ُوبًطْس کَ دس تقْیش ثبال هؾخـ اعت" ،هٌْ افلی" ّ "اهکبًبت کتبثخبًَ ای" دس افل ،هدْصُبی
دعتشعی ؽوبعت کَ دس ًغخَ پیبم ،ثب تْخَ ثَ آًِب ،فؼبلیت هی کشدیذ.
جستجْی کتابذار

ّلتی سّی "هٌْ افلی" یب "اهکبًبت کتبثخبًَ ای" کلیک هی کٌیذ ،اّلیي دعتشعی ؽوب" ،خغتدْ" اعت.
کَ ایي هسیظ ُ ،وبى" ،خغتدْ سّی فیلذ" دس ًغخَ پیبم اعت کَ ثب داؽتي اهکبًبت کبهلتش ،هی تْاًیذ
ثشای یبفتي هذاسک ثب ؽوبسٍ ثجت ّ یب ثبسکذ ّ یب ُش فیلذ دیگش کَ هذًظشتبى اعت(لبثل تٌظین تْعظ هذیش
ًشم افضاس) اص ایي هسیظ اعتفبدٍ کٌیذ .تفبّت ایي هسیظ خغتدْ ثب خغتدْی افلی ثشًبهَ دس ایي اعت کَ
دس ایي هسیظ  ،ػولیبت ایٌذکظ عبصی اًدبم ًوی ؽْد ّ آًالیي اعتّ .ثیؾتش ثشای اعتفبدٍ
فِشعتٌْیغبى طشازی ؽذٍ اعت ّ ثشای کبسثشاى ػبدی ّ داًؾدْیبى ،تْفیَ ًوی ؽْد.
ثٌبثشایي ثغیبسی اص فؼبلیت ُبیی کَ دس خغتدْی افلی ثشًبهَ ،کَ ثَ دلیل اخشای عشّیظ ایٌذکظ
عبصی ثش سّی آى ،اًدبم هی ؽْد  ،دس ایي هیظ خغتدْ لبثل پیبدٍ عبصی ًیغت .؛ هثل :هشتت عبصی،
خغتدْ سّی ًتبیح ،خْؽَ ثٌذی ًتبیح خغتدًْ ،وبیؼ ًتبیح ثَ تفکیک کتبثخبًَ ُبی هختلف ّ...
دس ایي هسیظ خغتدْ ،اهکبى تشکیت چٌذیي فیلذ ثب ُن ّخْد داسد کَ دس ًغخَ پیبم ایي اهکبى ّخْد
ًذاؽت .دس ػیي زبل ؽوب هی تْاًیذ دس ًوبیؼ خطی ًتبیح  ،فیلذی کَ ثیؾتشیي ًیبص ثَ اى سا داسیذ
اًتخبة کٌیذ  .ثَ هثبل صیش دلت کٌیذ:
فشك کٌیذ هی خْاُین ثجیٌین دس هشکض خْد ،چَ تؼذاد کتبة اص هشتضی هطِشی داسین کَ ًبؽش آى اًتؾبسات
فذسا ثبؽذ؛
اثتذا ،پبیگبٍ هْسد ًظش سا اًتخبة هی کٌین ّ ًْع فیلذ سا دس ًظش هیگیشین .هی تْاًین خغتدْ سا دس کتبثخبًَ
یب هسل خبفی اًدبم دُین ّلی ثَ طْس پیؼ فشك خغتدْ ثش سّی ُوَ هسل ُب اًدبم هی ؽْد.
اکٌْى فیلذ خغتدْ سا دس کبدس ّعظ اًتخبة هی کٌین ّ ثب کوک آیکْى
کٌین تب ًتبیح خغتدْ هشتجظ تش ثبؽذ

 ،آى سا فیلذ دیگشی تشکیت هی

دس تقْیش فْق ،ثشای سعیذى ثَ ًتبیح هشتجظ ،ثشای فیلذ "پذیذآّس" اص ػولگش "ؽشّع ؽًْذٍ" اعتفبدٍ ؽذٍ ّ
ثشای فیلذ "ًبؽش" اص ػولگش "ؽبهل ػجبست" اعتفبدٍ ؽذٍ اعت .صیشا ًبم دلیك ًبؽش ،دس دعتشط ًیغت ّ
اص طشفی هوکي اعت فِشعتٌْیغبى ،ػجبسات هتفبّتی ثشای یک ًبؽش خبؿ هثل " :اًتؾبسات فذسا" ثَ کبس
ثشدٍ ثبؽٌذ .ثٌبثشایي ثشای خغتدْی خبهغ تش ،ثبیذ ػولگش هٌبعت سا اًتخبة ًوْد.
ُوبًطْس کَ هؾبُذٍ هی کٌیذ ،تؼذاد ًتبیح ثشاثش ثب  108اعت .اهب یک ًکتَ هِن دس ایي هسیظ خغتدْ
ّخْد داسد ّ آى فیلذ ًوبیؾی اعت کَ ثش اعبط آى ًتبیح خغتدْ  ،لیغت هی ؽًْذ .دس هثبل فْق ،فیلذ
ًوبیؾی" ،ػٌْاى" اًتخبة ؽذٍ اعت .ثٌبثشایي دس لیغت ًتبیح  ،فمظ ػٌْاى هذسک ًوبیؼ دادٍ هی ؽْد ّ
تؼذاد ًتبیح ًیض ثش اعبط ُوبى ػٌْاى هذاسک،ؽوشدٍ هی ؽْد.
زبال ُویي فشهْل خغتدْ سا ثب فیلذ ًوبیؾی "ًبؽش" تکشاس هی کٌین.

ُوبًطْس کَ هالزظَ هی کٌیذ؛ ًتبیح خغتدْ تغییش کشدٍ اعت .دس زبلیکَ فشهْل خغتدْ  ،یکغبى ثْدٍ
اعت.

صیشا ُوبًطْس کَ لجال ثَ آى تْخَ دادٍ ؽذٍ ثْد ،تؼذاد ًتبیح ثَ فیلذ ًوبیؾی کَ ؽوب اًتخبة هی کٌیذ
ّاثغتَ اعت ّ چْى ایي ثبسً" ،بؽش" ثشای ًوبیؼ دسًتبیح خغتدْ اًتخبة ؽذٍ ثْدً ،بؽشُبی هتفبّتی کَ
"ؽبهل ػجبست" " :فذسا" ثْدٍ اًذ  10هْسد ثْدٍ ّ دس خلْی آى تؼذاد ػٌبّیٌی کَ ثب ایي ًبؽش خبؿ ،دس
پبیگبٍ ّخْد داؽتَ اعت ،آّسدٍ ؽذٍ .هثال ثَ سدیف  10دس ًتبیح دلت کٌیذ" :ثیغت گفتبس" ػٌْاى هذسکی
اص ًْیغٌذٍ " :هطِشی" اعت کَ دس فیلذ ًبؽش آى ،کلوَ فذسا دس کٌبس "لن" (ثَ اؽتجبٍ) ّاسد ؽذٍ اعت ّ
ػالٍّ ثش "ثیغت گفتبس" ( )12هْسد دیگش اص ًْیغٌذٍ" :هطِشی" ًیض ّخْد داسد کَ دس فیلذ ًبؽش آًِب  ،دلیمب
ُویي ػجبست "لن فذسا" ّاسد ؽذٍ اعت .ثٌبثشایي  13ػٌْاى  ،ثب ایي فشهْل خغتدْ دس پبیگبٍ کتبة فبسعی
(ُشچٌذ ثب ّسّد اطالػبت اؽتجبٍ) ّخْد داسد ّ دس ایي هسیظ خغتدْ  ،ثَ ؽوبسػ دس هی آیذ.
ثَ طْس کلی ،ثشای سعیذى ثَ تؼذاد دلیك ًتبیح دس ایي هسیظ خغتْ  ،ثبیذ فیلذ ًوبیؾی سّی یک فیلذ
یکتب ،هبًٌذ "شوارٍ رکْرد" ثبؽذ!
ثشای ّسّد اطالػبت ُش هذسک خذیذ ثَ پبیگبٍ افلی ،اثتذا ثبیذ دس هسیظ ُبی خغتدْ  ،اص تکشاسی ًجْدى آى
هطوئي ؽْیذ!
ساختار صفحَ ّرّد اطالعات بر اساش زباًَ

دس ًغخَ ثٌبُ ،ش ففسَ ّسّد اطالػبت هی تْاًذ دس لبلت چٌذ فشم ،چٌذ صثبًَ افمی ّ یب چٌذ صثبًَ ػوْدی
طشازی ؽْد .اعتفبدٍ اص لبلت چٌذ فشهی  ،ثَ ًْع پبیگبٍ ّ فیلذُبی آى ّاثغتَ اعت .هثال ثشای پبیگبٍ
"پبیبى ًبهَ"  ،هوکي اعت ثخْاُیذ ّ ،سّد اطالػبت سا ثَ داًؾدْ ،ثغپبسیذ ّ اطالػبت تکویلی هْسد ًیبص
کتبثخبًَ سا ثش ػِذٍ فِشعت ًْیظ هشثْط ثَ آى ثخؼ.
ثشای ایي کبس ثَ طشازی دّ فشم هدضا اص ُن ًیبص داسیذ .یک فشم داًؾدْ ّ یک فشم کتبثذاس کَ فیلذُبی آى ّ
ًبم فیلذُب ّ ًْع آًِب هوکي اعت هتفبّت ثبؽذ اهب دس ًِبیت اطالػبت آى ثَ ُوشاٍ آًچَ کتبثذاس ّس فشم
هشثْط ثَ خْد ّاسد هی کٌذُ ،وگی دس یک سکْسد رخیشٍ هیؾْد  .ثشای اطالع ثیؾتش اص ایي لغوت ثب ساثظ
ًشم افضاس دس داًؾگبٍ خْد توبط ثگیشیذ.
دس ُش فشم ،زتوب یک صثبًَ ػوْدی ّ یک صثبًَ افمی ثبیذ ّخْد داؽتَ ثبؽذ ّ فیلذُبی آى پبیگبٍ هی تْاًذ
دس ایي صثبًَ ُب  ،ثَ فْست دلخْاٍ لشاس ثگیشد.
دس صیش ًوًَْ ُبیی اص اًْاع فشهِب سا هی ثیٌیذ:

ًوًَْ ای اص یک فشم ّسّد اطالػبت ثش اعبط یک صثبًَ ػوْدی ّ یک صثبًَ افمی

ًوًَْ ای اص یک فشم ّسّد اطالػبت ثش اعبط  7صثبًَ افمی ّ  2صثبًَ ػوْدی دس صثبًَ اّل

پظ اص آپذیت ثشًبهَ ،ثَ فْست پیؼ فشك ،فشم ُبی ّسّد اطالػبت دس یک صثبًَ افمی ّ ػوْدی لشاس هی
گیشًذ ّ پظ اص آى ،تْعظ ساثظ ًشم افضاس دس داًؾگبٍ ،لبثل تغییش ثَ اًْاع هختلف ُغتٌذ.

اهکاى اًجام ُوَ عولیات هربْط بَ فِرستٌْیسی ،بَ طْر ُوسهاى

ثب اعتفبدٍ اص ًْاس ػوْدی "اهکبًبت عیغتن" کَ دس صیش هدوْػَ هٌْی فِشعتٌْیغی ّخْد داسد ،ثَ
سازتی هی تْاًیذ ،ففسَ ّسّد اطالػبت هغتمین ،ففسَ هذیشیت تذّیي هذاسک ،ففسَ اًتمبل اطالػبت اص
کتبثخبًَ هلی ،آهبدٍ عبصی ّ ّیشایؼ هذاسک سا دس صثبًَ ُبی هختلف داعتَ ثبؽیذّ ػولیبت هشثْط ثَ ُش
کذام سا  ،ثذّى ثغتي پٌدشٍ فؼبلیت دیگش ،اداهَ دُیذ.

اهکاى ّرّد دستَ ای ّ هستمین اطالعات کتابشٌاختی از طریك شابک

ُوبًطْس کَ هی داًیذ دس ًغخَ پیبم ،اهکبى ّاسد کشدى اطالػبت کتبثؾٌبختی دعتَ ای  ،چَ ثَ هسیظ
تذّیي ّ چَ ثَ پبیگبٍ افلی ّخْد داؽت .ثشای ایي کبس  ،فِشعتٌْیغبى یک فبیل هتؾکل اص اطالػبت
چٌذیي هذسک پؾت عش ُن تِیَ هی کشدًذ ّ آى سا اص طشیك "ًگبؽت هشثْط ثَ خْد" ثَ هسیظ هْسدًظش
اضبفَ هی کشدًذ .دس ًغخَ ثٌب ،ایي کبس ثب داؽتي فبیلی هتؾکل اص ُ ISBNب ًیض لبثل اًدبم اعت.
ثشای ایي هٌظْس کبفی اعت دس یک فبیل تٌِبُ ISBN ،بی هذاسک سا داؽتَ ثبؽین ّ آى سا دس ثخؼ "ّسّد
دعتَ ای اص کتبثخبًَ هلی" یب " ّسّد دعتَ ای اص طشیك پشّتکل  "Z3950اطالػبت کبهل ُشکذام اص آًِب سا دس
سکْسدی خذاگبًَ ثَ پبیگبٍ افلی هْسدًظش اضبفَ کٌین .الجتَ ایي کبس تْعظ عشّس ّ ثَ فْست اتْهبتیک اًدبم
هی ؽْد ّ گضاسػ آى ،ؽبهل ؽبثک ُبیی کَ ثَ ُش دلیل هؾکل داؽتَ اًذ ّ ثشًبهَ ،آًِب سا اسعبل ًکشدٍ
اعت  ،ثَ کبسثش دادٍ هی ؽْد.

اهکاى ادغام رکْردُای هشابَ

ّخْد سکْسدُبی تکشاسی دس ُش پبیگبُی ثَ داللیل هتفبّت فْست هی گیشدُ .شچٌذ دس ًشم افضاس پیبم ّ ثٌب،
پیؼ اص اًتمبل اطالػبت اص ُش ًشم افضاسی ّ یب ُش پبیگبٍ دیگشی ،سکْسدُبی تکشاسی طجك عشّیظ زشفَ ای ّ
لذستوٌذی ،ؽٌبعبیی ّ دس ُن تدویغ هی ؽًْذ .اهب گبُی ثَ دلیل یکغبى ًجْدى اطالػبت ّاسد ؽذٍ ّ یب
ّخْد خطبی اًغبًی دس اهال ػجبسات ،سکْسدُبیی ثب اطالػبت کتبثؾٌبختی یکغبى دس پبیگبٍ ّخْد داسد .ثشای
ادغبم سکْدُبی ایٌچٌیي دس ثشًبهَ ثخؾی دس ًظش گشفتَ ؽذٍ کَ ثب ّاسد کشدى ؽوبسٍ سکْسدُبی افلی ّ
فشػیُ ،وَ اطالػبت ًغخ ّ "سدٍ دس هسل" ّ زتی ُوَ عْاثك اهبًتی آًِب دس ُن ادغبم هی ؽْد.

ُوبًطْس کَ دس تقْیش هؾخـ اعت ،ددس ثخؼ "ادغبم سکْسد" کَ دس فْست داؽتي هدْص ،ایي ثخؼ سا دس
هٌْی فِشعٌْیغی خْد خْاُیذ داؽت ،اثتذا سکْسد افلی کَ ُوبى سکْسد فسیر تش اعت ّ اطالػبت ثمیَ
سکْسدُب ثَ آى ّاسد هی ؽْد سا ّاسد هی کٌین ّ دکوَ ایٌتش سا هی صًین .ػٌْاى آى ّ تؼذاد ًغخَ ُبی آى
ًوبیبى هی ؽْد .عپظ ؽوبسٍ سکْسد فشػی سا ّاسد هی کٌین ّ دکوَ ایٌتش سا هی صًین:

ّ دس ًِبیت پظ اص صدى دکوَ رخیشٍ ،سکْسد فشػی ززف ّ ًغخ آى ثَ سکْسد افلی هٌتمل هیؾْد.

اهکاى پر کردى باًک اصطالحات اًتخاب شذٍ ّ ًشذٍ (اصطالحٌاهَ)

دس ّالغ تضاسّط دس ًشم افضاس ثٌب ،ثَ فْست خبهغ کٌتشل ّاژگبى ُش هشکض سا ثَ ػِذٍ هذیش آى هشکض لشاس هی
دُذ ّ ثب دادى هدْص ثَ هتخقـ ایٌذکظ عبصی دس ُش هشکض ّاژگبى تخققی آى هشکض سا هذیشیت هی کٌذ.
تضاسّط ُبی ّیژٍ ای کَ دس هشاکض تخققی ایدبد گشدیذٍ ًیض هی تْاًذ دس ایي هدوْػَ تلفیك ؽْد.
ُوبًطْس کَ پیؾتش گفتَ ؽذ ثب افضّدى ُش ّاژٍ تخققی ّ کلوبت ُن هؼٌی آى ثَ هدوْػَ پظ اص اًدبم
ػولیبت ایٌذکظ عبصی  ،ثب ّاسدکشدى ُش کلوَ هتشادف  ،افطالذ پزیشفتَ ؽذٍ دس هذاسک ثبصیبثی خْاٌُذ
ؽذ.

ُوبًطْس کَ دس تقْیش ثبال هؾخـ اعت ،اثتذا دس کبدس عوت ساعتّ ،اژٍ یب ػجبست "اًتخبة ؽذٍ" اضبفَ
هی ؽْد .عپظ دس کبدس عوت چپُ ،وَ ّاژٍ ُبی اًتخبة ًؾذٍ  ،یک ثَ یک ثَ پبیگبٍ اضبفَ هی ؽْد.
پظ اص افضّدى ُش ّاژٍ تخققي ّ کلوبت ّاثغتَ ثَ آى ( اػن  ،اخـ ،هتشادف ،اًتخبة ًؾذٍ  ،هشتجظ ّ )...
دس تضاسّط ثٌب ،ثب ّاسد کشدى ُش کذام اص آى ّاژٍ ُب دس هْلغ خغتدْ ،سکْسد يب سکْسدُبي ّاثغتَ ثَ آى
ػجبست خبؿ ثبصيبثي هي ؽًْذ .دس ضوي ،ثب افالذ يک ّاژٍ ،دس تضاسّط ُوَ هذاسک ّاثغتَ ثَ آى افالذ
خْاٌُذ ؽذ.
ايي ّاژٍ ُبي اًتخبة ؽذٌٍُ ،گبم ثشچغت گزاسي دس هذاسک ديدیتبل ًیض هْسد اعتفبدٍ لشاس هیگشًذ ّ دس
فْست داؽتي هدْص "تگ گزاسي"  ،کبسثشاى هي تْاًٌذ اص ثیي ّاژگبى هْخْد دس تضاسّط ،افطالذ هشتجظ ثب
هذسک ديدیتبلي سا ثَ آى هذسک اضبفَ کٌٌذ اص آًدبییکَ ؽٌبخت ّ اعتفبدٍ اص افطالزبت هشثْط ثَ ُش
هْضْع ،اص ًوبیَ عبصاى ثش هی آیذ ،ثِتش اعت ایي هدْص ثَ هتخققبى ایي زْصٍ دادٍ ؽْد.
آهادٍ سازی جاهع

دس ثشًبهَ ثٌب ثَ دلیل ايٌکَ ساُکبسُبي هتفبّتي ثشاي آگبُي کبسثش اص صهبى ثبصگؾت کتبة ّ اطالع سعبًي اص
ُوَ فؼبلیت ُبي عفبسؽبتی یب چشخَ هذاسکي کبسثش هبًٌذ اسعبل  ّ SMS ، Emailپیبم اختوبػي،
ُوچٌیي ،اختقبؿ ًبم کبسثشي ّ کلوَ ػجْس خِت ّسّد ثَ ثشًبهَ ّ هؾبُذٍ خؼجَ اهبًتي خْدُ ،وچٌیي
چبپ سعیذ ثشاي کبسثش دس زیي اهبًت ّ ...کتبثخبًَ ُب سا اص ًیبص ثَ اًدبم ثغیبسي اص کبسُبي هشثْط ثَ ايي
ثخؼ هثل چبپ کبست ّ ثشگَ ّ خیت کتبة ثي ًیبص هیکٌذ ّلي ُوچٌبى دس ًشم افضاس دس ًظش گشفتَ ؽذٍ
اعت.
پظ اص اًتخبة پبیگبٍ ّ هسل هْسدًظش  ،هی تْاًیذ لیغت هذاسک آهبدٍ ؽذٍ سا ثش اعبط ؽوبسٍ ثجت،
ثبسکذ ،ؽوبسٍ سکْسد ّ زتی ثشاعبط ؽوبسٍ ساٌُوبی آًِب خغتدْ کشد.
اگش هذاسک آهبدٍ ؽذٍ ،ثَ فْست ًبهٌظن ّ هْسدی ثبیذ لیغت ؽًْذ ،فمظ کبفی اعت ؽوبسٍ آًِب سا دس
ّاسد کشدٍ ّ دکوَ ایٌتش سا فؾبس دُیذ ّ ثمیَ هذاسک ًیض ثَ ُویي فْست .پظ اص آى
فیلذ "اص"
لیغتی اص هذاسک آهبدٍ ؽذٍ ثَ تشتیجی کَ ؽوبسٍ ُبی آى ّاسد ؽذٍ  ،دس لیغت عوت چپ لشاس هی
گیشد ّ آهبدٍ ی چبپ ثشچغت ػطف ثشچغت ثبسکذ ،ثشچغت خیت ّ یب فِشعتجشگَ هی ؽْد.
اگش هذاسک آهبدٍ ؽذٍ ،ثَ فْست هٌظن ّ پؾت عش ُن آهبدٍ ُغتٌذ ،هثال دس یک دعتَ ؽوبسٍ سکْسد
پؾت عشُن سدیف ؽذٍ اًذ ّ یب دس یک دعتَ هٌظن اص ؽوبسٍ ثجت ُغتٌذ ،هی تْاى اثتذای ّ اًتِبی
ؽوبسٍ ُبی هشثْط ثَ آًِب سا دس فیلذُبی "اص"

ّ "تب"

ّاسد کشد.

ُوبًطْس کَ دس تقْیش ثبال هالزظَ هی کٌیذ ،خغتدْ ثش اعبط ؽوبسٍ ثجت اص  1تب  ، 100تٌِب 16 ،هذسک
ًتیدَ داؽتَ اعت کَ ثبسکذُبی آًِب ،دس لیغت عوت چپ لشاس گشفتَ اعت.
اگش سّی ُش کذام اص ثبسکذُبی لیغت ؽذٍ ،کلیک کٌیذ ،اطالػبت هختقشی اص ًغخَ هشثْطَ هالزظَ
خْاُیذ کشد .دس عوت چپ ،لیغت ثبسکذُب ،دکوَ ُبیی ّخْد داسد کَ تْضیر آًِب دس اداهَ هی آیذ:
 :هْلؼی ثَ کبس هی سّد کَ ثخْاُیذ یک یب چٌذ تب اص ثبسکذُبی هْخْد دس لیغت سا ززف
کٌیذ.

 :صهبًی ثَ کبس هی سّد کَ ثخْاُیذ کل ثبسکذُب سا پبک کٌیذ ّ لیغت خذیذی تِیَ کٌیذ.
 :هٌظْس  ،آخشیي لیغت تِیَ ؽذٍ ای اعت کَ یک فؼبلیت اػن اص گشفتي ثشچغت ػطف
یب گشفتي ثشچغت ثبسکذ ّ یب غیشٍ سّی آًِب اًدبم ؽذٍ ثبؽذ .ایي لیغت تب پیؼ اص خشّج ؽوب اص ثشًبهَ ،دس
زبفظَ عشّس ثبلی هی هبًذ ّ دس فْست ًیبص  ،دّثبسٍ فشاخْاًی هی ؽْد.
 :ثب صدى ایي دکوَ ،لیغت آهبدٍ ؽذٍ ،ثش سّی عشّس ثشًبهَ ُوشاٍ ثب تبسیخ آى ،رخیشٍ
هی ؽْد تب دس آیٌذٍ ثتْاى دّثبسٍ آى سا فشاخْاًی کٌیذ.
 :ثب صدى ایي دکوَ  ،دعتَ ای اص لیغت ُبی رخیشٍ ؽذٍ اص لجلُ ،وشاٍ ثب تبسیخ ّ
عبػت رخیشٍ آىً ،وبیؼ دادٍ هی ؽْد ّ ثب اًتخبة ُش کذام اص آًِب ،ثبسکذُبی آى لیغت ًوبیؼ دادٍ هی
ؽْد.
ثشای اعتفبدٍ ثِیٌَ اص ثخؼ آهبدٍ عبصی  ،اص ُوَ لغوت ُبی اى اعتفبدٍ کٌیذ تب دس فْست ثشخْسد ثب
ؽشایظ ّیژٍ ،اص اهکبًبت ایي لغوت ،هطلغ ثبؽیذ .هثال هوکي اعت گبُی ثخْاُیذ لیغتی اص هذاسک سا اص
یک سدٍ خبؿ تب یک سدٍ خبؿ تِیَ کٌیذ ّ فِشعتجشگَ ُبی آى سا پشیٌت ثگیشیذ .ثشای ایي کبس ،هی تْاًیذ،
فیلذ "خغتدْ ثش اعبط" سا ثش سّی "ؽوبسٍ ساٌُوب" تٌظین کٌیذ ّ هشتت عبصی سا ًیض ،ثش اعبط ُویي
فیلذ اًدبم دُیذ.

کلیَ حمْق ایي اثر برای شرکت هٌِذسی ارتباطات پیام هشرق هحفْظ هی باشذ.

