
 

 ساٌّوای خسسدَ دس ًشم افضاس خاسس آرسخص

 

 

ًشم افضاس آرسخص تِ هٌظَس تاصیاتی ّشچِ تْسش اًَاع اطالػاذ، سٍضْای هخسلفی سا تشای خسسدَ دس 

 "اخسیاسواستش گزاضسِ اسر. خسسدَی هٌاتغ وساتخاًِ دیدیسال، دس غفحِ اغلی سایر اص طشیك 

 اًدام هی گیشد. "خسسدَی فشاگیش" ٍ "خسسدَی هذاسن"

 

 

 



 

(، ٍ یا AND, OR, NOTاسسفادُ اصػولگشّای تَلی ) زشویثی سا تا یّاّوچٌیي اهىاى خسسدَ 

ٍاسد ًوَدى ػثاسذ هَسد ًظش ٍ اًدام خسسدَ،  ، * ٍ؟ ٍخَد داسد. خس اص"ّوشاُ تا ػالهر ّای 

هدوَػِ سوَسدّای تاصیاتی ضذُ دس سِ تخص ) خسسدَی هذاسن، زوام هسي، ٍ هٌاتغ دیدیسالی( 

م اص ایي تخص ّا هی زَاى سوَسدّای آى هدوَػِ سا هطاّذُ لاتل هطاّذُ اسر. تا اًسخاب ّشوذا

ًوَد. دس ایي خسسدَ هی زَاى ًسایح خسسدَ سا اص طشق هخسلف ) سزثِ، ػٌَاى، خذیذ اٍس، ًاضش ٍ ...، 

 هشزة ًوَد. تا اًسخاب سوَسد هَسد ًظش اطالػاذ واهل آى هطاّذُ خَاّذ ضذ.

 . خسسدَی هذاسن2

 ش هخسلف تشای خسسدَی هٌاتغ وساتخاًِ ٍخَد داسد:سٍ 5دس تخص خسسدَی هذاسن، 

 خسسدَی سادُ

 خیطشفسِ



 هشٍس 

 سادُ Z3950خسسدَی 

 خیطشفسِ Z3950خسسدَی 

 هشٍس Z3950خسسدَی 

 

 

 

 سسدَختِ تخص  "خسسدَی هذاسن ": خسسدَی سادُ: دس غفحِ اغلی، تا اًسخاب گضیٌِ 2-

خسسدَ  "وِ گضیٌِ خیص فشؼ آى، خسسدَی سادُ اسر. اتسذا اص طشیك گضیٌِ  ّذایر هی ضَیذ

، هذخل خسسدَ ضاهل خذیذ آٍسًذُ فاسسی، ػٌَاى، ًاضشٍ... یا گضیٌِ ّوِ هَاسد سا اًسخاب "دس

 ًواییذ.



 

 

دس خؼثِ خسسدَ، ػثاسذ خسسدَی هَسد ًظش سا ٍاسد وٌیذ. دس فیلذ ساخساس خسسدَ ) ٍاطُ ّا یا 

 "ٍاطُ ای  "خسسدَی دلیك( هی زَاًیذ خسسدَ سا هحذٍد یا گسسشدُ وٌیذ. دس خسسدَ تِ غَسذ 

یاتی هی ضَد. دس صخسسدَ تذٍى حفظ زشزیة ٍ اصفیلذّای هخسلف تا زواهی ولوِ ّای هَسد

زواهی ولوِ ّای هَسد خسسدَ تا  حفظ زشزیة دس یه فیلذ تاصیاتی  "دلیك "خسسدَ تِ غَسذ 

 هی ضَد.



 

هی زَاًیذ خسسدَ سا تِ غَسذ  "هحذٍد تِ... "تا اسسفادُ اص خاساهسشّای صیش دس تخص  -

 هحذٍدزش اًدام دّیذ.

 َع هادُ وساتخاًِ ای ٍ آسضیَیًَع هادُ: ً -

 هحل ًگْذاسی: هخضى ًگْذاسی ًسخِ فیضیىی هادُ وساتخاًِ ای ٍ آسضیَی -

 هٌاتغ دیدیسالی: ٍحَد ًسخِ ّای دیدیسال )فایل( هَاد وساتخاًِ ای ٍ آسضیَی -

 هَخَدی: ٍخَد ًسخِ فیضیىی هَاد وساتخاًِ ای ٍ آسضیَی -

داسد. دس  دلیسر هشاوض اسائِ ضذُ ٍخَ ّوچٌیي اهىاى اًسخاب یه یا چٌذ هشوض اص تیي -

 خایاى دووِ خسسدَ سا ولیه وٌیذ.

 



 

 

 

 : خسسدَی خیطشفسِ: خسسدَی خیطشفسِ اص طشیك صیش اهىاى خزیشاسر:2-2 -

 خسسدَی خیطشفسِ    غفحِ اغلی             خسسدَی هذاسن         -

 "زفاٍذ وِ دس لسور خسسدَی خیطشفسِ ًیض ّواى ضشایط خسسدَی سادُ سا داسد، تا ایي  -

 فیلذّای تیطسشی سا اًسخاب وٌیذ.  "تدض "، "یا"، "ٍ"هی زَاًیذ تا اسسفادُ اص  "اضافِ

اهىاى هحذٍد وشدى خسسدَ اص طشیك هَاسد تیطسشی تِ  "لسور هحذٍد تِ..."ّوچٌیي دس  -

 ضشح صیش اهىاى خزیش اسر:

 دُ صهاًی تشای هذاسنٍهحذٍدُ صهاًی سال ًطش: اًسخاب هحذ -

 ػام هَاد: اضاسُ تِ هاّیر فیضیىی هٌثغ هَسد ًظشًام  -

 صتاى: هحذٍد وشدى صتاى هٌثغ ) هثل فاسسی، اًگلیسی، ػشتی( -

 ضٌاسِ تاصیاتی: هطخع وشدى ًَع ضٌاسِ تاصیاتی -



 َسد:وًَع س -

 سدُ: -

 ًَع زمَین -

 

 

 

 

 

 : هشٍس2-3 -



ِ خسسدَ دس آى فمط اص اطالػاذ هَخَد دس ًشم افضاس، تاًه ٍاطگاًی تا ًام هشٍس زْیِ هی ضَد، و

اص خسسدَی سادُ اسر.  خساس خسسدَ ووی هسفاٍذتش اساس ضشٍع ولوِ اهىاى خزیش اسر. سا

سا ٍاسد وشدُ ٍ سدس هذخل خسسدَ )ػٌَاى، ػثاسذ هَسد خسسدَ  "ضشٍع ػثاسذ " دس لسور

هل ٍاطُ ّا ٍ سا وِ تضًیذ، هذاسن تاصیاتی ضذُ ضا "هشٍس "هَضَع ٍ...( سا زؼییي وٌیذ. دووِ 

 ضشٍع هی گشدد. ػثاسازی اسر وِ تا هَسد خسسدَی ٍاسد ضذُ

 

 

 

اهىاى خسسدَی دسگاّْای دیگش وساتخاًِ ّا سا اص طشیك یه :  Z3950: خسسدَی 2-4 -

هحیط واستشٍاحذ، تذٍى ًیاص هشاخؼِ تِ غفحِ آى وساتخاًِ ّا فشاّن هی ًوایذ. ایي خسسدَ 

تِ سِ ضىل سادُ، خیطشفسِ ٍ هشٍس اًدام هی گیشد. دس ًَع سادُ ػثاسذ خسسدَ سا دس یىی 

لذ آصاد ٍاسد وٌیذ. تا اسسفادُ اص ػولگشّای تَلی اص فیلذّای ػٌَاى، خذیذآٍس، ضاته ٍ ًیض فی

هی زَاًیذ خسسدَ سا هطلَب زش اًدام دّیذ. سدس اص تیي لیسر  "تدض "، "یا "، "ٍ"

 خسسدَ سا فطاس دّیذ.سشٍسّا ، سشٍس هَسد ًظش سا اًسخاب ٍ ولیذ 



 

- Z3950 ِخیطشفس 

اسر. دس خسسدَی خیطشفسِ، تا سادُ  Z3950خیطشفسِ زمشیثا ضثیِ  Z3950ساخساس خسسدَی 

هی زَاًیذ فیلذّای تیطسشی سا اضافِ وٌیذ ٍ ًیض ساخساس فیلذ ٍ هذخل  "اضافِ "اسسفادُ اص گضیٌِ 

هَسد خسسدَ سا دس ّش فیلذ هطخع وٌیذ. خسسدَی خیطشفسِ، تا زشویة هٌطمی فیلذّا اًدام هی 

 گیشد.

 



 

- Z3950 هشٍس 

خسسدَ تش اساس ولوِ اٍل ػثاسذ هشٍس، ّواًٌذ تخص هشٍس،  Z3950دس خسسدَی  -

خسسدَ اًدام هی خزیشد. ًسایح خسسدَ، هذاسوی ّسسٌذ وِ تا ػثاسذ خسسدَ ضشٍع هی 

 ضًَذ.



 

 خسسدَی زوام هسي -

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

اهىاى خسسدَی  هحسَای هذاسن هسٌی اسر وِ تشای خسسدَ اص دسگاُ زوام هسي ایٌذوس  -

ساصی ضذُ تاضٌذ. ایي ًَع خسسدَ هی زَاًذ تِ غَسذ خسسدَی سادُ، خیطشفسِ یا حسی 

 زلفیمی ّوشاُ تاضذ.تِ غَسذ 

خسسدَی زوام هسي هذخل ّای هسؼذد یه هسي ) خاٍسلی، هسي، خذٍل، ٍ...(، ًَع هادُ  -

آسضیَی ٍ ًَع سوَسد اهىاى تاصیاتی تْسش سا تشای واستش فشاّن هی آٍسد. ّوچٌیي هحذٍد 



ساصی خسسدَ تِ طشیك هحذٍدُ صهاًی سالی ًطش، ًَع هادُ، ًَع ػام هَاد، هحل ًگْذاسی، 

ین ٍ یا ًَع هذسن اهىاى خزیش اسر. دس ایي خسسدَ، اهىاًی َسُ تاصیاتی، سدُ، ًَع زمضوا

اسر تا ًام خسسدَی تا اغالر وِ تا اًسخاب آى سوَسدّا تا حفظ اػشاب ٍ حشٍف ػشتی 

یاتی خَاٌّذ ضذ. یؼٌی ٍاطُ ّا تِ ّواى ضىلی وِ ًَضسِ ضذُ اًذ تاصیاتی هی ضًَذ. صتا

ػالٍُ تش خسسدَ دس ول هٌثغ دس تخص خاغی اص هسي آى  تٌاتشایي خسسدَی زوام هسي

 هاًٌذ خاٍسلی،خذٍل، فْشسر هٌذسخاذ، خی ًَضر، آیاذ ٍ... اهىاى خزیش اسر.

دس غفحِ ًسایح خسسدَ، لیسر هذاسن تاصیاتی ضذُ ًوایص دادُ هی ضَد ٍ واستش هی زَاًذ  -

 تشای هطاّذُ هسي هذاسن، سٍی آى ولیه ًوایذ.

ى لشاس داسد تِ آسوَسد، خاساگشافی وِ ولوِ یا ػثاسذ هَسد خسسدَ دس دس غفحِ ًوایص  -

غَسذ هطخع ٍ ّایالیر دس اخسیاس واستش لشاسهی گیشد ٍ واستش هی زَاًذ دس ّویي غفحِ 

هدذدا ّش اًچِ سا وِ هذ ًظش داسد، دس هسي هذسن خسسدَ ًوایذ ) خسسدَ دسخسسدَ(. دس 

ولوِ یا ػثاسذ خسسدَ ضذُ هی تاضٌذ.  سور چح ایي غفحِ، لیسر غفحازی وِ حاٍی

ًطاى دادُ هی ضَد وِ تا ولیه سٍی ّشیه اص غفحاذ، هسي آى غفحِ ًوایص دادُ هی 

ضَد. دس غفحِ ًوایص هذسن اطالػاذ واهل وساتطٌاخسی سوَسد ًیض لاتل دسسشس هی 

 تاضذ.

 

 خسسدَی هٌاتغ دیدیسال -4



 

دیذاسی ٍ ضٌیذاسی ) ػىس، غَذ، دس ایي ًَع خسسدَ، اهىاى دسسشسی هسسمین تِ هَاد 

فیلن، ٍ هسي( ٍ ّوچٌیي  اًَاع هسي ّای الىسشًٍیىی هثل وساب، هماالذ، هدالذ، ٍ خایاى ًاهِ 

. 2سادُ ٍ  1هی گیشد. غَسذ فشاّن ضذُ اسر. خسسدَی هٌاتغ دیدیسال ًیض تِ دٍ ضىل  ّا

) ػىس، فیلن( تا خس اص اًسخاب ًَع هَاد  خیطشفسِ. دس غفحِ خسسدَی هٌاتغ دیدیسال، واستش

هی زَاًذ هذخل خسسدَ ولوِ یا ػثاسذ هَسد ًظش) ولیذ [streaming] اسسفادُ اص زىٌَلَطی

ٍاطُ( سا ٍاسد ًوَدُ ٍ سدس ػولیاذ خسسدَی خَد سا اًدام دّذ وِ ایي ًَع سادُ خسسدَ هی 

ّای هسؼذد، هطخع ذتاضذ. دس غفحِ خسسدَی خیطشفسِ تا زشویة چٌذ ولیذ ٍاطُ دس فیل

ى هحذٍدُ زاسیخی، اًذاصُ زػَیش، ویفیر، فشهر فایل ٍ ًَع هحسَا هی زَاى تِ ًسایح تْسشی وشد

) دسر یافر. ّوچٌیي تا اًسخاب گضیٌِ اطالػاذ وساتطٌاخسی هی زَاى دس فیلذّای هسؼذد 

ػٌَاى، خذیذآٍس، هَضَع، ًاضش ٍ...( هٌاتغ دیدیسالی ًیض تِ خسسدَ خشداخر. دس اداهِ اطالػاذ 

ُ صهاًی سال داخسی واستش تا اًسخاب هحذٍد تِ... هی زَاًذ ًسیدِ خسسدَ سا تِ هحذٍوساتطٌ

ًطش، ًَع هادُ، ًَع هادُ، ًَع ػام هَاد، هحل ًگْذاسی، ًَع هذسن، ضواسُ تاصیاتی، سدُ، ًَع 

ین . یا تاصیاتی هٌاتغ دیدیسال هحذٍد ًوایذ. خس اص اًدام خسسدَ دس غفحِ ًسایح خسسدَ، َزم

ادُ هی ضَد ٍ واستش هی زَاًذ تشای هطاّذُ هذاسن، سٍی دتاصیاتی ضذُ ًوایص  لیسر هذاسن

آى ولیه  ًوایذ. دس غفحِ ًوایص سوَسد، اطالػاذ وساتطٌاخسی ٍ هحسَایی هذسن ًوایص 

دادُ هی ضَد. واستش هی زَاًذ دس ّویي غفحِ ّش آًچِ سا وِ هذ ًظش داسد، دس هسي هذسن 

سوَسد ها اهىاى خسسدَی دسٍى هسٌی سا ًذاضسِ تاضذ(. دس  خسسدَ ًوایذ ) الثسِ هوىي اسر

سور چح ایي غفحِ، لیسر غفحازی وِ حاٍی ولوِ یا ػثاسذ خسسدَ ضذُ هی تاضٌذ، 

ًطاى دادُ هی ضَد وِ تا ولیه سٍی ّش یه اصغفحاذ، هسي آى غفحِ ًوایص دادُ هی ضَد. 

 اتغ هَخَد اسر.ّوچٌیي سوَسدّای هشزثط، آدسس ثاتر، داًلَد هذسن ٍ ًمذ هٌ



 

 اغطالحٌاهِ -

فْشسسی اص اغطالحٌاهِ ّا ٍ گشٍّای هَضَػی اسر وِ تِ غَسذ ساخساس دسخسی تِ ّوشاُ 

صیش ضاخِ ّای آى ًطاى دادُ هی ضَد. واستش دس ایي تخص تا اًسخاب گشٍّْای هَضَػی ٍ یا 

حاذ خسسدَ دس دسخسَاسُ هی زَاًذ هسیش یه هَضَع سا اص ول تِ خض)ػام تِ خاظ(، اغطال

، خاظ ٍ یا ٍاتسسِ سا هی زَاًذ هطاّذُ ًوایذ. تِ ػثاسزی دسخسَاسُ هدوَػِ ای اصولیذ ٍاطُ ػام

ّا ٍ هَضَػازی اسر وِ تا یىذیگش اسزثاط ػام، خاظ ٍ هشزثط داسًذ. خسسدَ دس دسخسَاسُ تِ 

. خسسدَولی 2. زَسق دس اغطالحٌاهِ ٍ یا گشٍُ ّای هَضَػی 1سِ طشیك اهىاى خزیش اسر: 

. خسسدَ دس یه ضاخِ یا گشٍُ هَضَػی خاظ. 3الحٌاهِ اص طشیك ولیذ ٍاطُ ّا طس اغد

دسخسَاسُ سوَسدّای یافر ضذُ دس هَضَع هَسد ًظش سا ًیض فشاّن هی وٌذ. خس اص خسسدَ 

هَضَػاذ دس دسخسَاسُ، هسسٌذاذ هشزثط تا آى هَضَع تِ ًوایص دس هی آیذ. دس غَسذ ٍخَد 

 َسد ًظش اهىاى هطاّذُ آًْا ًیض ٍخَد داسد.سوَسدّای هشزثط تا هسسٌذ ه



 

 هسسٌذاذ -

اص هسسٌذاذ ) هَضَػاذ، ػٌاٍیي لشاس دادی، ًاضش، ًام ضخع، زٌالگاى ٍ...( سا  یلیسس -

دسًظام ّای هَضَػی هخسلف هثل اغطالحٌاهِ یا سشػٌَاى ّای هَضَػی ًوایص هی 

تشای واسهٌذاى  اص طشیك دسگاُ اغطالحٌاهِ( دّذ. خسسدَ اص طشیك هسسٌذاذ ) خسسدَ

ٍفْشسسٌَیساى اهىاًدزیش اسر ٍلی واستشاى هْواى ًوی زَاًٌذ تِ آى دسسیاتی داضسِ 

تاضٌذ. دس تخص هسسٌذاذ خسسدَ تِ سِ غَسذ سادُ، خیطشفسِ ٍ هشٍس اًدام هی ضَد. 

خسسدَ ) سادُ یا خیطشفسِ( تا ٍاسد وشدى ٍاطُ هَسد ًظش ٍ هحذٍد وشدى آى تِ یىی اص 

ضخع، ًام زٌالگاى، هَضَع، ًاضش، ًام خغشافیایی ٍ...  هسسٌذ هثل ًامهذخل ّای ًَع 

اهىاى خزیش اسر. یؼٌی خسسدَ فمط تِ هَضَػاذ هحذٍد ًوی ضَد. خس اص خسسدَی 

ٍاطُ، هدوَػِ ای اص ٍاطُ ّای هسسٌذ ضذُ هشزثط، ًَع هسسٌذ، ًظام هَضَػی، حَصُ 

ا هی زَاى زَغیفگشّای دیگش ٍ دسخسَاسُ لاتل هطاّذُ اسر وِ تا اًسخاب آًْ هَضَػی ٍ

ح خذیذ، ایداد ًیضاسخاػاذ آى ٍاطُ سا هطاّذ ًوَد. ّوچٌیي اهىاى اسائِ خیطٌْاد اغطال

ّا  خاتِ خایی، اسائِ خیطٌْاداذ دسخْر سٍصآهذ ساصی اغطالحٌاهِخیطٌْاد، خیطٌْاد 

فشاّن ضذُ اسر. خس اص هطاّذُ هسسٌذ هَسد ًیاص ٍ اًسخاب زَغیفگش هی زَاى تِ 

 دسر یافر. َعوَسدّای آى هَضس



 

 هطاّذُ ًسایح خسسدَ -

خس اص اًدام خسسدَ، سٍی گضیٌِ ًوایص ولیه وٌیذ زا فْشسر ًسایح خسسدَ سا ًطاى  -

 دّذ.

سوَسد ًطاى هی دّذ، ٍلی لاتل زٌظین ّسر ٍ هی زَاى زؼذاد  22دس ّش غفحِ  -

تؼذی ٍ یا ِ هطاّذُ وشد. ّوچٌیي تا ولیه سٍی گضیٌِ فحسوَسدّای تیطسشی دس ّش غ

 اًسخاب هحذٍدُ اص تخص هحذٍدُ سوَسدّا، اهىاى هطاّذُ سایش ًسایح فشاّن هی ضَد.

ا تِ زفىیه سدس غَسزی وِ خسسدَی فشاگیش اًدام دادُ تاضیذ، هی زَاًیذ ًسایح خسسدَ  -

خسسدَی هذاسن، زوام هسي ٍ هٌاتغ دیدیسالی ّوشاُ تا ًوایص زؼذاد سوَسدّای یافر 

 هطاّذُ وٌیذ. ضذُ تشای ّش تخص سا



 

تش حسة فیلذّایی  ،"زة ساصی تش اساسشه "ًسایح خسسدَ سا هی زَاى اص طشیك گضیٌِ  -

چَى سزثِ، ػٌَاى، خذیذ آٍس، ًاضش ٍ... هشزة وشد. ًسایح تِ غَسذ خیص فشؼ تش اساس سزثِ 

 هشزة ضذُ اًذ.

 

دس غفحِ ًوایص ًسایح خسسدَ، تشای ّشیه اص سوَسدّا، اطالػاذ هخسػشی ضاهل  -

)زػَیش وَچه( ّش  thumbnailًاضش ٍ ًَع هادُ ّوشاُ تا  خذیذآٍس، زاسیخ ًطش،،َاىػٌ



هذسن ًوایص دادُ هی ضَد. ّوچٌیي تا ولیه سٍی گضیٌِ هَخَدی تشای ّش هذسن، 

اطالػاذ هَخَدی ضاهل هحل ًگْذاسی، ضواسُ ثثر ٍ ٍضؼیر ّش هذسن لاتل هطاّذُ 

 اسر.

سخاب سوَسد، هی زَاًیذ چٌذ سوَسد سا اًسخاب ٍ تا دس لیسر ًسایح، تا ولیه سٍی گضیٌِ اً -

دس لسور خاییي غفحِ، خضئیاذ ایي  "ًوایص سوَسدّای اًسخاتی "ولیه سٍی دووِ 

 دّا سا تِ زشزیة هطاّذُ وٌیذ.سسوَ

دس ًظش  "زاسیخچِ خسسدَ "ٍ  "افضٍدى تِ وساتخاًِ ضخػی "دس خاییي غفحِ دٍ گضیٌِ  -

خاًِ ضخػی تِ واستش ایي اهىاى سا هی دّذ وِ هذسن گشفسِ ضذُ اسر. افضٍدى تِ وسات

یافر ضذُ سا تِ وساتخاًِ ضخػی خَد اضافِ وٌذ ٍ دس هشاخؼاذ تؼذی دسسشسی سشیغ تِ 

 آى سا داضسِ تاضذ.

اًدام دادُ، ضاهل  لثالاص طشیك گضیٌِ زاسیخچِ خسسدَ واستش هی زَاًذ خسسدَّایی وِ  -

 .ُ وٌذػثاسذ خسسدَ ٍ ًسایح یافر ضذُ سا هطاّذ

ّوچٌیي اهىاى رخیشُ، چاج یا اسسال ًسایح خسسدَ تِ خسر الىسشًٍیىی دسًظش گشفسِ  -

 ضذُ اسر.

تشای ّش هَسد خسسدَیی وِ اًدام هی دّیذ، ًسایح هشزثط تا آى سا ًیض هی زَاًیذ هطاّذُ  -

وٌیذ. ایي ًسایح تِ سِ تخص هَضَػاذ هشزثط، خذیذآٍساى هشزثط ٍ ًاضشاى هشزثط زمسین 

 ُ اسر.تٌذی ضذ

تا زؼییي ًَع خسسدَ ) خسسدَی خذیذ یا خاالیص( تِ دٍ غَسذ صیش هی زَاًیذ فْشسر  -

 ًسایح سا گسسشدُ زش یا هحذٍدزش وٌیذ.

خسسدَی خذیذ: تا اًسخاب ایي گضیٌِ ٍ اًسخاب یه ًسیدِ هشزثط اص تخص ّای هَضَع،  -

اًدام  خذیذآٍس، ًاضش ٍ ًَع هذسن، خسسدَی خذیذی دس سطح ًسیدِ خسسدَی خاسی

 ضذُ ٍ ًسایح خذیذ ًطاى دادُ هی ضَد.



 

) زػَیش وَچه( ٍ تا ػٌَاى ّش هذسن یافر ضذُ، اطالػاذ  thumbnailتا ولیه سٍی  -

 "سوَسد لثلی "یا  "سوَسد تؼذی "واهل هذسن ًوایص دادُ هی ضَد. تا ولیه سٍی گضیٌِ 

 "اًسخاب دووِ  هی زَاًیذ تیي سوَسدّا حشور وٌیذ. تاصگطر تِ غفحِ ًسایح خسسدَ، تا

 اهىاًدزیش اسر. "تاصوطر

 



دس لسور خاییي غفحِ، سِ گضیٌِ ًمذ، هَخَدی ٍ ًظش سٌدی دسج ضذُ اسر. تا اًسخاب  -

واستش تا ثثر ًام ٍ آدسس الىسشًٍیىی هی زَاًذ دس هَسد هذسن هَسد ًظش ًمذ  "ًمذ "گضیٌِ 

 "ًظشسٌدی "ِ اطالػاذ هَخَدی سا ًوایص هی دّذ. گضیٌ "هَخَدی "تٌَیسذ. گضیٌِ 

 اهىاى ثثر ًظش واستشاى سا فشاّن هی وٌذ.

 

 

 

 


