
 

 

  

 الگ نهنگ شماره دو

 وضعیت اقتصادی آلمان

 منطقه اقتصادی آلمان

 شرکت برتر خانوادگی آلمان 02آشنایی با 

 سرعت بیشتر در آلمان نسبت به ایران

 مدیریت آب آلمان

 اینترنت اشیا

 های تلگرامربات

 سال اول –شماره دو 
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 Linux Userمخفر   LUG  از دو عبررت  شکرل ش هراس انرن نهنرگ و الگ Nahang LUGنشرهی  

Group  ا  . برهرراا  لینرکس  مر ایر  درای  نی ر  انرن ز یتزو  شرر شکرل ش ازوکر  از حررت ا   رزه. برهرامر 

 .تا شکل ش دادیم NahangLUGهمی  هم ازوس 

بنررررر ای  ش ا هررررترتس بررررر  ررررک    ایرررر  . یررررر ی ررررکز  حرررررت ا  لینررررکس  انررررن/ا  لینررررکس  و رررر  وهررررار حرررررت ا   ررررزه

شرررر . چیررری  از تویاهرررزدرد  شرررر ش  سررر  ارررزوهج   رررهی ن ر برررر  رررک      رررک   رررکت انرررنهرررم. هرررار نشرررهی  می شرررهی مررر   رررکد

ز اهراار دیررز ایر  نشرهی   کربرمه   مررکت  رهی ن بنرر ای  ا.  رکدرد دو  ا  مر ایم ز ا دو سرر   رهی ن ادازهراسپذریفته

 . برهار م 
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 enahang@: سردبیر

 الگگروه نهنگ 

 الگکانال نهنگ 

 :گروه نویسندگان

 طاهره کوهی

 کوهیفاطمه 

 سماواتبا تشکر از الکترونهنگ فاطر

 

 

 فهرست مطالب

 

 5صفحه  (بررسی اقتصاد آلمان)اقتصاد جهانی 

 71صفحه  سرعت بیشتر 

 71صفحه   مدیریت جهانی آب

 02صفحه  فناوری

 

 

 

  

https://telegram.me/enahang
https://telegram.me/joinchat/Cfza0Apnp3tZzsBaNO7HNg
https://telegram.me/nahangLUG
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ت ایزیات هاات تط ان ایتاناتان ناد ورا   اطق          61از زماای  هاد دق قا ن     وضعیت اقتصادی آلمان

آن وااا ناد مراانت د ت  ا  ی ادااتر  دق هاال  ا ومناایتان داان ماا  تطایناتر  ناا مرااانت         . نا  دا    گ فات 

ایا  قویا  تاا    . آلماان از خواطف فعالیات اقتصاادی دوق افتااد      . دان تطلی ا  خاطد قا افازاید دورا     منتعم ا 

یظااام  و  هاااقی هااد دق ایاا  ماا   تطاینااتر  ایفاااد دوراا  ه اا  قاا ق  ترهااا . ادامااد داداات 61و   61قاا ن 

 و عمال ق ق  اقتصادی خطد قا از د ت داده نطدی  دان نطد یا   خطد

 

 
یا ا  آلماان مررصا  ناد     دق ای  ن واد هات تطل  

تعاا اد مراا ودی هاقگاااه وااا و ت هی اا  از     

 ااارایت د ااات  و هاقخایاااد واااای مت ااا    

 .خایطادگ  نطد

نااازاق مماااط از هاتوااای اقزان قیماات ایتایناا  

هااد وضااعیت تطلیاا  داخااا  قا ناا ت  ماا  . نااطد

ایاا  مطضاااطث ناعاات وقد ناااتت    . هاا د 

ننااایاقی از واهااا وای  ااارعت  هط ااا  و  

 .یاهاقآم  د 

 

 
آلمان  6161ای  وضعیت مطجب د  تا دق  ال 

ی   ینتم تع فد ای مرا ب گم ا ط اه  

ایر اق ناعت جاطگی ی هذف واه وای تطلی  . هر 

اما آلمان ومچران از مرانت ط یع  دوق . ما  د 

 .نطد و از یظ   رعت عقب مای ه نطد

آیتاه نا ایقالب  رعت  اول وضعیت اقتصاد هم  

 .نهطد یافت

 کوهی فاطمه

 سخت افزارکارشناس 

 

https://telegram.me/enahang
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 ایقالب عام  دق زمان نینماقا

امپ اطاطقی  دق ایا  زماان هاد    .  تغییا   را ای  ی ادات    6181تاا  اال    اقتصااد آلماان   ن  وضعیتول  

تطاینات آلماان قا ناا  اد      نیناماقا  .ناد قا ق  ق ای ه ناطد نیناماقا  ا ق اعظام ناطد         ویاهام اول

 .ایا  آقاماد مطجاب دا طفای  اقتصااد آلماان گ دیا        . جرگ متاطال  ناد هراطقی واها  ت ا یت هرا       

یافات و ناد افا اد نیماد اجتمااع        نینماقا قطاییر  وضت ه د هد ن  ط ا  آن دا این هااقی نه اطد ما      

آلماان دق زماان او اولای  هراطقی ناطد       .گاذاقی ها د   او اولی  دولت قفاه دق دییاا قا اایاد  . گ فت تعا  م 

دقماان  ترصایال  اج ااقی  نیماد دقماای   نیماد         ق یات نه ادات و  ز اوای تامی  اجتمااع  قا   هد ن یامد

یظااد آمطزدا  آلماان ورتاام  ناد      . تصادفا   نیمد معاطلیت و  یناتم نازیرناتت  قا ناد اجا ا دق آوقد    

ناااتت ی  یاا س نا ااطادی قا دق دییااا داداات و نااد   ٪۹۹ناااق یرناات هااد هماا  ااام از آن آلمااان نااا  

 .وا  م ی ان مطف  و هراوقزان ماو  ایفامی  دان م افزاید تع اد مهر  ی   ازد ان  دی

 

دق آلمان داطق آماطزو و هیتیات و اومیات ا اتادان دایراتاه یتاایم هاامال مت ااوت  ینا ت ناد دیتا              

قانود هااقی ننایاق یزدی ا  نای   ارعت و دایراتاه واا ن قا اق گ دیا  و یاطآوقان           . هرطقوا ند ناق آوقد

جالاب تطجاد ا ات هاد یا  ویاا        . دایم  دایراتاه واا نطدیا     واقع  دق  ارایت  ارتتی   ا اتادان    

از آلمااان دیاا ن ماا  هاا د  متطجااد گ دیاا  هااد دق یاا  دایرااتاه آلمااان   611۱ایتایناا  هااد دق  ااال 

تعاا اد دایراافطیان قدااتد داایم  از هاات دایراافطیان ایاا  قدااتد دق تماااد دایرااتاه وااای   ( مااطیی )

و تا اایم همپااای  جراا ال ال ت یاا    611۹ایتانااتان نیراات  ا اات اولاای  قاه آواا  ن قاا  دق  ااال  

ناا ای نهاا ه ناا داقی از اختاا اث تمااس ناا   تطمااا  ادینااطن    6111  هااد دق  ااال  (AEG) آلمااان

  .تر یت گ دی   از جماد اق اما  دق جهت ایقالب  رعت  دود نطد

 

 یقالب  رعت  اولا

قا  قینر گ  و نافر گ  و قاه آو تط عد 

و  قاه آ. ند ططق ومزمان دق ا  دادت

 .مطایت ط یع  تفاق  قا از میان ن دادت
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 .7۴۸1یک کارخانه تولید قطار در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ایقالب دقیایطقدی

نااد امپ اطااطقی  نعاا  از ماا ل ویاهااام اول   ویاهااام دود

نااد منااتعم ا  و فعالیاات  خااالف نینااماقا وی. ق اای 

ناا هواطق او  آلمااان   واای امپ یالینات  عالقاد مرا  ناطد      

مراا ت  ایاا  هاااقنااا . منااتعم ا  خااطد قا افاازاید داد

 اا وق ن طاا ف داا  ومچراای  زمیرااد  تهیااد مااطاد خاااد

 .ف اوم د   ماید و هات 

 .اما ای   یا ت نا آغاز جرگ جهای  اول وم اه د 

 

 جرگ جهای  اول 

تاااری  مب ناا  ناا   6۹61تااا  6۹6۱وااای  جرااگ دق  ااال

نااد جرااگ  هااد معاواا ه وق ااای .اقتصاااد آلمااان گذاداات

مطج ااا  ضاا ند وااای  اارتی  نااد  جهااای  اول خاتمااد داد

 .اقتصاد آلمان قا ایفاد ه د

آلماان متعها    د واای جرتا  ها    دق هقیقت مفمطث غ امات 

نا ای  . ننیاق نیرات  از ها  تاطاید ناطد     ند ا داختد د 

ا داخت ایا  غ امات دولات از نایا  واای ییطیاطقا واد       

و هم اطد غاذا ناعات دا  هاد       تطقد لفاد گنیبتد .گ فت

 .م دد دق قرو  ق اق گ فتر 

 6۹۹6دق  اال   اال طاطل هرای  و     ۱8ا داخت غ امات  

 اایان یافت

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C
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 یازی وا یا ت اقتصاد 

واای ییطیاطقا و ا االها      واای گ فتاد دا ه از نایا      ناا اراتی ای  واد   6۹۱۹تاا   6۹۱۹واای   دق  ال

 .اقتصادی  ر ا  ن  اقتصاد آلمان هاهم د 

وا دق آلماان ناد قا ق  ق ای ی  ومچراان دق ا  نی ااقی دق آلماان ناات           ورتام  هد یازی 6۹۹۹دق  ال 

واای   واا ایفااد دا   ومایرا  اا و ه      ای هاد تط ان یاازی    گنت دهوای اجتماع   اما هم  نع  نا ن یامد نطد

تااا هاا  زیااادی از میاازان نی اااقی   (اتطنااان)و قایراازاتطنان ( اناات)  قایرزاناات (قواااق)قایراازنان 

ط ااازی تنااایرات  قا دق ی ااای  قآلمااان نااا زیاا  اااا گذاداات  معاواا ه و  6۹۹8دق  ااال  ها ااتد داا 

 .وای اقتصادی خطد گرفای  ن یامد

دق ایا  ن یاماد  هراطقوای اقوااای     . ها د  ن  تفااق  ناا هراطقوای تط اعد ییافتاد تاهیا  ما         ن یامد یط

 . اقجریت دادتر  ن ای تفاق  جرطن  ند اقواای غ ن  و دمال  و آم ی ای دمال 

 

نا ای نه اطد دا این هااقی و قا ق  از       تر یت ج هد هاق آلمان نا ای تعیای   ااعا  هااق  زی اای  هااق      

واا دق آن دوقه   واای وقزدا  نا ای هااقگ ان از دیتا  اقا اما  یاازی        ناداتاه  مهیاا ها دن   ط ی  داادی 

 .جرگ جهای  دود اایای  نطد ن  د طفای  اقتصادی آلمان دق ای  دوقه. نطد

 

 ایقالب  رعت  دود

هااق زیااد و  ااعا  هااق طاطتی  و فرا ده دق       ناد طاطقی هاد    . دوقان جرگ دوقان هاق و عاام وام ناطد   

مایالدی و ومچرای  وقود وازاقان هااقگ  میهماان  زمیراد ا ا ا  قا         11و اوایات دواد    11  81وای  دود

 .اقتصادی آلمان ف اوم آوقدی ن ای تغیی  وضت 

ن  ار  ایر فت وا و هرا یا  عاما  و فرا  ج یا   ارایت و هاقخایاد واای  ااا ناد میا ان           ام از جرگ 

تطلی  یهادی  هد یتیفاد فعالیات آیهاا مرفا  ناد تنا یت دق قویا  م اییزا ایطن و تا اهم نیرات  و اایت            

 .تطلی  د 

 ناازاق قا    واا  ناد تط اعد  ا یت اقتصااد ایفامیا       ن ق اقی مق قا  تفاق  آزاد و وجاطد همات و یقات قی   

قده هما  ها د     ناد قدا  فعالیات ما ی ان میاان      ایا  مقا قا   . ن ای مرصطت  داخا  ا قوی   ااخت 

گااذاقان قا نااد  تقاضااا قا ناا ای ا ااتب اد مهر  اای  و معماااقان و هاااقگ ان افاازاید داد و  اا ماید   

 تفاق  زغال  رگ و آو  ت غیب ه د
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 مروقد اقتصادی

 آلمان
 ات هاد یا      آلمان هراطقی 

م هز اقتصادی واها  یا اقد و   

واای مبتااا اقتصاادی     نبد

دق یقاااف مبتاااا آن متم هااز  

ناازاق  اهاد آلماان    . ایا   د ه

دق دااه  ف ای  ااطق  منااتق  

ا اااات  دق هااااال  هااااد   

تاا ی   هااد ناازقل ن لتناامان

ای آلمااان  داا هت  ر ق اااید

 .قا اق داقد  گطت زلاطه ا ات دق  

و  اداااتطتتاق   وول نااا طقل

م اهااااز  اااارعت  مااااطیی 

 . ازی آلمان ونتر  اتطم یت

وااای جرااطن   اقتصاااد ایالاات

 -ناادن   ونا  آلمان ومایرا   

از  ناااااای نو  ووقتم ااااا ل

تاا   وااای داامال  قااطی ایالاات

هاد دق غا ب    مروقاد قوق  .ا ت

و  ناا آلمااان ناای  دااه وای  

قاااااا اق داقد  دوقتمطیاااااا 

تااا ی  و ومچرااای   قااا یم 

تا ی  اقتصااد قا دق نای      قطی

اقتصاااد . مراااط  آلمااان داقد 

ای  مروقد ن  مراانت ط یعا  و   

 ااارایت  ااارتی  متم هاااز  

 611دااا هت از  ۱1. ا ااات

د هت نازقل آلماان دق ایا     

 .ق اق داقی  مروقد

وااای نااای ن و  اقتصاااد ایالاات

هااد نااا  )ووقتم اا ل -نااادن

و  ٪۱/8نی اااقی نااد ت تیااب  

همت ی  میازان نی ااقی    ۱/۹٪

ناا  ( قا دق آلمااان داقا ونااتر 

تطلیاا  مرصااطت  نااااقزو   

مهمتااا ی   .  ااات  مت ااا  

وااای اقتصااادی ایاا    نبااد

 اااازی   مروقاااد اتطم یااات 

ال ت وییاا    ااارایت واااطا و  

. فوااا و داقو ااازی ونااتر   

تاااا ی   اااارایت   ناااازقل

آت   خطدقو اااازی و مادااای 

ووقتم اا ل -آلمااان دق نااادن 

منااتق  ونااتر  هااد از ایاا    

تاااااطان از  میاااااان مااااا 

  نرااز  م  اا  وااای  هاقخایااد

  .یاد ن د نطوو  اطقدد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D9%84%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%B3_%D8%A8%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4


 5931 شهریور – دومشماره  جهانی اقتصاد الگ نهنگ

9 
 

قاایطن   ۱16۱آلمان دق  وئیاد  

 1/8تعیاای  هاا اقت هقااط    

یااااطقو دق  اااااعت قا نااااد 

تصطیب ق اای  هاد از انتا ای    

ند م هااد اجا ا    ۱168  ایطید

 .دق آم 

 

آلماااان ومچرااای  میزناااان  

وااای  تاا ی  یمایرااتاه ناازقل

دییا اااااات و دو  ااااااطد 

واای معت ا  دییاا دق     یمایرتاه

 دطی  ای  هرطق ن گزاق م 
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 ام وز اقتصاد

 آلمان
اقتصاااد آلمااان  از  ینااتم   

اقتصاد اجتماع  ناازاق ایا وی   

 .هر  م 

ایاا  هرااطق   ۱16۱دق  ااال 

نیرااات ی  ماااازاد  قهاااطقد 

تفااااقی دییاااا قا ناااد اقزو 

 .میایاقد دتق ر ت ه د ۱18

تطلیاا  یاخااالخ داخااا    11٪

آلمااان نااد نبااد خاا ما     

دق اا  نااد  اارعت و   ۱۹٫6٪

نااااااد هراااااااوقزی  1٫۹٪

 اختصاص داقد

از  ٪۱6 ااادقا  ایاا  هرااطق 

 دطی  تطلی  ما  قا دامت م 

ده مرصاااطل اول  اااادقات   

خااطدقو    :آلمااان ع اقتراا  از 

آت   مرصااااطت   ماداااای 

دااااایمیای   مرصاااااطت   

ال ت وییااااا   تفهیااااازا  

ال ت ی ااا   ماااطاد داقویااا   

تفهیااازا  همااات و یقااات    

فازا   مرصاطت  خاطقاه  و   

ایا  ی آلماان    ٪81 .اال اتی  

 اارگ یااا  از  ااطزای ن زغااال

واای فنایا  ن  ات      اطخت 

ای  گااز    ایا  ی وناتد   .آی  م 

واای نیاط     ای  ی ناد   اطخت 

ایاااااا  ی خطقداااااای ی و 

وااااای آناااا  دق   یی وگاااااه

 .وای نع ی ق اق داقی  م ت د

 1۹٫8۹)اهتاا  افاا اد داااغت   

دق نبااد خاا ما  دق ( دق اا 

ایا    آلمان ند هاق گ فتاد دا ه  

از جمااااد دق همااات و یقااات   

واااا   واااا و ق اااتطقان وتااات

خ ما  اجتمااع  و نه ادات   

و دقمااان  مناا   و نبااد   

 ۱۱٫۱نبااد تطلیاا   . مااال 

دق اا  از ییاا وی هاااق قا دق   

وااای   د هااد دق هااطزهخااطد داق

و  هراااوقزی  داایال یظیاا  

. جرتااا اقی مرااغطل ونااتر  

قی دق ایاا  هرااطق یاا س نی ااا

 8٫6ن انااا   ۱16۱دق فطقیاااد 

 دق   نطده ا ت

 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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دق وااایش هراااطق دیتااا ی از 

ااذی    واای تف یا      ای  ی دییا

نااد  اا عت هرااطق آلمااان     

 ای  تط عد ای ا ی  ده

لمااااان اولاااای  هرااااطق   آ

او هااد متعهاا  نااد    اارعت 

واای   جایتزی  ها دن ایا  ی  

وااای  تف ی اااذی  نااا  ااطخت

فناایا  ناا ای تااامی  ایاا  ی 

 .مطقد ییاز خطد د 

ییاا وی  ٪۱1دق هااال هاضاا  

نااا   مصااا ف  دق آلماااان از 

واااای تف ی ااااذی   ایااا  ی

 .دطد تطلی  م 

 
 قو تای  مطف  دق آلمان دق تامی  ای  ی ن ق  نا ای  ی خطقدی ی

 

ایا  هرااطق یمطیااد مااطفق  دق  

واای   زمیرد ا ات اده از ایا  ی  

زیناات  دمناااز نااا مرااین  

از  تطلیاااا  ناااا   .ا اااات

واااای تف ی ااااذی   ایااا  ی

میایااااقد هیااااطوا  دق 16/11

 اعت  نا   تطلیا  دا ه هاد     

ن اناا  نااا تطلیاا   اااتید یاا  

یی وگاه اتما  ا ات و ها ود    

دق   از هت نا   ماطقد    ۹/6۱

. داطد  ییاز هرطق قا داامت ما   

ایااا  ققااام  ۱111دق  اااال 

میایااااقد هیااااطوا  دق 1۱/1۹

 ااااازمان .  اااااعت نااااطد

واااای تف ی ااااذی   ایااا  ی

تااا ی  دلیااات    مهااام آلماااان

افااازاید تطلیااا  نااا   قا   

وااای  فعالیاات نیراات  یی وگاااه

 نادی داینت

 ای  ی گ مای 

وزیرد تطلیا  ایا  ی گ ماای      

از مراااانع  مایرااا  ایااا  ی   

خطقدی ی یا ایا  ی گ ماای    

 ای  ی ه اقت  هد دق )زمی  

وااای زماای  گ مااای    یی وگاااه

از اط ااتد جاماا  زماای  نااد   
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یناا ت نااد ( آیاا  د اات ماا 

 اال ق ات تغییاا  ی ا ده  امااا    

دق ا  افازاید    ۱/1تطلی  آن 

 .دو  یران م 

وااااای   ااااهم ایاااا  ی  

تف ی اااذی  دق تطلیاا  ایاا  ی 

میایاااقد هیاااطوا  1۹گ مااای  

دق  اااااعت ا اااات هااااد  

دق ااا  از هااات تطلیااا    ۱/1

. ای  ی گ ماای  هراطق ا ات   

ایاا  ی )ت اده از نیااطای  ی ا اا

ها اات از نازیافاات هطدوااای  

ییااز نااا ( گیاااو  یااا هیااطای  

میایااطن ۹/۱هماا   ااعطد نااد 

 .ت  ق ی ه ا ت

 ل نیطدیز

از  طی دیت   اهم نیاطدیزل   

گازوییت تهیاد دا ه از مراانت    )

ط یعاا  و تف ی اااذی  متاات   

ترهااا ( وااای گیاااو   قوغاا 

دق اا  افاازاید یرااان   ۱/1

دوا  و دق هاال هاضا  ناد      م 

عاات  . دق ا  ق ای ه ا ات    1

وااای  ایا  قدا  هراا   مالیاا    

 ااارتی  دق ایااا  نباااد   

.اقتصاااااااادی ا ااااااات 
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د هت  ۱1آدرای  نا 

 ن ت  خایطادگ  آلمان 

داا هت آلمااای    81فاا وو 

واا   هد ورطز دق تماا  خاایطاده  

میایاااقد  956قاا اق داقیاا  از  

ناااد  ۱16۱یاااطقو دق  اااال 

میایاااقد یااطقو دق  ااال  61۱۱

  .افزاید یافتد ا ت ۱168

گاازاقو دویچااد ولااد  نااا نااد 

واای خاایطادگ  ن تا      دا هت 

فاطل م   - 1 :آلمان آدرا داطی  

واای خاایطادگ     د هت : واگ 

وااای  دق آلمااان   نااد داا هت 

 611دااطی  هااد   اطااال  ماا  

دق   دق تماا  یا  خاایطاده    

ناداار   یااا نعرااطان داا هت   

 ااهام  هاا اقت یاا   هاااقد 

دق اختیاااااق   دااااان  ااااهاد

 8خایطاده مط ام نادا   یاا    

قای دق ویئاات   دق اا  هاا   

ماا ی ه آیهااا دق اختیاااق یاا   

نااا  ایااا  . خاااایطاده نادااا 

ا اااا  فاااطل م واگااا    

واای اطقداد    د هت خاایطاده 

داطد هاد    یژ مرنطب م  و ا 

 ۱6۹واازاق هاقمراا   161نااا 

میایاااقد یااطقو فاا وو دادااتد 

نااا فا اااد  : ب اد و - 2 .ا اات

زیادی نع  از فاطل م واگا     

اداات ان . قاا اق داقد "ب اد و"

طزاید هالتاا  هااد هطایاات و  اا

و  ۱1خااطاو  و ناا ادق ونااتر  

دوم دق ا   اهاد دا هت     1

قا  "ب اد و" اااازی  خاااطدقو

ایا  دا هت   . دقاختیاق داقیا  

 ۱168مااااطییب  دق  ااااال 

میایااااقد یاااطقو  ۹۱ناااید از 

 لیا ل  - 3 .ف وو دادتد ا ات 

داااه  هاااط    ناااد یااااد  :

واقااات دق  "اُولااام ی ااااق "

ایالات ناادن ووتر ا ل هاد دق     

آن هاقخایااد آئاااطدی و خااان  

تطلیااا  اطقداااد قااا اق داقد   

م هااااز گاااا وه تفاااااقی  

ا اااات هااااد  "دااااطاقتز"

ای ماطاد   واای زیفیا    ف ودتاه

قا  "لرا   لیا ل و هااوف  "غذای  

فا وو  . وم دق اختیااق داقیا   

وااای متعااا  نااد ایاا   دا هت 

میایااقد   8ید خایطاده نا افازا 

نااد  ۱168یااطقوی  دق  ااال  

میایاااطن  ۹11میایااااقد و  1۹

 ۱161 اااال . یاااطقو ق ااای 

دق آم ی اا وام داع د     "لی ل"

 : نااطو - 4 .خطاواا  داداات 

دااا هت ناااطو دق  اااال   

 راا  داا هت هااط  ت   ۱168

 ۱۱قا خ یاا  و نااا ایاا  اقاا اد 

دق   نا  فا وو آن افازوده    

ایاا  داا هت نااید از  . داا 

میایااااقد یاااطقو دق  اااال  11

 .فاا وو دادااتد ا اات ۱168

هاااقل اداامیت دق   : متاا و - 5

یااااااا   6۹۱۹ اااااااال 

ف ودااا  قا دق داااه   عمااا ه

 .دویناااا طقل نرااااا یهاااااد

اناا اید اقیناات و ویاهااام  

آن قا نااد اق   6۹1۱دق  ااال 

ن دیاا  و از آن غااطل تفاااقی  

واای تانعاد    ناا دا هت   "مت و"

مااا یا ماقهااات  قئاااال و   "

زاده داا  هااد   "وااطف هاااوف

وااااازاق هاقمرااااا  دق   ۱11

 اا  جهااان داقد و م هااز    ا

 - 6 .آن دق دو ااا وقف ا اات

ناا ادقان آل  داات هااد  : آلاا ی

وااای  گااذاق ف ودااتاه  نریااان

ونااتر   "آلاا ی"ای  زیفیاا ه

ق اات از ماا ل  اول آلمااان و   

http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-2/135168-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-2/135168-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-2/135168-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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نع  اقواا قا نی  خاطد تقنایم   

وااای آلاا ی  ف ودااتاه. ه دیاا 

دمال و آلا ی جراطب ترهاا دق    

میایاااقد یااطقو دق   ۱1آلمااان 

دااتر  فاا وو دا ۱168 ااال 

. هااد قهااطقد ج یاا ی ا اات  

فاا وو هاات ایاا  ف ودااتاه  

 - 7 .اعاااالد یرااا ه ا ااات 

داا هت هرتیررتااال  : هرتیررتااال

میایااطن  ۱11میایاااقد و  ۹۹نااا 

 ۱168یااطقو فاا وو دق  ااال 

دق ا  فا وو    6۱مطف  دا   

خاااطد قا ناااد ینااا ت  اااال 

 ۱1. افااازاید دوااا   ۱16۱

دق    هاد ای  دا هت هاد   

م هز آن دق واایطف  قا اق داقد   

تیااااق خاااایطاده دااا ا   دق اخ

ماقیاااا الیزانااات و انااا و )

8 .قاااا اق داقد( گئااااطقل  - 

دا هت ف زِییاط     : ف زِییط 

واای   هد تطلی  هررا ه د اتتاه  

 ۱1ازد   ا ات ناا فا وو    

میایااطن یااطقو  111میایاااقد و 

مطفاا  داا ه  ۱168دق  ااال 

دق اا  فاا وو خااطد قا    6۹

ین ت ند  اال ق ات افازاید    

م هااز گاا وه ف زِییااط  . دواا 

. م طقل قااا اق داقددق ناااادوط

دق  "الاازه ه ویاا  ف زِییااط  "

نریااادی قا نااد   6۹1۹ ااال 

عرااطان واق  خااطد مع فاا    

وزیراد  "ه د هد مطظاا ا ات   

قا ط یاا   "ترقیقاا  ازداا   

 - 9 . طد  هاد او تاامی  هرا   

 آدولاااا م هااااد : فاااطیی م

(Merckle)  دق  اااااااال

 11داااا هت  قا نااااا  6۹11

ایاا  . هاقمراا  نااد اق  ناا د  

هرااطن نااا دا هت تطلیاا  داقو ا 

میایااااقد یاااطقو فااا وو   ۹1

وااااازاق هاقمرااااا  دق   611

گاا وه .   ا اا  جهااان داقد 

فااطیی م واننااتد نااد گاا وه  

م هاااد ا اات هااد دق  ااال   

تا اایم داا ه و نااا    6۹۹۱

میایاااطن  111میایااااقد و  ۱۱

یاااطقو  نزقگتااا ی  عمااا ه   

 .ف وو داقویا  آلماان ا ات   

دیمی ای  ناد یااد    : ور ت - 10

فااا یتم ور ااات دق  اااال  

دق دااااه  یبناااات  6111

  آخاا  هاقخایااد مااطاد دااطیر ه

تا اایم هاا د هااد نعاا  نااد   

. دو اااا وقف مرتقااات دااا  

فاا وو هاقخایااد ور اات دق   

 61نااااید از  ۱168 ااااال 

 16. میایاقد یاطقو ناطده ا ات   

دق اا   ااهاد ایاا  هاقخایااد  

واای ور ات    دق د ت خاایطاده 

دهتاا   اایمطید . و نااا ل ا اات

یاااطه ینااات اااارفم )ناااا ل 

اولاای  زن ( فاا یتم ور اات 

ت هد قئایم ویاا    آلمای  ا 

ماا ی ه یاا  هرناا ن داا ه   

هااقل   : ماان  نا تام  - 11 .ا ت

 61۹8مااان دق  ااال  ناا تام

یاا  ایتراااقات  قا تا اایم  

ایاا  ایتراااقات  اهرااطن . هاا د

ای ت ا یت   ند ی  غاطل ق ااید  

داا ه ا اات هااد دق اراات آن 

 (Mohn) "ماااطن"خاااایطاده 

مااان دق  ناا تام. قاا اق داقد

 61نااااید از  ۱168 ااااال 

فاا وو دادااتد میایاااقد یااطقو 

دا هت   : ف زِییاط   - 12 .ا ت

 Fresenius) ف زِییاااط 

Medical Care)  هااااد

وااای  تطلیاا  هرراا ه د ااتتاه 

ازدااا    اااطن د اااتتاه   

ا ااات دق  اااال   "دیاااالیز"

میایااااقد یاااطقو  68گذداااتد 
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 -13 .فاا وو دادااتد ا اات  

تئاااطدوق  : ماقهااااقد و ناااالم

 6۹۱1وایناااا  دق  ااااال  

 "ماقهاااقد و نااالم "داا هت 

(Marquard & 

Bahls) قا تا ااایم هااا د .

ایاا  داا هت هااد دق ع  ااد  

ی ااات و )خااا ما  تاااای  ی 

   یناااتم نرااازی  (نرااازی 

ق اااای  وطاایماااا   اااطب    

قوغاا   مصااالخ  اااختمای  و  

 68غی ه فعال ا ات ناید از   

 ۱168میایاااقد یااطقو دق  ااال 

 - 14 .فاا وو دادااتد ا اات 

دا هت   : ناطو یرت  ایرتاهاایم  

داقو اااااازی ناااااطو یرت   

 6118ایرتاهاااایم دق  اااال  

تط اان آل اا   نااطو یرت  و دق 

دااه  ایرتاهااایم ااد قایاا     

اهرااطن  ایاا ازی داا  و واام قاه

هاقخایاااد تطلیااا ی  ۱1داقای 

م هاااااز  8هراااااطق   6۹دق 

 6۱1ترقیاااا  و تط ااااعد و 

داا هت تانعااد و زی مفمطعااد 

دق هرااطقوای مبتاااا جهااان 

 6۱ایااا  دااا هت  . ا ااات

میایااطن یااطقو  111میایاااقد و 

فاااا وو  ۱168دق  ااااال 

 ۱الخ آن دادتد هاد  اطد خا   

میایااطن یااطقو  ۹11میایاااقد و 

 :  اامرت - 15 .نااطده ا اات 

وایاا ل  ل  اامرت  داا هت  

تطلیااا  مصاااالخ  ااااختمای  

ا ات هاد تااقی  تا ایم آن     

. گا دد  نا  ما    611۹ند  ال 

میایاااقد و  6۹ایاا  داا هت  

میایااطن یااطقو دق  ااال   811

فاا وو دادااتد ا اات  ۱168

هد یا   هااقد  اهاد آن دق    

 .اختیاق لطدویاگ م هااد ا ات   

د ا  تطلیا  هررا ه    : د ا  - 16

و ائت یا ه  و لاطازد خاطدقو    

 ۱11میایاااقد و  6۹ا اات هااد 

 ۱168میایااطن یااطقو دق  ااال 

ایاا  . فاا وو دادااتد ا اات 

ماقیاا الیزانات و   )مادق و انا   

دق اا   ۱1( اناا و گئااطقل

 اااهاد دااا هت هرتیررتاااال 

قت ااد و ااتم ایاا  گاازاقو   )

قا واام دق اختیاااق  ( تصااطی ی

از  : و هاااقل واا ا - 17 .داقیاا 

ماایالدی خااایطاده  6111 ااال 

واا او  یاا  داقوخایااد دق   

واا   ینات . ده  وایااو دادات  

ویاهااام  618۹نعاا  دق  ااال 

هاااقل واا او  داقوخایااد قا از 

ناا د و  ااا قو نااد اق  ماا   

نراااای دااا هت  قا    ااارگ

گذاقیاا  هااد دق ع  ااد    ماا 

فاااازا  قیمتااا   ت ریااا    

ازداا     اارعت دیرااد و   

هااال تطلیاا   رنااطق فعااال   

وازاق   6۱ت ایا  دا ه   .ا ات 

هرااطق  ۹1هاقمراا  دق  811و 

میایاااقد  6۹داقد و یزدیا  ناد   

 .یااطقو فاا وو دادااتد ا اات

18 دااااا هت  : مااااا ا - 

داقو اااااااازی مااااااا ا  

تاااا ی  داااا هت  قاااا یم 

داقو ااازی جهااان ا اات هااد 

ماااایالدی  6111دق  ااااال 

تط ااان فااا دقید یااااهطب 

داق اوااات  مااا ا  داقوخایاااد 

 11. داقمرااتا  تا اایم داا 

دق     ماید هاقخایاد ما ا   

نااا )طز دق د اات خااایطاده وراا

( ۱11۹عوااط تااا  ااال   ۱61

دق اا  دق نااازاق   ۹1ا اات و 

.  ااهاد ف وختااد داا ه ا اات

 ۱۹ایاا  هاقخایااد نااا نااید از 
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 6۱وااازاق هاقمرااا  و هااااقگ  

میایااطن یااطقو  1۱۱میایاااقد و 

 - 19 .فاا وو دادااتد ا اات 

 61۹6دق  ااال  : دهتاا  اوت اا 

دهت  آگط ات اوت ا  ی ا  از    

 هاااق داقوخایااد دااه  نیای اا  

قا خ یاا  و نریایتااذاق ی اا  از 

نزقگتاا ی  هاقخایفااا  تطلیاا  

مااطاد  اارعت  مااطاد غااذای    

دااا هت اوت ااا  ناااا . دااا 

دق اا ی  ااال   6۱افاازاید 

میایااااقد و  6۱ناااید  ۱168

میایااطن یااطقو فاا وو    ۱11

 گا وه اوتاط   - 20 .دادتد ا ات 

میایااقد یاطقو    6۱گ وه اوتاط   :

فاااا وو  ۱168دق  ااااال 

دادااتد هااد یناا ت نااد  ااال 

آن  را ان تغییا ی    ق ت تا  از 

میایااطن  1۹ی اا ده و  ااطد آن 

ایا  دا هت   . یطقو نطده ا ت

تط اان وقیاا  اوتااط دق  ااال  

  .تا یم د  6۹۱۹
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  عت نیرت  دق 

آلمان ین ت ند 

 ای ان
واام اهرااطن دق ایاا ان هاا اقت 

 ااا عت قایرااا گ  دق آزادقاه 

هیاااطمت  ناا    11وااا ن اناا   

 اااعت و هاا اهت   اا عت   

مفااااز نااا ای خطدقوواااای  

و  6۱1 ااطاقی و وایاات وااا   

اتطنااط   میراا   ناا ای ایااطاث

ناااط   ت یاااا   هاااامیطن و  

هیاااطمت   661هامیطیاات ن اناا  

 .ن   اعت ا ت

هااد قااایطن هاا اهت   اا عت  

مفاااز و ومچراای  جاا ایم آن  

دق تمااام  هرااطقوا مت اااو   

دق یرا ید ایرا  د   . م  ناد 

ایمراا  قیااط  اا عت مفاااز   

 ن خااا  از هراااطقوا ماااطقد 

ن ق اا  قاا اق گ فتااد ا اات   

ماااتال دق ف ایناااد قاااایطن   

هااا اهت   ااا عت مفااااز دق 

زمان نر ان ایا  ی ناد اجا ا    

دلیاات آن واام . گذادااتد داا 

 ااا فد جاااطی  دق مصااا ف  

نااد وماای  دلیاات . ایاا  ی نااطد

 81ییااز تااا ماا   وااا  ااقا  

هیااطمت  دق  ااعت دق مرااط     

 611تااا  ۹1مناا طی    ااقا 

هیااااااطمت  دق  ااااااعت دق 

هیااطمت  دق   6۹1نزقگ اه واا و  

 اااعت دق آزادقاه وااا جر ااد   

 .قاو  دی قاورمای  دادت

امااا دق آلمااان وضااعیت تااا    

هاا ودی نااا دیتاا  هرااطقوای 

اقواااای  مت اااو  ا اات نااد   

طااطقی هااد دق آزاد قاه وااای   

ای  هراطق مرا ودیت  نا ای    

  عت وجاطد یا اقدا ایا  دق    

هااال  ا اات هااد هاا اهت     

هیاااااطمت  دق  6۹1 اااا عت 

لماان   اعت دق آزادقاه واای آ 

نیرت  جر د قاورماای  داقد تاا   

گذدااتد . مراا ودیت قااایطی  

وازاق   6۱از آن دق ای  هراطق  

هیااااطمت  آزادقاه وجاااطد داقد  

هااد قااطایی  هاااهم ناا  یاا   

 ااطد ایاا  مناای وا ایعواااف 

 .اذی  ونتر 

ط اا  ایاا  قااطایی  هاا اهت    

 اا عت مفااااز نناااتد ناااد  

داا این ت افیاا  تغیی اااذی   

ند عراطان متاال مم ا      .ا ت

خطدقو ااااطاقان ا اااات از 

خطا تد داطد ناا ق ای ن ناد     

مرااااط  منااا طی   ااا عت 

خطد قا هاود دورا  تاا خوا     

تصاااادف و آلاااطدگ  واااای  

.  اااطت  قا ااااایی  نیاوقیااا 

ویژگاا  عفیااب دیتاا ی هااد  

ترهاااا دق آلماااان وجاااطد داقد 

ای  ا ت هاد قایرا گان ها     

داقیااا  عایاااد قواااات  هاااد 

مراا وده  اا عت قا وضااات   

هاااا ده ایاااا  تقاضااااای   

ه ااام  دادخطا ااات هااا ده و

ایران قا ند نهایاد غیا  قانات    

ناا  . تطجید ناطدن یقاک هررا    

وجااطد آی ااد قااطایی  تاا دد دق 

نزقگا ا ه واای آلماان  راا ان    

د ت و ااا گیا  ییناتر ا اماا     

م دد ناا و اطا  زیاادی ناد     

ایاا  قااطایی  اهتاا اد ماا     

ناد ومای  دلیات وام     . گذاقی 

آماااق تا ااا  دق آلمااان نناایاق 

اااایی  تاا  از هرااطقی مایراا   

ا اااات هااااد دق ف اینااااد 

 ومنایت  آن ق اق داقد 

اما دق ایاات  مترا ه آم ی اا    

ییااز گراات وااطای  هرتاا ل   

 ا عت دق نزقگاا اه واا قا ناا    
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عهاا ه داقد دق ایاا  هرااطق   

گراااات وااااای وااااطای    

خطدقووای  قا هاد ناا  ا عت    

غیاا  مفاااز دق هااال تاا دد    

ونااتر  درا ااای  هاا ده و   

دااماقه خااطدقو آیهااا قا ر اات  

ماااامطق ااااایم . مااا  هررااا 

ایا  اطالعاا  قا نا ای    وطای  

وم اق خاطد دق جااده مباان ه    

م  هر  تا او قایرا ه خااط  قا   

 متطقا هر 

 6۱1هااااا اهت   ااااا عت 

هیاااطمت  ناا   اااعت دق آزاد   

قاه وا مصاطند اترادیاد اقوااا    

 .ا ت

 

  

 کوهی فاطمه

 سخت افزارکارشناس 

 

https://telegram.me/enahang
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 م ی یت آب آلمان

 

 

 

 

تاا  اال   % 81ییازوای آب تاا  

میالدی افزاید خطاور   ۱1۹1

ای  دقهاال  ا ات هاد    . یافت

-تامی  هرر ه وای آن  فقن م 

ییازواا قا نا آوقده   % 11تطایر  

آلمااان ناا ی  مرظااطق .  ااازی 

ای تر یت داده ا ت تاا  همیتد

ضم  تط عد تفااق  جهاای    

 ۱1۹1مرانت آنا  قا تاا  اال    

 .م ی یت هرر 

 

  

 طاهره کوهی

 کارشناس ارشد هوش مصنوعی

 

https://telegram.me/enahang
https://telegram.me/enahang
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 ایرت یت ادیا
واا ناد     عت یهاای   ااماید  

. عطامت ننایاقی نناتت  داقد  

تاااطان واااا مااا از جمااااد آن

اقت اطااا  دق  اااماید قا یاااد  

واای ننایاقی   اما وزه قاه . ن د

ن ای هاود اقت اطاا  وجاطد   

تاطان ناد دو   وا قا ما  آن. داقد

-افازاقی و یا د  د تد  ابت 

هاات قاه .افازاقی تقناایم ها د  

افازاقی هااود اقت اطاا     ی د

 ااازی دق  اااماید نااد  اااده 

-وااای هاااقی نااازم  ج یااان

افازاقی  هات  ابت  قاه. گ دد

تطایاا  دااامت تغییاا  ییااز ماا 

واااای دااا  د  زی  ااااخت

اقت اطاااا  از جمااااد دااا  د 

فی  یااطقی و ایرت یاات اداایا   

دق ایاا  میااان دااای   . ناداا 

هت ایرت یات ادایا از نقیاد    قاه

ت یات ادایا   ایر. ت  نادا  جالب

نااد  اا عت دق هااال تط ااعد  

ا ااات و اقائاااد دورااا گان  

-خ ما  اقت ااط  تاالو ما    

هرر  از ایا  فرااوقی ناید از    

گذدااتد ا اات اده هرراا  تااا    

هاقن ان نیرت ی قا ناد  اطی   

ناد عراطان   . خاطد جاذب هررا    

متاااال نااا ای اولااای  نااااق   

اا اتطقوااای تا اا  وماا اه دق  

ایاااات  مترااا ه آم ی اااا    

قا ناد  اتصات  ایرت یات ادایا   

-وای خطد اضاافد ها ده  د  د

ولااا  دق ایااا  زمیراااد . ایااا 

خطدقو از تا   وما اه  ا قت   

ن ا ااا  گاازاق . گ فتااد ایاا 

مرتراا  داا ه تط اان دااتان  

دق  د مااه دود  اال    6داقما

جااااقی مااایالدی  خطدقوواااا 

تا  از وا   یاز دیتا ی       یت

واای وما اه متصات    ند دا  د 

دق ایاا  ماا   دق  . ایاا داا ه

ها ود  ایات  مترا ه آم ی اا   

 6.۱میایااااطن خااااطدقو   6.۱

میایاااطن تا ااا  ومااا اه و    

واازاق ت ااات نااد ایاا     ۹11

 .وا متصت د ی د  د

 

 های تلگرامربات
ی  از ام ایااا  جااذاب و ویااژه 

. واای آن ا ات   تات اد  قناا  

واااا   ن خااا  از آن امااا وزه

العاااده م یاا  و   فااط نقاا قی 

                                                             
1 - Chetan Sharma 

-تطایناتد و ایا   هاقن دی نطده

قا   نبرا  از اماطق قوزما ه    ای 

تا ی ناد ایفااد     ططق آ ان ند

نااد عرااطان متااال    .ن  ااایر 

تصطق هریا  مراغطل  ار ت    

نااا ی اا  از دو ااتان خااطد    

ی مطضااطع  ونااتی    دقناااقه

هااد نرااا ناا  دتیاات مبتا اا    

مف ااطق نااد اق ااال ع ناا    

ن ای نیاان نهتا  مرظاطق خاطد     

  ااطق دق ایاا  . دااطی  ماا 

هاااق قا  ImageBot قنااا 

تاا   ناا ای دااما نناایاق آ ااان

نااد طااطقی هااد هاا ده ا ااتا 

تطاییا  ناا ف  اتادن یا       م 

ایاااد نااد او و یطداات  یاااد    

ی ماااطقد یظ تاااان     اااط ه

م ناطف ناد آن    Gif ع م یاا 

قا دقیافت هریا  و ناد آ اای     

 رااا  لمااام  آن قا نااا ای  

 .هری  اق الدو ت خطد 

ایااا  قناااا  از دو د اااتطق  

 get/ مت ااااااو  یعرااااا  

ن خااطقداق ا اات   getgif/و

هااد د ااتطق اول م نااطف نااد   

ای عاادی  و د اتطق   وا  ع ام 

 دود ییااز م نااطف نااد تصاااوی 
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Gif ناا ای ا اات اده از . ا اات

ای  قنا  هافینات ترهاا نعا     

از تایااااس د ااااتطق  یاااااد 

ی مااطقد یظاا  خااطد قا    ااط ه

ییااز نرطیناای  و  ااپم آن قا  

 . اق ال هری 

ال تااد مم اا  ا اات دااما     

نبطاویاا  خااطد قنااا  تاتاا اد 

مبصط ااا هااد اگاا  . ننااازی 

ن اییاا  قنااا  دااما نتطایاا  نااا 

دق . هاقن ان واقعا   ات هرا    

ایاا   ااطق  نااد دو قوو نااا  

ه یطین  و نا ون ه یطینا    

یاا  هاااق مم اا  ا اات نبطاو

دق  اطقت   . خطد قا آغاز هریا  

هااد نبطاویاا  هاااق خااطد قا نااا 

یمطید ها وای  هاد دق  اایت    

ایاا  آغاااز تاتاا اد اقائااد داا ه

 ایرفااااتطاییااا  از هریااا  مااا 

هاا وای مااطقد یظاا  خااطد قا   

 .ای ا هری 

 

 طاهره کوهی

 کارشناس ارشد هوش مصنوعی
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