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لگوگ ینابیتشپ  اب  مشچ  جنپ  یربیاس  نارواکت  یارب  یاف  یاو یناهج  هکبش  داجیا 

رد دیوردنآ ، لماع  متسیس  ناربراک  هدافتسا  دروم  یاف  یاو یاه  هکبش روبع  زمر  هب  لگوگ  تکرش  یسرتسد  هلئسم  یهاگ ، دنچ  زا  ره  هک  تسا  لاس  کی  زا  شیب 
هجیتن بسک  نودب  هدش و  حرطم  هلباقم ؛ یاهراکهار  نینچمه  تاضارتعا و  زا  یجوم  دودحم ، یتدم  یارب  نآ  لابند  هب دوش و  یم حرطم  نابز  یسیلگنا  یاه  هناسر

.دوش یم هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ًاددجم  بولطم ،

تسپ نوتگنیفاه  دیوردنآ –  ناربراک  یاف  یاو  یاه  هکبش روبع  زمر  هب  لکوگ  یسرتسد 

ششوپ هنوگچیه  نودب  ( Text  ) ینتم لیاف  کی  بلاق  رد  اهنت  دیوردنآ ، ناربراک  هدافتسا  دروم  یاف  یاو یاه  هکبش روبع  زمر  هک  دزادرپ  یم تیعقاو  نیا  هب  رابخا  نیا 
.دوش یم لاسرا  تسا  لگوگ  کّلمت  رد  هک  دیوردنآ  یاهرورس  یارب  نآ ، لابند  هب  هتبلا  ددرگ و  یم هریخذ  لماع  متسیس   ١« تور  » رد یتینما 

هب زگره  اما  دنا  هدرک شنزرس  ار  دیوردنآ  هدومن و  یفرعم  هناگچب  رایسب  یتینما  هرفح  کی  ار  هلئسم  نیا  یژولونکت ، ونان  حطس  رد  ربیاس  تینما  ناسانشراک  ًاضعب 
.دنا هدیشیدنین دیوردنآ  یا  هفرح لماع  متسیس  رد  یمهم  یتینما  فاگ  نینچ  یلصا  تلع  یسررب 

.درب دهاوخن  ییاج  هب  هار  تاضارتعا  تسد  نیا  ددرگن ، نییبت  ضرتعم  ناسانشراک  طسوت  ینماان  نیا  یلصا  لیلد  هک  یمادام  تشاد  هجوت  دیاب 

نیا زا  لگوگ  هدرپ  تشپ  فده  هک  دننک  رواب  نشور  فافش و  تروصب  دیوردنآ  ناربراک  هک  دش  دهاوخ  هتفرگ  یدج  هغدغد ، کی  ناونع  هب  ینامز  ینماان  نیا 
.تسیچ تامادقا 

نینچ دیاب  ور  هچ  زا  درک ، داجیا  یلیابوم  دنمشوه  لماع  متسیس تعنص  رد  یشهج  عقاو  هب  دش و  بوبحم  تعرس  هب  هک  دیوردنآ  یا  هفرح لماع  متسیس یتسارب  اما 
؟ دشاب هدش  بکترم  ار  یا  هنایشان تکرح 

! یبایتسد تهج  روبع  زمر  کی  لقأدحای ، یراگنزمر  نودب  دیوردنآ و  لماع  متسیس  تور  رد  مه  نآ  ناربراک ، هدافتسا  دروم  یاف  یاو یاه  هکبش روبع  زمر  هریخذ 

جنپ  » یاه نامزاس ود  حطس  ناراکمه  نیرت  یلصا زا  ناهج و  یربیاس  تکرش  نیرتگزب  تسا ، دیوردنآ  لماع  متسیس  زایتما  بحاص  هدنزاس و  هک  لگوگ  تکرش 
.تسا  ٣« اکیرمآ یلم  تینما  سناژآ   » هژیوب  ٢« مشچ

.دروخ یم مقر  اه  نامزاس نیا  یتاعالطا  هناروحم و  سوساج  دصاقم  فادها و  نیمأت  یاتسار  رد  تکرش  نیا  دیدج  یاه  یژولونکت زا  یرایسب  ور  نیا  زا 

یاه هژورپ هدمع  تسا و  مشچ  جنپ  یاه  نامزاس یربیاس  تاعالطا  یاه  حرط لماع  زادرپ و  هدیا لگوگ ، تکرش  دیدرگ ، حرطم  زین  نیشیپ  تالاقم  رد  هک  روطنامه 
.دشاب یم روکذم  یاه  نامزاس یاه  شرافس یاتسار  رد  تکرش  نیا 

زور یاه  نابز رثکا  هب  هدش و  لیدبت  یناهج  بوبحم  لماع  متسیس  کی  هب  اکیرمآ ، یلم  تینما  سناژآ  فادها  نیمأت  یاتسار  رد  دیوردنآ  لماع  متسیس  رگید  یوس  زا 
یاه میرحت یداصتقا و  دیدش  راشف  تحت  اکیرمآ  تلود  یوس  زا  ًالماک  یلعف  هرود  رد  هک  ناریا  یمالسا  یروهمج یتح  هک  اجنآ  ات  .تسا  هدش  رشتنم  همجرت و  ناهج 
هراومه هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسین  هجاوم  لگوگ  یوس  زا  ینوناق  لکشم  اب  نآ ، یناسر  زور  هب یارب  تسا و  یسراف  دیوردنآ  لماع  متسیس  یاراد  هدش ، عقاو  عونتم 

! دنریگ یم رارق  دیفس  خاک  تاماقم  هایس  تسیل  رد  ناریا  تلود  اب  یداصتقا  هطبار  نتشاد  لیلد  هب  ییایسآ  یتح  ییاپورا و  ییاکیرمآ ، یاه  تکرش
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ناریا اب  طابترا  لیلد  هب  یتاراما  ینیچ و  یاه  تکرش میرحت 

هژورپ کی  ًافرص  دراد و  یتاعالطا  تیهام  لگوگ ، تکرش  یاه  هژورپ رگید  دیوردنآ و  هژورپ  هک  ددرگ  یم لصاح  هجیتن  نیا  حوضوب  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
.تسین دوس  بسک  یداصتقا و  دصاقم  اب  یکینکت 

یاه هکبش روبعزمر  هریخذ  لیاف  هلمج  زا  دیوردنآ  یتایح  یاه  لیاف زا  یرایسب  رب  یتینما  ششوپ  دوجو  مدع  تلع  ناوت  یم رتهب  قوف  هجیتن  نتشاد  رظن  رد  اب  لاح 
.دومن هیجوت  ار  یاف  یاو

تیرومأم ماجنا  نیح  رد  مشچ ، جنپ  یاه  نامزاس یا  هفرح لماوع  هژیوب  و  اکیرمآ –  ًاصوصخ  یبرغ –  یاهروشک  یربیاس  رواکت  یاهورین  تاقوا ، زا  یرایسب  رد 
یمومع تنرتنیا  یاه  هکبش هب  هدش ، فیرعت  شیپ  زا  دصاقم  ماجنا  یارب  تلود ، یربیاس  یاه  هاگتسد مئالع  زا  رثا  در  هنوگره  نتشاذگن  اجب  یارب  ات  دنراد  زاین 

یط رد  یگژیو  نیرت  مهم هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  رب  نامز ًابیرقت  اما  تسین  تخس  دوجوم  یاهرازبا  هب  هجوت  اب  نانآ  یارب  راکنیا  .دندرگ  لصتم  ناربراک 
.دنهد  یم ار  تسکش  ای  یزوریپ  مکح  اه ، هیناث رذگ  یتح  هک  ییاج  ات  تسا  نامز  روتکاف  یماظن ، تایلمع  کی  یارجا 

هرامش ربراک ، مان  بسح  رب  ار   اهنآ  صاخ  تاعالطا  دراد ، یسرتسد  یدیوردنآ  یاه  تلبت لیابوم و  یاه  یشوگ یاوتحم  هب  نیالنآ ، تروصب  هک  لگوگ  تکرش 
.دنک یم یدنب  هتسد شزادرپ و  صاخ ، یاهرورسرپوس  طسوت  رگید ، ییاه  تکف و  ( HID  ) یرازفا تخس دک  و  ( SID  ) یرازفا مرن دک  تراک ، میس درفبرصحنم 

هکبش اب  دیوردنآ ، ربراک  کی  هک  ینامز .تسا  ( GPS  ) یکیزیف تیعقوم  دارفا ، یدنب  هتسد یارب  یربیاس  یتاعالطا  یاه  نامزاس رد  اه  تکف نیرت  مهم زا  یکی 
: ددرگ یم تبث  یو  زا  تاعالطا  هتسد  دنچ  دوش ، لصتم  شدوخ  یلحم  ای  لزنم  یاف  یاو

هکبش یکیزیف  ناکم  فلا )

( هکبش دناب  یانهپ  یپ و  یآ جنر  دننام   ) هدافتسا دروم  هکبش  تاصخشم  ب )

هکبش  روبع  زمر  پ )

نیا هک  دوش  یم صخشم  یاف ، یاو هکبش  رارقتسا  لحم  سردآ  تنوکس و  لحم  سردآ  قباطت  زا  .تسا  هدوب  صخشم  لبق  زا  صخش  تنوکس  لحم  سردآ  نینچمه 
رد رقتسم  قوف ، ربراک  هدنورپ  رد  یلصا  هکبش  ناونع  هب  هکبش  نیا  روکذم ، لحم  ود  ندوب  ناسکی  تروص  رد  .تقوم  ای  تسا  یمئاد  رظن ، دم  ربراک  یارب  هکبش 

.دش دهاوخ  یفرعم  رورس  هب  یعرف  یاه  هکبش زا  یکی  ناونع  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یم تبث  لگوگ  یاهرورس 

مان و لگوگ ، رقم  زا  هلصافالب  .تسا  هدش  یاف  یاو یمومع  هکبش  دنمزاین  یروف  روطب  هک  دیریگب  رظن  رد  صاخ  یلحم  رد  ار  یربیاس  تایلمع  هورگ  کی  نونکا 
.ددرگ یم مالعا  یتایلمع  میت  هب  هقطنم  یاف  یاو هکبش  نیرت  بسانم نیلوا  روبعزمر 

زا لکشتم  یا  هداد هاگیاپ  هب  هظحل  هب  هظحل  روطب  لگوگ  هویش ، نیا  طسوت  .تسا  یو  یماظن  یاکرش  لگوگ و  یارب  ینماان  نیا  دیاوف  زا  یکی  اهنت  قوف  دروم  هتبلا 
.دناد یم ار  نآ  شزرا  یربیاس  سنجیلتنیا  تاعالطا  یا  هفرح رسفا  کی  اهنت  هک  دراد  یسرتسد  روبع  زمر  اهدرایلیم 

یارب صاخ  یتاعالطا  تفایرد  لاسرا و  قیقد  لحم  یا ، هکبش تاطابترا  زا  هظحل  ره  رد  هک  تسا  یددعتم  یاه  هار زا  یکی  ناونعب  هلئسم  نیا  رگید  یوس  زا 
.دزاس  یم نشور  ار  مشچ  جنپ  یاه  نامزاس
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