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. دٌّذ?هی دَضص را هزئی عیف سوبم ًَرّب ایي ٍ اسز ضذُ سؼزیف هؼیي دهبی در سیبُ خسن اس( ضذُ گسیل) ضذُ سبثیذُ رًگ اسبس ثز رًگ دهبی

 ًَر ثؼٌَاى را ملَیي درخِ 0444 اس ثیص رًگ دهبی.مٌٌذ هی اسشفبدُ هینٌذ، سَلیذ را آى مِ سیبّی خسن دهبی اس ّب رًگ ٍ ًَرّب مزدى هطخّع ثزای

 هَرد مِ هحیظ در ًَر گیزی اًذاسُ خْز اسز دسشگبّی هشز ًَرسٌح،لَمس. اًذ ًبهیذُ گزم ًَر را ملَیي درخِ 0444 اس موشز رًگ دهبی ٍ  سزد

 هقبثل در مِ ّسشٌذ مزُ اس قغبع یل دارای ّب هشز لَمس. هیجبضذ... ٍ داراى عیَر،گلخبًِ ،دزٍرش hse هٌْذسی غحٌِ،گزٍُ ػنبسبى،عزاحبى مبرثزد

 .گیزد هی اًذاسُ را رٍضٌبیی ضذر دارًذ ٍخَد آى در مِ اثشارّبیی ٍسیلِ ثِ مزُ اس قغبع ایي.گیزًذ هی قزار ًَر

 :مبرثزدّب

 ًَری هٌجغ رٍضٌبیی رًگ ٍسفبٍر ًَر،دهب رًگ گیزی اًذاسُ*

 دزٍصمشَرّب سبخشوبى،سٌظین داخلی عزاحی ، ledٍ الهخ مٌٌذگبى سَلیذ*

 ًوبیص غفحِ ّبی دسشگبُ دیگز ٍ سخز، غفحِ ّب، CTR رًگ سٌظین*

 ثبضذ درك قبثل ٌّگبهی اثشار ایي هفَْم ٍ خبیگبُ ضبیذ دارد، آى اّویز درك ٍ ٍسیلِ آى ثِ ًیبس حس ثِ احشیبج ٍسیلِ ّز ضذى مبرثزدی مِ آًدب اس

 دی ٍاقؼیز ایي ثِ سَاى هی اسز سخز حبل ػیي در ٍ آسبى مبری ػنبسی مِ خولِ ایي ثِ ًگبّی ثب. ثٌگزین ػنبسی در ًَر هقَلِ ثِ سز خذی ثسیبر مِ

 ّوِ ٍاقغ در. ضَد هی هزثَط دارد گزفشي ػنس هقَلِ ٍ ػنبسی ثِ مِ ًگزضی ًَع ثب ٍی هسشقین ارسجبط ػنبس، یل مبر سغح مٌٌذُ سؼییي مِ ثزد

 فضبیی ایدبد ثزای سَاى هی یب ٍ سذزد دٍرثیي خَدمبر ّبی سیسشن ثِ را آى سَاى هی. گزدد هی ثبس ًَر یؼٌی ػنبسی گبًِ سِ ػٌػز سزیي اغلی ثِ چیش

 چِ ّز درك مِ اسز خبًت ایي ضخػی ثزداضز ایي. ًَر رًگ ٍ خٌسیز ضذر، اس درمی ًَر درك ثلِ. دزداخز آى سٌظین ٍ درك ثِ سیجبسز ٍ رٍیبیی

 ایي درمٌبر ٍ سخػػی مبرثزی ثب سػَیز یل یب ٍ ضٌبسبًِ سیجبیی سبخشبری ثب ٌّزی مبر یل در چِ. ضَد هی آهذُ دذیذ سػَیز سیجبیی سجت ًَر ثیطشز

 لٌشّبیی اس اهز ایي ثجز ثزای ػنبسبى مِ گًَِ ّوبى. ثیبیذ ػنبس مول ثِ ًَر سز دقیق ٍ ثیطشز چِ ّز ثجز ثزای مِ اسز ًیبسهٌذ اثشاری هشقبثالً درك،

 راسشب ایي در. ضَد هی سز خذی ّن ًَر سٌدص اثشار خبیگبُ مٌٌذ، هی اسشفبدُ سزیغ ٍ دیطزفشِ ّبی ثذًِ ّوزاُ ثِ قیوز گزاى هؼوَالً ٍ ثبال قذرر ثب

 .ثبضذ هی هْن ثسیب خَد خبیگبُ در مِ مٌٌذ هی ًَر هقذار دقیق سؼییي ثِ مول دیطزفشِ ٍ دقیق ّبی ًَرسٌح چِ ٍ دٍرثیي اسَهبسیل حبلشْبی چِ

 

 ثِ ثٌب مِ ػنبسبى اس ای ػذُ ثزای اهز ایي ضبیذ. گذضز راحشی ثِ آى اس سَاى ًوی مِ اسز هَردی گذارد هی اخسبم ٍاقؼی رًگ ثز ًَر رًگ مِ سبثیزی

 را هسئلِ ٍ ثذاًٌذ دزخزج ٍ دبگیز ٍ دسز سائذ، را اثشارّب ًَع ایي اس اسشفبدُ ٍ ثبضذ ًذاضشِ خبیگبّی ًیسشٌذ آى رػبیز ثِ هقیذ ضخػی یب مبری دالیل

 سیبل دلیل ثِ مِ خجزی، ػنبسبى اس ثؼضی ًگبُ ضبیذ. اسز سز هغلَة ػبلی ًشیدِ ضزایغی ّز در ٍلی. مٌٌذ حل دٍرثیي ّبی فزؼ دیص چبرچَة در

 ًَرسٌدی ٍ فَمَس مبدرثٌذی، ّوچَى هسبئل ثبقی دلیل ّویي ثِ ٍ ثَدُ ّب آى اٍلَیز در سػَیز ثجز غزفبً هَضَع، ثَدى ثیٌی دیص غیزقبثل ٍ ثَدى

 ثِ دیدیشبل ٍرٍد ٍ ػنبسی ّبی دٍرثیي دیطزفز ثب حبل. ثبضذ هی درك قبثل حذٍدی سب خَد خبیگبُ در مِ گزفز هی قزار موشزی اّویز درخِ در.... ٍ
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 ثبال ػول سزػز ثز ػالٍُ مِ ػنبسبًی ّسشٌذ ًیش سهبى ّویي در ٍلی .ضَد هی سذزدُ دٍرثیي اسَهبسیل ّبی قسوز ثِ دسز ایي اس هَارد ٍ ػزغِ ایي

 قزار مبرثزد ٍ اسشفبدُ هَرد ّن ًَردزداسی هسبئل حشی ضذُ دیذُ مِ خبیی سب. مٌٌذ هی رػبیز قجَلی قبثل حذ سب را هسبئل دیگز لحظِ ضنبر ٌّگبم در

 ثجز ثزای خشئیبر در دقز هقذار چِ مِ ایٌدبسز سَال حبل ٍ. مٌذ هی هطخع را ػنبس ٍ ػنبسی هخشلف سغَح مِ اسز اهَر ّویي ٍ گیزد هی

 رًگ دهبی سبثیز گزفشي ًبدیذُ آیب ٍ اسز مبفی هْن ایي ثزای دقیق  ّبی ًَرسٌح ٍ دیطزفشِ ّبی دٍرثیي اس اسشفبدُ غزفبً آیب ٍ اسز ضزٍری ّب ػنس

 آٍردى دسز ثِ ٍ میفیز ًْبیز ثِ را هب دٍرثیي ثبالًس ٍایز قسوز فزؼ دیص ٍ اسَهبسیل هَارد ثز سنیِ آیب اسز؟ درسز آًْب اًؼنبس ٍ اخسبم ثز ًَر

 اسز؟ ضزٍری سٌح ملَیي هثل سز دقیق سٌدص اثشارّبی ثزای سیبد ّشیٌِ ٍ ٍقز غزف آیب ٍ رسبًذ سػَیزهی در هَخَد ػٌبغز ٍ اخسبم عجیؼی رًگ

 ٍلی. ثبضذ هی خبظ هؼبًی دارای هَخَد ػنبسبى ظزافز سوبهی ًسجز ثِ هغلَة ٍاصُ. خبسز ّویي هطنل ضَد؟ هی حبغل چگًَِ هغلَة ًشیدِ

 در مِ سزی خذی مبرّبی ثب را خَد ّبی ػنس آیب. آٍرد دذیذ را ًشبیح اس دقیقی درك سَاًذ هی مِ اسز هقبیسِ ایي ّویطِ هجبحث ایي اس ًظز غزف

 سفبٍر چزا. دارد ٍخَد آًْب دٍرثیي ٍ ضوب دٍرثیي ثیي سفبٍسی چِ ایذ؟ مزدُ هقبیسِ سبى دٍرثیي راٌّوبی ّبی مشبة حشی یب ٍ ای حزفِ هنشَة هٌبثغ

 سدزثِ ػبهل گزفشي ًظز در ثذٍى ًیسز عَر ایي ٍلی. اسز ضذُ گزفشِ دیگز اثشاری ٍ خبظ سزفٌذ ثب ّب ػنس آى اًگبر مِ ای گًَِ ثِ. اسز سیبد هؼوَالً

 اس را هشفبٍسی درك ٍ فزغز عجیؼی ّبی رًگ ٍخَد ًیسز؟ مبر هغلَثیز ثزای سٌدطی خشئیبر در دقز لشٍم آیب اسز هْوی ثسیبر هَرد مِ ػنبس

 ثیبًذاسین سیز آثبر ثِ ًگبّی اسز مبفی دّذ؟ هی هب ثِ سػَیز

 

 :سَضیح ػنس

 ٍ رًگ ػٌػز ٍخَد سز خذی مبرّبی در ٍلی. ثبضذ مبفی سػَیز درسز ثجز لحبػ ثِ ضوب ثزای A ٍB هَارد اس یل ّز ضبیذ ثیٌیذ هی مِ ّوبًغَر

 آى دقیق سٌظین ٍ سٌدص ثِ احشیبج ًَر درك ثزای ٍ دارد ًَر درك ٍ ضٌبخز ثِ احشیبج سفنیل ایي ٍ ثبالسز هَضَػیشی دارای آى درسز سفنیل

 هشٌَع ّبی رًگ دیذایص سجت اهز ّویي سٌَع. اسز ضذُ سطنیل آًگسشَرم 0444 سب 0444 ثب ثزاثز ّبیی هَج عَل اس هزئی ًَر مِ داًیذ هی. اسز

 ٍاحذ. اسز ثزخَردار ثبالیی اّویز درخِ اس سفیذ ًَر ثِ ًسجز ػنبسی هحیظ ًَر سحلیل ٍ سفیذ ًَر  درك ٍ ضٌبخز ثبثز ّویي اس. ضَد هی ًَری

 سبثیذُ ًَر چِ ّز مِ ضَد هی خالغِ اغل ّویي در سفیذ ًَر اّویز. داراسز را 0044 ثزاثز ملَیٌی سفیذ ًَر ٍ ًبهٌذ هی ملَیي را ًَر حزارر درخِ

 در هَخَد ػٌبغز رًگ عجیؼی ٍ درسز ثجز سجت اهز ّویي ٍ ثَدُ موشز هَضَع ثبسسبثْبی ثز آى سبثیز ثبضذ ًشدینشز سفیذ ثِ ًظز هَرد خسن ثِ ضذُ

  ضذُ ثجز سػَیز در رًگ، آثی ضیئی ثبسسبة. ضَد هشوبیل سرد رًگ ثِ آى ملَیي درخِ اهذى دبییي ثب سفیذ ًَر گزایص اگز هثبل عَر ثِ. ضَد هی سػَیز

 درك را ملَیي درخبر ٍ ّب ًسجز سزی ملی غَرر ثِ ّب دٍرثیي در هَخَد ثبالًس ٍایز ّبی سیسشن دیگز عزف اس. ضَد هی هشوبیل سجش سوز ثِ

 اًؼنبس سٌدص ثبرس هطنل ثلنِ دزداسد هی ًَر رًگ دهبی سز دقیق سدشیِ ٍ درك ثِ سٌْب ًِ سٌح ملَیي اثشار مِ غَرسی مٌذ،در هی اػوبل ٍ مزدُ

 اس ثْشز هسشقین ًَرسٌدی مِ دلیلی ّوبى ثِ) مٌذ هی دزداسش ٍ سحلیل را ًَر هٌجغ هسشقین غَرر ثِ ّویطِ سٌح ملَیي سیزا ًذارد؛ را ّب دٍرثیي

 هَخَد اضبفی رًگ گًَِ ّز سػحیح سَاى هی مِ ضَد ثیبى ضبیذ الجشِ. ضَد هی سٌح ملَیي ضذى گوزاُ اس خلَگیزی سجت اهز ّویي ٍ( اسز اًؼنبسی

 یؼٌی اسز ػٌبغز دیگز ّبی رًگ رٍی ثز هٌفی سبثیز هسشَخت اهز ّویي مِ. مزد هَمَل در چبح ٍ چبح اس دیص هزاحل ثِ را سػَیز ػٌبغز رًگ در

 ضذ اغل ایي هٌنز سَاى ًوی دیگز عزف اس ٍ ضًَذ هی حذف حشی یب ریخشگی ّن ثِ دچبر ّن، ثِ ًشدیل ٍ هیبًی ّبی دلِ اػوبل گًَِ ایي در هؼوَالً

 ٍایز سیسشن سلَلشی، ّبی الیِ اس اسشفبدُ ٌّگبم اثشذا در. ثَد  خَاّذ ثیطشز لشٍم غَرر در ًیش آى سػحیح اهنبى ثبضذ سز دقیق سػَیز ثجز چِ ّز مِ

 اس سز دقیق اغالح ثزای ٍ هػٌَػی ًَر ٍ رٍس ًَر ّبی فیلن سَسظ اهنبى حذ سب ًَر سفیذ سزاس ٍ رًگ سػحیح اهز ٍ ًذاضز ٍخَد دٍرثیٌْب در ثبالًس

 ًَع ایي الجشِ. گزفز هی قزار لٌش هقبثل در یب ٍ( هػٌَػی ًَر) ًَر هٌجغ رٍی ثز یب مِ ضذ هی اسشفبدُ ملَیي اغالح هخػَظ فیلشزّبی ٍ سٌح ملَیي

 ثزای ٍّن سز دقیق ّن اثشارّب ایي اهزٍسُ ٍلی. ثَدًذ ػبخش ّب فالش ٍ آًی ًَرّبی درك اس ٍ ثَدُ هوشذ ًَرّبی درك ثِ قبدر اٍلیِ ی ّب سٌح ملَیي

 سػحیح را ًَر رًگ خبغی فیلشز اس اسشفبدُ ثذٍى ٍ دادُ اًشقبل ّب دٍرثیي ثِ را ًَرسٌح اعالػبر اسز مبفی. اسز ضذُ سبخشِ ًَرّب سوبهی خَاًذى

 .مٌیذ
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 سجت ًَر، سػحیح ثزای هٌبست فیلشزّبی هؼزفی ثب آى سػحیح درحبلز ٍ مٌذ هی هحیظ ًَر درك ثِ مول سٌح ملَیي هثل دقیقی اثشار اس اسشفبدُ 

 ی ثیبًْب ٍ خبظ ضزایظ ثزای ملَیي سغییز ثِ دسز سَاى هی لشٍم غَرر در ٍ ضَد هی هخشلف ًَری ضزایظ ثِ ًسجز ػنبسی سدزثِ ٍ درك رفشي ثبال

 گزم سي ثب سیجبیی سػبٍیز ٍ سدُ ًَردزداسی سهیٌِ در ّبیی خالقیز ثِ دسز ًیبس غَرر در هخشلف ًَرّبی ملَیي ضٌبخز ثب دیگز خْز اس ٍ سدُ هشفبٍر

 دگزگًَی ثبػث آى در رًگ سغییز اًذمی مِ هَاردی در یب ٍ ثَدُ سیبد اًؼنبسی دارای مِ اضیبئی اس ػنبسی در ثیطشز اثشارّب ایٌگًَِ اس. مزد ایدبد سزد ٍ

 لَاسم اس ػنبسی ّوچٌیي. خبظ رًگی سغَح دارای ّن ٍ ّسشٌذ هشٌَػی رفلنشیَ سغَح دارای ّن مِ خَاّزار اس ػنبسی هثل ضَین هی سطخیع در

 ثبضذ هی رًگی خبظ سٌَع دارای مِ ًقبضی هثل ٌّزی آثبر اس ثزداری مذی یب ٍ آرایص

 

 

 

 

 

 


