
 

 

 اطالعاتی درباره پورتال سایت 
 

ًبم پْستبل ُب سا صیبد ؽٌیذٍ این، اهب ؽبیذ ثشای ثشخی اص هب ایي عئْال 

پیؼ آهذٍ ثبؽذ کَ ّالؼب یک پْستبل 

چیغت؟ چَ ّیژگیِب ّ خقْفیبتی داسد؟ 

ّ چَ تفبّتی ثب یک ّة عبیت داسد؟ 

ثَ فبسعی دس  Portalتشجوَ کلوَ 

ّ ` دسگبٍ`، `دسیچَ`فشٌُگِبی لغت 

رکش ؽذٍ اهب کلوَ پْستبل دس ` هذخل`

. تکٌْلْژی اطالػبت هؼٌی هتفبّتی داسد

اگش ثخْاُین عبدٍ ثگْیین، پْستبل ففحَ 

ّة ّاعطی اعت کَ اهکبى دعتشعی 

آعبى سا ثَ ُش چیضی کَ کبسثش ، ثشای 

 –اًجبم ّظیفَ یب خْاعتَ اػ ًیبص داسد 

ى تْجَ ثَ ایٌکَ هحل فیضیکی آى ثذّ

ثَ ثیبى دیگش . کجبعت، فشاُن هی کٌذ

اعت ثَ دًیبیی ` دسگبُی`پْستبل 

هجبصی کَ کبسثش هی تْاًذ اص طشیك 

ًیبصُبیی . اهکبًبت فشاُن ؽذٍ دس آى، توبهی ًیبصُبی خْد سا ثشاّسدٍ کٌذ

، دعتشعی ثَ حغبة ثبًکی، (هثال یک کتبة)هبًٌذ جغتجْ ّ یب خشیذ

ایؼ ّ کبُؼ اػتجبس یک حغبة اػتجبسی ّ یب ثَ سّص سعبًی اطالػبت افض

عخت افضاسی اص هحل کبس، پْستبل ُوَ چیض سا اص طشیك دسگبُی ّاحذ ثشای 

 . کبسثش خْد فشاُن هی عبصد

 : ّیژگیِبی افلی یک پْستبل ػجبست اًذ اص● 

 تجوغ اطالػبت ▪ 

 ُذف داس ثْدى اطالػبت ▪ 

 دسدعتشط ثْدى اطالػبت ▪ 

 دسیچَ ّسّد هٌحقش ثَ فشد ▪ 

یک پْستبل ًیض هبًٌذ یک کبهپیْتش خبًگی، اطالػبت ّ خذهبت گًْبگًْی سا 
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دس یک ففحَ ّة ّاحذ ّ ثَ فْستی عبصگبس ّ خْػ تشکیت دس دعتشط 

پْستبل هی . ُن گفتَ هی ؽْد web topگبُی ثَ ایي ففحَ . هی گزاسد

ثبؽذ کَ کبسثشاى دس تْاًذ ًمطَ ؽشّع یب ففحَ اّلیَ هؾخقی داؽتَ 

اگش چَ ثش خالف ففحَ کبهپیْتش، . صهبى اتقبل ثَ ّة آى سا هؾبُذٍ کٌٌذ

پْستبل هی تْاًذ اص طشیك هجوْػَ ّعیغ دعتگبُِبیی کَ لبثلیت اتقبل 

هْسد اعتفبدٍ ( اص جولَ تلفي ُبی هْثبیل)ثَ ّة دس آًِب پیؼ ثیٌی ؽذٍ 

 . لشاس گیشد

ى یک ّة عبیت ّ یک پْستبل ّجْد ُش چٌذ ؽجبُت ظبُشی فشاّاًی هیب

داسد ثَ گًَْ ای کَ دس ًگبٍ اّل تفبّت هحغْعی هیبى آى دّ هؾبُذٍ 

عْال ایٌجبعت کَ ثَ .ًوی ؽْد اهب ایي دّ کبهال اص یکذیگش هتفبّت اًذ

طْس هؾخـ تفبّت آى دّ دس چیغت؟ دس پبعخ ثَ ایي عْال ثبیذ گفت 

 : عبیت هتوبیض هی کٌذ ّیژگیِبی صیش دس یک پْستبل آى سا اص یک ّة

دسگبٍ ّسّد هٌفشدی کَ اص طشیك آى هی تْاى ثَ هجوْػَ هٌبثغ هشتجظ ثب 

 . پْستبل دعت یبفت

 . ًوبیؼ ُذفذاس اطالػبت ثب اعتفبدٍ اص تجشثیبت کبسثش

 . دعتشعی تمغین ثٌذی ؽذٍ ثَ اًْاع دادٍ ّ اطالػبت گشٍّ ثٌذی ؽذٍ

هیبى توبهی کبسثشاى ّ اعتفبدٍ  دس اختیبس گزاؽتي اهکبى استجبط ّ ُوکبسی

 . کٌٌذگبى پْستبل

اهکبى پیْعتي ثَ ًشم افضاسُب ّ عیغتن ُبی ًشم افضاسی کَ گشدػ کبسی 

 . هؾخـ ّ تؼشیف ؽذٍ ای داسًذ

 تبسیخچَ خالفَ پْستبل ● 

اگش دس دًیبی کبهپیْتش ثَ ػمت ثبصگشدین، صهبًی سا خْاُین یبفت کَ دس آى 

گًَْ ای هتحْل ؽذًذ کَ دیگش الصم ًجْد عیغتن ُبی ًشم افضاسی ثَ 

ثشای کبس ثب یک ثشًبهَ، ثشًبهَ ُبی دیگش ثغتَ ؽًْذ، یؼٌی هی 

تْاًغتین ُوضهبى اص چٌذ ثشًبهَ کبسثشدی اعتفبدٍ کٌین ثذّى آًکَ ثب 

تبسیخچَ . اهکبًی کَ لجل اص آى ّجْد ًذاؽت.هؾکلی هْاجَ ؽْین

تکبهل یبفتَ آًِب یکی پظ اص پْستبل ُب اص ُوبى صهبى آغبص ؽذ ّ ًغلِبی 

 . دیگشی پب ثَ ػشفَ دًیبی اطالػبت گزاؽتٌذ

 : ًغل اّل پْستبل ُب ▪ 

اّلیي پْستبل ُب، کَ اص آًِب تحت ػٌْاى ًغل اّل ًبم ثشدٍ هی ؽْد، ثش 

فشاُن ًوْدى هحتْیبت ایغتب، هغتٌذات ّ ُوچٌیي خْساکِبی اطالػبتی 

ًوًَْ ایي ًغل عبیت ُبی  هثبلِبی. صًذٍ دس ففحبت ّة هجتٌی ثْدًذ

yahoo  یبExcite ایي پْستبلِب دس هحیطی ثَ ُن پیْعتَ، اُذاف . اعت

هؾبثِی سا دًجبل کشدٍ ّ ففحَ ّاعظ هؾخـ ّ هٌحقش ثَ فشدی سا 

ثشای دعتیبثی ثَ هجوْػَ اطالػبت تْصیغ ؽذٍ دس عشاعش ؽشکت یب 

وْال ؽبهل ایي اطالػبت هؼ. عبصهبى خْد، دس اختیبس کبسثش هی گزاؽتٌذ

اخجبس ؽشکت، ؽشایظ ّ فشم ُبی اعتخذام، اطالػبتی هشثْط ثَ کبسکٌبى ّ 



چگًْگی استجبط ثب آًِب، هغتٌذات سعوی ّ عیبعت ُبی اػالم ؽذٍ 

 . ؽشکت ّ ُوچٌیي لیٌک ُبی استجبطی هفیذ ثْد

 : ًغل دّم پْستبل ُب ▪ 

دس . ثْدًذًغل دّم پْستبل ُب ثش اطالػبت هؾخـ تش ّ ًشم افضاسُب هتوشکض 

اعبط ؽجبُت صیبدی ثَ خقْؿ دس صهیٌَ فشاُن آّسدى اطالػبت ثب ًغل 

ایي پْستبلِبی : اّل داؽتٌذ ثب ایي ُوَ تفبّت هِوی ًیض ّجْد داؽت

اهکبى ُوکبسی کبسثشاى سا دس هحیطی ثَ ُن پیْعتَ فشاُن هی کشدًذ ّ 

 . ُویي اهکبى، ًمطَ توبیض آًِب ثب ًغل پیؾیي هحغْة هی ؽذ

ل ُبی ًغل دّم لبثلیت ُوکبسی هتمبثل سا دس اداسات هجبصی ثشای پْستب

ًغل . تین ُبی کبسی ّ ثَ هٌظْس اًجبم ّظبیفؾبى فشاُن هی عبختٌذ

دّم پْستبل ُب عشّیظ ُبی هتؼذدی داؽتٌذ کَ اص جولَ آًِب هی تْاى 

عبصهبى دُی ّ هذیشیت اطالػبت ) ثَ عشّیظ ُبی هذیشیت هحتْی 

کَ ثَ کبسثشاى اهکبى هی داد ثب یکذیگش )ُوکبسی  ّ عشّیظ ُبی( هشتجظ 

اؽبسٍ ( گپ صدٍ ّ ثشای یکذیگش ایویل فشعتبدٍ ّ لشاس هاللبت تٌظین کٌٌذ

. دس ایي پْستبل ُب لبثلیت تؼشیف گشٍّ ُبی کبسثشی ًیضفشاُن آهذٍ ثْد. کشد

ثَ ثیبى دیگش ایي پْستبل ُب عبصّ کبس ُوکبسی داخلی سا دس یک عبصهبى 

 . عبختٌذ فشاُن هی

 : ًغل عْم پْستبل ُب ▪ 

(  E-Business)ًغل عْم ثب ُذف ایجبد فضبی هجبصی تجبست الکتشًّیک 

پْستبل ُبی ًغل عْم ثَ ػٌْاى ّاعظ استجبطی کبسهٌذاى، . ثْجْد آهذ

ّیژگی فْق . تِیَ کٌٌذگبى، تْلیذ کٌٌذگبى ّ هؾتشیبى للوذاد هی ؽًْذ

ًشم افضاسُبی هغتمش دس عشّسُبی  الؼبدٍ ایي پْستبلِب اهکبى هشتجظ ؽذى

ثَ ثیبى دیگش، ایي پْستبل ُب ًمطَ ثَ ُن پیْعتي هحتْیبت . هختلف اعت

ّ ثشًبهَ ُبی کبسثشدی هغتمش دس عشّسُبی هختلف ثطْس ُوضهبى ّ ثب 

ثَ ػالٍّ اهکبى . اعتفبدٍ اص ُوکبسی عشّیغِبی خذهبتی آًبى اًذ

لف سا اص طشیك اثضاسُب دعتشعی ثَ هحتْیبت ّ اهکبًبت عیغتوِبی هخت

ایي گشٍّ . ّ تجِیضات هتٌْع، ثغتَ ثَ ًیبص کبسثش اهکبى پزیش هی کٌٌذ

پْستبل ُب هجوْػَ لبثل تْجَ ّ اسصؽوٌذی اص اطالػبت، هغتٌذات، 

اهکبًبت ّ لبثلیتِبی ًشم افضاسُبی هشتجظ سا اص طشیك دسگبٍ ّاحذی ثشای 

 . کبسثش فشاُن هی کٌٌذ

ب ثَ فْستی خْدکبس ّ ثش اعبط ًمؼ کبسثشاى ثَ ػالٍّ، ایي پْستبلِ

ثَ ثیبى دیگش، ًحٍْ . ُذفوٌذ ؽذٍ ّ ّیژگیِبیی خبؿ آًِب هی یبثٌذ

ًوبیؼ، هحتْی ّ اهکبًبت دس دعتشط، ثغتَ ثَ ًمؼ تؼشیف ؽذٍ ثشای 

. کبسثش ثَ گًَْ ای هٌحقش ثَ فشد ّ خبؿ ّی دس اختیبس اّ لشاس هی گیشد

) ْستبل ُب،ایجبد چِبسچْة ُبی کبسی ثبص کلیذ تْعؼَ آیٌذٍ ایي ًغل اص پ

 . ثشای عشّیظ ُبی ػوْهی خْاُذ ثْد( اص لجل تؼشیف ًؾذٍ 

 اًْاع پْستبل ُب ● 



یک عبصهبى هجوْػَ هتٌْػی اص کبسثشاى داسد کَ اص جولَ آًِب هی تْاى ثَ 

ُوَ ایي کبسثشاى ػاللَ هٌذًذ اص . هؾتشیبى، ؽشکب، کبسهٌذاى اؽبسٍ کشد

کبهال آؽکبس اعت کَ ُش . بت آى عبصهبى اعتفبدٍ کٌٌذاطالػبت ّ خذه

ثشای پبعخگْیی ثَ ایي . کذام اص آًِب ًیبصُبی خبؿ ّ اغلت هتفبّتی داسد

ثَ . تٌْع، اًْاع هختلف پْستبل ایجبد ؽذٍ ّ هْسد اعتفبدٍ لشاس هی گیشد

طْس کلی ثش حغت چگًْگی پبعخگْیی ثَ ًیبصُبی کبسثشاى، پْستبل ُب سا 

 : س چِبس گشٍّ صیش دعتَ ثٌذی کشدهی تْاى د

 ▪Business to Customer Portal) B۲C)  

هشتجظ ثْدٍ ّ دعتشعی  CRM ۱ایي ًْع اص پْستبل ثب عیغتوِبی 

هغتمین هقشف کٌٌذٍ سا ثَ هجوْػَ ّعیؼی اص اطالػبت ّ خذهبت 

ساٌُوبی اعتفبدٍ اص `ثشای هثبل، اطالػبتی هبًٌذ  –فشاُن هی کٌذ 

دس خشیذ ُبی خْد ّ ُوچٌیي ` ّضؼیت عفبسػ هؾتشی `ّ ` هحقْالت

ب پیؼ اهکبًبت استجبطی کبسثش ثب ثخؼ پؾتیجبًی هؾتشیبى دس ایي پْستبل ُ

هؼوْال دس لذ ّ  B۲Cهبًٌذ ُش پْستبل دیگشی، یک پْستبل . ثیٌی هی ؽْد

 . لْاسٍ ای اسائَ هی ؽْد کَ ًیبصُبی هؾتشیبى خْد سا پبعخ دُذ

 ▪Business to Business Portal) B۲B)  

دس ایي ًْع . ۲ًْع دیگش پْستبل دس صًجیشٍ هذیشیت هٌبثغ ؽکل هی یبثذ

تْلیذ کٌٌذگبى،تِیَ کٌٌذگبى، ًوبیٌذگی ُب ّ پْستبل اطالػبت الصم ثشای 

ُوچٌیي تْصیغ کٌٌذگبى، ثَ گًَْ ای هٌبعت ّ دعتَ ثٌذی ؽذٍ جوغ 

ثشای  - B۲Bًوًَْ ػوْهی پْستبل .آّسی ّ دس اختیبس آًبى لشاس هی گیشد

هثبل، یک ؽشیک تجبسی سا لبدس هی کٌذ تب ثَ ثخؾِبیی اص اطالػبت ّ 

ذّس فبکتْس دعتشعی داؽتَ ّ اص اهکبًبت اهکبًبت هبًٌذ عفبسػ خشیذ ّ ف

ثَ ُن پیْعتي ثشًبهَ ُبی کبسثشدی یکی اص . ایي ثخؾِب اعتفبدٍ کٌذ

پیؾٌیبصُبی الصم ثشای یکپبسچَ عبصی هحیظ ُبی تجبسی دس ثغتشی ّاحذ 

هحیطی کَ دس آى . ّ ایجبد هحیظ هجبصی الصم ثشای کغت ّ کبس اعت

حغبة خشیذ ّ فشّػ، دعتشعی  اهکبى تِیَ کبال یب خذهبت، فذّس فْست

 . ثَ اطالػبت تْلیذ ّ دیگش اهکبًبت هشتجظ ثب ًیبصُب فشاُن هی ایذ

 ▪B۲E  

ایي پْستبل ُب کَ اغلت ثب ػٌْاى پْستبل ُبی ایٌتشاًتی ؽٌبختَ هی ؽًْذ 

هؼوْال ثَ هٌظْس تجویغ، اًتؾبس ّ ثَ اؽتشاک گزاسی اطالػبت ّ خذهبت 

 . ًْذثَ پشعٌل یک عبصهبى ایجبد هی ؽ

 : ُب ثَ دّ دعتَ افلی تمغین هی ؽًْذ B۲Eـ 

پْستبلِبی کبسکٌبى کَ اهکبى دعتشعی ثَ هحتْیبت ثَ ُن پیْعتَ ای  (۱

هبًٌذ اخجبس ؽشکت، اطالػبت عخت افضاسی ّ ًشم افضاسی، هْتْس جغتجْ ّ 

اطالػبت ایي ًْع پْستبل . هٌبثغ فٌی ّ گضاسؽِب سا دس اختیبس هی گزاسد

ایي پْستبل . ط ُوَ کبسکٌبى یک عبصهبى لشاس هی گیشدهؼوْال دس دعتش

کبسکٌبى ّ ؽبغلیي یک عبصهبى سا لبدس هی کٌذ تب اص طشیك گپ ّ 



. گشُِّبی گفتگْ ثب یکذیگش دس توبط ثْدٍ ّ ثب یکذیگش ُوکبسی کٌٌذ

ػوْهب، ایي پْستبل ُب اهکبًبتی ًظیش ثجت ًبم دس یک کالط ّ یب یک اسدّ سا 

ثَ ػالٍّ کبسثشاى ایي پْستبل هؼوْال . ثش خْد لشاس هی دٌُذًیض دس اختیبس کبس

. هی تْاًٌذ اطالػبت ؽخقی خْد هبًٌذ ًبم ّ کلوَ ػجْس سا تغییش دٌُذ

Knowledge worker portal  کَ ثب یک یب هجوْػَ اُذاف هؾخـ هثال

ایي پْستبل ُب هجوْػَ ای اص هحتْیبت . فشّػ یک هحقْل ایجبد هی گشدد

ؾتیجبًی اص فشآیٌذ یب فشآیٌذُبی هؾخقی دس اختیبس هی سا ثَ هٌظْس پ

ثشای هثبل یک ثشًبهَ تکٌغیي خْدکبس هوکي اعت ًیبصهٌذ . گزاسًذ

هٌبثؼی اص ثشًبهَ ُبی کبسثشدی دیگش هثال ثشًبهَ ُبی تؼویش ّ ًگِذاسی 

ثبؽذ تب ثتْاًذ اطالػبت الصم دس صهیٌَ تبسیخچَ ثبصثیٌی ّ تؼویش، صهبى ثٌذی 

 . ب لطؼبت ّ لْاصم هْسد ًیبص ثشای تؼویش آى سا کغت کٌذتجِیض ّ ی

 (  Mega Or Public Portal) پْستبل ُبی ػوْهی ( ۲

ایي پْستبل ُب ثب ػٌْاى پْستبل ُبی ایٌتشًتی ؽٌبختَ هی ؽًْذ ّ 

ایي ًْع اص پْستبل ُب ًیض . هِوتشیي ّیژگی آًِب فشاّاًی هخبطجبًؾبى اعت

 : دس دّ گشٍّ دعتَ ثٌذی هی ؽًْذ

پْستبل ُبی ػوْهی کَ توبهی کبسثشاى ایٌتشًت سا هخبطت لشاس هی دٌُذ 

 ( ّ هبًٌذ آى Yahoo  ،Excite ،Googleثشای هثبل )

کَ ثَ آًِب پْستبل ُبی ( فٌؼتی، ثبصسگبًی، خذهبتی ) پْستبل ُبی خبؿ 

هبًٌذ پْستبل ) ػوْدی ًیض گفتَ ؽذٍ ّ هخبطجبى هحذّد ّ هؾخقی داسًذ 

 ... ( بصهبًِبی دّلتی، ّصاستخبًَ ُب ّ ُبی ثبًکِب، ع

ثبیذ تْجَ داؽت کَ یک پْستبل هی تْاًذ اص پیًْذ اًْاع پْستبل ُبی دیگش 

ثَ ػالٍّ ُوبًطْس کَ یک عبصهبى کبسثشاى هتٌْػی داسد، هی . ایجبد ؽْد

کَ پْستبل ُبی هختلفی ثشای پؾتیجبًی ( ّ گبُی ًیض الصم اعت ) تْاًذ 

 . َ ثبؽذاص ًیبصُبی آًبى داؽت

 جٌجَ ُبی کبسکشدی یک پْستبل ● 

اگش چَ پْستبل ُب دس اًْاع ّ اًذاصٍ ُبی هتٌْػی عبختَ هی ؽًْذ اهب 

 : ّیژگیِبی هحذّد ّ هؾخقی ُغتَ افلی آًِب ؽٌبختَ هی ؽْد

 . ُش پْستبل اطالػبت ّ خذهبت سا یکجب ّ دس یک هحل جوغ آّسی هی کٌذ▪ 

 . صم ثشای ؽخـ ّ یب گشٍّ عبصهبى دسایذُش پْستبل هی تْاًذ دس اًذاصٍ ال▪ 

 . ُش پْستبل دس ُش صهبى ّ اص ُش هکبًی لبثل دعتشط اعت▪ 

یک پْستبل هجوْػَ اطالػبت ّ خذهبت سا یکجب ّ دس یک هحل جوغ آّسی ▪ 

 هی کٌذ 

اطالػبت ) ُذف افلی فشاُن آّسدى اهکبى دعتشعی آعبى ثَ ُشچیضی 

بم ّظبیف ّ هغئْلیتِبیؼ ثَ آى اعت کَ یک کبسثش ثشای اًج( ّ خذهبت 

 . احتیبج داسد، فشف ًظش اص ایٌکَ هٌجغ آى کجب ثبؽذ

 اطالػبتی کَ یک پْستبل فشاُن هی کٌذ ● 

دادٍ ُبیی کَ ثَ فْستی عبصهبى یبفتَ اًذ کَ . دادٍ ُبی عبخت یبفتَ▪ 



اغلت ثَ فْست علغلَ ) اهکبى جغتجْی آعبى آًِب ّجْد داؽتَ ثبؽذ 

فِشعت الفجبیی کتبثِبی یک کتبثخبًَ (. کلوبت کلیذی هشاتت ّ ثش اعبط

دادٍ ُبی عبخت یبفتَ . هثبل خْثی اص دادٍ ُبی عبخت یبفتَ اعت

اغلت ؽبهل، گضاسؽِب، تحلیلِب، پشط ّ جُْبی هؾخـ ّ دیگش اًْاع 

 . داًؼ هشتجظ ثب کغت ّ کبس اعت

ّ خبسج دادٍ ُبی ثذّ ى عبختبس، کَ جغتجْ دس آًِب هؼوْال دؽْاس ثْدٍ ▪ 

اص ایي ًْع دادٍ هی تْاى هتي ُب، فْت، . اص یک ثبًک اطالػبتی لشاس داسًذ

، ایویل،  Office  ،memosتقْیش ّ یب گشافیک ّ اؽکبلی هبًٌذ هغتٌذات 

 . لشاسُبی هاللبت سا هثبل صد

هثل اًْاع ) ،کَ ؽبهل هحتْیبت لبثل خشیذ ّ فشّػ  ۳اطالػبت خبؿ ▪ 

شثْط ثَ عِبم، کبسیکبتْسُب ّ هحتْیبت ثی اخجبس، گضاسؽِب، اطالػبت ه

ثْدٍ ّ هخقْفب ثَ هٌظْس اعتفبدٍ دس فشایٌذُبی تْلیذی دیگش ( اُویت

 . تِیَ ّ دس اختیبس لشاس هی گیشًذ

 خذهبتی کَ ثَ ّعیلَ یک پْستبل فشاُن هی ؽْد ● 

ّ ثَ ( ثب ػٌْاى خذهبت استجبطی ًیض ؽٌبختَ هی ؽْد )ُوکبسی، ▪ 

دُذ تب ثب یکذیگش گپ ثضًٌذ، دس ثحثِبی گشُّی کبسثشاى اجبصٍ هی 

 ... هؾبسکت داؽتَ ثبؽٌذ، هطبلت خْد سا دس اختیبس دیگشاى لشاس دٌُذ ّ

هذیشیت هحتْی کَ اًْاع جغتجْ ُب، سُگیشیِب سا هذیشیت کشدٍ ّ ▪ 

ُوچٌیي لبثلیتِبی خبفی سا ثَ هٌظْس اعتخشاج دادٍ ُب دس اختیبس هی 

 . گزاسد

کَ ( ػٌْاى خذهبت تشاکٌؾی ًیض ًبم ثشدٍ هی ؽْد  ثب)خذهبت ؽخقی ▪ 

هثال عیغتوِبی ) کبسثشاى سا لبدس هی عبصد تب ثب دیگش عیغتوِب 

هغتمین ّ ثذّى ّاعطَ هشتجظ ( فشّؽٌذٍ ّ یب ًوبیٌذٍ یک هحقْل 

هؼوْال ایي لبثلیت ثَ کبسثش اهکبى هی دُذ تب ثشای هثبل فؼبلیتِبی . ثبؽٌذ

 : صیش سا اًجبم دُذ

 قْالت یک عبصهبى سا خشیذاسی کٌذ هح -

 هاللبتِبی خْد سا صهبى ثٌذی کٌذ  -

 حغبة خْد سا هؾبُذٍ یب تشاص کٌذ  -

 دس کالط هْسد ػاللَ خْد ثجت ًبم کٌذ  -

 . ُش پْستبل هی تْاًذ دس اًذاصٍ الصم ثشای ؽخـ ّ یب گشٍّ عبصهبى دسایذ

آى ثشای  یکی اص ّیژگیِبی جبلت یک پْستبل ؽکل ّ ػولکشد هتفبّت

یکی اص سّؽِبیی کَ ثَ ایي هٌظْس اعتفبدٍ هی . اؽخبؿ هختلف اعت

ؽْد، هتٌبعت عبصی ّ تغییش ؽکل ّ لبثلیتِبی پْستبل ثش حغت خْاعتَ 

ثَ ُویي دلیل . ُب یب تجبسة ؽخـ یب گشٍّ اعتفبدٍ کٌٌذٍ اص آى اعت

اعت کَ کبسثشاى هتفبّت ؽکل هتفبّتی اص یک پْستبل هؾبُذٍ کشدٍ ّ 

 : ػبت ّ خذهبت هتفبّتی دس اختیبس ایؾبى لشاس هی گیشداطال

اهکبى تغییش ثش حغت خْاعتَ ُب ثش حغت تجبسة ؽخـ یب گشٍّ ػوْهب 



personalize  ًبهیذٍ هی ؽْد ّ ثَ ایي هؼٌی اعٌبم پْستبل ُب سا صیبد

ؽٌیذٍ این، اهب ؽبیذ ثشای ثشخی اص هب ایي عئْال پیؼ آهذٍ ثبؽذ کَ 

یغت؟ چَ ّیژگیِب ّ خقْفیبتی داسد؟ ّ چَ تفبّتی ثب ّالؼب یک پْستبل چ

ثَ فبسعی دس فشٌُگِبی لغت  Portalیک ّة عبیت داسد؟ تشجوَ کلوَ 

رکش ؽذٍ اهب کلوَ پْستبل دس تکٌْلْژی ` هذخل`ّ ` دسگبٍ`، `دسیچَ`

اگش ثخْاُین عبدٍ ثگْیین، پْستبل ففحَ . اطالػبت هؼٌی هتفبّتی داسد

دعتشعی آعبى سا ثَ ُش چیضی کَ کبسثش ، ّة ّاعطی اعت کَ اهکبى 

ثذّى تْجَ ثَ ایٌکَ هحل  –ثشای اًجبم ّظیفَ یب خْاعتَ اػ ًیبص داسد 

` دسگبُی`ثَ ثیبى دیگش پْستبل . فیضیکی آى کجبعت، فشاُن هی کٌذ

اعت ثَ دًیبیی هجبصی کَ کبسثش هی تْاًذ اص طشیك اهکبًبت فشاُن ؽذٍ 

ًیبصُبیی هبًٌذ جغتجْ ّ یب . اّسدٍ کٌذدس آى، توبهی ًیبصُبی خْد سا ثش

، دعتشعی ثَ حغبة ثبًکی، افضایؼ ّ کبُؼ (هثال یک کتبة)خشیذ

اػتجبس یک حغبة اػتجبسی ّ یب ثَ سّص سعبًی اطالػبت عخت افضاسی اص 

هحل کبس، پْستبل ُوَ چیض سا اص طشیك دسگبُی ّاحذ ثشای کبسثش خْد 

 . فشاُن هی عبصد

  


