اﺑﺰارﻫﺎ و وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﺑﺮای ﺗﺴﺖ وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺎد وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ،ﺗﺒﻠﺖ و  ...در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻫﺎی
واﻗﻌﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ در وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺎ آﺳﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
وب ﺳﺎﯾﺖ اﻣﺮوزه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﻃﺮاح وب ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده در اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و دارای ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺴﺎزد  .ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ  ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ،ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ  ،ﺣﺘﯽ ﮐﻨﺴﻮل
ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای وب ﮔﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ در دﻧﯿﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ وب و
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ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ وﺟﻮد دارد .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
واﮐﻨﺸﮕﺮا ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ،ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﻃﺮاح ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را از ﻧﻈﺮ واﮐﻨﺸﮕﺮا ﺑﻮدن در اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ iPhone ،  iPad،
  Android BlackBerryﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖ ﺑﺎ آن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آورﻧﺪ.
ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه وب و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
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ﺳﺎﯾﺖ iPhone Tester
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ iPhone Tester ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آدرس وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﯾﮏ ﻧﻤﺎی واﻗﻌﯽ از آن را در آﯾﻔﻮن ﻣﺪل ﻫﺎی ۳G/4/4S ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﺎﺪ
.
ﺳﺎﯾﺖ Mobile Phone Emulator
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎی راﯾﺞ Mobile Phone Emulator ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ   Samsung،  iPhone، BlackBerryو را ﻣﯿﺘﻮان از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.

ﺳﺎﯾﺖ iPad Peek
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد راﯾﺞ در ﺑﺎزار ﺳﺎزﮔﺎری دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﺳﺎﯾﺖ iPad Peek
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺪ . اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺖ در ipad ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
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ﺳﺎﯾﺖ Responsivepx
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻇﺎﻫﺮ وﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮی در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ و از ﻋﻤﻠﮑﺮد واﮐﻨﺸﮕﺮا ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺖ
ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ Screenfly
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ در ﺑﺮ داﺷﺘﻦ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ Screenfly ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز راﯾﺞ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ .در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ MobiReady
 MobiReady ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ ﮐﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ دارد .ﻣﻮاردی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی  W3C mobile complianceو dotMobi را ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺟﺰﯾﯽ ﺗﺮی را از ﻧﻈﺮ آﻣﺎدﮔﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ در
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺮح ﻣﯿﺪﻫﺪ.
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ﺳﺎﯾﺖ Opera Mini Simulator
اﭘﺮا ﻣﯿﻨﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر و اﻏﻠﺐ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﭘﺮا ﻣﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ آن ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺮاح وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺮم اﻓﺰار Mobilizer
اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار Adobe AIR ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ   Mobilizer .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ وب ﺳﺎﯾﺖ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه   iPhonesو Android 
 Blackberry و  HTCاﺳﺖ .ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Adobe AIR را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺪ.
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Gomez
اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ از ﮔﻮﻣﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮔﺰارش از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ وب ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را در ﭼﻬﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ  :آی ﻓﻮن iPad  ،،
 BlackBerry و Nexus One ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز از  ۱۰۰ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﯿﻖ از ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻣﻮرد اﺛﺒﺎت
ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺳﺎﯾﺖ Googles GoMoMeter
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان How To GoMo از ﻃﺮف ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﺳﺎده ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻧﺎم
GoMoMeter ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ
ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺷﺮح ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز از  ۴اﻣﺘﯿﺎز را اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
دﻫﺪ.
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ﺳﺎﯾﺖ W3C mobileOK Checker
وب ﺳﺎﯾﺖ W3C mobileOK Checker ﯾﮏ اﺑﺰار اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان وب
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد W3C ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ W3C ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ وب ﮐﻮ وب ﺑﻪ واﮐﻨﺸﮕﺮا ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری دارد و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و
وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺴﺖ و اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ روی ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺳﺎﯾﺖ دارد.
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