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 صی تکبهل اػتوبد

 سا ثبصی ایي هی تَاًیذ )io/trust.github.//hamed:https/( اػتوبد تکبهل سبیت ثِ هشاجؼِ ثب 
   .دّیذ اًجبم

 دایشُ ثصَست هشاحل) داسد هشحلِ 10 ثبصی .دّیذ اًجبم کبهپیَتش یب تبة لپ دس سا ثبصی هی ضَد پیطٌْبد
 لزت ثشای .داسد لشاس (7هشحلِ)  ام8 دایشُ دس هب هسبثمِ ثبصی صهیي .(است ضذُ دادُ ًطبى صفحِ پبییي دس

 .دّیذ اًجبم سا 10 تب 1 هشحلِ اص است ثْتش ثبصی اص ثشدى
 .است ضذُ دادُ تَضیح سسب ٍ جضئیبت ثب ثبصی هشاحل ضذُ رکش آدسس ثِ هشاجؼِ ثب :هَکذ پیطٌْبد

   .است آهذُ اداهِ دس کبهل تَضیحبت ثبصی ثْتش فْن ثشای ًیض اداهِ دس 

 (کوتش اػتوبد ٍ است ثیطتش جبهؼِ دس تخبصن) کٌین ًفش 9 اص ثیطتش یب 9 سا هتملت جوؼیت اگش
 هی ضَد؟ ثشًذُ هؼصَم هتخبصوی، جبهؼِ ّوچیي دس پبساهتشّبیی چِ تغییش ثب

 ثیطتش هتملت اٍلیِ جوؼیت ثب هی تَاى جبهؼِ فشٌّگ ٍ لَاًیي دس تغییشاتی چِ ثب ضوب ًظش ثِ
 ؟کشد جبهؼِ ثشًذُ سا هؼصَم افشاد
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 ضخصیت ّبی

تکبهل اػتوبدثبصی    



 صی تکبهل اػتوبد

 :کبساگبُ
 هي ضشٍع .هی کٌن تحلیل سا تَ اٍل هي  

 ّوکبسی، تملت، ّوکبسی، :است ایٌطَسی
 صفت هیوَى هملذ کٌی، تملت اگش .ّوکبسی
 ّویطِ هثل ًکٌی، تملت اصال اگش اهب .هی ضَم
  ّویي ثِ .هی کٌن سَءاستفبدُ اصت هتملت
 !سبدگی

ِ ای    :کیٌ

 ّوکبسی ثب هي ثذُ، گَش خَة سفیك، ّی
 اهب هی دّن، اداهِ ّوکبسی ثِ ٍ هی کٌن، ضشٍع

 کِ ثذی اجبصُ خَدت ثِ دفؼِ یک حتی اگش
 حبلت ٍ هی کٌن تملت لیبهت لیبم تب کٌی، تملت

 .هی گیشم سٍ
 :هْشثبى هملذ

 تٌْب کِ تفبٍت ایي ثب ّستن، هملذ هثل هي
 ثِ ّن سش پطت ثبس دٍ کِ هی کٌن تالفی ٍلتی

 فمط هی تَاًذ اٍل ثبس .ثبضی کشدُ خیبًت هي
 ثبضذ ثَدُ ثذضبًسی یک

   :ضبًسی
 آهذ ضیش اگش هی اًذاصم، سکِ یک هي

 خیبًت آهذ، خط اگش هی کٌن، ّوکبسی
 .هی کٌن

   :هؼصَم
ِ ّب     دس یؼٌی!ثبضین دٍست ّن ثب ثیب ثچ

 .کٌذ هی ّوکبسی حبل ّش

 : هملذ
 آى اص ثؼذ هی کٌن، ضشٍع ّوکبسی ثب هي

 تکشاس ّن هي ثکٌی، تَ کِ ّشکبسی
 .هی کٌن

 :هتملت ّویطِ
 .هی کٌذ تملت .هی ضَد لَی طؼوِ ضؼیف  



  هی کٌذ تؼییي کبسثش کِ استجبطبت هیضاى ثِ ثٌب ٍ هی کٌٌذ ّن ثب استجبط ثِ ضشٍع ّب ضخصیت ایي
   .هی کٌذ دیگش افشاد ثب استجبط ثِ ضشٍع ضخصیت ّش

 
ِ ایی اهکبى  .کٌذ اضتجبُ دیگش فشد ثب هَاجِ دس فشد کِ است ایي ضذُ فشاّن ثبصی ایي دس کِ دیگ
 ایجبد ثبػث اضتجبُ ایي .هی کٌذ تملت ٍ هی ضَد اضتجبُ دچبس ٍلی کٌذ، ّوکبسی هی خَاستِ هثال

  دسصذ هیضاى تٌظین ثب هی تَاًیذ ثبصی دس ضوب .هی ضَد ثی اػتوبدی گستشش ٍ جبهؼِ دس سَتفبّن
   .دّیذ تغییش سا جبهؼِ دس سَتفبّن هیضاى فشد یک خطب

 

 است ًفش 25 هجوَع دس ثبصی ایي کبساکتشّبی تؼذاد
 ضذُ پخص جوؼیت هختلف ضخصیت ّبی ثیي کِ

 تغییش سا ثبصیگشّب جوؼیت ایي هی تَاًیذ  ضوب .است
 .دّیذ

 



ِدسیبفت تملت یب ّوکبسی دس افشاد کِ ّست اهتیبصاتی داسد ٍجَد جبهؼِ دس کِ ایی هسئل  
 .است تغییش لبثل اهتیبصات ایي کِ ضذُ طشاحی طَسی ثبصی .هی کٌٌذ

 
  داسد هب ثشای هْن پیبم دٍ ثبصی ًظشیِ .است پیشٍص هتملت ّویطِ کوتش، ثشد-ثشد پبداش ثب 

  ضشس ثِ حتوبً «هب» سَد کِ است ػوَهی ثبٍس یک ایي هتأسفبًِ .«صفش جوغ حبصل ثب ثبصی»
 کِ هی افتذ اتفبق صهبًی ایي «صفش غیش جوغ حبصل ثب ثبصی » .ثبلؼکس ٍ هی ضَد، توبم «آًْب»

-ثبخت اص حذالل یب) .کٌٌذ ایجبد ثشد-ثشد ٍضؼیت کِ هی دٌّذ خَد ثِ سا ایي صحوت آدم ّب
 ًخَاّذ ضکل اػتوبد ثبضین، ًذاضتِ سا صفش غیش جوغ حبصل ضشط اگش (کٌٌذ پشّیض ثبخت
   .گشفت

سا ثشًذُ افشاد سٍش ٍ هی دٌّذ سٍیِ تغییش ثبصًذُ افشاد جبهؼِ دس 
 تؼییي هی تَاًیذ ضوب ًیض هذلسبصی ایي دس .هی کٌٌذ اًتخبة

 ایي . دادُ اًذ سٍیِ تغییش افشاد تؼذاد چِ ثبصی دٍس ّش دس کٌیذ
 .هی دّذ ًطبى سا جبهؼِ دس فشٌّگ تغییش سشػت ًَػی ثِ پبساهتش



  دٌّذُ ًطبى پبساهتش ایي
 جبهؼِ فشٌّگ تغییش سشػت

  سفتبس اص ّب ثبصًذُ تملیذ ٍ
 .است جبهؼِ ّبی ثشًذُ

 دٌّذُ ًطبى پبساهتش ایي
 جبهؼِ دس سَتفبّن هیضاى
   .است

 تؼبهالت هیضاى پبساهتش ایي
 ًطبى سا فشد یک اجتوبػی

 هیذّذ



 هیضاى ضشس دس تملت حشیف

هیضاى سَد ضخص 
 هتملت

 کِ ّوکبسی سَد هیضاى
 دٍ ثشای ثبضذ چِ ّش همذاسش

 .است یکسبى طشف

دلت کٌیذ هجوَع 
اهتیااابص هتملااات ٍ 
کسی کِ ضشس کشدُ 

 .ثبضذغیش صفش 



. تغییش دّیذهی تَاًیذ دس ایي لسوت جوؼیت ّش ضخصیت سا   


