
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  ريش خالصٍ وًیسی

ٍ ثِ خَاًٌذگبى هدوَػِ ای اص هْوتشیي ثخص ّبیی سا وِ  شدهتشاون وطیف ٍسیؼی اص اطالػبت سا  ضَد ثب خالصِ ًَیسی هی

 گشدد.وٌتشل  عدم مترکز و پرش فکرتب دلت ضَد  خالصِ ًَیسی دس .ًوَداسائِ یب ثجیٌٌذ  هی خَاٌّذ ثخَاًٌذ

بت یه خالصِ ثِ طَس هختصش ًى ّذ.د هتٌی وَتبُ اص یه اثش ثضسي تش است وِ ثِ خَاًٌذُ دسن خبهؼی هی :خالصٍ وًیسی

ىِ ثذٍى دسج ًظش ضخصی، یه هشٍس اخوبلی اص سی ایٌّذف اص خالصِ ًَی. سا اسائِ هی دّذهتي  دسس استبد یب یه اصلی

 خضئیبت هْن یب اطالػبت خبلت سا دس اختیبس خَاًٌذگبى لشاس دّذ. 

 وحًٌ تًلیذ خالصٍ

   هطوئي ثبضیذ وِ آى سا دسن وشدُ ایذثخَاًیذ ٍ وبهل هتي هَسد ًظش سا اثتذا. 

 ْب سا یبدداضت وٌیذًآدّیذ. ثِ ًىبت هْن تَخِ وٌیذ ٍ  همبلِ سا ثشای خَد تَضیح. 

 اٍلیي پیص ًَیس خالصِ سا ثذٍى ًگبُ ثِ همبلِ ثشای خَد ثٌَیسیذ. 

  ِاصلی وپی هی وٌیذ ٌّگبم ًَضتي خالصِ ّویطِ اص ػجبست ّبی خذیذ ٍ هْن استفبدُ وٌیذ. اگش ػجبستی سا اص ًسخ

هطوئي ضَیذ وِ ایي ػجبست ثسیبس هْوی است وِ آٍسدى آى ضشٍسی است ٍ ًوی تَاى آى سا حزف وشد. دس ایي صَست 

 .ػالهت ًمل لَل سا دس اطشاف ػجبست لشاس دّیذ

 س ضوبثٌَیسیذ. ثِ ایي هؼٌب وِ سؼی وٌیذ پیص ًَی است،ب یه چْبسم همبلِ اصلی تمشیج وِ اٍلیي پیص ًَیس خَد سا 

 .خیلی ووتش یب خیلی ثیطتش ًطَد اص یه چْبسم

 يیژگی َبی ريش خالصٍ وًیسی مته

 ،ضشٍع وٌیذ ثحث ًَیسٌذُ ٍ ًىتِ اصلی خالصِ خَد سا ثب هطخص وشدى ًَع وبس، ػٌَاى. 

  ّشگض ّیچ یه اص ایذُ ّب، ًظشات یب تفسیش ّبی ضخصی خَد سا دس سٍش خالصِ ًَیسی هتي لشاس ًذّیذ. ایي ثذاى

 هؼٌبست وِ ضوب ثبیذ دس اًتخبة ولوبت خَد ثسیبس دلت وٌیذ.

 ثب صثبًی خالصِ ٍاس، خالصِ ًَیسی خَد سا ثٌَیسیذ. سؼی وٌیذ ػجبست ّبیی وِ استفبدُ هی وٌیذ تىشاسی ًجبضذ. 

  یه هٌجغ استٌبد وتبة ضٌبختی وبهل دس اثتذای خالصِ خَد ثٌَیسیذ. یه ًمل لَل وبهل وتبة ضٌبختی حذالل

 .ػٌَاى اثش، ًَیسٌذُ، هٌجغ است. اص لبلت ّبی ًگبسضی هٌبست دس خالصِ ًَیسی خَد هی تَاًیذ استفبدُ وٌیذضبهل 

 وکبتی ثزای وًضته یک خالصٍ خًة

ُ سؼی دس ثیبى آى چِ ًَیسٌذ اص دسن ٍالؼیتب  خَاًذُ ضَدسا وبهال ثب توبم خضئیبت  ذ هتيثبی :مًرد وظزاوذن مته کبمل خً .1

. ایي هوىي است ثِ ایي هؼٌی ثبضذ وِ ضوب ثبیذ یه خولِ یب پبساگشاف سا ثیص اص یه ثبس ثخَاًیذ ثیبفتذاتفبق آى داسد 

 تب هتَخِ اّویت آى ضَیذ. ّن چٌیي هوىي است ثخَاّیذ ول لطؼِ سا دٍ ثبس، سِ ثبس یب حتی ثیطتش ثخَاًیذ.
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ضَد ٍ ًیض ووه دس خالصِ ثیبى  الصِ ًَیسصثبى خاستذالل ّبی هحتَا ثب ووه هی وٌذ تب  ایي :پیذا کزدن وکتٍ اصلی مته .2

هی تَاًذ  مبلِ یب هتي ًیضػٌَاى هّوچٌیي، د. گشدهَضَػبتی دس ول هحتَا هطشح  یب چِ ًىبتهی وٌذ تب دسن ًوبیذ وِ 

 دس هَسد هحتَا ثِ ضوب اسائِ دّذ.ًىتِ اصلی سا 

، لطؼِ سا دٍثبسُ سا هی داًیذس دلیك هٌظَس اصلی ًَیسٌذُ حتی ٍلتی ثِ طَ  :ثبسخًاوی ي یبدداضت وکبت مُم محتًای مقبلٍ .3

لَل خَد، آى سا  باستخشاج وٌیذ. ثشای ثیبى چیضی ث ثخَاًیذ ٍ ثِ دًجبل ساُ ّبیی ثبضیذ وِ ثتَاًیذ ًىبت هْن سا اص هتي

ثب صثبى ّستیذ. ٌّگبهی وِ ًىبت اصلی سا ّن ثحث  س حبل تَضیح یب تَصیف آى ثشای یهطَسی ثٌَیسیذ وِ گَیی د

 .خَد یبدداضت هی وٌیذ، تبثیش ثیطتشی ثش خَاًٌذگبى خَد هی گزاسیذ

دس صذد ثیبى هجطالت ًوبص است  ًَیسٌذُاگش ثِ ػٌَاى هثبل  :تمزکش ثز جشییبت ضًاَذی کٍ وًیسىذٌ در وگبرش خًد استفبدٌ کزدٌ .4

دیگش. ایي ثذاى هؼٌبست  هَاسدتَخِ وٌیذ، ًِ  اضبفِ ضذى سويضوب فمط ثبیذ ثِ ٍ ثِ اضبفِ ضذى سوي اضبسُ هی وٌذ، 

ساُ ّبی وِ اص ثبصًَیسی ته ته اتفبلبتی وِ دس ًَضتِ ی اصلی هی افتذ اختٌبة وٌیذ. دس ػَض ثش ًمبط اصلی طشح ٍ 

 ض وٌیذ. ی آى توشواصل افضایص اًگیضُ

ضوب ثبیذ ّش خالصِ ای سا ثب ًَیسٌذُ ٍ ػٌَاى همبلِ ضشٍع وٌیذ. ایي ثِ خَاًٌذُ  :العبت مىجع در اثتذای مته خالصٍضزح اط .5

 .ضوب اخبصُ هی دّذ وِ ثذاًذ آى چِ دیگشاى ًَضتِ اًذ سا خالصِ هی وٌیذ ًِ دسآهذی اص خَدتبى

ثذٍى ًگبُ وشدى ثِ یبدداضت ّبی خَد، یه پیص ًَیس اٍلیِ  :اصلی َز ثخصاستفبدٌ اس حبفظٍ ي سثبن خًد ثزای وًضته وکتٍ  .6

ثٌَیسیذ وِ ضبهل ًىبت اصلی ّش ثخص ثب ولوبت ضوب ثبضذ. دس یه خالصِ ًَیسی ًجبیذ فمط آى چِ ًَیسٌذُ ی اصلی 

 خَد وبس وٌیذ. تمَیت حبفظِ وَتبُ هذتگفتِ است سا آٍسد ٍ تىشاس وشد. ثشای ایي وبس ثبیذ ثش سٍی 

اگش وبهالً ثبیذ اص ولوبت ًَیسٌذُ اصلی استفبدُ وٌیذ، آى ّب سا دس ػالهت ًمل لَل لشاس دّیذ. ایي ثِ خَاًٌذُ ضوب هی  

ثِ دس هشاوض ػلوی هی تَاًذ ضوب سا گَیذ وِ ایي ولوبت هبل ضوب ًیستٌذ. اًدبم ًذادى ایي وبس سشلت ػلوی است ٍ 

 .صِ ػالهت ًمل لَل سا ثِ دسستی استفبدُ وشدُ ثبضیذدسدسش ثیبًذاصد. هطوئي ضَیذ وِ دس ًگبسش خال

ٌّگبم ًَضتي، هطوئي ضَیذ وِ فمط لسوت اصلی ًَضتِ سا خالصِ وشدُ ایذ. ضوب  :ارائٍ مطبلت ثب استفبدٌ اس دیذگبٌ وًیسىذٌ .7

 ًجبیذ ًظشات یب دیذگبُ ضخصی خَد سا دس هَسد هحتَا، همبلِ یب غیشُ دس خالصِ ثیبٍسیذ. 

ضوب هی خَاّیذ خَاًٌذُ ی ضوب ثذاًذ وِ ضوب استذالل ّبی ضخص دیگشی سا  :سثبن مىبست ثزای خالصٍ وًیسیاستفبدٌ اس  .8

اص ػجبساتی هبًٌذ ًَیسٌذُ اظْبس داسد یب همبلِ  ،ثبیذ ٌّگبم اسائِ ایي استذالل ّب خالصِ هی وٌیذ. ثٌبثشایي ّش اص گبّی

 .ضخص دیگشی استاص هطلت هی وٌذ وِ ایي خالصِ ًَیسی ضوب  ادػب هی وٌذ استفبدُ وٌیذ. ایي ثِ خَاًٌذُ یبدآٍسی

یبدداضت ّبی خَد سا ثیشٍى ثیبٍسیذ ٍ آى ّب سا ثب پیص ًَیسی وِ  :ثبرٌ پیص وًیسی کٍ اس حبفظٍ ي سثبن خًد وًضتٍ ایذزير ديم .9

یبدتبى سفتِ است، آى سا  فشاهَضی اٍلیي ثبس ثِ صثبى خَد ًَضتِ ایذ همبیسِ وٌیذ. اگش ًىتِ هْوی ٍخَد داسد وِ دس اثش

 .دس پیص ًَیس دٍم خَد لشاس دّیذ

افتبدُ ، ثبیذ آى چِ سا وِ دس آى اتفبق هتيپشش ثِ لسوت ّبی هختلف  ثِ خبی :خالصٍ وًیسی مته ثب رعبیت تزتیت اتفبقبت .11

 .اّویت ثِ سضایی داسد ستجِ ثٌذی ضذٍُیژُ ثشای خوغ ثٌذی آثبس  است تَضیح دّیذ. ایي اهش ثِ

گبّی اٍلبت دس همبلِ یب وتبثی، ًَیسٌذُ هوىي است چٌذیي ثبس یه ًىتِ سا ثِ ػٌَاى ساّی ثشای  ی:تکزارمًاردذف ح .11

ایي وبس سا اًدبم دّیذ. ٌّگبهی وِ دس حبل  تأویذ ثش ًىبت اصلی خَد ثیبى وٌذ. ثشای خالصِ وشدى، الصم ًیست

ثبصخَاًی خالصِ خَد ّستیذ ّش ًىتِ تىشاسی سا حزف وٌیذ. حتی اگش ًَیسٌذُ چٌذیي ثبس آى ّب سا روش وشدُ ثبضذ. 

ضوب فمط ثبیذ یه ثبس آى ّب سا دس خالصِ ًَیسی خَد ثیبى وٌیذ. اگش هتَخِ ضذیذ وِ ًَیسٌذُ ای چٌذیي ثبس ثِ یه 

  .سُ وشدُ است، ایي ًطبى گش خَثی است وِ ایي ًىتِ هْوی است ٍ لطؼبً ثبیذ دس خالصِ ضوب ثبضذًىتِ اضب
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آٍسدى ّوِ ًىبت اصلی دس خالصِ ی خَد هتوشوض ضذُ ایذ هوىي است ثِ ًحَُ  ،ثش ،اگش :مىسجم کزدن مطبلت مُم ثب یکذیگز .12

لشاس گشفتي پبساگشاف ّبی خالصِ خَد دس وٌبس ّن تَخِ ًىٌیذ. ٍلتی خالصِ ی خَد سا دٍثبسُ ثشسسی هی وٌیذ 

بلت پشاوٌذُ هط تب ثشگشداًیذ هطوئي ضَیذ وِ ّش پبساگشاف سا ثِ پبساگشاف ثؼذی هتصل وشدُ ٍ ثِ ًمطِ اصلی ثحث

 .ًجبضٌذ

یس خَد، هَاسد وَچه سا پس اص اتوبم ثبصثیٌی استذالل ّبی پیص ًَ :ثزرسی اضتجبَبت دستًری ي امالیی خالصٍ وًیسی خًد .13

طویٌبى حبصل وٌیذ وِ ّیچ غلط اهالیی یب دستَسی ٍخَد ًذاسد. ثِ دًجبل ػالئن ًگبسضی اضبفی یب گن ذ. اثشسسی وٌی

 تصحیح وٌیذ.  ضذُ ثبضیذ ٍ آى ّب سا ًیض

 ثِ خالصِ خَد اضبفِ سا ٍلتی چیضی سا وِ هوىي است فشاهَش وشدُ ایذ :ثزرسی کزدن مقذار ي طًل خالصٍ وًیسی خًد .14

همذاس ًَضتبسی آى سا ثشسسی وٌیذ وِ خیلی طَالًی ًطَد. ثِ طَس ولی، یه خالصِ ثبیذ حذٍد یه  دٍثبسُ ىٌیذهی

چْبسم طَل هتي یب همبلِ ی اصلی ثبضذ. ثِ ػٌَاى هثبل، اگش هتي اصلی چْبس صفحِ است. خالصِ ضوب ًجبیذ ثیص اص 

  .یه صفحِ ثبضذ

ىبتجبت یب ًىتِ ای سا ثب دیذ وبهال هتفبٍت اص دیذگبُ ضوب ثجیٌذ ٍ هوىي است ضخص دیگشی ه :ثزرسی مته خالصٍ تًسط ضخص دیگزی .15

ْب ًِ تٌْب ثبیذ وبس ضوب سا اص ًظش دلت همبیسِ وٌٌذ، ثلىِ اص آى ّب ثخَاّیذ سجت ثِ ًَضتِ ضوب داضتِ ثبضذ. آًاحسبس خذیذی ً

آى سا ثشای خوغ ثٌذی ثخَاًٌذ. خَاًٌذگبى ثبیذ ثتَاًٌذ آى چِ سا وِ دس همبلِ یب داستبى اتفبق افتبدُ است تٌْب ثب خَاًذى خالصِ 

داضتِ ثبضیذ.  سٍحیِ اًتمبد پزیشیشفتیذ استمجبل وٌیذ ٍ داستبى ضوب دسن وٌٌذ. اگش اص طشف ضخص خَاًٌذُ هَسد اًتمبد لشاس گ

  .سپس آى اًتمبد ّب سا ثسٌدیذ ٍ تغییشات هثجتی دس خالصِ ی خَد ایدبد وٌیذ

ی سا ثشای اطالع خَاًٌذُ ثِ هْوتشیي تیتش خَد هحذٍد یه خالصِ هفیذ هطبلت اصل :پیذا کزدن وکتٍ ی اصلی در ريش خالصٍ وًیسی مته .16

ًِ ثشای اًتمبل آى ثِ هی وٌذ. ًىتِ هْوی سا وِ هی خَاّیذ ثِ خَاًٌذُ هٌتمل وٌیذ اًتخبة وٌیذ ٍ اص خوالت هحذٍد خَد ػبلال

افىبس خَد ثِ صَست سبصهبى یبفتِ، چٌذ یبدداضت ثشداسیذ ٍ دس آخش  فشایٌذ ٍ هشاحل یبدگیشیثشای  .استفبدُ وٌیذ هخبطجبى

  .ثْتشیي یبدداضت سا ٍاسد وٌیذ

وَتبُ اص لطؼِ ی اصلی است. یه  ثلىِ ػجبستی وِ خالصِ ثبصًَیسی ًیستتَخِ داضتِ ثبضیذ  :خالصٍ وًیسی در ثیبن مختصز .17

پبساگشاف خالصِ هؼوَالً حذٍد پٌح تب ّطت خولِ است. آى سا هختصش ٍ دلیك ثیبى وٌیذ. اضبفبت یب هتي تىشاسی سا حزف وٌیذ 

  .تب پبساگشاف ضوب ٍاضح ٍ هختصش ثوبًذ

  خَد اختٌبة وٌیذ.خالصِ خَد سا ثب ولوبت هٌبست ثٌَیسیذ ٍ اص افضٍدى ًظش  :وًضته ثذين قضبيت ي تعصت .18

... دس خالصِ  یبفبف ثٌَیسیذ. اص ًىبت هْن هتي سؼی وٌیذ خالصِ ی خَد سا ثِ صَست گیشا ٍ ض :مطمئه ضذن اس جذاثیت خالصٍ وًیسی .19

یت ٍ گیشایی خبصی ثشای خَاًٌذُ یب ی ّبی خَد ثیبٍسیذ ٍ تَخِ ثیٌٌذُ یب خَاًذُ سا خلت وٌیذ. ایي گًَِ خالصِ ی ضوب خزاث

 .داسد ٍ تب آخش، هطبلت ضوب سا دًجبل هی وٌٌذ ُضًٌَذ

 وًضته خالصٍ یک راٌ عبلی برای پردازش اطالعبتی است کٍ خًاوذٌ ایذ، خًاٌ یک مقبلٍ ببضذ یب یک کتبة :خالصٍ وًیسی مته سخه آخز در

آن مرير قطعٍ ای است کٍ در حبل جمع  . اگر مقبلٍ ای برای خالصٍ وًضته بٍ ضمب اختصبص دادٌ ضذٌ است، بُتریه راٌ برای وًضتهیب حتی درس

بىذی آن َستیذ. آن را بٍ طًر کبمل بخًاویذ ي وکبت مُمی را کٍ می خًاَیذ در خالصٍ خًد بگىجبویذ یبدداضت کىیذ. يقتی بٍ وًضته خالصٍ 

ا ببزبیىی کىیذ تب مطمئه ضًیذ کٍ خًد می پردازیذ، ابتذا بٍ حبفظٍ خًد تکیٍ کىیذ تب مطمئه ضًیذ خالصٍ آن بٍ زببن خًد ضمبست. سپس، آن ر

 . وًضتٍ َبی ضمب ياضح است ي در آخر بررسی کىیذ کٍ دستًر زببن، عالئم وگبرضی ي امال َمگی کبمل ببضىذ
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