ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ را ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﻌﺪ از ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺗﺴﺖ ﺷﻮد و از ﺻﺤﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮﯾﻢ .در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﺪ وﻟﯽ ﺗﺴﺖ آن وﻗﺘﮕﯿﺮ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺮژی ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺮاح ﺳﺎﯾﺖ را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎرﻫﺎی ﺑﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ را دﭼﺎر ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﯾﺎ
اﺳﺘﻬﻼک و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﭘﺮوژه را ﺑﺎ ﺑﺎگ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮی دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺻﺤﯿﺢ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﺪاول در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺮاح ﺳﺎﯾﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﻮن ﺗﺴﺖ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﯾﺲ و ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ و آن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
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ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺎ در ﺗﺴﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺳﯿﺎن و ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﺎن در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﮐﺎر اﺻﻼح ﻧﺸﺪه و وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ ،آن را آﭘﻠﻮد
و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮی داد.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﮔﯿﺠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ را روی ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪﮐﺎر ﺗﺴﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎر و ﺗﯿﻢ ﮐﺎری ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺴﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ و
در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺗﻐﺮ داد :

 ﺗﺴﺖ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎر
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺪ ﮔﺬاری روی ﻇﺎﻫﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﻃﺮاح ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ درج اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﯿﻠﺪ ﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ،
ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺴﺘﯽ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻇﺎﻫﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ را
ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﻢ اﯾﺮادات و ﻣﺸﮑﻼت وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.


ﺗﺴﺖ ﺣﯿﻦ ﮐﺎر
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد:
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ،ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه را
ﺗﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮت ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺻﻠﯽ و ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﯾﺎ
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﺖ ﺗﻐﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮد. 
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺧﻮد ﺗﺴﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻻزم اﺳﺖ روی آﻧﻬﺎ ﺗﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺗﺴﺖ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﺳﺎﯾﺖ
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ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺴﺘﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻇﺎﻫﺮی و ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﯾﺖ ،آن را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﮐﺮده و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺗﺴﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺎﯾﺖ ،آن را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻃﺮف
ﺷﻮد.
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ﺗﺴﺖ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﭘﻨﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﻨﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﭘﻨﻞ ،ﺗﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ،ﺣﺬف
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﭘﻨﻞ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. 


ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درک اﺷﺘﺒﺎه از اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ،ﯾﮏ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﮐﺪ
ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و در اﺛﺮ اﺻﻼح ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻋﺚ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ
دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﭼﻮن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻐﺮ  ،ﮐﻞ وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﺗﺴﺖ ﺷﻮد  .در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ از وﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﻋﺬاب آور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ . در اﯾﻦ زﻣﺎن ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺳﺎﯾﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ روی ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،اﺻﻼح اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه درک درﺳﺘﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ درک درﺳﺘﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﭘﺮوژه را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﻌﯽ در درک ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ
و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﮐﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ
ﺷﺪن زﻣﺎن ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻋﻮض اﺣﺘﻤﺎل دوﺑﺎره ﮐﺎری را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ آن را زﻣﺎﻧﮕﯿﺮ و اﺗﻼف وﻗﺖ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ،از ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ درک درﺳﺘﯽ از ﮐﺎر ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ .ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻗﻀﺎوت ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ.
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اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن ﺗﺴﺖ اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ و ﻃﺮاح وب ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ ﺧﯿﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻌﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ را ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ. 
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺑﻌﺪی از ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺲ
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺣﯿﻦ ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه را ﺗﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺴﺖ اوﻟﯿﻪ آن را در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﯾﺎ
ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻔﺮ دوم ﮐﻪ دﯾﺪ ﻓﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر دارد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ و اﯾﺮادات ﻧﺮم اﻓﺰاری و
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
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اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﺗﺠﺎرب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ و ﻃﺮاح در اﺟﺮای ﭘﺮوژه
ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و ﮐﺎر ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮدش در ﺻﻔﺤﺎت ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺧﺎص ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ  ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و دﺷﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺲ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ آن را ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از وب ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﺠﺪد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ زﻣﺎن،
ﺑﺮای او از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺮف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ  ۳ﯾﺎ  ۴روز دﯾﮕﺮ از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺻﻼح آن ﻗﺮار دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﻌﻠﯽ را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮی دﻫﺪ. 
در ﺣﯿﻦ ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﺎر از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارد ﮐﺎر را اداﻣﻪ ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﯿﻢ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری و ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ،روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﮐﺎر ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮوژه ،ﻓﻘﻂ  %۷۰از ﮐﺎر ﺗﻌﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و  %۳۰ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﺣﯿﻦ
ﮐﺎر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و از ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ﺑﺎ ﺗﯿﻢ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺪ. 
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ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ وب ﮐﻮ وب ﻗﺒﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ اول ﻧﻘﺸﻪ ای از ﺳﺎﯾﺖ را ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮده و در ﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﻻزم ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﺮای ﻇﺎﻫﺮ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺖ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻌﺪی ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در آﺧﺮ ﺗﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ و ﻣﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻐﺮ و ﯾﺎ اﺻﻼح ﺷﻮد.
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