ثبساریبثی يیزيسی
يیزيس َبیی وٍ ثبعث سزمب خًردگی یب آوفلًاوشا میطًوذ ،در وًسبٌ سزیه سمبن در َمٍ جب دخص میطًوذ،دلیل
آن سمبس اوسبوُب ثب َمذیگز ي اوشمبل ثیمبری اسز .ثبساریبثی يیزيسی در ایىشزوز ویش ثٍ َمیه ريال وبر می وىذ ي
اطالعبسی ثب دسز ثذسز ضذن ثسزعز مىشطز می ضًد.حبل اگز ثشًاویذ گشارضی خبظ ضمبسز طزاحی وىیذ سب
وبال یب خذمب ر ضمب را ثٍ خًاوىذٌ ثفزيضذ ي اس طزیك ثبساریبثی يیزيسی آوزا مىشطز سبسیذ ،دس اس مذسی سیلی اس
مطشزیبن ثخ محػًل ضمب َجًم خًاَىذ آيرد .
گشارضبر يیزيسی اس دي طزیك مشفبير دسز ثذسز میطًوذ :
 .۱يلشی وسی ایمیلی را مىشطز میىىذ یب ممبلٍ ای را چبح میىىذ ي مزدم را سزغیت ثٍ داولًد گشارش اس يثسبیز
ضمب سحزیه میىىذ .
 . ۲يلشی وسی گشارش ضمب را ثٍ یه يثسبیز دیگز میفزسشذ یب ثٍ وسی دیگز می دَذ سیزا ضمب ثٍ آن ضخع
ایه اخشیبر را دادٌ ایذ .
ثبساریبثی يیزيسی ثبعث غزفٍ جًیی در َشیىٍ َبی سجلیغبر میگزد سیزا اطالعبر خیلی سزیعشز در ایه محیط
آساد گسشزش می یبثىذ .درحمیمز َمبوطًر وٍ خًاَیذ دیذ ثسیبری اس اسشزاسژیُبی يیزيسی میشًاوىذ وبم ،ضُزر
ي دیغبم ضمب را گسشزش دَىذ .يلشی عملیبر ثبساریبثی يیزيسیشبن را آغبس میىىیذ سب مذر َب دادٌ دیذا می وىذ ي
ومیشًان آن را مشًلف وزد.مبوىذ يیزيسُبی يالعی وٍ در لزوُبی گذضشٍ وٍ غذَب َشار وفز را سحز سبثیز لزار
دادوذ .
مًفمیز طزح ثبساریبثی يیزيسی ضمب ثٍ ایه ثسشگی خًاَذ داضز وٍ چگًوٍ افزاد مشىبيثب ي سزیع گشارش ضمب را
ثٍ مطشزیبن اعضب ،ديسشبن ي ارثبة رجً عُبیطبن میزسبوىذ.ایه ثذان معىب اسز وٍ ضمب ثبیذ ثب یه گشارش یب اثشار
دیگزی سُیٍ وىیذ وٍ مفیذ ي ضبمل اطالعبسی اسز وٍ ثٍ آسبوی در دسشزس ویسز يمیشًاوذ ثعىًان مىجعی
ارسضمىذ ثزای مػزف وىىذگبن یب غبحجبن ضزوشُب در ثبسار ثبضذ .
ثب گزافیه روگبروگ ي محشًیبر مفیذ ي گز اوجُب ثگشارضشبن را وبمال حزفٍ ای جلًٌ دَیذ .سیزا گشارضشبن َزچٍ
ثُشز ثبضذ ي ثُشز ثىظز ثیبیذ افزاد ثیطشزی مطشبق خًاَىذ ثًد آوزا ثٍ دیگزان معزفی وىىذ .

دلیل ایىىٍ ثبساریبثبن ایىشزوشی ثبًَش گشارضبسطبن را ثب حك وذی ي سىثیز ارائٍ می دَىذ آن اسز وٍ ثبعث ضًوذ
سب َ شاران ثبساریبة آوالیه ایىشزوشی آن را ثُمزاٌ اطالعبر محػًل یب خذمبسی وٍ خًدضبن داروذ ارائٍ دَىذ.
ثذیه سزسیت در مذر ومی َشاران وفز در حبل سزيیج گشارش ضمب َسشىذ .
َمچىیه ضمب میشًاویذ یه فبیل مًسیه ،وشبة الىشزيویىی  ،ولیخ يیذیًیی یب سبیز گشیىٍ َبی ایىچىیىی را ثٍ
آوُب ثذَیذ وٍ در َزوذام لیىىی وٍ مزدم را ثٍ يثسبیز ضمب ثزای دریبفز اطالعبر ثیطشز ،محػًالر ي مىبثع
راَىمبیی میىىذ يجًد داضشٍ ثبضذَ.زچیشی را وٍ ثٍ عىًان جبیشٌ اوشخبة می وىیذ ثزای آن يلز وبفی غزف
وزدٌ ي مبوىذ محػًلی ارسضمىذ آوزا ثسبسیذ سب مطمئه ضًیذ اطالعبر ارسضمىذی خًاَذ داضز ي مطشزیبن
احشمبلی را سطًیك ثٍ ولیه وزدن در غفحٍ ایىشزوشی ضمب ي سذس سزغیت ثٍ خزیذ وزدن ثىمبیذ.اگز گشارش ثی
ارسش ي معمًلی را سُیٍ وىیذ ،دس اس مذسی وًسبٌ سًسعٍ آن مشًلف خًاَذ ضذ .
●ية سبیز را ثزای ثبساریبثی يیزيسی ثُیىٍ سبسیذ
▪سٍ غفحٍ ایىشزوشی ثزای ادامٍ عملیبر يیزيسیشبن ایجبد وىیذ.خًاٌ یه يثسبیز جذیذ ایجبد وىیذ یب ایه
غفحبر را ثٍ سبیز مًجًدسبن اضبفٍ وىیذ ضمب ثٍ سٍ غفحٍ حیبسی ثزای دادن گشارضبر خبظ ي دروُبیز
فزيش وبال یب خذمبسشبن ویبس داریذ :
. ۱یه غفحٍ ية وٍ گشارضبر رایگبن ضمب را ثٍ ضىل فبیل لبثل داولًد ارائٍ میذَذ ي ثزای داولًد ثبسدیذ
وىىذگبن اثشذا ثبیذ وبم ،آدرس ایمیل،وذ دسشی،ي َز اطالعبر دیگزی را وٍ ضمب میخًاَیذ را ثذَىذ سب ثشًاوىذ
آوزاداولًد وىىذ .
 . ۲یه غفحٍ سبییذ سب اس ثبسدیذوىىذگبن ثزای ایىىٍ اطالعبر سمبسطبن را ارائٍ دادٌ اوذ سطىز ضًد .غفحٍ سبییذ
َمچىیه ثٍ ثبسدیذوىىذگبن میگًیذ وٍ ريی لیىه خبغی ولیه وىىذ سب ثشًاوىذ گشارش را داولًد وىىذ وٍ ایه
لیىه ثبیذ مطشزن جذیذ را ثٍ غفحٍ فزيش وبالی ضمب ثجزد .
 .۳غفحٍ فزيش محػًل ضمب وٍ مشه سجلیغبسی مبَزاوٍ ای را ثٍ ومبیص می گذارد ي ثبسدیذ وىىذٌ را سزغیت ثٍ
خزیذ محػًل یب خذمبر ضمب میىىذ .
اگز سب ثحبل اس ایه ريش ثبساریبثی اسشفبدٌ وىزدٌ ایذ  ،آوزا امشحبن وزدٌ ي اس وشبیج آن مشعجت ضًیذ.

