشاّن صتاى ايي تَػظ سياضي تَاتغ چِ -

 ًَػي؟ چِ اص داسد اگش داسد آهاسي تَاتغ آيا -

 وٌذ؟ هي پـتيثاًي ًيض سا ديگشي صتاًْاي آيا -

 (Importing & Exporting Tables)   جذٍلْا وشدى ون ٍ اضافِ -2

 اػت؟ واغزي ّاي واستشگِ ؿثيِ اعالػات ٍسٍد واستشگِ آيا -

 دّذ؟ هي واستش تِ جذيذ واستشگِ عشاحي اجاصُ ػيؼتن آيا -

 اػت؟ هيؼش ديگش فايلْاي اص اعالػات اًتمال اهىاى آيا -

 ؿَد؟ هي جلَگيشي فيلذّا تِ اؿتثاُ اعالػات ٍسٍد اص ٍ وٌتشل ّا دادُ اػتثاس آيا -

 اػت؟ وٌٌذُ ووه ٍ گَيا وافي اًذاصُ تِ هٌَّا ٍ فشهْا آيا -

 ؿَد؟ هي دادُ واستشگِ دس غلظ اعالػات ٍسٍد ٌّگام تِ خغا پيغام آيا -

 داسد؟ ٍجَد( Online)  پيَػتِ كَست تِ اعالػات ٍسٍد اهىاى آيا -

 ؟..(…,HTML,XML,TEXT) ؿَد هي اسائِ لالثي چِ دس خشٍجي اعالػات -

 (Data types)  دادُ ًَع -8

 ......(ٍ جثشي اي، سؿتِ اػـاسي، كحيح، ػذد)  ؿَد هي پزيشفتِ اي دادُ ًَع چِ -

 اػت؟ لذس چِ ّا داُ عَل -

 داسد؟ ٍجَد فيلذ عَل هحذٍديت آيا -

 ؿَد؟ هي وٌتشل فيلذ دس دادُ ًَع اػتثاس آيا -

 ؿَد؟ هي اػتفادُ IEEE    اػتاًذاسد ًظيش خاكي اػتاًذاسد اص آيا -

 ؿَد؟ هي اػتفادُ خاكي آسايِ ٍ ػاختا اص صهاى ٍ تاسيخ ًوايؾ تشاي آيا -

 ( Null Handling) تْي فيلذ پشداصؽ -4

 پايگاُ يه دس هثال تشاي. اػت هتفاٍت كفش همذاس تا اهىاى ايي اػت تَضيح تِ الصم وٌذ هي پـتيثاًي اهىاى ايي اص آيا

 ًـاى اػت كفش اص هتفاٍت وِ( NULL) تْي تايذ همذاس فيلذ دس ٍ ؿَد دادُ ًـاى كفش ػذد ًثايذ ًىٌذ واس تشهَهتش اگش َّاؿٌاػي

 .ؿَد دادُ

 ( Scalability) گزاسي همياع - -5

 داسد؟ جذٍلْا تؼذاد ٍ اًذاصُ ٍ ػتًَْا ػغشّا، تؼذاد دس هحذٍديتي آيا

 ( (Indexing  ػاصي ًوايِ -6

 اػت؟ ؿذُ فشاّن ػاصي يًِوا اهىاًات چِ
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 Metadata دادُ اتش  -7

 داسد؟ ٍجَد... ٍ ٍاطُ وليذ هتي، ػشكفحِ، ًظيش اي اتشدادُ ّاي دادُ رخيشُ ٍ اػتفادُ تشاي اهىاًاتي چِ

 (Interface) واستش ساتظ -8

 اػت؟ ؿذُ ًَؿتِ صتاًي چِ تِ ساتظ ايي ٍ ؿذُ 0عشاحي ًَيغ تشًاهِ تشاي ساتغي چِ ٍ ًْايي واستش تشاي واستشي ساتظ چِ

 (Inter – operability)   اجشايي لاتليت -9

 اػت؟ دػتشع لاتل ديگش ّاي ؿثىِ يا ٍ ايٌتشًت عشيك اص آيا -

 اػت هيؼش ًيض دػتشػي ايي اص جلَگيشي اهىاى داسد ٍجَد دٍس ساُ اص دػتشػي لاتليت اگش آيا-

 داسد؟ سا[ 6]ؿذُ تَصيغ اعالػاتي پايگاّْاي اص پـتيثاًي اهىاى آيا - 

 داسد؟ سا[ 7]هَاصي جؼتجَي تَاى ػيؼتن آيا -

 (DBMS Management) ػيؼتن هذيشيتي اهىاًات – 01

 داسد؟ ٍجَد دػتشػي ٍ ّا دادُ وٌتشل ٍ ػيؼتن اهٌيتي هذيشيت تشاي توْيذاتي چِ  -

 داسد؟ ًياص تالؽ ٍ واس هيضاى چِ تِ ػيؼتن ًلة -

 اػت؟ الصم ػيؼتن تا واس تشاي هْاستْايي چِ -

 اػت؟ ًياص ػيؼتن اًذاصي ساُ تشاي ديؼه حافظِ ٍ حجن هيضاى چِ تِ -

 (Marketing Position)   تجاسي ّاي جٌثِ -00

 داسد؟ دادُ پايگاُ هذيشيت ػيؼتوْاي تْيِ دس تجشتياتي چِ وٌٌذُ تْيِ -

 ّاي ّضيٌِ. واسوٌاى لشاسدادّا، افضاس، ًشم تجْيضات، خشيذ ؿاهل اٍل ػال ّضيٌِ)  اػت لذس چِ ػيؼتن اًذاصي ساُ ّضيٌِ -

 (.واسوٌاى ٍ ػيؼتن استماء ، پـتيثاًي لشاسدادّا، توذيذ ّضيٌِ:  ؿاهل ػاالًِ

 اػت؟ اًذاصُ چِ تا هختلف ػاهلْاي ػيؼتن تا ػاصگاسي -

 Help  ساٌّوايي-02

 داسد؟ ػيؼتن هذيش ساٌّواي ٍ ًَيغ تشًاهِ ساٌّواي واستش، ساٌّواي ًلة، ساٌّواي ػيؼتن -

 اػت؟ هـخق ػيؼتن ٍيشايؾ ٍ هذل ٍ ػيؼتن عشاحي تِ هشتَط هفاّين -

 وٌذ؟ حل ػيؼتن دس ؿذُ تيٌي پيؾ ووىي اهىاًات ووه تا سا خَد هـىالت تَاًذ هي واستش آيا -

 داسد؟ ٍجَد واستشاى[ 8]هتذاٍل پشػـْاي اص آسؿيَي آيا -

 داسد؟ ٍجَد الىتشًٍيه پؼت عشيك اص ػَالْا وشدى هغشح اهىاى آيا -

 

 :پيوسته اطالعاتي بانکهاي ارسيابي معيارهاي

 ايي تْيِ اًذسواساى دػت ػايش ٍ وتاتذاساى اػت الصم پيَػتِ اعالػاتي پايگاّْاي افضٍى سٍص افضايؾ تِ تَجِ تا حاضش حال دس

 تاًىْاي اسصياتي تا استثاط دس ديگشي ٍاسػي ػياِّ همالِ ايي اداهِ دس. دٌّذ لشاس اسصياتي هَسد سا پايگاّْا ايي ويفيت ، پايگاّْا گًَِ

 .ؿَد هي اسائِ پيَػتِ اعالػاتي

  محتوي -1
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  خاص ويژگيهاي 

 ّؼتٌذ؟ وؼاًي چِ ًظش هَسد هخاعثاى ٍ واستشاى -

 اػت؟ هٌاػة خاكي ػٌي گشٍُ تشاي آيا -

 اػت؟ ؿذُ اػتفادُ يادگيشي تشاي آهَصؽ ٍيظُ اػتاًذاسدّاي اص آيا -

 دسن تشاي ًوَداس ٍ تلاٍيش اص اػتفادُ ٍاطگاى، پاساگشافْا، ٍ جولِ عَل ًظش اص)  اػت؟ هٌاػة خَاًايي ػغح ًظش اص آيا -

 ........(.ٍ هتي تْتش

 پغ ٍ صهيٌِ پيؾ خغَط، فاكلِ فًَت، ًَع ٍ اًذاصُ)  اػت هَثش خَاًايي ػغح تشدى تاال دس هتي ؿىل ٍ لالة آيا -

 ؟....(ٍ ػشكفحِ صهيٌِ،

 اػت؟ ؿذُ تؼشيف سٍؿٌي تِ ًظش هَسد هٌثغ ّذف آيا -

 دامنه -2

 (ّا چىيذُ ٍ ػٌَاًْا ّا، ًوايِ تؼذاد)  اػت؟ گشفتِ لشاس پَؿؾ تحت جاهغ عَس تِ ًظش هَسد هَضَػي ّاي صهيٌِ آيا -

 اػت؟ هَجَد تاسيخي چِ اص(  Back files) لثلي ّاي ؿواسُ ٍ اػت چگًَِ ػايت ًگش گزؿتِ پَؿؾ -

 اػت؟ ؿذُ اضافِ هٌثغ هَضَػي داهٌِ تِ فشاهتي اص اػتفادُ تا آيا -

  دقت -3

 (وٌٌذُ پـتيثاًي ّاي ػاصهاى ًاؿش، ًَيؼٌذُ، ٍيشاػتاس،)  اػت؟ هؼتثش ؿذُ اسائِ اعالػات آيا - 

 داسد؟ ًظش هَسد هَضَػي صهيٌِ دس سا الصم ؿْشت ٍ هْاست داًؾ، ٍ اػت هَضَػي هتخلق ٍيشاػتاس آيا -

 اػت؟ ؿذُ داٍسي ٍ اسصياتي ػاصي ًوايِ اص لثل هٌاتغ آيا -

 اػت؟ هؼتثشي ػاصهاى تِ ٍاتؼتِ پايگاُ وِ دّذ هي ًـاى ػايت آدسع آيا -

 اػت؟ ػَگيشي اص دٍس تِ ٍ كحيح دليك، هٌاتغ آيا ٍ اػت ؿذُ ايجاد هٌاتغ چِ اػاع تش پايگاُ -

 تاتـذ؟ هي هـخلي صهاًي فاكلِ ٍ هـي خظ اػاع تش آى ػاصي سٍصآهذ آيا ٍ اػت لذس چِ پايگاُ سٍصآهذػاصي دٍسُ -

 ؿَد؟ هي ؿذُ اسائِ اعالػات ٍ هتي هَثشتش دسن ٍ استثاط ػثة پيًَذّا ٍ فشاهتٌْا آيا -

 ؿَد؟ هي وٌتشل ٍلت چٌذ ّش پيًَذّا ٍ داسد وَسٍجَد پيًَذّاي آيا -

 داسد؟ اهاليي ٍ گشاهشي غلغْاي پايگاُ آيا -

 فني هاي جنبه -4  

 پذيزي دستزس  

 تاؿذ؟ هي خاكي لشاسداد ٍ هحذٍديتْا داساي دٍس ساُ اص دػتشػي آيا-

 اػت؟ ػادُ ًام ثثت آيا داسد اگش ٍ داسد ًام ثثت تِ ًياص آيا -

 ؿَد؟ هي[ 9]تاسگزاسي آػاًي تِ آى خاًگي كفحِ آيا -

 دػتشع دس ٍ ٍاضح پايگاُ اص اػتفادُ چگًَگي ٍ جؼتجَ، سٍؽ خاف ووىْاي جؼتجَ، جؼثِ خاًگي كفحِ دس آيا -

 اػت؟

 اػت؟ دػتشع لاتل ًيض ديگش صتاًْاي تِ پايگاُ آيا -
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 اػت؟ هـاّذُ لاتل ًيض ديگش ػاهلْاي ػيؼتن ٍ هشٍسگشّا تا آيا -

 دّذ؟ هي تغييش سا خَد آدسع هىشس عَس تِ يا اػت ثثات داساي ػايت آيا -

 اػت؟ ؿذُ گزاؿتِ جذيذ آدسع تِ پيًَذُ وٌذ تغييش ػايت آدسع اگش آيا -

 اػت؟ ؿذُ گشفتِ ًظش دس آػاًتش دػتشػي تشاي ًيض[ 01]اي آييٌِ ػايت آيا -

 ًوايؾ ًحَُ ٍ عشاحي -

 اػت؟ پؼٌذ واستش ٍ ػادُ ػاختاسي داساي آيا-

 ػٌَاًْاي دادى لشاس صهيٌِ، ٍ هتي سًگ تضاد هٌاػة، گزاسي فاكلِ خَاًا، فًَتْاي الگ، سًگ، ًظيش هٌاػة عشاحي اص آيا-

 اػت؟ تشخَسداس..... ٍ تَكيفي ٍ فشػي

 اػت؟ خـِ تذٍى ٍ دليك ًوايؾ كفحِ آيا -

 اػت؟ ؿذُ اػتفادُ تلَيشي ٍ كَتي اهىاًات اص هتي تْتش دسن تشاي آيا -

 (Navigation) ػايت تَسق ٍ هشٍس -

 آهَصؽ ًوايِ، ياب،؛ - جْت ّاي ًـاًِ سًٍذُ، تاال هٌَّاي ّا، دووِ آيىًَْا، ًظيش ووىي اتضاسّاي داساي ػايت آيا -

 هيثاؿذ؟ كفحِ هشٍس تشاي هثال ٍ جؼتجَ

 تشػاًٌذ؟ هملذ تِ اضافي آهَصؽ تِ ًياص تذٍى سا واستش وِ ّؼتٌذ اي گًَِ تِ ووىي ػالئن ايي آيا -

 اص تيؾ)  تشػذ؟ خَد ًياص هَسد اعالػات تِ ػادگي تِ واستش وِ اػت اي اًذاصُ تِ آًْا تؼذاد ٍ ّؼتٌذ فؼال پيًَذّا آيا -

 (اػت صياد اعالػات تِ سػيذى تشاي پيًَذ اًتخاب تاس ػِ

 اػت؟ ؿذُ اػتفادُ تلاٍيش ٍ هتي تْتش دسن تشاي ػشكفحِ تَضيحات ٍ تشچؼثْا اص آيا -

 اػت؟ هيؼش ساحتي تِ تؼذ ٍ لثل ّاي كفحِ تِ پشؽ آيا -

 گيشد؟ هي كَست آػاًي تِ[ 00]اتلال للغ آيا -

 جستجو ويژگيهاي -5

 (Search input) جؼتجَ دسًٍذاد

 ؟(ؿذُ وٌتشل صتاى يا آصاد ٍ عثيؼي صتاى)  گيشد لشاس اػتفادُ هَسد تَاًذ هي جؼتجَيي سٍؽ چِ -

 [02]داسد؟ ٍجَد جثشي ػولگشّاي اص اػتفادُ اهىاى -

 داسد؟ ٍجَد.... ٍ ػثاست هَضَع، ػٌَاى، ٍاطُ، وليذ تا جؼتجَ اهىاى آيا -

 داسد؟ ٍجَد.... ٍ صتاى هذسن، ًَع ًـش، ػال ًظيش هٌاػة هحذٍدگشّاي اص اػتفادُ اهىاى آيا -

 داسد؟ ٍجَد[ 04]ػوَهي جؼتجَي ٍ[ 08]سيـِ جؼتجَي ػولگشّاي اص اػتفادُ اهىاى آيا -

 داسد؟ ٍجَد پيـشفتِ جؼتجَي گضيٌِ آيا -

 [05]داسد؟ ٍجَد جؼتجَ فشهَلثٌذي اهىاى آيا -

 وٌذ؟ هي پيـٌْاد جايگضيي ػثاستْاي ٍ اكالح سا گشاهشي ٍ اهاليي غلغْاي آيا -

 اػت؟ ؿذُ تيٌي پيؾ واستش ساٌّوايي تشاي اي اكغالحٌاهِ آيا -

 داسد؟ ٍجَد ّا ًوايِ داخل اص هذخل اًتخاب ٍ هختلف ّاي ًوايِ تَسق اهىاى آيا -

 داسد؟ ٍجَد پايگاُ چٌذ دس ّوضهاى جؼتجَي اهىاى آيا -
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 (Search output)  جؼتجَ تشًٍذاد -

 داسد؟ ًظش هَسد هَضَع تا صيادي استثاط جؼتجَ ًتايج آيا -

 وٌذ؟ هحذٍد تخَاّذ وِ جايي تا سا ًتايج تَاًذ هي واستش آيا -

 ؿَد؟ هي اسائِ دسن لاتل لالثي دس جؼتجَ ًتايج آيا -

 داسًذ؟ سا يىذيگش تا تشوية اهىاى جؼتجَ ًتايج ٍآيا اػت پشداصؽ لاتل جؼتجَ ًتايج -

 ؿَد؟ هي هشتة.... ٍ ًَيؼٌذُ ًام اًتـاس، تاسيخ ًَيؼٌذُ، لثيل اص هـخق فيلذّاي اػاع تش جؼتجَ ًتايج آيا -

 ؿَد؟ داسهي ًـاى يا رخيشُ تؼذي ّاي اػتفادُ تشاي جؼتجَ ًتايج آيا -

 تاؿذ؟ هي جؼتجَ ًتايج اص خاف سوَسدي تِ پشؽ اهىاى آيا -

 ؿَد؟ هي[ 06]تشجؼتِ ؿذُ تاصياتي هتي دس هتشادف يا ؿذُ جؼتجَ ولوات آيا -

 اػت؟ هيؼش الىتشًٍيه پؼت عشيك اص ًتايج اسػال اهىاى آيا -

 واستش چاج گضيٌِ يا ٍ ػٌذ، ول ؿذُ، اًتخاب هتي چاج) داسد ٍجَد ؿذُ تاصياتي هٌاتغ چاج تشاي ٍيظُ اهىاًات آيا -

 [(07]پؼٌذ

 داسد؟ ٍجَد.. …,HTML, PDF, TEXT لثيل اص ػٌذ هختلف لالثْاي اًتخاب اهىاى آيا -

 اػت؟ هـخق ؿذُ تاصياتي هذسن حجن آيا -

 اػت؟ ؿذُ هيؼش پيًَذ عشيك اص ػٌذ دس سفتِ واس تِ هَاخز ٍ هٌاتغ تِ دػتشػي آيا -

 ٍيا هذسن تحَيل خذهات تِ پيًَذ ًظيش ػٌذ تِ دػتشػي جْت الصم ساٌّوايي ًثاؿذ هيؼش ػٌذ هتي تِ دػتشػي اگش آيا -

 اػت؟ ؿذُ گشفتِ ًظش دس پيَػتِ كَست تِ هٌثغ ػفاسؽ اهىاى

 هذيشيتي هالحظات -6

 ؟ اػت ؿذُ تياى سٍؿٌي تِ ػايت اّذاف آيا -

 اػت؟ ؿذُ روش اػتٌادي هٌاتغ اص ػايت تا ساتغِ دس ّايي تشسػي ٍ ًمذ آيا -

 اػت؟ هؼتثش ؿذُ روش ًمذّاي آيا -

 اػت؟ ؿذُ روش سايت وپي لَاًيي تا ساتغِ دس ػايت هـي خظ آيا -

 دس هتذاٍل پشػـْاي وشدى هغشح يا ٍ تواع تلفي الىتشًٍيه، پؼت عشيك اص پـتيثاًي خذهات ٍ فٌي ووىْاي آيا  -

 .اػت؟ دػتشع

 ؿَد؟ هي تياى ػايت وٌٌذگاى تاصديذ ٍ واستشاى آهاس آيا -

 تشاي... ٍ ّا ًاهِ ضواًت ٍ لشاسدادّا اؿتشان، ّضيٌِ ليوت، تا ساتغِ دس اي گؼتشدُ اعالػات ػايت ًاؿش جاًة اص آيا -

 اػت؟ ؿذُ دادُ پايگاُ خشيذ هَسد دس گيشي تلوين

 داسد؟ ٍجَد پايگاُ استماء تشاي عشحي آيا -

 ..(… DEMO , Free Trial ّاي گضيٌِ)اػت؟ سايگاى آهَصؿْا ايي آياٍاًذ اًذيـيذُ توْيذاتي واستشاى آهَصؽ تشاي آيا -

 اػت؟ ؿذُ اسائِ ػايت ًمـِ آيا -

 اػت؟ هفيذ ػايت دس ؿذُ تياى پيغاهْاي آيا -

 اػت؟ هـاّذُ لاتل ّا كفحِ ي ّوِ دس ػاصي سٍصآهذ آخشيي تاسيخ آيا -


